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RESUMO 

 

 

Neste estudo propõe-se uma metodologia de análise das consequências de acções 

relacionadas com a orientação para o mercado, das PME, sobre o desempenho 

económico financeiro. Apresenta-se um modelo de análise da actividade 

empresarial composto por quatro partes: o contexto da actividade (antecedentes), 

os factores de orientação para o mercado, que constituem a estrutura teórica 

interpretativa essencial de todo o modelo, as acções empresariais/estratégia e a 

avaliação das consequências das opções tomadas.  

 

Propõe-se um modelo de projecções económico financeiras para simular as políticas 

e acções relacionadas com a orientação para o mercado. Enunciam-se os factores 

de orientação para o mercado, que enformam as estratégias de actuação da 

actividade, e antecipam-se os efeitos sobre o desempenho empresarial. A análise 

do desempenho projectado é feita considerando diversas opções de mercado, como 

os clientes alvo, preços, produtos.  

 

O estudo apresenta a análise de seis casos de pequenas e médias empresas, de 

diversos sectores de actividade, tendo sido utilizado o modelo de projecções para a 

avaliação do desempenho. Foram avaliadas diversas políticas de orientação para o 

mercado associadas a acções de gestão de clientes, internacionalização, inovação 

produto e design e de mudança organizacional.  
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INTRODUÇÃO 

 

 
Apesar da importância das micro, pequenas e médias empresas (PME), existem 

muito poucos estudos sobre estas. Como assinalaram Burke e Jarratt (2004), no 

início do novo milénio pequenas e médias empresas foram anunciadas como sendo 

motor do crescimento económico, as incubadoras da inovação e a solução de 

décadas de desemprego persistente. A realização de um enorme potencial deste 

grupo de empresas foi um tema consistente desde o início da revolução industrial.  

O presente estudo considera de particular interesse identificar factores que 

contribuem para a competitividade, sustentação e desenvolvimento deste grupo de 

empresas. Pretende-se avaliar se a actividade desenvolvida numa perspectiva de 

orientação para o mercado é a forma organizacional mais adequada ao 

funcionamento das PME, a que conduz a melhores resultados do desempenho. 

A natureza da propriedade das pequenas-médias empresas que muitas vezes 

pertence a uma só pessoa, ou a uma família, que tem parte activa na definição de 

uma estratégia e no seu desenvolvimento, não obriga à publicação de informação. 

Esta, em regra, não existe sob um aspecto formal, mas apenas na cabeça do 

empresário/gestor, sendo uma das barreiras ao desenvolvimento de estudos sobre 

as pequenas empresas. A informação escrita reduz-se, muitas vezes, à 

obrigatoriedade de prestar contas ao estado e apenas na medida em que seja 

obrigatório. A obtenção de indicadores como crescimento das vendas e 

rentabilidade, entre outras, é particularmente difícil.  

No nosso estudo, pretendemos trabalhar com dados, obtidos junto da própria 

empresa, que permitam completar a informação prestada pelas empresas com 

carácter obrigatório, incluída nas declarações de prestação de contas ao estado. 

Utilizamos os dossiers de diagnósticos, que as empresas elaboraram como 

elemento de trabalho para a avaliação da própria actividade, e informações 

recolhidas pelos consultores. 

 

É objectivo deste estudo, fazer uma análise da importância das pequenas e médias 

empresas estarem informadas, sobre os diversos intervenientes do mercado, e de 

estabelecerem planos, para chegarem aos clientes que decidirem satisfazer. A 

cultura organizacional com orientação para o mercado é a que melhor se identifica 

com esta exigência e a que conduz a um melhor desempenho da actividade. A 

qualidade da informação, a sua disseminação e a utilização em conformidade, é um 

elemento preponderante na programação do desenvolvimento das suas acções. A 
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informação nas suas diversas dimensões, no caso das PME, está muito dependente 

do empresário/gestor, razão porque muitos autores de estudos sobre a orientação 

para o mercado dão relevo aos antecedentes (gestores senior, dinâmicas 

interdepartamentais, sistema de organização), de uma actividade com orientação 

para o mercado, e nestes atribuem o principal papel às características do 

empresário/gestor.  

 

Consideramos que a informação do mercado tem como principal protagonista o 

cliente nas suas diversas vertentes, nível de exigência, sector, área geográfica, mas 

também inclui outros elementos como a concorrência, ambiente e tecnologia. A 

identificação clara dos clientes que se pretende satisfazer e um conhecimento  das 

suas necessidades ou expectactivas, facilita a decisão sobre os produtos a oferecer. 

Os produtos projectados obrigam à definição de estratégias de desenvolvimento 

que passam pelas opções de criação de marcas e escolha de tecnologias.  

 

Todas as decisões tomadas, considerando a globalidade de intervenientes numa 

actividade com orientação para o mercado, têm influência sobre os diversos 

indicadores de desempenho de uma empresa nomeadamente sobre os indicadores 

económicos e financeiros.  

 

Partindo da premissa que os efeitos, da orientação para o mercado, sobre o 

desempenho têm reflexos a médio ou longo prazo, é nosso objectivo final desenhar 

um modelo que nos permita avaliar o desempenho projectado, impulsionado pelas 

opções tomadas. 

 

 

As micro, pequenas e médias empresas constituem a maioria do tecido económico 

a nível mundial, desempenhando um papel social e economicamente importante. 

Este grupo de empresas, de acordo com o Obervatory of European SMEs (2003)1, 

representam 99% do número total de empresas da União Europeia, que foi 

estimado em 20,5 milhões de empresas, dando origem a cerca de 80,8 milhões de 

postos de trabalho, o que significa dois terços do total de emprego, e mais de 

metade do total dos rendimentos.  

O tecido empresarial português apresenta uma estrutura semelhante à referida 

para a Europa-19. As estatísticas do INE para Portugal, relativas ao ano de 2004, 
                                            

1 A posição das PMEs na Europa-19, 2000; Fonte: European Comission 2003 
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referem a existência de 289 942 pequenas e médias empresas (PME), com menos 

de 100 trabalhadores, o que significa 99% do número total de empresas, 

representando as empresas com menos de vinte trabalhadores 93% do total global. 

Também em número de postos de trabalho gerados pelas PME nos aproximamos 

das estatísticas europeias referidas. Em Portugal, o número de pessoas ao serviço 

das PME, com menos de 100 trabalhadores, representa 66% dos postos de trabalho 

totais, o que significa 1,8 milhões de pessoas, e o volume de negócios destas 

empresas representa 55,6% do total das empresas. 

Nos últimos anos, a consciência da importância do papel das pequenas e médias 

empresas na economia (em particular, e na sociedade, em geral) fez surgir, ao 

nível da União Europeia, diversos programas de apoio às pequenas e médias 

empresas, como complemento aos apoios nacionais existentes.  

Conscientes da importância do papel das pequenas e médias empresas na 

economia, este estudo pretende contribuir para a compreensão do processo de 

tomada de decisões sobre a actividade nas pequenas e médias empresas 

portuguesas, as acções desenvolvidas e quais os seus efeitos sobre o desempenho.  

 

 

O desenvolvimento do estudo organiza-se em torno de um centro fundamental, o 

conceito de orientação para o mercado. Parte da abordagem do papel da 

informação, no desenvolvimento da actividade de uma empresa, e da elaboração 

de um plano como forma de sistematizar a informação. Considerando que a 

informação procurada, e a sua utilização, só é consequente quando enquadrada 

numa estrutura teórica interpretativa, realizámos um estudo das principais 

conceitos sobre a orientação para o mercado. O estudo dos factores de orientação 

para o mercado foi realizado na perspectiva de capturarmos as principais variáveis, 

que influenciam o desempenho da actividade de uma pequena e média empresa, e 

estabelecer um conjunto de relações entre essas variáveis, através de um modelo 

de projecções, seguidamente. A partir de um grupo de seis empresas (pequenas e 

médias) analisamos as acções de orientação para o mercado e os seus efeitos 

sobre o desempenho da actividade, através do modelo de projecções desenvolvido.  

Um dos casos tem a particularidade de ser um projecto empresarial inicial, 

resultante de um processo de recuperação e falência (de uma empresa). 

 

Para atingirmos o objectivo final de elaboração de um modelo, que permita fazer a 

projecção das opções tomadas, é fundamental saber como foram construídas essas 

opções, que princípios estão presentes na constituição dessas opções, e qual a sua 
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relação com as diversas variáveis económicas e financeiras do desenvolvimento da 

actividade. 

 
Em suma pretendemos fazer um estudo das acções de orientação para o mercado e 

avaliar o seu efeito sobre o desempenho da actividade, através de um modelo de 

projecções. A avaliação do desempenho apresentada baseia-se num estudo de 

casos múltiplo, através da projecção dos efeitos das acções com orientação para o 

mercado em seis pequenas e médias empresas portuguesas. 

 

 

Este trabalho compreende, além da introdução, cinco capítulos e a conclusão. O 

primeiro capítulo sistematiza o papel da informação e da elaboração de planos na 

actividade das pequenas e médias empresas.  

