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1. Resumo Geral 

O agronegócio no Brasil é expressivo, dinâmico e de grande relevância 

para o desenvolvimento socioeconômico do país. O processo de gestão das 

empresas do setor tem se modificado constantemente na busca por eficiência 

de seus processos produtivos e pronta resposta às necessidades que o mercado 

comprador exige dos gestores como controle e planejamento de ações para 

alcance de sucesso e manutenção de suas firmas no mercado. Esta dissertação 

segue a linha de pesquisa de Gestão da Produção Agropecuária e 

Agroindustrial do Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da 

Universidade Anhanguera - Uniderp, seu objetivo foi examinar, de forma 

empírica, os impactos da orientação para o mercado e para a inovação no 

desempenho das empresas sul-mato-grossenses que atuam na cadeia produtiva 

da carne bovina. Foram entrevistados 216 (duzentos e dezesseis) empresários 

do agronegócio com o objetivo de identificar suas percepções sob a orientação 

para o mercado, os benefícios dos processos incrementais e radicais de 

inovação, do desempenho das inovações e do desempenho empresarial. Os 

dados foram analisados para validar suas consistências e responder aos 

objetivos da pesquisa, utilizando-se de técnicas estatísticas descritivas e 

regressões lineares múltiplas, com o emprego do Software SPSS Versão 24.0, 

pelos segmentos: antes, dentro e após a fazenda. Os resultados indicaram a 

possível existência de orientações para o mercado entre os segmentos 

estudados. Destaca-se que, para esses três segmentos, o benefício da inovação 

contribui para o aumento do desempenho empresarial. Como conclusão, o 

estudo mostrou que existem contribuições positivas de orientação para o 

mercado e para os processos de inovação, no desempenho empresarial e para 

cada segmento do setor estudado. Os resultados obtidos podem contribuir para 

diretrizes oferecidas pelos agentes de desenvolvimento no fortalecimento das 

empresas que atuam na cadeia produtiva da carne bovina, provocando o 

aumento da competitividade e a melhoria do desempenho empresarial. 

Palavras-chave: Pecuária de corte, Cadeia produtiva da carne bovina, Processo 

de Inovação, Mato Grosso do Sul. 
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2. General Summary  

The Impact of Orientation to the Market and the Innovation on Business 

Performance of the Beef Productive Chain from Mato Grosso do Sul State  

 

The agribusiness in Brazil is expressive, dynamic and of a great relevance 

for the country socioeconomic development. The management process of the 

companies in the sector has been constantly changing and the search for 

efficiency of their productive processes and the prompt responses to the buyer 

market’s needs require from the managers the control and planned actions to 

achieve success and keep their companies into the market. This dissertation 

follows the line of research of Management of Agricultural and Agroindustrial 

Production from the Master in Production and Agroindustrial Management at 

Anhanguera- Uniderp University, and it has as aim to examine in an empirically 

way the impacts of the orientation to the market and the innovation on the 

performance of the companies from Mato Grosso do Sul Sate, that act in the beef 

productive chain. 216 agribusiness entrepreneurs were interviewed to identify 

their perceptions of market orientation, the benefits of incremental and radical 

innovation processes, innovation performance and business performance. The 

data were analyzed to validate their consistencies and respond to the research 

objectives, using descriptive statistical techniques and multiple linear 

regressions, using the software SPSS version 24.0, by segment - before, inside 

and after the farm. The results indicated the possible existence of market 

guidelines among the studied segments. It was pointed out that for the three 

segments the benefit of innovation contributes to the increased business 

performance. As conclusion, the study shows that there are positive contributions 

of orientation to the market and innovation processes into the business 

performance for each segment of the studied sector. The results may contribute 

to offer guidelines by the agents of development in strengthening of companies 

that act in the beef productive chain, leading to the increase of competitiveness 

and improving the business performance. 

Key words: Beef Cattle, Beef productive chain, Innovation process, Mato Grosso 

do Sul State. 
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3. Introdução Geral 

As constantes modificações no ambiente empresarial, como o aumento 

da competitividade, os avanços tecnológicos, as aberturas de novos mercados, 

a desvalorização da moeda e um consumidor cada vez mais exigente provocam 

alterações na forma de gerir uma empresa. Esse movimento é contínuo e 

desafiador para os gestores que precisam tomar decisões assertivas visando a 

otimização dos resultados esperados pela empresa. Nos últimos trinta anos, 

estudos em marketing vêm recebendo atenção, pois destacam e sustentam que 

a orientação para o mercado tem impacto positivo no sucesso de novos produtos 

e desempenho da empresa.  

Os estudos de Kohli et al. (1993), Narver et al. (2004) e Bodlaj (2010) 

propuseram que a orientação para o mercado pode ser apresentada sob duas 

formas complementares: a responsiva, estratégia de atuação das empresas 

sistematicamente direcionadas para identificação, compreensão e satisfação de 

necessidades expressas dos clientes atuais; e a proativa, estratégia de atuação 

das empresas sistematicamente direcionadas para  identificação, compreensão 

e satisfação das necessidades latentes dos clientes, como formas de se alcançar 

um melhor grau de inovação e o desempenho financeiro, quando se trata de um 

novo produto. Tais teorias podem ser aplicadas no agronegócio, desde que se 

tenha em mente que o ambiente produtivo de operações e de negociação são 

evolutivos e dinâmicos (MILFELNER, 2009; WANG et al., 2013). 

O agronegócio no Brasil é significativo e dinâmico, o país é um dos 

principais fornecedores de produtos agroindustriais para o mundo, destacando-

se em todas as cadeias de negócios envolvidas, com relevância para o 

desenvolvimento social e econômico do brasileiro (LOURENZANI e 

LOURENZANI, 2006).  

Em seus argumentos, Haase et al. (2009) sustentam que as inovações 

tecnológicas foram fortemente estimuladas à medida em que a globalização e as 

constantes mudanças na conjuntura mercadológica aumentaram a 

competitividade entre as empresas. A busca por excelência de produtos e 

processos, tornou-se então, uma necessidade para se manter no mercado. De 

maneira similar, Jansen e Vellema (2004) também afirmam que essas inovações 

contribuem para o aumento da produtividade, com a utilização de menores 
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quantidades de recursos, eficiência reprodutiva, redução de resíduos oriundos 

do processo produtivo e de novos modelos gerenciais e operacionais.  

O negócio de carne bovina é caracterizado por empresas rurais ou 

fazendas, constituindo-se num negócio homogêneo, altamente fragmentado, 

com produtos que podem, na maioria das vezes, ser considerados como 

Commodities e com padrões estabelecidos e baseados em medidas subjetivas 

de qualidade percebida e atributos do produto (MICHEELS e GOW, 2008). 

Opera-se em um mercado imperfeito, de muito risco, de pouco controle sobre o 

preço, e isso justifica sua forte dependência em melhorar a eficiência como meio 

para aumentar a lucratividade.  

Micheels e Gow (2008) observam que existem estudos empíricos de 

orientação para o mercado, de processos de inovações e desempenho 

empresarial para vários setores da indústria, comércio e serviços, no entanto, 

são poucos os estudos relacionados ao agronegócio.  