O segundo capítulo faz uma análise dos trabalhos de investigação seminais, sobre 

os principais autores e perspectivas da orientação para o mercado. Ainda neste 

capítulo, além de analisarmos alguns dos estudos mais conhecidos sobre a 

orientação para o mercado, fazemos uma revisão de alguns contributos mais 

recentes sobre a orientação para o mercado, com principal atenção aos estudos 

aplicados às pequenas e médias empresas.  

No terceiro capítulo, elaboramos o modelo da actividade das PME, analisando os 

factores de orientação para o mercado que influenciam as variáveis do modelo de 

projecção, a seguir desenvolvido, e que irá ser utilizado no estudo de casos do 

quinto capítulo. 

O quarto capítulo faz a apresentação das empresas incluídas no estudo e das suas 

características, salientando os factores de orientação para o mercado, que puderam 

ser extraídos usando elementos, entre outros, da execução de um programa 

comunitário destinado a PME. 

O quinto capítulo constitui o estudo dos seis casos, onde expomos as diferentes 

acções de orientação para o mercado adoptadas pelas seis empresas, e avaliamos o 

desempenho resultante dessas acções, através do modelo de projecções 

desenvolvido, apresentado no terceiro capítulo. 

Por último retiramos as conclusões induzidas por este trabalho e fazemos propostas 

para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 1. A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO EM PME 

 

 
1.1 Introdução 

 
Num ambiente de grande complexidade, intensamente competitivo e com 

mudanças muito rápidas em que se desenvolve a actividade das empresas é de 

crucial importância que estas estejam centradas no cliente, sendo necessário que 

detenham uma cultura de mercado. Num mercado em que estão presentes 

numerosos actores o desenvolvimento da relação com o cliente e da sua satisfação 

corre, no entanto, o risco de não ser conseguida. Como refere Robert (2003) se a 

informação não é estrategicamente gerida como um activo então a gestão da 

informação será subaproveitada, subvalorizada e subrespeitada, e,  enfatizam Kohli 

e Jaworski (1990), regra geral, as empresas que promovem o conhecimento do 

mercado e actuam em conformidade tendem a obter um melhor desempenho e ter 

clientes e empregados mais satisfeitos. 

 

Um tema central que emana dos estudos sobre a importância da orientação para o 

mercado é o do desempenho da empresa e nomeadamente da sua rentabilidade. 

Sendo aceite, como uma evidência, a importância do desempenho das empresas 

para o seu sucesso, e mesmo continuidade, manifesta-se a necessidade de 

identificar os métodos, os meios, para atingir o melhor desempenho.  

 

Neste capítulo estudamos o papel da informação no desenvolvimento da actividade 

das pequenas e médias empresas e as formas que pode assumir a obtenção e a 

produção da informação. Analisamos a relação entre a gestão da informação, 

materializada em planos de actuação (business plan), e o desempenho da 

actividade. 

 

 

1.2 O Plano  

 
- necessidade, vantagens e âmbito 

 
A gestão da informação inclui o desenvolvimento de um plano de actuação, bem 

como a implementação e a avaliação da sua eficácia no ambiente real da 

actividade. No sentido de acrescentar valor estratégico à informação que circula na 

empresa, a gestão da informação deve primeiro conhecer o centro da actividade da 
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empresa e como a organização funciona no ambiente do dia a dia. A necessidade, e 

benefícios, de existência de um plano da actividade definidor da estratégia, das 

regras de implementação e da monitorização da actividade de uma grande empresa 

é praticamente indiscutível, a literatura académica não é, no entanto, unânime na 

consideração da importância da existência de um plano no desenvolvimento das 

pequenas empresas.  

 

As micro, pequenas e médias empresas nasceram, regra geral, a partir da iniciativa 

de um indivíduo ou de um núcleo famíliar. A actividade destas empresas traduz 

fundamentalmente as características do dono ou lider que é também, por regra, o 

gestor da empresa. Richbell e al. (2006) consideram que as características do 

donos-gestores podem dividir-se em dois grupos. Um grupo constituído pelas 

características psicológicas e outro grupo consistindo em variáveis que nascem do 

background do dono-gestor. Entre estas últimas variáveis figuram como 

antecedentes influentes a experiência, podendo esta estar associada à idade, 

instrução, o historial como empreendedor, a actividade anterior, e nesta a posição 

anteriormente ocupada, assim como a dimensão da empresa ou sector de 

actividade. Algumas destas características favorecem mais o reconhecimento pelo 

empresário/gestor da necessidade de procurar informação externa, à que 

naturalmente detém, e a sua capacidade em a utilizar para a tomada de decisões, 

recorrendo à elaboração de planos da actividade (business plans) que podem ser ou 

não formais. 

Também O’Regan e Ghobadian (2002) afirmam que os donos devem ser 

considerados como um factor crítico na direcção estratégica das pequenas e médias 

empresas. Citando o estudo seminal de Porter (1990), The competitive Advantage 

of Nations, inferem que “como aproximação estratégica é necessário considerar 

experiências, emoções, ‘sensação interior (gut feeling)’ e outras variáveis adicionais 

à imposição estruturada baseada na disponibilidade e análise da informação” 

[O’Regan e Ghobadian (2002), pp. 663]. 

É fundamental que os donos-gestores das pequenas empresas reconheçam a 

importância da existência de informação sobre o desenvolvimento da actividade 

assim como a sua aptidão para compreender a informação e gizar as respectivas 

extrapolações. O processo nas pequenas empresas não reflecte uma análise 

estratégica exaustiva, mas antes, uma condução personalizada, ou uma 

aproximação oportunística ou instintiva, canalizada através do processo de emersão 

do planeamento (Burke e Jarratt, 2004). Reconhecendo a necessidade de 

informação e aconselhamento para a definição da estratégia nas pequenas-médias 
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empresas, o estudo de Burke e Jarratt (2004) analisa os padrões e aproximações 

ao planeamento, das pequenas empresas, através da integração e compreensão da 

natureza e extensão da procura da informação e aconselhamento recebido pelas 

empresas, e de como esta interacção influencia a definição de estratégia 

competitiva. Para Kraus e al. (2006) a criação de um business plan pode ajudar as 

empresas a identificar riscos e oportunidades de mercado e a planear para actuar 

no devido tempo.  

Segundo Hannon e Atherton (1998) a pesquisa aponta para os benefícios evidentes 

da utilização do business planning como um processo interno das pequenas 

empresas e, por outro lado, a capacidade de conhecimento estratégico permite 

uma melhor leitura das limitações e pontos fortes do processo de planificação em 

mercados que, para as pequenas empresas, são habitualmente imprevisíveis e  

complexos. “Quando combinados, capacidade de conhecimento estratégico e 

planeamento eficaz, pode resultar no desenvolvimento de uma tipologia de 

empresas que detém um conhecimento profundo do processo servindo de suporte 

ao correcto desenvolvimento da actividade” [Hannon e Atherton (1998), pp. 102]. 

 

 
- Plano: processo/produto 

 
O estudo de Hannon e Atherton (1998) aponta algumas pistas sobre o papel do 

plano nas pequenas empresas. Da revisão de literatura que realizaram Hannon e 

Atherton (1998) extrairam que se verificam benefícios evidentes da utilização do 

business planning como um processo interno das pequenas empresas, em contraste 

com produção do business planning, enquanto um produto sobretudo direccionado 

para convencer outros, ou na obtenção de recursos de outras organizações ou 

indivíduos. Consideram que como um processo o business planning pode ser formal 

ou informal, estando centrado no entendimento e em resposta ao contexto em que 

a actividade se desenvolve. A capacidade de conhecimento estratégico é 

considerado simultaneamente um conjunto de actividades e de nível de 

competências, e que serve como meio de gestão de interacções entre a empresa e 

o meio em que se encontra. A capacidade de conhecimento estratégico pode ser 

considerada a principal competência das pequenas empresas e conceptualizada em 

termos de diferentes níveis de experiência e perícia.  

Hannon e Atherton (1998) definem quatro tipos de empresas/gestores que irão 

constituir o ponto central do desenvolvimente da sua tese. Os autores recorrem à 

metáfora da orientação (orienteering). A orientação, tem como base o 
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desenvolvimento de perícias específicas tais como a leitura de mapas, mas também 

requere um nível de percepção e conhecimento num contexto competitivo. 

Comparam esta metáfora com a obtenção de sucesso das pequenas empresas num 

ambiente fortemente imprevisível, só parcialmente ou pouco conhecido, em que 

são colocados à actividade desafios inesperados. Enquanto um mapa mostra o que 

é conhecido sobre um terreno, a ferramenta chave para o orientador é a bússola. 

Sendo a alternativa chegar ao destino através da tentativa e erro, esta estratégia 

pode ser penosa quando em concorrência com a outra, com indivíduos 

competentes, pois com recursos limitados, uma aproximação indirecta pode 

conduzir à falência ou não conclusão dos planos. A bússola é apontada como a 

ferramenta ideal, para um variado conjunto de pequenas empresas percorrer o seu 

caminho, atravessando um ambiente complexo, rumo a um destino que pode não 

estar muito visível, tentando fazê-lo com os recursos limitados de que dispõe. 