O objetivo central deste estudo foi o de avaliar os impactos das relações 

entre os processos de inovação; a orientação para o mercado, na forma 

responsiva e proativa; e o desempenho empresarial das empresas da cadeia 

produtiva da carne bovina. Foram propostos os seguintes objetivos específicos:  

a) verificar o relacionamento entre as orientações para o mercado, responsiva e 

proativa, com processo de inovação e desempenho empresarial;  

b) entender o impacto causal entre o benefício da inovação, o desempenho da 

inovação e o desempenho empresarial; e 

c) avaliar o conjunto dos relacionamentos entre a orientação para o mercado, o 

processo de inovação e o desempenho empresarial.  

Os resultados deste estudo podem ser, particularmente, relevantes para 

a economia sul-mato-grossense, uma vez que a inovação e as decisões 

relacionadas ao mercado provocam o aumento da competitividade, o incentivo à 

inovação e o empreendedorismo, gerando crescimento econômico do setor e o 

desenvolvimento sustentável do Estado.  

Esta dissertação subdivide-se em sete seções: na seção 1, apresenta-se 

um resumo geral; na seção 2, segue o General Summary;a seção 3, contém  

introdução geral, contextualização e apresentação da justificativa do estudo; na 

seção 4, contempla-se o embasamento teórico para o delineamento da 



 15 

pesquisa; na 5,  há as referências bibliográficas; na 6, expõe-se o artigo com os 

resultados da pesquisa e, por fim, na última seção, estão as conclusões gerais. 
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4. Revisão de Literatura  

Day (1994) destacou que um dos temas centrais na área do marketing é 

a Orientação para o Mercado (OM), uma vez que as constantes modificações no 

ambiente empresarial provocam alterações na forma de gerir as empresas. 

Assim, monitorar o ambiente de negócio é essencial na administração 

contemporânea. Dessas considerações, decorre a premência de uma cultura 

voltada ao consumidor, que altera suas necessidades e expectativas com 

frequência. A empresa deve responder rapidamente às mudanças do mercado 

com efetividade, eficácia e eficiência. Kohli e Jaworski (1990) propuseram que a 

empresa deve orientar-se para o mercado, pois, com isso, consegue atuar 

adequadamente em seu planejamento para uma atuação competitiva no setor 

de negócio em que está inserida. 

A ideia de que a empresa, para sua sobrevivência e sucesso, teria de 

orientar-se para o mercado, difundiu-se com o manifesto “Miopia em marketing”, 

de Levitt (1960), nele se afirma que as empresas fracassavam por não focarem 

a compreensão das expectativas dos clientes e a forma como diferentes 

produtos iriam se sucedendo no atendimento das necessidades. Impunha-se, 

assim, uma orientação ao cliente para que as empresas aprendessem a ver, 

como função primordial, não a produção de bens e serviços, mas a aquisição de 

clientes. Em seguida, são apresentados três trabalhos seminais sobre o 

constructo OM.  

 

4.1.1 Orientação para o mercado segundo Narver e Slater. 

        Narver e Slater (1990) estudaram a relação da orientação para o mercado 

com o desempenho financeiro, delimitando a orientação para o mercado como 

um constructo unidimensional, constituído por três componentes 

comportamentais: a orientação para o cliente, a orientação para os concorrentes 

e a coordenação interfuncional. Trataram a OM como uma vantagem competitiva 

que, ao ser incorporada na gestão da empresa, cria valor para os clientes de 

forma efetiva e eficiente. Ainda, segundo esses autores, a orientação para o 

cliente consiste em conhecer bem o mercado-alvo, por meio do constante 

monitoramento do ambiente de negócio, da análise das informações coletadas 

de compradores e competidores e da disseminação dessas informações com 

todos os envolvidos na gestão da empresa.  
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A orientação para a concorrência implica conhecer forças e fraquezas de 

curto prazo de seus concorrentes, assim como suas capacidades e estratégias 

de longo prazo. Por coordenação interfuncional, compreende-se a utilização dos 

recursos da empresa de forma integrada que vise à criação de valor superior aos 

clientes. A figura 1 apresenta uma representação da orientação para o mercado 

segundo esses autores. 

 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Orientação para o mercado segundo Narver e Slater. 

Fonte: Narver e Slater (1990). 

 

           Os autores Narver e Slater (1990) desenvolveram uma escala de 

orientação para o mercado denominada escala MKTOR, que é composta de uma 

dimensão, três componentes comportamentais e quinze itens, empregando uma 

escala de Likert de 7 pontos, em que 1 indicava que a unidade de negócio não 

apresentava nenhuma prática e 7 indicava que as práticas estratégicas de 

orientação para o mercado eram intensamente adotadas. A escala MKTOR é 

apresentada no Anexo 1A. 

 

4.1.2 Orientação para o mercado segundo Kohli e Jaworski 

Para Kohli e Jaworski (1990), a estruturação do constructo de OM apoia-

se na geração e disseminação de inteligência de mercado, ou seja, procura 



 18 

transformar as informações relacionados às necessidades dos clientes em 

informações relevantes para a empresa, disseminando internamente as 

informações para o desenvolvimento e implementação de uma prática de ação 

de resposta direcionada ao mercado. “...uma organização orientada para o 

mercado é aquela em que os três pilares do conceito de marketing (foco no 

cliente, marketing coordenado e, lucratividade) estão evidentes 

operacionalmente” (KOHLI e JAWORSKI, 1990). 

O elemento central da OM é o foco no cliente que, por meio de 

monitoramentos constantes, gera informações sobre suas necessidades e 

preferências, direcionando os gestores a tomarem decisões baseadas na 

inteligência de marketing, que se caracteriza por: considerações de fatores 

externos do marketing que afetam as necessidades e preferências dos 

consumidores e as necessidades atuais e futuras dos clientes (geração de 

inteligência); marketing moderado, que consiste em entender as necessidades 

dos clientes (disseminação de inteligência) e da capacidade de resposta da 

empresa para essas necessidades em todos os departamentos da empresa e; a 

lucratividade, que é considerada como uma consequência da OM (KOHLI e  

JAWORSKI, 1990). 

Os autores Kohli e Jaworski (1990) desenvolveram um modelo que 

mensura o grau de OM, denominada de escala MARKOR, composta de três 

dimensões e vinte itens, variáveis que envolvem atividades multidepartamentais 

de geração e disseminação de inteligência de mercado e resposta 

(responsividade) da empresa à inteligência gerada. A escala MARKOR é 

apresentada no Anexo 2A. 

 

4.1.3 Orientação para o mercado segundo Narver, Slater e MacLachlan 

Narver et al. (2004) e Bodlaj (2010) descrevem que as aplicações dos 

princípios da OM têm uma relação direta e positiva com o desempenho 

empresarial. Bodlaj (2010) destaca que, em estudos anteriores, adotava-se 

apenas uma postura de orientação para o mercado responsiva (OMR), o 

desempenho financeiro era alcançado pela transação com o cliente de forma a 

atender suas necessidades explícitas.  

Entretanto, oportunidades de negócio podem acontecer quando as 

organizações conseguem utilizar uma postura de orientação para o mercado 
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proativa (OMP), por meio da qual se empenhe em satisfazer as necessidades 

latentes dos clientes, ou seja, aquelas que, por si mesmos, os clientes ainda não 

destacam, não admitem ou que ainda não estão expressas de forma direta 

(NARVER et al., 2004). 

Para Narver et al. (2004), uma empresa que norteia suas ações 

baseando-se na OMR dificilmente se sustentará em um mercado competitivo e 

dinâmico. Ter uma atitude responsiva não garante sucesso, não identifica 

oportunidades de valor superior de satisfação, não atrai e nem retém clientes. 

As necessidades reveladas podem ser conhecidas, uma vez que são expressas 

e ficam claras, inclusive, aos concorrentes, o que torna a concorrência inevitável.  

Ainda sobre a proposta de Narver et al. (2004), uma empresa que dirige 

suas ações baseando-se na OMP possui visão de mercado menos restrita, cria 

mecanismos investigatórios que permitem antever as necessidades dos clientes. 

Ter uma atitude proativa favorece a inovação e o sucesso de novos produtos, 

abre novos pontos de vista sobre oportunidades de valor superior, de satisfação 

e favorece a dependência e fidelização dos clientes. Como as necessidades dos 

clientes são latentes e, muitas vezes, não são expressas de forma direta, é 

importante o monitoramento contínuo do mercado na tentativa de exceder suas 

expectativas. Esses autores descrevem que as orientações para o mercado, 

responsiva e proativa, estão relacionadas de forma positiva ao processo da 

inovação de produtos, bem como no desempenho financeiro da empresa, 

contribuindo para alcançar o objetivo das organizações de atingirem a eficácia e 

a eficiência empresarial.  

Apesar da aparente distinção entre estruturas e composições do 

constructo OM dos autores Narver e Slater (1990), que veem a OM numa 

perspectiva cultural enquanto Kohli et al. (1993) têm uma perspectiva 

comportamental, elas estão muito próximas, à medida em que propõem geração 

de inteligência, disseminação e resposta empresarial. Em ambos os estudos, há 

pouco suporte para propor que o ambiente competitivo seja moderador da 

relação entre OM e desempenho, assunto que será tratado a seguir. 

A definição de OM pode mudar dependendo dos autores, Hunt e Morgan 

(1995), descreveram que a OM era um recurso potencial para a empresa 

alcançar a vantagem competitiva; Jaworshi e Kohli (1996) definiram a OM como 

geração de inteligência de mercado; Deshpandé e Farley (1998) entenderam 



 20 

como um conjunto de atividades, comportamentos e processos relacionadas a 

uma contínua avaliação e atendimento das necessidades dos clientes. 

Mais recentemente, Sorensen (2009) defendeu que OM é o resultado da 

orientação para cliente e concorrente, admitindo o ambiente competitivo como 

um fator moderador dos constructos. Coley et al. (2010) definiram OM como o 

resultado da interação de componentes comportamentais, com orientações ao 

cliente, ao concorrente, ao consumidor e à coordenação interfuncional. Destacou 

também a importância da OM estar conectada ao consumidor final. 

Observa-se que, embora as definições possam ser diferentes, ora como 

potencial recurso, ora como geração de inteligência de mercado, ora como 

conjunto de atividades, comportamentos e processos, ora como resultado, todas 

elas convergem para a necessidade de a empresa estar atenta e orientada para 

o mercado como forma de alcançar vantagem posicional e desempenho 

financeiro. 

 

4.2 Inovação 

 A inovação é considerada elemento-chave para o sucesso sustentável e 

do desempenho empresarial, podendo ser considerada como toda nova ideia ou 

prática que será adotada em um determinado processo de uma área da 

organização na busca de mudanças capazes de gerar valor superior econômico, 

estratégico ou de qualquer outra natureza que seja importante para a empresa 

(ACS et al., 2001).  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2005) por meio do Manual de Oslo, propõe definição da inovação e 

apresenta uma escala para sua mensuração. A inovação, segundo a OCDE 

(2005), é a introdução de um produto ou serviço novo; um produto ou serviço 

significativamente melhorado em suas características ou usos previstos; um 

processo ou um novo método organizacional em práticas de negócios na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

Em seus argumentos, Haase et al. (2009) sustentam que as inovações 

tecnológicas foram fortemente estimuladas à medida em que a globalização e as 

constantes mudanças na conjuntura mercadológica aumentaram a 

competitividade entre empresas. A busca por excelência de produtos e 

processos tornou-se uma necessidade para se manter no mercado. De maneira 
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similar, Jansen e Vellema (2004) também afirmaram que essas inovações 

contribuem para o aumento da produtividade, com utilização de menores 

quantidades de recursos, eficiência reprodutiva, redução de resíduos oriundos 

do processo produtivo e novos modelos gerenciais e operacionais.  

      Tironi e Cruz (2008) apontam a necessidade de diferenciar o grau de 

novidade da inovação que, para ser medido, deve-se considerar:  

a) as diferentes intensidades de absorção de diferentes insumos do processo 

inovador; 

b) os diferentes comportamentos do agente inovador no mercado ou em relação 

a outros fatores intervenientes no processo inovador, como as formas de 

proteção do conhecimento; e 

c) os diferentes resultados da inovação, como o impacto sobre a produtividade 

total de fatores (PTF).   

        A PTF tem a pretensão de indicar a eficiência com que a Economia combina 

a totalidade de seus recursos para gerar produto, obter maior produção com a 

mesma quantidade de recursos empregados ou com emprego de menos 

recursos para alcance da mesma produção, e melhorar os processos de 

produção que fazem parte do processo de inovação.  

Tratando-se do processo de inovação, Schumpeter (1988) dividiu-o em 

três fases: invenção (a ideia potencialmente aberta para a exploração comercial), 

inovação (exploração comercial) e difusão (propagação de novos produtos e 

processos pelo mercado). O autor afirma que as empresas buscam a inovação 

tecnológica para aumentar seus lucros. No caso de uma inovação em processo 

produtivo, isso vai proporcionar à empresa uma vantagem competitiva em 

relação a seus concorrentes, aumentando-lhe, dessa forma, a possibilidade de 

maior lucro. A abordagem schumpeteriana dá ênfase às grandes inovações 

radicais que envolvem mudanças no sistema econômico, já as inovações 

incrementais são melhorias das inovações radicais.  

Autores chamados neo-schumpeterianos vêm reforçar o pensamento de 

Schumpeter com relação à importância da inovação para o desenvolvimento 

econômico no século XXI. Destaca-se Freeman (1987) que definiu quatro 

categorias de inovação: incremental, radical, mudanças do sistema tecnológico 

e mudança no paradigma tecnoeconômico (revolução tecnológica). 
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Bessant e Tidd (2009) mencionam a ideia de que a inovação incremental, 

também chamada de inovação marginal, ou inovação de sustentação, ocorre 

quando são realizadas pequenas melhorias em produtos, serviços ou processos 

já existentes, como uma melhoria contínua. Esses autores afirmam ainda que as 

inovações incrementais não requerem tanta pesquisa e desenvolvimento e são 

fundamentais para que os produtos se difundam.  

A inovação radical exige da empresa mudanças mais significativas em 

produtos, serviços ou processos. É introduzir algo novo para o mercado que 

traga uma grande mudança tecnológica, estrutural ou operacional. A inovação 

radical costuma ser mais arriscada e complexa, porém a vantagem competitiva 

torna-se clara em relação aos concorrentes; é fazer as coisas de forma diferente 

(BESSANT e TIDD, 2009). Autores como Slater e Narver (1999), Narver et al. 

(2004) e Bodlaj (2010) discutem a validade congruente de que as empresas 

devem procurar aplicar nos processos das inovações incremental e radical para 

se obter um melhor desempenho financeiro. 