Neste caso consideram desejável que novos ou jovens donos de empresas sejam 

treinados na compreensão e aplicação das técnicas de ‘orientação’. O business plan 

não pode ser equivalente à bússola para o orientador, terá mais semelhanças com 

um mapa ou com um diagrama da rota produzido por um programa de 

computador. Regra geral estabelecerá uma rota clara, predeterminada, com pontos 

assinalados e ajudas futuras disponíveis se necessárias para assegurar que a 

viagem possa prosseguir conforme antecipado. 

O trabalho explora o valor e a utilidade do business plan para as pequenas 

empresas e a sua relação com dois aspectos importantes do processo: 

conhecimento e identificação de oportunidades e preparação e tomada de decisões 

no processo de planeamento. 

 
O estudo de Hannon e Atherton (1998) permite concluir que a dimensão relativa da 

empresa pode influenciar a natureza do business planning desenvolvido, que tende 

a ser mais informal nas pequenas empresas do que nas grandes. Por outo lado 

demonstra que as formalidades das actividades do plano não têm impacto 

significativo sobre o desempenho das pequenas empresas. As competências 

associadas com o planear (tal como foi referido por Pelham (1997) sobre os 

antecedentes da orientação para o mercado) tendem a descrever as capacidades 

pessoais e características do dono-gestor bem sucedido. Também para O’Regan e 

Ghobadian (2002) “os donos devem ser considerados como um factor crítico na 

direcção estratégica das pequenas e médias empresas.” 

O conceito de conhecimento estratégico foi identificado como de importância crítica 

e um atributo chave interno no sucesso da gestão no processo de desenvolvimento. 
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No entanto Hannon e Atherton (1998), alinhando com outros estudos citados, 

verificaram que esta capacidade parece manifestar-se mais com alguns donos-

gestores do que com outros. Alguns donos-gestores são reconhecidos como 

‘leitores dotados’ dos seus ambientes. A definição de capacidade de conhecimento 

estratégico delineada por Atherton e Hannon (1998) considera como ponto de 

partida a conceptualização do posicionamento da actividade no seu ambiente  - 

uma actividade que requere avaliação dos atributos internos da actividade e o seu 

ajustamento ao mundo externo. 

 

Hannon e Atherton (1998) inferem uma relação crítica entre planeamento nas 

pequenas empresas e capacidade de conhecimento estratégico dos donos-gestores, 

que se traduz numa relação positiva entre elevado nível de capacidade de 

conhecimento estratégico e provável ‘sucesso’ das pequenas empresas (podendo 

depender de cada dono-gestor). 

A relação entre planeamento e contribuição efectiva para o desempenho da 

actividade e capacidade de conhecimento estratégico foi representado sob a forma 

de diagrama por Hannon e Atherton (1998), conforme a figura 1.1. 

 

Tipologia dos efeitos da eficácia do planeamento e da capacidade de conhecimento 

estratégico sobre a gestão e desenvolvimento da actividade 

 

Alta
O SUB-EMPREENDEDOR O ORIENTADOR BEM SUCEDIDO
VISIONÁRIO

. Identifica oportunidades . Consciente do ambiente externo

. Vislumbra respostas efectivas . Converte oportunidades em negócios

. Tem dificuldade em converter . Aprende a construir & gerar
Nível de   as oportunidades em respostas   novos sucessos
Capacidade de

Conhecimento

Estratégico O NAVIO SEM GOVERNO O INOVADOR MÍOPE

. Falta de consciência de . Confiante nas próprias 
  ameaças & oportunidades   ideias & convicções
. Controlado por acontecimentos . Pouco centrado
  & influências não antecipadas . Capaz de converter ideias em acções
. Incapaz de gerir o futuro . Incapaz de satisfazer as necessidades

  do mercado

Baixa Alta
Eficácia de Planeamento  

Figura 1.1 

Fonte: Hannon e Atherton (1998), p. 114, Figura 1 

 

A estrutura identifica quatro tipos de empresas caracterizadas com base na eficácia 

de planeamento (PE) e no nível de capacidade de conhecimento estratégico (SAC). 

No quadrante com baixa PE e baixa SAC situam-se as empresas tipo Navio sem 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 10  

Governo. Estas empresas caracterizam-se por um entendimento e conhecimento 

pobre do ambiente que as rodeia, normalmente não são planeadores efectivos 

tomando as suas decisões, e acções, apoiadas num conjunto de assunções 

fortemente baseadas em desempenhos e experiências anteriores. As empresas tipo 

Inovador Míope caracterizam-se por deter alta PE e baixa SAC. Estas empresas têm 

uma compreensão pobre do seu ambiente mas o processo de planeamento é 

efectivamente assumido, têm potencial mas podem ser vulneráveis a possíveis 

eventos fatais não previsíveis. O terceiro tipo de empresas, caracterizadas por 

baixa PE e alta SAC, representam o Sub-empreendedor Visionário. Estas 

compreendem bastante bem o seu ambiente, vendo muitas oportunidades, sendo 

possivelmente muito criativos e construindo então novas visões para o futuro. O 

desafio reside na capacidade da empresa planear e implementar decisões e 

respostas apropriadas para realizar as mudanças desejadas. Por último as 

empresas que detém simultaneamente uma alta PE e alta SAC, são as tipo 

Orientador Bem Sucedido. Nestas empresas verifica-se um elevado nível de 

conhecimento do ambiente em que operam e concorrem. Conhecem e têm 

consciência dos acontecimentos chave e das tendências subjacentes e para além 

disso têm a capacidade de empreender processos de planeamento efectivos onde a 

interpretação do ambiente, com influência nas decisões chave, combina com os 

recursos e capacidades da empresa de formular proactivamente planos de acção 

relevantes. 

Hannon e Atherton (1998) concluiram que nas  actividades em que as relações com 

clientes são bem definidas e relativamente estáveis, o conhecimento estratégico é 

frequentemente baixo, porque, na maior parte, a sua percepção do ambiente 

externo é estritamente definido e estável. Nas empresas em que a experiência 

cresce rapidamente e com condições de mercado turbulentas, o nível de 

conhecimento estratégico era uniformemente elevado, e a motivação para entender 

continuadamente melhor o ambiente externo era forte. Estas conclusões 

apresentam grandes afinidades com as enunciadas pelos estudos da orientação 

para o mercado, nomeadamente com as extraídas por Kholi e Jaworski (1990) que 

referem que quanto maior a turbulência de mercado, mais forte a relação entre a 

orientação para o mercado e o desempenho da actividade [Kholi e Jaworski (1990), 

pág. 14].  

Em suma, Hannon e Atherton (1998) defendem que a utilização e desenvolvimento 

da capacidade de conhecimento estratégico – definido como uma combinação de 

processos com vista a compreender e a aprender a partir do ambiente externo – é 

uma componente necessária para assegurar a sobrevivência e o sucesso no futuro. 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 11  

O conhecimento estratégico do ambiente contextualiza, e logo valida, tanto o 

business plan como o uso continuo efectivo dos processos do planeamento da 

actividade. 

 

O’Reagan e Ghobadian (2002) utilizam a expressão planeamento estratégico para 

englobar os dois aspectos: capacidade de conhecimento estratégico e eficácia de 

planeamento. Especificam “planeamento estratégico implica procurar modificar a 

força relativa da empresa em relação aos seus concorrentes, do modo mais 

eficiente e eficaz. O planeamento estratégico centra-se no sentido da organização e 

das acções necessárias para aumentar o desempenho” [O’Reagan e Ghobadian 

(2002), pág. 664].  Estes autores também acentuam o planeamento enquanto 

processo considerando que “… o processo tem um impacto tanto sobre o conteúdo 

como o posicionamento…” e “Claramente, a estratégia é muito mais do que o 

conteúdo de um documento escrito – também abrange o processo exigido na 

formulação e posicionamento do plano estratégico.” [O’Reagan e Ghobadian 

(2002), pág. 664]. 

O’Reagan e Ghobadian (2002) concluem que a evidência empírica sobre o impacto 

do planeamento estratégico formal é reduzida no terreno e amplamente 

inconclusiva. Estes autores pretendem avaliar as vantagens da existência de um 

plano formal face a um plano não formal, através do impacto da existência de 

barreiras gerais relacionadas com o constrangimento, ou obstáculo à 

implementação do planeamento estratégico. As barreiras sujeitas a verificação 

foram classificadas em dois grupos, internas e externas, e a amostra era composta 

por pequenas e médias empresas industriais de dois sectores, electrónica e 

engenharia. Do estudo concluiram que as empresas com planeamento formal e não 

formal sentem problemas de implementação semelhantes embora para todas as 

barreiras/problemas estavam melhor preparadas as empresas com planeamento 

formal do que as empresas com planeamento não formal. Isto implica que o 

planeamento formal parece permitir às empresas enfrentar qualquer barreira e 

problema potencial com maior confiança. Este resultado pode ser defendido a partir 

do resultado da tendência das empresas com planeamento estratégico formal para 

olharem mais para o exterior ou mais orientadas para o ambiente externo. 
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- estratégia e informação 

 
O trabalho de Burke e Jarratt (2004) explora a interligação entre os conceitos de 

estratégia e planeamento nas pequenas empresas. Na linha de outros trabalhos 

que já citámos consideram que a definição de estratégia nas PMEs é 

frequentemente entendida como estando centrada no indivíduo em vez de um 

processo perseguido. O desempenho, em diversos casos a sobrevivência, das 

pequenas empresas pode ser sinónimo de sucesso do estilo de liderança do 

empreendedor, tendo a evidência da ligação entre personalidade do gestor e 

definição de estratégia sido confirmada em diversos estudos de investigação. 