 

4.3 Desempenho do Mercado e Desempenho Empresarial 

O desempenho do mercado (DM) é uma medida não financeira e refere-

se à satisfação e à fidelização do cliente (BODLAJ, 2010). A satisfação do cliente 

está relacionada com a sensação de bem-estar e de conforto que o produto e/ou 

serviço pode proporcionar. Ele está satisfeito com o desempenho do produto e 

percebe seu valor superior, o que favorece sua dependência e fidelização. 

Cliente satisfeito é menos sensível a preço e costuma atuar como um 

instrumento de marketing ao falar bem da empresa e de seus produtos, o que 

aumenta a reputação e a imagem da empresa (KOTLER, 2000). 

Para Cadogan (2012), a escolha estratégica da empresa permite a 

identificação dos mecanismos por meio dos quais as empresas podem alcançar 

os objetivos estratégicos e melhorar seu desempenho. De maneira geral, as 

empresas podem aumentar seu volume de negócios, aumentando sua base de 

clientes por meio da aquisição de novos clientes e pela retenção e satisfação de 

seus clientes atuais (LAUKKANEN et al., 2013).  

Para Bodlaj (2010), o DM é o desempenho das atividades de marketing 

de uma empresa que pode ser medido por fidelidade e retenção de clientes, 

fornecimento de valor para clientes e participação de mercado. Ele considera o 
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desempenho de mercado como uma medida não financeira que gera vantagens 

competitivas para a empresa.  

Voola e O'Cass (2010), em seu estudo, afirmam que ambas, as OMR e 

OMP, estão positivamente relacionadas com o DM, e destacam que a OMP tem 

relação mais forte com o DM, o que justifica a inserção desse constructo nas 

hipóteses do modelo conceitual desta pesquisa. 

Sob o ponto de vista monetário, o Desempenho Financeiro (DF) é um 

conceito utilizado para avaliar a atividade de uma empresa (RIBEIRO, 2003), 

sintetizando os impactos de que as decisões tomadas pelos gestores tiveram na 

capacidade de criação de valor (CAPOBIANGO et. al., 2012). 

Para medir o DF, pode-se empregar os indicadores: faturamento bruto, 

lucratividade, rentabilidade, crescimento das vendas, custos fixos, nível de 

endividamento e margem operacional, entre outras. Essas informações geram 

um diagnóstico sobre a saúde da empresa, medindo a eficiência e a eficácia de 

uma organização (SANTOS, 2008). Sua finalidade é mostrar se a implementação 

e a execução dos objetivos traçados no planejamento estão contribuindo para a 

melhoria dos resultados da empresa, e como estas são medidas, levando em 

consideração um determinado intervalo de tempo. São consideradas como 

medidas financeiras (KAPLAN e NORTON, 2000).  

Micheels e Gow (2008) afirmam que as empresas conseguem DF superior 

na medida em que inovam, exigindo uma relação positiva entre esses dois 

constructos de desempenho de mercado e desempenho financeiro, que geram 

vantagem competitiva. Ao oferecer produtos e serviços inovadores, as empresas 

acessam novos mercados, criam novas demandas e melhoram seu volume de 

negócios, alcançando melhores lucros e valorização de suas empresas. 

O desempenho empresarial (DE) é entendido, neste estudo, como a soma 

de DF e de DM, reforçando que o conceito de DF é avaliado pelos itens do valor 

de vendas, crescimento de vendas e lucro bruto, o DM aos itens da satisfação 

do cliente e à lealdade do cliente (REJC, 2002).   
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6. Artigo I 

O impacto da orientação para o mercado e da inovação sobre o desempenho 

empresarial da cadeia produtiva da carne bovina sul-mato-grossense 

Rosilene Carrilho Fernandes Barella 

 

Resumo 

 Considerando que a competitividade do agronegócio é um processo de 

aprimoramento de gestão e de entendimento das necessidades exigidas pelo 

mercado, este artigo examina o impacto da orientação para o mercado, em suas 

duas formas, responsiva (OMR) e proativa (OMP), do benefício da inovação (BI) 

e desempenho da inovação (DI) sobre o desempenho da empresarial (DE) da 

cadeia produtiva da carne bovina Sul-mato-grossense. Os dados da amostra de 

duzentas e dezesseis (216) empresas foram obtidos por meio de um 

questionário. Empregou-se a estatística descritiva para se analisarem as 

caracteríticas sociodemográficas da amostra e da técnica de regressão linear 

múltipla para avaliar as relações entre a variável dependente DE e as variáveis 

independentes OMR, OMP, BI e DI. Os resultados revelaram que o benefício da 

inovação contribui positivamente para o desempenho empresarial nos três 

segmentos da cadeia produtiva – antes, dentro e após a fazenda. O desempenho 

da inovação contribui no aumento do desempenho empresarial. Nos segmentos 

dentro e após a fazenda, as estratégias são proativas para atender os clientes. 

O segmento antes da fazenda assume uma estratégia reativa ao mercado 

comprador. Os resultados obtidos contribuem com recomendações de melhores 

práticas nas ações estratégicas das empresas do setor, indicando fontes de 

vantagens competitivas com resultados positivos no desempenho empresarial. 

O modelo estrutural da pesquisa comprova sua confiabilidade e utilidade das 

escalas empregadas. Para estudos futuros, destaca-se a importância de 

expandir a amostra, testando o modelo nas diferentes regiões brasileiras, o que 

permitiria comparar o comportamento empresarial considerando as 

características sociodemográficas do setor. 

Palavras-chave: Pecuária de corte, Cadeia produtiva da carne bovina, Processo 

de Inovação, Mato Grosso do Sul. 
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The Impact of Orientation to the Market and the Innovation on Business 

Performance of the Beef Productive Chain from Mato Grosso do Sul State  

Abstract 

Considering that the agribusiness competitiveness is a process of 

improved management and understanding of the required needs by the market, 

this paper examines the impact of the orientation to the market, in its two 

responsive forms (OMR) and proactive (OMP), on the benefit of innovation (BI) 

and innovation performance (DI) on the performance of the entrepreneurial (DE) 

of beef productive chain from the Mato Grosso do Sul State. The sample data 

from 216 companies were obtained by a questionnaire. Descriptive statistic was 

used to analyze the sociodemographic characteristics of the sample and the 

multiple linear regression technique to evaluate the relationships between the 

dependent variable DE and the independent variables OMR, OMP, BI and DI. 

The results revealed that, the benefit of innovation contributes positively to 

business performance in the three segments of the productive chain - before, 

inside and after the farm. The innovation performance contributes with the 

increased business performance. In the segments inside and after the farm, the 

strategies are proactive to serve the customers. The segment before the farm 

assumes a reactive strategy to the buyer market. The obtained results contribute 

with best practices recommendations into the strategic actions of the companies 

of the sector, indicating sources of competitive advantages with positive results 

in the business performance. The structural model of the research proves its 

reliability and the usefulness of the employed scales. For future studies, we point 

out the importance of expanding the sample, testing the model in different 

Brazilian regions, which would allow comparing business behavior considering 

the socio-demographic characteristics of the sector. 

Key words: Beef Cattle, beef productive chain, innovation process, Mato Grosso 

do Sul State. 

 

Introdução 

         A bovinocultura de corte no Brasil é a segunda maior do mundo e ocupa a 

primeira posição em exportação, registrando 982 mil toneladas no acumulado de 

janeiro a julho de 2019. Trata-se de um crescimento de 20,1% em relação ao 

mesmo período do ano passado. Em receita, a alta foi de 11,6% somando US$ 
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3,73 bilhões, o que coloca essa cadeia como uma das principais redes de 

produção de proteína (ABIEC, 2019). Em março de 2019, a carne foi o segundo 

principal setor exportador do agronegócio brasileiro movimentando cerca de US$ 

1,23 bilhão, o que representou 14,3% do valor total exportado (MAPA, 2019). 

A exportação de carne bovina encerrou o ano de 2018 registrando 

crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) e no mesmo período, o PIB da 

pecuária somou R$ 597,22 bilhões; 8,3% acima dos R$ 551,41 bilhões apurados 

em 2017. Com isso, o PIB da pecuária elevou para 8,7% sua participação no PIB 

total brasileiro (ABIEC, 2019).  

A partir de 1990, a bovinocultura de corte brasileira adquiriu volume de 

produção e qualidade suficiente para abastecer o mercado interno. O setor tem 

fragilidades e a complexidade da cadeia permeia as significativas alterações na 

localização geográfica dessa atividade; há também os desafios da 

competitividade externa, que implicaram dificuldades internas ao longo de toda 

a cadeia, ressaltando problemas sanitários, abates clandestinos e ganhos 

econômicos não equânimes entre seus agentes; transferência tecnológica dos 

sistemas de produção e organização da cadeia. O setor movimenta grandes 

valores com baixas margens de lucro (IGREJA et al., 2010). 

Barcellos et al. (2015) discutem que o setor tem se articulado visando 

mitigar os desafios que comprometem a competitividade da carne bovina, 

garantindo acesso a mercados que mais bem remunerem a carne. A integração 

entre os agentes da cadeia, o acompanhamento das inovações tecnológicas, a 

geração de novos conhecimentos e o fluxo de informações voltados ao 

atendimento do mercado (OM) ditam a importante transformação do setor no 

âmbito nacional e internacional. 

A bovinocultura de corte tem sua expansão horizontal limitada por conta 

dos marcos regulatórios que abrigam os recursos naturais. Seus principais 

desafios são a infraestrutura, a logística, a legislação tributária complexa, a 

gestão empresarial e a qualificação da mão de obra. Tais fatores fazem com que 

o custo de produção se eleve, mas é possível que esse aumento do custo de 

produção seja compensado pelo aumento da eficiência, o crescimento vertical 

(BARCELLOS et al., 2015).  
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A eficiência da produção ocorre quando são utilizados os recursos 

disponíveis de forma coordenada e racional, buscando alcançar patamares 

elevados de produtividade com custos operacionais mínimos e desempenho 

financeiro positivo. Segundo Igreja et al. (2010), os grandes eixos de 

transformações que explicam a necessidade de maior coordenação do setor da 

bovinocultura de corte são as demandas ambientais e a mudança do 

comportamento dos consumidores. Para Barcellos et al. (2015), acrescentam-se 

às transformações a inovação tecnológica de produção, os processos de gestão, 

a concentração econômica, os avanços sanitários e ambientais e a expressiva 

globalização das atividades comerciais e industriais.    

Este estudo teve por objetivo avaliar os impactos das relações entre a 

orientação para o mercado, nas formas responsiva e proativa, e os processos de 

benefício e desempenho da inovação sobre o desempenho empresarial na 

cadeia produtiva da carne bovina de Mato Grosso do Sul (MS) 

Da teoria apresentada neste estudo, são propostas as seguintes 

hipóteses:  

H1 - A orientação para o mercado responsiva impacta positivamente o 

desempenho da empresa localizada no segmento (a) antes, (b) dentro e (c) após 

a fazenda. 

H2 - A orientação para o mercado proativa impacta positivamente o 

desempenho da empresa localizada no segmento (a) antes, (b) dentro e, (c) após 

a fazenda. 

H3 - O benefício da inovação impacta positivamente o desempenho da 

empresa localizada no segmento (a) antes, (b) dentro e, (c) após a fazenda. 

H4 - O desempenho da inovação impacta positivamente o desempenho 

da empresa localizada no segmento (a) antes, (b) dentro e (c) após a fazenda. 

São consideradas empresas antes da fazenda aquelas tipificadas como 

fornecedoras de insumos e equipamentos às empresas rurais. Dentro da 

fazenda, há os produtores rurais e, quanto às empresas, após a fazenda, tem-

se toda a indústria frigorífica (abate e processamento), de transporte e 

distribuição dos produtos (açougues e supermercados), todo o processamento 

até atingir o consumidor final, estando distribuídas nos segmentos industrial, 

comercial e de serviços. 
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A figura 2 apresenta um modelo conceitual da pesquisa, indicando as 

relações causais e as hipóteses propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo conceitual da pesquisa, indicando as relações causais e as 

hipóteses propostas.  

Legenda: a – antes da fazenda; b – dentro da fazenda; c – após a fazenda. 

 

Material e Métodos  

Para a execução deste estudo, definiu-se uma abordagem não 

probabilística e amostragem por conveniência, em função de limitações de 

tempo e recursos. A amostragem por conveniência é utilizada para geração de 

ideias, hipóteses e insights, justificando o seu uso em pesquisas exploratórias 

(KINNEAR e TAYLOR, 1979; CHURCHILL, 1998). As entrevistas foram 

realizadas por meio da aplicação de um questionário aos empresários com 

atividades na cadeia produtiva da carne bovina do estado de Mato Grosso do 

Sul, entre fevereiro e abril de 2019. 

Os dados necessários para testar as hipóteses propostas neste estudo 

foram coletados por meio de um questionário com declarações utilizadas em 

diferentes estudos (NARVER et al., 2004; OECD, 2005 e BODLAJ, 2010). O 

questionário foi dividido em cinco blocos correspondentes aos constructos e, 

neste estudo, foram utilizados apenas quatro blocos, além de características da 

empresa (Apêndice 1A). 

O bloco referente à OMR e à OMP é suportado por declarações testadas 

e apresentadas por Narver et al. (2004) e Bodlaj (2010), ajustadas ao objeto de 
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estudo da cadeia produtiva da carne bovina. As declarações utilizadas para obter 

BI e DI foram ajustadas do Manual de Oslo (OECD, 2005) e de Bodlaj (2010).  

Ao pesquisado foi perguntado o seu grau de concordância em relação às 

declarações OMR, OMP e DI, tendo, como foco, sua percepção em relação a 

sua empresa, com o uso de uma escala de Likert de sete pontos (1= discordo 

totalmente a 7= concordo totalmente). O BI avalia os efeitos da novidade da 

inovação na empresa, com o emprego de uma escala de Likert de sete pontos, 

quanto ao nível de sucesso alcançado (1= pouco sucesso a 7= muito sucesso).  

 As declarações utilizadas são suportadas pelos estudos de Morgan et al. 