Burke e Jarratt (2004) pretenderam avaliar a influência e impacto de diversas 

fontes sobre a estratégia da empresa. Considerando que, nas pequenas empresas, 

a influência da família é crucial na influência da definição da estratégia, passaram 

também em revista o papel das alianças estratégicas com outros parceiros de 

negócios, pois as informações sobre as necessidades dos clientes através das 

fontes que podem estar relacionadas com o suporte do desenvolvimento de novos 

produtos e outra informação de mercado, capturada como resultado das parcerias, 

irá alimentar decisões estratégicas no futuro. Knudsen (2007) também considera 

que a interacção com um tipo específico de parceiros influencia o desempenho da 

inovação através da transferência apropriada de conhecimento. Este estudo explora 

a extensão da utilização da relação externa na colaboração de desenvolvimento de 

produtos e conclui que os clientes são muito frequentemente envolvidos em 

esforços conjuntos de desennvolvimento. Burke e Jarratt (2004) concluem que as 

evidências presentes em alguns estudos apontam para a dependência dos 

empreendedores na combinação de fontes internas e externas de informação e 

aconselhamento capaz de influenciar a definição estratégica da empresa. 

O trabalho de investigação de Burke e Jarratt (2004) incidiu sobre pequenas e 

médias empresas  australianas caracterizadas pelo empreendedor/gestor com 

influência pessoal na instância competitiva do negócio. O estudo partiu de uma 

concepção de estratégia como sendo uma estrutura definida por um conjunto de 

actividades planeadas com vista ao alcance dos objectivos declarados; por um 

conjunto de recursos e capacidades posicionadas para as decisões de acções 

estratégicas; pela entrada, exploração e aprendizagem dos mercados; pelos 

compromissos e benchmarking com os concorrentes e pelos sinais fornecidos pelo 

ambiente, filtrados através de redes pessoais e empresariais. De forma 

esquemática desenvolveram a representação apresentada na figura 1.2. 
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Elementos da definição de estratégia nas pequenas e médias empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2 

Fonte: Burke e Jarratt (2004), p. 129, Figura 1 
 

O objectivo central do estudo era explicar como a informação e aconselhamento 

influencia a definição de estratégia competitiva nas pequenas e médias empresas. 

Neste sentido, o estudo constrói e combina duas linhas de conclusão da pesquisa 

separadas: o debate entre processo de planeamento, nas PMEs, explícito versus 

ímplicito e a identificação de processos de consultoria/aconselhamento externo com 

uma influência crescente sobre a forma como as pequenas empresas decidem 

competir. 

Os resultados do estudo de Burke e Jarratt (2004) forneceram evidências em como 

os gestores dos pequenos negócios fazem julgamentos sobre a informação e 

aconselhamentos recebidos. Esses julgamentos são qualificados com base na noção 

de valor, da informação para a empresa, e da credibilidade, da fonte. Por outro lado 

a percepção da necessidade do planeamento formal era diversa verificando-se, 

genericamente, um planeamento intuitivo e uma estratégia definida no dia a dia 

com base na informação, aconselhamento e nas oportunidades encontradas no 

mercado, dando suporte à noção de estratégia como padrão. 

 

 
- planeamento estratégico e desempenho 

 
O impacto do planeamento estratégico sobre o desempenho das pequenas 

empresas está pouco investigado. O trabalho de Kraus, e al. (2006) investiga as 

implicações sobre o desempenho de elementos essenciais do planeamento 

 

DEFINIÇÃO 

DE 

ESTRATÉGIA 

INTERACÇÃO 

DO MERCADO 

INTERACÇÃO 

DOS CONCORRENTES 

POSICIONAMENTO 

DOS RECURSOS 

INTERACÇÃO 

DO AMBIENTE 

ACTIVIDADES 

PLANEADAS 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 14  

estratégico, como o horizonte temporal, formalização, frequência de controlo e 

utilização de instrumentos de planeamento, nas pequenas empresas, utilizando 

estes quatro elementos numa análise única. O estudo incide sobre uma amostra 

considerada representativa de pequenas empresas austríacas. Partindo da 

constatação de que trabalhos anteriores, que pretenderam fazer esta avaliação, 

falharam, consideram que a razão possível para esses resultados inconclusivos 

pode ter sido porque os estudos anteriores utilizavam diferentes definições de 

planeamento estratégico ou faziam testes apenas com uma dimensão do 

planeamento estratégico. 

As hipóteses de partida consideradas são: quanto mais longo for o horizonte 

temporal do planeamento estratégico; quanto maior o grau de formalização do 

planeamento; quanto mais frequente o controlo do planeamento estratégico e 

quanto mais instrumentos de planeamento forem utilizados no planeamento 

estratégico, maior o sucesso das pequenas empresas. A variável dependente do 

modelo - o sucesso das pequenas empresas – era o crescimento do emprego. 

Partindo do princípio que estas empresas querem crescer consolidadamente, 

consideram que elas só aumentarão o número de empregados se as perspectivas 

de aumento do volume de negócios se perspectivar em termos futuros. Dada a 

reduzida dimensão das empresas da amostra a variável em estudo teve que ser 

dicotomizada no grupo com crescimento e grupo sem crescimento.  

A comparação por grupos mostrou que a pontuação para os horizontes temporais 

dos planos, a utilização de intrumentos estratégicos de planeamento, e utilização 

de controlos não diferiam significativamente entre os grupos de empresas de não 

crescimento e as empresas com crescimento. Contudo o grau de planeamento 

formalizado pareceu ser mais elevado entre o grupo de empresas com crescimento. 

Na análise dos resultados os autores consideram que o facto de a utilização de 

instrumentos de planeamento estratégico ser muito baixo em ambos os grupos de 

empresas, o potencial impacto sobre o desempenho pode não ser estatisticamente 

detectável, ainda que possa existir. Por outro lado o facto de terem dicotomizado a 

variável dependente originou a redução da sua variância o que pode ter 

obscurecido a relação entre planeamento e desempenho.  

Partindo da constatação de que o resultado mais significativo era o de que um grau 

elevado de formalização está associado a um grau elevado do desempenho, Kraus 

e al. (2006) sugerem que a criação de um business plan pode ajudar as empresas a 

identificar riscos e oportunidades de mercado e planear para actuar no devido 

tempo, podendo aumentar as possibilidades de sucesso. 
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1.3 Síntese Conclusiva 

 

Dos diversos estudos sobre o plano analisados podemos destacar um elemento 

fulcral, comum a todos os trabalhos, que é informação sobre a actividade. Esta 

constatação leva-nos a considerar que a eficácia do plano está dependente dos 

princípios e atitudes da organização no desenvolvimento da actividade. A 

informação só será útil se for correcta e pertinente, se traduzir um conhecimento 

real do mercado e não apenas o que os responsáveis da empresa supõem. Num 

ambiente altamente competitivo todas as empresas necessitam de gerir melhor a 

informação. Mas a pesquisa e utilização da informação terá que conscientemente 

obedecer a determinados objectivos e pressupostos ancorados na atitude da 

empresa face aos processos de orientação para o mercado. 

Pelham (2000) sugere que uma cultura forte de orientação para o mercado pode 

ter influência sobre o desempenho através do fornecimento da matéria prima 

necessária à preparação do planeamento das pequenas empresas, sendo 

especialmente importante pelo facto de tradicionalmente as pequenas empresas 

estarem afastadas do planeamento formal. As conclusões de Pelham (2000) 

permitem estabelecer uma ligação entre as conclusões sobre as vantagens do 

plano, enquanto processo, e a cultura com orientação para o mercado. 
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CAPÍTULO 2. ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO: PRINCIPAIS CORRENTES  

 

2.1 Introdução 

 
A revisão de literatura no âmbito da orientação para o mercado foi dirigida no 

sentido de aprofundar o estudo das teses consideradas como pilares da construção 

da orientação para o mercado e que surgiram nos inícios da década de noventa. As 

teses apresentadas por Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990) são um 

marco na construção da orientação para o mercado, a que se juntaram as visões de 

Desphandé e al. (1993) e também a de Ruekert (1992). Entretanto muitos outros 

trabalhos, sobre os mais diversos sectores, têm utilizado o conceito de orientação 

para o mercado, cujas origens são bem representadas por estes autores. Estes 

quatro estudos, com destaque para os dois primeiros, são referências em 

praticamente todos as investigações sobre orientação para o mercado. A abundante 

literatura que surgiu depois sobre este tema procura  comprovar as teses iniciais e 

a sua aplicação a uma grande diversidade de áreas de actividade, empresariais ou 

não.  