(2009), Gonzáles-Benito (2005) e Bodlaj (2010). Utilizou-se a medição subjetiva 

que, por meio dela, o respondente avaliou o desempenho empresarial da sua 

empresa em comparação a seu principal concorrente com o uso de uma escala 

de percepção de Likert de sete pontos (1= muito pior a 7= muito melhor), e com 

o desempenho do mercado medido pela satisfação dos compradores, a 

fidelidade dos compradores e a imagem da empresa. O desempenho financeiro, 

por sua vez, foi avaliado pelo valor das vendas, crescimento das vendas e lucro 

bruto.  Em relação à variável DM, ela constituiu-se da soma de percepções do 

desempenho de mercado e financeiro. 

O questionário foi pré-testado em um conjunto de cinco empresas e por 

dois professores da área de agronegócios que confirmaram sua validade com 

escalas apropriadas e homogeneidade de compreensão por empresas 

envolvidas. Ele foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

da Universidade Anhanguera - Uniderp e recebeu o parecer favorável para 

aplicação, sob o número 3.126.650/2018, em 30 de janeiro de 2019. Os 

entrevistados foram contatados por conveniência, notificados de que suas 

respostas seriam voluntárias, sigilosas e anônimas, com os dados processados 

de forma conjunta, preservando o respondente. As entrevistas foram efetuadas 

por pesquisadores treinados e capacitados para este estudo, em 48 municípios 

dos 79 existentes em Mato Grosso do Sul (MS). 

A medida de confiabilidade das variáveis latentes foi avaliada pelo Alfa 

de Cronbach, medida de consistência interna, que permite verificar se as 

questões do questionário foram compreendidas e se as informações coletadas 

eram confiáveis. Valores de Alfa de Cronbach iguais ou maiores a 0,70 são 

indicativos de que a consistência interna é aceitável (HAIR JR., 2009). 
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A análise de correlação de Pearson foi realizada com o objetivo de 

verificar a intensidade das correlações entre as variáveis do modelo em estudo. 

A análise da correlação entre as variáveis tem por objetivo detectar a possível 

existência de multicolinearidade entre elas, ou seja, quando duas ou mais 

variáveis apresentam um alto valor de correlação linear (FIELD, 2009). Cohen 

(1988) interpreta valores de correlação linerar (r) entre 0,10 e 0,29 como 

pequenos; valores entre 0,30 e 0,49 como valores médios; e valores entre 0,50 

e 1 como valores elevados. A força de correlação fornecida pelo valor do 

coeficiente de correlação (r) seguirá o proposto por Cohen (1988) e Pallant 

(2016), considerando os intervalos 0,10< r < 0,29, como pequena;                                   

0,30 < r < 0,49, média e 0,50 < r < 1,00, alta correlação. 

Para a realização da regressão linear múltipla das variáveis do modelo, 

utilizou-se o software SPSS v.24. DE foi considerada variável dependente e as 

demais variáveis OMR, OMP, BI, e DI como independentes. A análise de 

regressão foi realizada para cada um dos três segmentos da cadeia em estudo, 

com localização da empresa antes, dentro e após as fazendas. 

 

Resultados e Discussão 

Com a confirmação da inexistência de multicolinearidade entre as 

variáveis, foram realizadas regressões lineares para se testar aceitação ou 

rejeição das hipóteses propostas. A escolha do método de análise pela 

regressão hierárquica ocorreu em função da possibilidade de controle das 

variáveis independentes (previsoras) e sua respectiva ordem de colocação no 

modelo. Os resultados são apresentados e discutidos a seguir. 

A média de idade das empresas é de 17,4 anos de atuação no mercado, 

com desvio padrão 12,6 anos. Quanto ao setor de atuação 53,5%, pertencem à 

agropecuária, com parte ou total na produção de carne bovina; 30,5% do 

comércio; 9% do serviço e 7% da indústria.  

Em relação à localização das empresas na cadeia produtiva da carne 

bovina, 13,5% estão antes da fazenda, são fornecedores de implementos e 

insumos; 45,8% estão dentro da fazenda e são denominados produtores rurais; 

e 40,7% estão após a fazenda, entendidas todas as indústrias de transformação 

da matéria-prima, o comércio de carne bovina, restaurantes, entre outros. 



 35 

Analisou-se preliminarmente se as variáveis latentes atendiam os pressupostos 

de normalidade, linearidade e homocedasticidade. Não foi observado violação, 

considerando o tamanho da amostra (n = 216). A tabela 1 apresenta a média, o 

desvio-padrão, o alfa de Cronbach e o coeficiente de correlação linear de Person 

das variáveis latentes do modelo proposto. 

Tabela 1.  Demonstra os resultados das medidas de média, desvio padrão, alfa 

de Cronbach e coeficiente de correlação linear de Person das variáveis latentes 

do modelo proposto. Mato Grosso do Sul, agosto de 2019.  

Variável 
Latente 

Média 
Desvio 
Padrão 

Alfa de 
Cronbach 

DE OMR OMP BI DI 

DE 5,9 0,82 0,83 1,000 0,412 0,466 0,599 0,554 

OMR 5,6 0,93 0,73  1,000 0,637 0,485 0,419 

OMP 5,4 1,15 0,81   1,000 0,491 0,464 

BI 5,2 1,05 0,82    1,000 0,557 

DI 5,3 1,24 0,87      1,000 

Nota: Amostra de 216 empresas. Valor de significância da correlação linear p < 0,001 
(bicaudal). 
 

As correlações lineares de Pearson indicaram alta correlações entre as 

variáveis latentes, destacando-se, em ordem decrescente, as correlações entre 

OMR e OMP (r = 0,637, p < 0,001); entre DE e BI (r = 0,599, p < 0,001); entre BI 

e DI (r = 0,557, p < 0,001) e entre DE e DI (r = 0,554, p < 0,001). 

Para verificar o relacionamento entre a variável dependente - 

Desempenho Empresarial (DE), em relação a suas preditoras, variáveis 

independentes - OMR; OMP; BI e DI, na verificação das hipóteses propostas, 

empregou-se a regressão linear múltipla hierárquica com os resultados 

apresentados nas tabelas 2, 3 e 4.  

No modelo 1, apresentado na tabela 2, foram inseridas as variáveis OMR 

e OMP, que explicam 56% da variância em DE. Das duas variáveis inseridas no 

modelo, apenas OMR é significativa (β = 0,689, p < 0,01) na predição de DE, 

indicando que essas empresas buscam a melhoria de seu desempenho 

empresarial por meio de pronta resposta às necessidades de seus compradores 

e às ações de seus concorrentes.  
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Tabela 2. Coeficientes de regressão linear múltipla padronizados para as 

empresas localizadas antes da fazenda (a), da cadeia produtiva da carne bovina 

em Mato Grosso do Sul, agosto de 2019. 

Variáveis latentes Modelo 1 Modelo 2 

OMR  0,689*** 0,615*** 
OMP                   0,093            -0,012 

BI              0,335* 

DI             -0,109 

F 16,543*** 1,490*** 

R2                    0,560              0,609 

Legenda: R² = coeficiente de determinação; F = teste F, medida de associação da 
análise de variância; Nível de significância bicaudal para a estatística t, p valor:                 
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,10. 
 

No modelo 2, foram adicionadas as variáveis BI e DI, explicando 60,9% 

da variância em DE, onde OMR (β = 0,615, p < 0,01) e BI (β = 0,335, p < 0,10) 

são estatisticamente significativas na predição de DE. Aqui se repete a 

percepção indicada no modelo 1, fortalecido pela variável independente BI em 

relação a DE, quando se percebe que se utilizam os benefícios da inovação para 

o aumento da cota de mercado, da competitividade e do aumento do nível de 

emprego. Esses resultados proporcionam aceitar as hipóteses H1a e H3a e 

rejeitar as H2a e H4a, para as empresas antes da fazenda. Como as empresas 

antes da fazenda (a) são aquelas tipificadas como fornecedoras de insumos e 

equipamentos às empresas rurais, as variáveis, com significância estatística, nos 

modelos 1 e 2, sugerem que essas empresas procuram reagir às necessidades 

de seu mercado-alvo e às ações dos concorrentes, de tal forma que os 

benefícios da novidade e da inovação no negócio possam contribuir para o 

aumento de mercado, competitividade, lucro e possibilidade de abrir novos 

mercados.  

O segmento classificado como dentro da fazenda (b) compreendeu 

fazendas produtoras de carne bovina, tipificadas como empresas produtoras de 

matéria-prima com atividades primárias na agricultura e pecuária. Foram 

processados dois modelos com a inserção de variáveis latentes independentes 

para explicar o DE, descritos na tabela 3. 
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Tabela 3. Coeficientes de regressão linear múltipla padronizados para as 

empresas localizadas após a fazenda (c) na cadeia produtiva da carne bovina 

de Mato Grosso do Sul, agosto de 2019. 

Variáveis latentes Modelo 3 Modelo 4 

OMR 0,074 0,003 

OMP 0,404*** 0,222* 

BI  0,257** 

DI  0,225** 

F 12,240***  8,270*** 

R2   0,203  0,322 

Legenda: R²=coeficiente de determinação; F=teste F, medida de associação da análise 
de variância; Nível de significância bicaudal para a estatística t, p valor: *** p<0,01; ** 
p<0,05; * p<0,10. 

 

No modelo 3, explica-se que 20,3% da variância em DE e apenas OMP    

(β = 0,404, p < 0,01) são estatisticamente significativos. As empresas desse 

segmento indicam que adotam ações proativas para atender as necessidades 

de seus compradores atuais e potenciais, para antever as futuras. A OMP 

contribui com o aumento do DE. 

No modelo 4, as variáveis OMP, BI e DI contribuem com 32,2% da 

variância em DE, predominando BI (β = 0,257, p < 0,05), DI (β = 0,225, p < 0,05), 

seguidas de OMP (β = 0,222, p < 0,10). Os resultados da tabela 3 fornecem as 

condições estatísticas para a aceitação das hipóteses H2b, H3b e H4b e a 

rejeição H1b para as empresas dentro da fazenda. 

Os dados sugerem que esse conjunto de empresas tem atenção às 

necessidades, desejos e satisfação dos compradores, procurando a melhoria 

operacional com destaque à redução de custos e ao implemento de processos 

de inovações que lhes tragam melhores vendas, lucros e expansão de mercado.  

As empresas localizadas após a fazenda (c) compreendem a indústria 

frigorífica (abate, e processamento), transporte e distribuição dos produtos 

(açougues e supermercados). Todo o processamento até atingir o consumidor 

final está distribuído nos segmentos industrial, comercial e de serviços. 

Novamente, foram processados dois modelos com a inserção de variáveis 

latentes independentes para explicar o DE e descritos na tabela 4. 



 38 

Tabela 4. Coeficientes de regressão linear múltipla padronizados para as 

empresas localizadas a após a fazenda (c) na cadeia produtiva da carne bovina 

em Mato Grosso do Sul, agosto de 2019. 

Variáveis latentes Modelo 5 Modelo 6 

OMR 0,131               -0,097 

OMP 0,385*** 0,128* 

BI  0,451*** 

DI  0,395*** 

F              13,180***              39,108*** 

R2                0,237  0,607 

Legenda: R²=coeficiente de determinação; F=teste F, medida de associação da análise 
de variância; Nível de significância bicaudal para a estatística t, de p valor: *** p<0,01; 
** p<0,05; * p<0,10. 

 

Os resultados do modelo 5 explicam 23,7% da variância de DE, com 

OMP estatisticamente significativa (β = 0,385, p < 0,01), indicando ações 

proativas para atender as necessidades de seus compradores atuais e 

potenciais, antevendo as futuras, que contribuem com o aumento do DE. 

O modelo 6 tem variância explicada de 60,7% de DE, indicando que 

OMP, BI e DI, são estatisticamente significativas, sugerindo que essas empresas 

têm atenção em necessidades, desejos e satisfação dos compradores, 

procurando a melhoria operacional em destaque à redução de custos e à 

implementação de processos de inovações que lhes tragam melhores vendas, 

lucros e expansão de mercado. Dos resultados apresentados na tabela 4, pode-

se inferir a aceitação das hipóteses H2c, H3c e H4c e rejeitar a H1c para as 

empresas após a fazenda. 

Com os dados analisados, pode-se observar que as empresas localizadas 

antes da fazenda adotam estratégias mais reativas para atingir seu mercado e 

estão atentas aos benefícios da inovação, o que leva a aceitar as seguintes 

hipóteses: H1a - A orientação responsiva impacta no desempenho empresarial 

e H3a - O benefício da inovação impacta positivamente o desempenho 

empresarial. 

As propriedades rurais - dentro da fazenda - adotam estratégias mais 

proativas para atingir seu mercado e estão atentas aos benefícios da inovação 

e ao desempenho da inovação, o que leva a aceitar as hipóteses:  H2b, a 

orientação proativa impacta positivamente no desempenho empresarial; H3b, o 
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benefício da inovação impacta positivamente o desempenho empresarial e H4b, 

desempenho da inovação impacta positivamente o desempenho empresarial. 

As empresas localizadas, após a fazenda, adotam estratégias mais 

proativas para atender seus clientes ou compradores com o gerenciamento de 

inovações, atentos ao desempenho da inovação, o que leva a aceitar as 

hipóteses:  H2c, a orientação proativa impacta positivamente no desempenho 

empresarial; H3c, o benefício da Inovação impacta positivamente o desempenho 

empresarial e H4c, cujo desempenho da inovação impacta positivamente o 

desempenho empresarial. 

Destaca-se que as hipóteses H3 a, b, c foram aceitas nos três 

segmentos da cadeia – antes, dentro e após a fazenda -- sugerindo que a 

implementação de processos de inovações pode trazer benefícios como redução 

de custos de produção, aumento do crescimento do mercado e da 

competitividade, melhora nas vendas, lucro, contribuição com a geração de 

empregos diretos e indiretos e, na construção, a abertura de novos mercados, 

objetivo que o setor quer alcançar nos próximos anos. 

 

Conclusões 

O conjunto dos resultados demonstra que as ações estratégicas de 

orientação para o mercado e dos processos de inovação contribuem para o 

desempenho das empresas da cadeia estudada. As empresas localizadas antes 

da fazenda adotam estratégias mais reativas para atingir seu mercado e estão 

atentas aos benefícios da inovação. 

As propriedades rurais dentro da fazenda adotam estratégias mais 

proativas para atingir seu mercado e estão atentas aos benefícios da inovação 

e ao seu desempenho.  