É um ponto fundamental, para o desenvolvimento do nosso trabalho, conhecer os 

factores que infuenciam o melhor desempenho das empresas. A pesquisa de 

estudos sobre avaliação do desempenho das empresas conduziu-nos 

frequentemente ao conceito das empresas cuja actuação é caracterizada por estar 

orientada para o mercado. Nos estudos sobre o plano (business plan) a orientação 

para o mercado também aparece associada à capacidade de conhecimento 

estratégico que distingue as empresas com melhor ou pior desempenho. Deste 

modo o conceito de orientação para o mercado constitui o pilar da estrutura teórica 

que serve de base à compreensão das acções das empresas com reflexos sobre o 

seu desempenho.  

O conceito de orientação para o mercado tem como elemento central o cliente, e as 

diversas correntes explicativas do conceito diferem apenas na ênfase dada a 

determinadas acções sobre o seu maior ou menor contributo para melhor satisfazer 

o cliente. Considera-se que as empresas que melhor satisfizerem os clientes, de 

uma forma continuada, obtém um melhor desempenho traduzido em indicadores 

diversos como crescimento do volume de negócios, sucesso de novos produtos, 

rentabilidade, autonomia financeira, entre outros. 

Do estudo da literatura realizado agregamos a construção da orientação para o 

mercado em quatro grupos de abordagem predominantes: a orientação para o 

mercado centrada na criação de valor, a orientação para o mercado tendo como 
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motor principal a informação, a orientação para o mercado numa perspectiva da 

estratégia e orientação para o mercado relacionada com o processo de inovação 

organizacional.  

Após a análise dos estudos que constituem os pilares da construção do conceito de 

orientação para o mercado fazemos uma revisão de novos contributos para o 

conceito, privilegiando os que são citados com mais frequência, ou que são eles 

próprios também objecto de novos desenvolvimentos. Na revisão de literatura dos 

estudos mais recentes damos destaque aos que estão associados à investigação da 

orientação para o mercado aplicada em pequenas e médias empresas.  

 

 
2.2 Construções Primordiais 

 
- criação de valor 

 
Um dos estudos com maior relevo no âmbito da orientação para o mercado é o 

trabalho pioneiro de Narver e Slater (1990). Era geralmente aceite que uma 

empresa que incrementasse a orientação para o mercado aumentaria o 

desempenho da actividade, mas só com o trabalho de Narver e Slater, em 1990, foi 

avançado um processo de medida da orientação para o mercado e de avaliação do 

seu efeito sobre a rentabilidade do negócio. A discussão da relação entre vantagem 

competitiva sustentável e orientação para o mercado e do porquê de a orientação 

para o mercado ser a cultura empresarial que mais efectivamente e eficientemente 

cria valor superior para os clientes, dá origem à definição das componentes da 

orientação para o mercado e à construção de uma medida válida da orientação 

para o mercado.  

Para Narver e Slater (1990) a orientação para o mercado caracteriza-se através de 

três componentes comportamentais - orientação para o cliente, orientação para a 

concorrência e coordenação interfuncional; e de dois critérios de decisão – 

objectivos de longo prazo e rentabilidade. A orientação para o cliente e orientação 

para a concorrência compreende todas as actividades dirigidas para a obtenção de 

informação acerca dos compradores e dos concorrentes do mercado alvo e a 

disseminação da informação pelas diversas áreas do negócio. A terceira 

componente comportamental, coordenação interfuncional, dá consequência às duas 

anteriores coordenando esforços dos diversos departamentos da empresa, incluindo 

o evidente departamento de marketing, baseando-se na informação obtida para 

criar valor para os compradores.  
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“Para obter desempenho superior, uma actividade deve desenvolver e manter uma 

vantagem competitiva. Mas onde a vantagem competitiva era antes baseada numa 

característica estrutural como poder de mercado, economias de escala, ou uma 

linha de produtos ampla, a ênfase actual mudou para a capacidade que permite a 

uma actividade que crie consistentemente valor superior para os seus clientes. 

[Slater e Narver (1994), p. 23]”. Narver e Slater (1990) consideram que as 

actividades de orientação para o cliente não se limitam a tentar conhecer o que o 

cliente quer actualmente mas pretendem compreender a cadeia de valor completa 

do comprador, compreender além das dinâmicas do custo e rendimento dos seus 

compradores alvo a mesma dinâmica para os compradores dos seus compradores 

directos. Deste modo é possível entender quais os potenciais clientes, não só os 

actuais como os que poderão ser no futuro, o que eles querem não só agora mas 

também no futuro. O estudo desta premissa permite explicar a relação entre a 

orientação para o mercado e o sucesso dos novos produtos através do refinamento 

do conceito de orientação para o mercado. “O conceito de orientação para o 

mercado implica tanto a orientação para o mercado responsiva, que trata as 

necessidades expressas pelos clientes, como uma orientação para o mercado 

proactiva, que trata das necessidades latentes dos clientes – i.e., oportunidades de 

valor para o cliente as quais o cliente desconhece [Narver, e al. (2004), p. 334]”. 

Também a orientação para a concorrência significa conhecer os pontos fortes e 

fracos, no curto prazo e as capacidades e estratégias de médio e longo prazo, dos 

concorrentes chave actuais e potenciais. Tal como acontece com os clientes, a 

análise dos principais concorrentes actuais e potenciais implica o conhecimento de 

toda a tecnologia capaz de satisfazer as necessidades actuais e esperadas dos 

compradores. A coordenação interfuncional é definida como a utilização coordenada 

dos recursos da empresa no sentido de criar valor superior para os clientes alvo. 

Qualquer ponto na cadeia de valor do comprador pode traduzir uma oportunidade 

para criar valor para a empresa e deste modo qualquer indivíduo, em qualquer 

função da empresa pode potencialmente criar valor para o comprador. Criar valor 

para os compradores vai para além das funções de marketing e a contribuição de 

qualquer subsector, ou indivíduo, tem que estar coordenado com um fio condutor, 

criando um efeito sinergético (Narver e Slater, 1990). A relação entre o capital 

humano e os outros recursos tem que estar perfeitamente coordenada e quando 

não existe tradição de coordenação interfuncional dentro da empresa impõe-se a 

necessidade de existir uma capacidade de liderança que supere o isolamento de 

cada área funcional em relação às restantes.  
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Narver e Slater (1990) inferem que a orientação para o mercado dá primazia ao 

longo prazo quer em relação à obtenção de lucros quer em relação às três 

componentes comportamentais da orientação para o mercado. Para uma empresa 

sobreviver, a longo prazo, num ambiente concorrencial tem que ter uma 

perspectiva de longo prazo e para prevenir que os concorrentes se sobreponham ao 

valor superior que criou, a empresa tem que estar constantemente a descobrir e a 

implementar valor adicional para os seus clientes, necessitando de recorrer a 

tácticas e investimentos adequados. 

A importância de cada uma das componentes comportamentais é idêntica e Narver 

e Slater (1990) fazem a sua representação através de um triângulo equilátero 

(Figura 2.1). 

 

Orientação para o Mercado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Alvo 

Figura 2.1 

Fonte: Narver e Slater (1990), p. 23, Figura 1 

 

Para mostrarem a validade da forma de construção, Narver e Slater (1990),  

desenvolveram múltiplos items caracterizadores das cinco componentes hipotéticas 

da orientação para o mercado. Submeteram os items à apreciação de um painel de 

três académicos de méritos reconhecidos na área do marketing estratégico. Os 

académicos atribuiram ponderação a cada item quanto à sua consistência em 

relação à orientação para o mercado e recomendaram items adicionais que deviam 

ser incluídos. De seguida submeteram os items que receberam uma ponderação 

mais alta, ou que foram sugeridos pelos especialistas do primeiro painel, a um 

segundo painel de três académicos igualmente reputados na área do marketing 

Orientação 
Cliente 

Orientação 
Concorrência 

Coordenação 
Interfuncional 

Enfoque 
Lucro 

Longo Prazo 
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estratégico. Finalmente seleccionaram os items a que o segundo painel atribuiu 

uma consistência mais elevada de acordo com a orientação para o mercado e 

incluiram-nos no instrumento. 

O modelo desenvolvido tinha como variável dependente o retorno do investimento 

(ROA – return on assets) e dez variáveis independentes: orientação para o 

mercado (MKTOR) e o quadrado da orientação para o mercado (SQMKTOR) e oito 

variáveis de controlo representando os factores específicos da actividade – a 

dimensão relativa das empresas (RSIZE) e os custos (operacionais) relativos 

(RCOST) – e os factores relacionados com mercado - o poder do comprador 

(BPOW); o poder do vendedor (SPOW); a concentração do mercado (CONC); a 

facilidade de novas entradas no mercado (ENTRY); a taxa de crescimento do 

mercado (MGRO); a taxa de mudança tecnológica (TCHG). 

 

O modelo assumiu a representação gráfica da figura 2.2 

 

Modelo de Efeitos Independente da Relação entre Orientação para o Mercado, Factores 

Específicos da Actividade, Factores relacionados com o Mercado e Desempenho 

 

Figura 2.2 

Fonte: Narver e Slater (1990), p. 29, Figura 2 

 

Foi realizada a análise de regressão, pelo método dos mínimos quadrados, para 

testar as hipóteses de que a orientação para o mercado e desempenho estão 

positivamente associadas. Os resultados obtidos, em termos gerais, suportam a 

hipótese de partida de que a orientação para o mercado é um determinante 

importante da rentabilidade das empresas, ainda que em graus diferentes. 
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Verificou-se que a dimensão do efeito varia com o tipo de empresa, p.e. de 

distribuição ou ao consumo, produtos, dimensão, ou com o maior ou menor grau de 

orientação para o mercado. Ficaram fora do modelo diversos aspectos importantes, 

como também ficou por medir o efeito da desigualdade das componentes (clientes, 

concorrência, coordenação interfuncional) ou a sua aplicabilidade às pequenas 

empresas.  

 

McNaughton e al. (2001) desenvolve um modelo conceptual que liga a orientação 

para o mercado e criação de riqueza nas empresas postulando que a orientação 

para o mercado conduz a investimentos baseados no mercado de activos que 

resultam na criação de valor para os clientes. Este estudo considera que a 

realização de valor para os clientes ajuda tanto a captar como a reter clientes.  A 

associação estabelecida é que quanto mais rápida e extensiva for a penetração de 

mercado, menor o ciclo de vendas, que por sua vez reduz os custos de marketing e 

comerciais, que se traduz num aumento do cash-flow das empresas com orientação 

para o mercado. 

 
 
 
- informação 

 
Frequentemente o trabalho de Kohli e Jaworski (1990) é citado em paralelo com o 

de Narver e Slater (1990). Kohli e Jaworski (1990) fazem um levantamento 

exaustivo dos trabalhos sobre marketing, e disciplinas conexas, nos trinta e cinco 

anos que precedem o estudo que elaboraram sobre a orientação para o mercado, 

lançando as fundações para pesquisas futuras. Distinguem o marketing como 

filosofia de negócio e o marketing como implementação que se reflecte em 

determinadas actividades e comportamentos da organização. Equivalem a 

designação de “orientação para o mercado” ao conceito de implementação de 

marketing. Deste modo uma organização orientada para o mercado será aquela 

cujas acções são consistentes com os conceitos de marketing. A literatura anterior 

mostrava uma definição não suficientemente clara, dando pouca atenção aos meios 

de quantificação. Considerando que era prestada pouca atenção ao contexto dos 

factores que podem fazer a orientação para o mercado mais, ou menos, apropriada 

a um determinado negócio em particular, o estudo de Kohli e Jaworski (1990) 

propõe delinear o domínio da construção da orientação para o mercado, produzir 

uma definição operacional, desenvolver uma lista de propostas de um trabalho 

orientador para futuras pesquisas. 
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A orientação seguida partiu da pesquisa exaustiva da literatura sobre marketing e 

disciplinas correlacionadas, complementando a informação recolhida com a obtida 

através de entrevistas a gestores de diversas funções, níveis hierárquicos e 

organizações, planeando captar o mapa da causa-efeito  dos gestores.  

As entrevistas em profundidade dirigidas a 62 gestores, que incluiam tanto grandes 

como pequenas empresas, cobriam quer as funções de marketing como as de 

outras áreas, nomeadamente de gestão de topo. Os mercados abrangiam os 

produtos de consumo, indústria e serviços. Adicionalmente aos gestores foram 

realizados entrevistas a dez académicos de duas grandes universidades norte 

americanas com o objectivo de captar pontos de vista que podiam não emergir da 

revisão de literatura e das entrevistas. As entrevistas tinham um formato standard, 

sendo colocadas questões sobre quatro temas:  

1. Qual o significado que atribui ao termo “market/market orientation”? Que 

espécies de coisas faz uma empresa com orientação de mercado? 

2. Que factores organizacionais incentivam ou desencorajam essas orientações? 

3. Quais as consequências positivas desta orientação? Quais as consequências 

negativas? 

4. Pode imaginar situações da actividade em que possa não ser muito importante 

esta orientação? 

 

Da revisão de literatura Kohli e Jaworski extrairam três temas que consideravam 

ser os pilares da definição do conceito de marketing: i. Centrado no cliente; ii. 

Marketing coordenado e iii. Rentabilidade, salientando que o principal problema 

emergente deste conceito é o seu limitado valor de aplicação prática. “Portanto, 

embora a teoria derrame alguma luz na filosofia representada pelo conceito de 

marketing, não é clara sobre as actividades específicas que traduzem a passagem 

da filosofia para a prática, e deste modo gerar a orientação para o mercado.” [Kohli 

e Jaworski (1990), p. 3]. Desta constatação concluem que uma organização 

orientada para o mercado é aquela em que os três pilares do conceito de marketing 

(centrado no cliente, marketing coordenado, rentabilidade) estão operacionalmente 

presentes. 

Tomando como referência estes três pilares Kohli e Jaworski (1990) analisam as 

respostas obtidas nas entrevistas, para precisar os conceitos e partirem para a 

construção da hipótese da orientação para o mercado. 

A análise das respostas à luz do primeiro pilar, centrado no cliente, demonstra que 

todos os entrevistados, sem excepção, consideram a focalização no cliente um 

elemento central da orientação para o mercado. Precisam que, considerar o cliente 
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o centro envolve a obtenção de informação sobre os clientes e as suas 

necessidades e preferências. Os comentários sugeriram que ser orientado para o 

mercado envolve a tomada de acções baseadas no conhecimento do mercado e não 

apenas na verbalização da opinião do cliente. Knudsen (2007) verifica que a 

relação com clientes tem um impacto negativo no sucesso e inovação, 

considerando que a causa provável reside no facto de o cliente médio ser incapaz 

de articular as necessidades para produtos de base tecnológica.  

Kohli e Jaworski (1990), extraem a conclusão de que o conhecimento do mercado é 

um conceito amplo que inclui a consideração de factores exógenos de mercado 

(p.e. concorrência, regulamentação) que afectam as necessidades e preferências do 

cliente e necessidades actuais e futuras do cliente. As respostas envolvendo o 

segundo pilar, marketing coordenado, permitem conclusões menos claras. Poucos 

entrevistados terão mencionado expressamente marketing coordenado, mas a 

maioria destacou que a orientação para o mercado não é apenas responsabilidade 

do departamento de marketing antes consideravam ser um ponto crítico para 

variados departamentos terem conhecimento das necessidades dos clientes e 

reagirem a estas necessidades. Apesar das limitações encontradas no domínio do 

segundo pilar, da orientação para o mercado, o enfoque sobre a coordenação é 

considerada importante por facilitar a operacionalização da construção clarificando 

o tipo de coordenação que é relevante. O terceiro elemento, rentabilidade, foi 

considerado por todos como uma consequência da orientação para o mercado ao 

invés de ser considerado uma componente. 

Com base nos resultados obtidos, através das diversas entrevistas e questionários 

e na sua confrontação com a teoria exaustivamente estudada, Kohli e Jaworski 

(1990), concluiram que a base de construção da orientação para o mercado é uma 

visão mais precisa e operacional dos dois pilares do conceito de marketing – 

centrada no cliente e coordenação. Explicitaram que a orientação para o mercado 

vincula 1) um ou mais departamentos, comprometendo as suas actividades ao 

desenvolvimento e compreensão das necessidades actuais e futuras dos clientes e 

dos factores que as afectam; 2) a partilha desse conhecimento transversal aos 

diversos departamentos e 3) envolvendo as actividades dos diversos 

departamentos na descoberta selectiva das necessidades dos clientes. 

“Por outras palavras, a orientação para o mercado refere-se à produção, 

disseminação e acção em conformidade, do conhecimento do mercado por toda a 

organização.” [Kohli e Jaworski (1990), p. 3]. 
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A explanação dos três elementos da orientação para o mercado irá conduzir à 

definição formal da orientação para o mercado segundo Kohli e Jaworski (1990). 

A produção do conhecimento é um conceito mais lato do que as necessidade e 

preferências enunciadas pelos clientes, incluindo uma análise da influência de 

factores exógenos, como a monitorização de factores relacionados com a 

regulamentação governamental, a influência da concorrência sobre as necessidades 

e preferências dos seus clientes. Realça deste ponto que a produção do 

conhecimento do mercado não termina quando se obtem a opinião do cliente, antes 

implica uma análise cuidada e a interpretação das forças que irão influenciar as 

necessidades e preferências do cliente. 

O segundo elemento, disseminação do conhecimento, significa que para responder 

efectivamente a uma necessidade do mercado é necessária a participação de todos 

os departamentos da organização – R&D para conceber e desenvolver um novo 

produto, a produção para pôr em marcha a sua produção, a força de vendas, 

finanças para custear a actividade. Kohli e Jaworski (1990)  extraem das respostas 

às entrevistas que para uma organização se adaptar às necessidades do mercado, 

o conhecimento do mercado tem que ser comunicado, disseminado e mesmo 

vendido aos departamentos e indivíduos relevantes na organização. 

O terceiro elemento da orientação para o mercado, conformidade, representa a 

actuação em conformidade com o conhecimento do mercado. A actuação em 

conformidade implica a selecção do mercado alvo, conceber e oferecer produtos ou 

serviços que supram as necessidades actuais e as antecipadas, mais uma vez se 

manifestando a necessidade da concorrência de todos os departamentos da 

empresa. 