 As empresas localizadas, após a fazenda, adotam estratégias mais 

proativas para atender seus clientes ou compradores com o gerenciamento de 

inovações, com atenção ao desempenho da inovação. 
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7. Conclusão Geral 

Os resultados empíricos deste estudo, realizado com empresários da 

cadeia produtiva da carne bovina sul-mato-grossenses, responderam aos 

pressupostos dos objetivos específicos. Foram relatadas as relações entre a 

OMR, OMP, BI, DI e DE e indicado o quanto cada um desses conceitos colabora 

com a melhoria do DE. Acrescenta-se que os resultados fornecem algumas 

implicações importantes aos negócios dessa cadeia e à acadêmica. 

            As implicações gerenciais do estudo residem na ponderação sobre a 

importância de investir na mudança cultural de orientação para o mercado nas 

organizações e chamar a atenção para os benefícios e desempenho da 

inovação, que são importantes fontes de vantagem competitiva. Com base nos 

resultados da pesquisa, é possível indicar ou sugerir ações estratégicas aos 

atores da cadeia, utilizando os conceitos de orientação para o mercado e de 

processos de inovação para implementar ou melhorar as práticas gerenciais que 

visem à ampliação da competitividade e do desempenho empresarial. 

Esta pesquisa apresenta alguns resultados que contribuem para o 

conjunto de conhecimentos sobre orientação para o mercado e processo de 

inovação como ações estratégicas das empresas que realizam transações 

econômicas na cadeia produtiva da carne bovina, componentes dos setores de 

comércio, serviços, indústria, agricultura e pecuária. Nos últimos anos, a 

literatura sobre as ações estratégicas na agropecuária, como indicado 

anteriormente, foi restrita e pouca atenção foi prestada às empresas brasileiras 

da cadeia produtiva da carne bovina. No entanto, considerando a teoria utilizada 

no estudo, ela comprova sua utilidade e confiabilidade de modelo e escala 

quando aplicada ao setor específico de empresas com relação à cadeia 

produtiva da carne bovina. Comprova-se assim que, com base na experiência 

dos empresários, o modelo estrutural da pesquisa fornece resultados que podem 

ser explorados pela academia. 

Identificou-se algumas limitações neste estudo, os quais poderão ser 

minimizados por meio de outras pesquisas futuras. Como os dados foram 

coletados por conveniência, recomenda-se que, em estudos futuros, a amostra 

seja ampliada, considerando que, dessa forma, os resultados atuais não podem 

ser generalizados para todo o contexto brasileiro. Apesar do fato de a região 
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escolhida ser economicamente representativa para a carne bovina, sugere-se 

que estudos futuros sejam expandidos para outras regiões brasileiras, testando-

se esse modelo. Com essa linha de pesquisa se poderá conferir os resultados 

em diferentes regiões, permitindo-se comparar o comportamento empresarial, 

considerando as características moderadoras sociodemográficas do 

empreendimento. 
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ANEXO 1A. Escala MKTOR (NARVER e SLATER, 1990) 

Itens da escala MKTOR  

1. Nosso pessoal de venda compartilha informações com as demais áreas 
dentro da empresa sobre as estratégias de nossos concorrentes.  
2. Os objetivos da nossa empresa direcionam-se primeiramente para a 
satisfação dos clientes.  
3. Nós rapidamente respondemos às ações da concorrência que nos 
ameaçam.  
4. Nós constantemente monitoramos nosso grau de compromisso e 
orientação em satisfazer as necessidades dos clientes.  
5. A alta gerência de todas as áreas funcionais da nossa empresa visita 
regularmente nossos clientes atuais e os clientes potenciais.  
6. Nós trocamos livremente entre os departamentos informações sobre as 
experiências de sucesso e as de insucesso ocorridas com os clientes.  
7. Nossa estratégia para vantagem competitiva é baseada na compreensão 
que temos sobre as necessidades dos clientes.  
8. Todas as nossas áreas funcionais (como marketing, vendas, produção, 
P&D, financeira etc.) são integradas para o atendimento das necessidades 
de nossos clientes-alvo.  
9. Nossas estratégias de negócio são direcionadas por nossas crenças 
sobre como podemos criar maior valor para os clientes.  
10. Nós medimos a satisfação dos clientes sistemática e frequentemente.  
11. Nós damos muita atenção ao serviço de pós-venda.  
12. A alta administração discute regularmente os pontos fortes e fracos dos 
nossos concorrentes.  
13. Todos os nossos gerentes compreendem como todas as pessoas em 
nossa empresa podem contribuir na criação de valor para os clientes.  
14. Nós alvejamos clientes onde temos uma oportunidade de vantagem 
competitiva.  
15. Nós compartilhamos recursos com outras unidades de negócio  

 

Fonte: SAMPAIO (2000). 
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Anexo 2A. Escala MARKOR (KOHLI et al.,1993) 

Geração de inteligência 

1. Nesta empresa, nós nos reunimos com clientes pelo menos uma vez ao 
ano para identificar que produtos ou serviços eles necessitarão no futuro.  
2. Nesta empresa, nós próprios fazemos muita pesquisa de mercado.  
3. Nós somos lentos para detectar mudanças nas preferências de nossos 
clientes por produtos. (R)  
4. Nós pesquisamos os clientes pelo menos uma vez ao ano para avaliar a 
qualidade de nossos serviços  
5. Nós somos lentos para detectar mudanças fundamentais em nosso ramo 
de atividade (por exemplo, concorrência, tecnologia, legislação). (R)  
6. Nós revisamos periodicamente os prováveis efeitos sobre os clientes das 
mudanças em nosso ambiente empresarial (por exemplo, legislação).  
 

 

Disseminação de inteligência 

7. Nós temos reuniões interdepartamentais pelo menos uma vez por trimestre 
para discutir as tendências e desenvolvimento do mercado.  
8. O pessoal de marketing em nossa empresa investe tempo discutindo com 
outros departamentos sobre as necessidades futuras dos clientes.  
9. Quando algo relevante acontece a um importante cliente, toda a empresa 
sabe sobre o ocorrido em um curto intervalo de tempo.  
10. Dados sobre satisfação de clientes são disseminados regularmente em 
todos os níveis hierárquicos nesta empresa.  
11. Quando um departamento descobre algo importante sobre os 
concorrentes, ele é lento para avisar os outros departamentos. 

Resposta à Inteligência de mercado 

13. Por alguma razão qualquer, nós tendemos a ignorar mudanças nas 
necessidades de produtos ou serviços. (R)  
14. Nós revisamos periodicamente nossos esforços de desenvolvimento de 
novos serviços para assegurar que eles estão de acordo com o que os clientes 
desejam.  
15. Diversos departamentos encontram-se periodicamente para planejar uma 
resposta às mudanças que ocorrem em nosso ambiente de negócio.  
16. Se um importante concorrente lançasse uma campanha intensiva dirigida 
a nossos clientes, nós implementaríamos uma resposta imediatamente.  
17. As atividades dos diferentes departamentos nesta empresa são bem 
coordenadas.  
18. As reclamações dos clientes “não têm ouvidos” nesta empresa. (R)  
19. Mesmo se nós formulássemos um ótimo plano de marketing, nós 
provavelmente não seríamos aptos a implementá-lo em tempo adequado. (R)  
20. Quando sabemos que os clientes gostariam que modificássemos um 
produto ou serviço, os departamentos envolvidos fazem esforços combinados 
para efetuar a modificação.  

Legenda: R indica escala invertida  
Fonte: SAMPAIO (2000). 
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APÊNDICE 1A. Questionário da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