Em síntese, Kohli e Jaworski apresentam a seguinte definição de orientação para o 

mercado: 

“Orientação para o mercado – é a produção, por toda a empresa, do conhecimento 

de mercado no que respeita às necessidades actuais e futuras dos clientes, a 

disseminação do conhecimento através de todos os departamentos e a actuação 

em conformidade, de toda a empresa.” [Kohli e Jaworski (1990), p. 6] 

 

Como ponto de partida para a esquematização do processo de Orientação para o 

Mercado, Kohli e Jaworski (1990), consideram que as organizações diferem de 

acordo com a grau de extensão de produção do conhecimento do mercado, da sua 

disseminação interna e da tomada de acções baseadas nesse conhecimento, sendo 

apropriado conceptualizar a orientação para o mercado de uma empresa 

atribuindo-lhe um determinado grau, numa escala contínua, em vez de a considerar 
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presente ou ausente. Eles partem da discussão dos antecedentes e consequências 

da orientação para o mercado e estabelecem os moderadores da ligação entre 

orientação para o mercado e desempenho da actividade. Os elementos para o 

desenvolvimento da pesquisa foram as teorias de marketing, as teorias de gestão e 

as entrevistas a dirigentes das empresas. 

Metodologicamente distinguem quatro tipos de factores: antecedentes – condições 

que promovem ou desincentivam a orientação para o mercado; a construção da 

orientação para o mercado; consequências da orientação para o mercado e 

variáveis moderadoras – que fortalecem ou enfraquecem a relação entre a 

orientação para o mercado e o desempenho da actividade. 

 

De forma esquemática a relação da Orientação para o Mercado é a representada na 

figura 2.3. 

 

Antecedentes e Consequências da Orientação para o Mercado 

 

Figura 2.3 

Fonte: Kohli e Jaworski (1990), p. 7, Figura 1 

 

 

O papel da gestão senior emerge como um dos factores mais importantes, 

antecedentes, que sustentam a orientação para o mercado. As premissas que 

estabeleceram para a elaboração do modelo da orientação para o mercado 

postulam que quanto maior a variação, ao longo do tempo, no hiato entre as 

comunicações dos gestores de topo e as suas actuações quanto à orientação para o 

mercado, maior a ambiguidade dos gestores júnior sobre a vontade da empresa 

estar orientada para o mercado e quanto maior a ambiguidade da gestão júnior 
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sobre a vontade da empresa ser orientada para o mercado, menor a orientação 

para o mercado da empresa. 

A orientação para o mercado inclui uma actuação em conformidade com o 

conhecimento do mercado. A mudança das necessidades de mercado faz apelo à 

introdução de produtos e serviços inovadores para estar em sintonia com as 

necessidades. Se os gestores de topo demonstrarem vontade para correr riscos e 

aceitarem falhas ocasionais como sendo naturais, os gestores júnior arriscarão mais 

a propor e aplicar novas ofertas como resposta às alterações das necessidades dos 

clientes. Donde se poderá concluir que quanto maior a aversão ao risco dos 

gestores de topo, mais baixa será a orientação para o mercado da empresa. São 

também consideradas importantes outras características da gestão de topo como a 

formação académica, a atitude face às mudanças e a capacidade de gerir conflitos e 

ganhar a confiança dos outros gestores. 

 

As dinâmicas interdepartamentais, definidas como as interacções e relações, 

formais ou informais, entre os diversos departamentos da empresa, estão na 

segunda linha de importância pois elas serão um facilitador da disseminação e da 

acção em conformidade com o conhecimento do mercado. Neste domínio é 

postulado que quanto maior o conflito interdepartamental, mais baixa será a 

orientação para o mercado, enquanto que quanto maior a ligação 

interdepartamental e quanto maior o interesse pelas ideias dos colaboradores dos 

outros departamentos, maior a orientação para o mercado da empresa. 

 

Os sistemas de organização, o terceiro antecedente da organização para o 

mercado, está relacionado com a característica global da organização. Utilização da 

informação consiste em agir em conformidade com o conhecimento do mercado. 

Kohli e Jaworski (1990) constatam que a estrutura organizacional pode não afectar 

as três componentes - produção, disseminação e conformidade - da mesma forma 

e Jaworski e Kohli (1993) verificaram que um conjunto de factores organizacionais 

ajudam ou impedem a orientação para o mercado, assim como a natureza do 

impacto da orientação para o mercado sobre os empregados e desempenho da 

actividade. 

 

Depois de explicitados os antecedentes, Kohli e Jaworski (1990) salientam que os 

três elementos da orientação para o mercado devem estar inter-relacionados. 

Partindo da ideia que os indivíduos numa organização tendem a ser mais receptivos 

ao conhecimento produzido por indivíduos que são reconhecidos como sendo 
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especialistas e dignos de confiança, consideram que agir em conformidade com o 

conhecimento do mercado é uma função das características da fonte que produz o 

conhecimento. Burke e Jarratt (2004) verificaram que os gestores das pequenas 

empresas fazem julgamentos sobre a informação e aconselhamentos recebidos, 

qualificando-a com base na noção de valor (para a empresa) e na credibilidade (da 

fonte). De igual modo função da medida em que a disseminação do conhecimento 

dentro da organização pode depender da aceitabilidade política do conhecimento e 

do desafio face ao satus quo. Em conformidade postulam que quanto maior o 

reconhecimento da qualidade e quanto maior o reconhecimento da confiança 

(credibilidade) da fonte que produz o conhecimento do mercado, maior a resposta 

em conformidade da organização 

 

As consequências extraídas, por Kohli e Jaworski (1990), da orientação para o 

mercado são de três tipos: consequências sobre o desempenho da actividade, 

efeitos sobre os empregados e sobre os clientes.  

Verificaram haver um consenso generalizado de que a orientação para o mercado 

facilita a clarificação sobre o objectivo central e visão da estratégia da empresa. Em 

regra, todos os indivíduos entrevistados consideravam que a orientação para o 

mercado aumenta o desempenho de uma empresa tendo sido expressamente 

referidos os indicadores do desempenho favorável da actividade como ROI, lucros, 

volume de negócios, quota de mercado e crescimento das vendas, como 

consequências positivas da orientação para o mercado.  

O segundo conjunto de consequências, sobretudo retirado das respostas às 

entrevistas, incidiu sobre os efeitos que, um largo número de executivos, 

consideram produzir em termos de benefícios psicológicos e sociais sobre os 

empregados. É destacada a ideia de que a orientação para o mercado conduz a 

uma sensação de orgulho em pertencer a uma organização em que todos os 

departamentos e todos os indivíduos que lá trabalham têm como objectivo comum 

satisfazer os clientes.  

A terceira consequência traduz-se na atitude e comportamento dos clientes, e 

baseia-se na percepção de que clientes satisfeitos passam a palavra a outros 

potenciais clientes, podendo deste modo ser conquistados para a empresa. 

Em suma, Kohli e Jaworski (1990) consideram que quanto maior a orientação para 

o mercado de uma empresa, i) maior o desempenho da actividade; ii) maior o 

espírito de equipa, a satisfação pelo trabalho realizado e o compromisso dos 

empregados com a organização e iii) maior a satisfação dos clientes e maior a 

reincidência desses clientes em negociar de novo com a empresa. 
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A quarta vertente do modelo de orientação para o mercado de Kohli e Jaworski 

(1990) é os moderadores ambientais. Os autores observaram que apesar da teoria 

tender a considerar o conceito de marketing como uma filosofia universalmente 

válida, as entrevistas indiciaram que várias contingências ou condições ambientais, 

fazem com que o impacto da orientação para o mercado sobre o desempenho da 

actividade seja reduzido. Foram listadas quatro tipo de contingências ou variáveis 

moderadoras da acção da orientação para o mercado sobre o desempenho da 

actividade. 

 

A turbulência de mercado é identificada como as alterações na composição dos 

clientes e nas suas preferências. A título de exemplo foi referido um caso em que 

duas empresas actuavam há muitos anos numa região específica em que a 

população permanecia constante, as suas preferências eram conhecidas e estáveis 

sem necessidades de pesquisa de mercado. Inesperadamente verificou-se um 

afluxo importante de população de outras regiões do país impondo a necessidade 

de iniciar pesquisas para conhecer as necessidades e preferências de novos 

potenciais consumidores. Appiah-Adu e Singh (1998) num estudo sobre os efeitos 

da orientação para o mercado sobre o desempenho, considerando como variáveis 

moderadoras o dinamismo de mercado, a intensidade da concorrência e 

crescimento de mercado, concluiram existir uma relação positiva significativa entre 

a orientação para o mercado e crescimento das vendas, das PME, sendo decisivo o 

ambiente competitivo na determinação do desempenho. 

 

Outro factor é a turbulência tecnológica. De acordo com a teoria, e com as 

entrevistas, a inovação genérica de muitas classes de produtos não envolve 

pesquisas sobre os consumidores, sendo as inovações desenvolvidas pelas equipas 

de R&D, muitas vezes exteriores às indústrias que irão assimilar as inovações. 

Deste modo a ideia básica expressa é que em indústrias caracterizadas pelas 

mudanças rápidas de tecnologia, a orientação para o mercado pode não ser tão 

importante como nas indústrias de tecnologias mais estáveis. Citrin e al. (2007), 

num estudo utilizando uma amostra de empresas de desenvolvimento de software 

de uma economia em desenvolvimento, concluiram que depois de controlada a 

turbulência do ambiente, os resultados demonstraram que a focalização das 

empresas na utilização de tipos específicos de informação inovam, com sucesso, 

apenas quando esta utilização da informação é congruente com uma orientação 

estratégica apropriada. Wong e Ellis (2007), ao avaliar a relação entre a orientação 
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para o mercado e o desempenho através do ciclo de vida dos produtos, concluiram 

que a turbulência tecnológica afecta o sucesso dos novos produtos, existindo um 

maior impacto sobre o desempenho nas empresas em estado de crescimento do 

que nas fracas ou em estados iniciais do ciclo de vida dos produtos. 

Os outros dois moderadores que sobressairam nas entrevistas foram o estado da 

concorrência e da economia. Dado que uma concorrência forte permite múltiplas 

escolhas aos consumidores, as empresas têm que controlar e responder às 

alterações das necessidades e preferências dos clientes, para assegurar que ela 

será a escolhida face às diversas alternativas. Se uma economia é fraca os clientes 

tendem a ser mais conscienciosos e as empresas têm que estar mais em sintonia e 

a agir em conformidade com as necessidades dos clientes no sentido de lhes 

propocionar um valor adequado ao dinheiro dispendido.  

 

Pode concluir-se que os moderadores da orientação para o mercado interagem de 

formas diferentes sobre o desempenho da actividade: quanto maior a turbulência 

de mercado, quanto maior a concorrência, e quanto mais fraca a economia em 

geral, mais forte a relação entre OM e o desempenho da actividade e quanto maior 

a turbulência tecnológica, mais fraca a relação entre a orientação para o mercado e 

desempenho da actividade. 

 

Kohli e Jaworski (1990) concluem que, regra geral, as empresas que promovem o 

conhecimento do mercado e actuam em conformidade tendem a obter um melhor 

desempenho e clientes e empregados mais satisfeitos, mas o comprometimento 

com actividades de orientação para o mercado não asseguram por si só a qualidade 

dessas actividades. Esta conclusão é aprofundada por Jaworski e Kohli (1993) 

demonstrando que a orientação para o mercado de uma actividade é um 

determinante importante do seu desempenho, independentemente da turbulência 

de mercado, intensidade competitiva, ou turbulência tecnológica do ambiente em 

que opera devendo os gestores empenhar-se em aumentar a orientação para o 

mercado das suas actividades nos seus esforços de obter um desempenho da 

actividade mais elevado.  

 

A escala MARKOR de Kohli e Jaworski foi utilizada posteriormente em diversos 

estudos sobre o efeito da orientação para o mercado sobre o desempenho. Kara e 

al. (2005) aplicaram-na no estudo de pequenas e médias empresas de serviços de 

retalho tendo concluído que a produção do conhecimento, a disseminação do 

conhecimento e a acção em conformidade/receptividade eram as três dimensões 
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que influenciavam a orientação para o mercado das PME de serviços de retalho que 

por sua vez tinham impacto sobre o desempenho da empresa avaliado através de 

múltiplas variáveis financeiras. 

 

 

- Estratégia/plano de actuação 

 
A partir das definições de orientação para o mercado de Narver e Slater (1990) e 

de Kohli e Jaworski (1990), Ruekert (1992) analisa as relações entre o grau de 

orientação para o mercado de uma organização salientando o papel da estratégia 

como uma ferramenta de implementação da orientação para o mercado. Para 

Ruekert (1992) a orientação para o mercado de uma empresa é o grau em que 

essa empresa 1) obtém e utiliza a informação dos clientes; 2) desenvolve a 

estratégia que irá de encontro às necessidades dos clientes; e 3) implementa esta 

estratégia em conformidade com as necessidades e preferências dos clientes. As 

premissas de Ruekert (1992) são as de que o grau de orientação para o mercado 

varia conforme as empresas; está positivamente relacionado com os processos 

organizacionais amplos como o recrutamento, formação e remunerações; está 

positivamente associado com as atitudes individuais no desempenho das funções; e 

positivamente relacionado com o desempenho de longo prazo das empresas. 

 

A segunda dimensão, do estudo de Ruekert (1992), caracterizadora da orientação 

para o mercado diz respeito ao desenvolvimento de um plano de acção, ou uma 

estratégia centrada no cliente. As unidades de negócio desenvolvem planos com 

um conjunto de objectivos, alocação de recursos, e delegação de responsabilidades 

para executar o plano, reflectindo o grau em que o processo de planeamento 

estratégico explicitamente considera as necessidades e preferências do cliente para 

desenvolver estratégias específicas para satisfazer esta procura dos clientes. O 

conceito de estratégia apresentado por Ruekert (1992) é o de plano de actuação e 

corresponde ao conceito a propor no nosso modelo de análise. 

A terceira dimensão da definição de orientação para o mercado de Ruekert (1992) 

envolve a implementação e execução de uma estratégia orientada para o cliente 

actuando em conformidade com as necessidades e preferências do mercado, 

podendo esses comportamentos adoptados variar no grau de satisfação ao cliente. 

Este elemento da definição é consistente com a componente comportamental da 

coordenação interfuncional de Narver e Slater (1990) para fornecer valor ao cliente 
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e o elemento de actuar em conformidade (receptividade) da definição de Kohli e 

Jaworski (1990).  

 

A tese de Ruekert (1992) dá relevo ao desenvolvimento e execução da estratégia 

da unidade de negócio como o centro chave da organização da orientação para o 

mercado. Considera que desenvolver uma orientação para o mercado representa 

com frequência uma mudança-chave estratégica para a unidade de negócio. O 

planeamento estratégico representa, no domínio da orientação para o mercado, 

uma oportunidade para explorar as intenções da gestão, mesmo antes que tal 

intenção seja observada através do comportamento actual do mercado. 

O estudo de Ruekert (1992) pretende avaliar os factores organizacionais que estão 

relacionados com o desenvolvimento e suporte da orientação para o mercado, 

assim como das consequências de tal orientação sobre os gestores individualmente 

e a unidade de negócios como um todo. Tendo como ponto de partida as três 

premissas enunciadas – recolha e utilização da informação dos clientes, 

desenvolvimento de uma estratégia que vá de encontro às necessidades dos 

clientes e implementação da estratégia para actuar em conformidade com as 

necessidades e preferências dos clientes – estabeleceu seis hipóteses. A primeira 

hipótese relaciona as três dimensões da orientação para o mercado com o grau 

global da unidade de negócios da orientação para o mercado; a segunda, terceira e 

quarta hipóteses relacionam a orientação para o mercado com o processo 

organizacional estabelecendo que quanto maior o grau de orientação para o 

mercado, respectivamente, nas práticas de recrutamento e selecção de pessoal, 

nas actividades e práticas de formação e nas práticas de remuneração e 

compensação, maior o nível global de orientação para o mercado. A quinta e sexta 

hipóteses relacionam o nível global da orientação para o mercado e das três 

dimensões caracterizadoras  com as consequências individuais e de desempenho da 

unidade de negócios. Estipulam que quanto maior o nível global de orientação para 

o mercado e o nível de recolha e utilização da informação dos clientes, 

desenvolvimento de uma estratégia que vá de encontro às necessidades dos 

clientes e implementação da estratégia para actuar em conformidade com as 

necessidades e preferências dos clientes, maior o nível de satisfação com o 

trabalho, confiança na gestão de topo e o compromisso com a organização dos 

gestores da unidade de negócio e maior o nível de desempenho financeiro de longo 

prazo da unidade de negócio. 
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O estudo de Ruekert (1992) incidiu sobre uma amostra de um largo número de 

informadores de cinco unidades de negócio de um grande grupo. A utilização de um 

grande número de informadores, da mesma unidade de negócios, tinha como  

objectivo obter uma visão o mais abrangente possível das actividades da unidade 

de negócios e reduzir o impacto de enviesamentos individuais, pois é de esperar a 

existência de variações nas percepções dos gestores individuais, sobre a orientação 

para o mercado da unidade de negócio, resultante das diferentes responsabilidades 

no trabalho, posições na hierarquia administrativa e experiência prévia. A utilização 

de níveis de resposta individuais permitiu capturar a expressão de diferentes 

pontos de vista de diversos departamentos funcionais dentro da unidade de negócio 

(como o marketing, produção, R & D e contabilidade) assim como diferentes níveis 

hierárquicos de gestão. O estudo incluiu o desenvolvimento de escalas com items 

múltiplos, utilizando práticas e comportamentos específicos para cada uma das três 

dimensões da orientação para o mercado assim como os três sistemas 

organizacionais. De um vasto número de items, tipo Likert, postos à discussão 

inicial, foi seleccionado um conjunto que produziu uma escala de 23 items 

projectados para capturar o grau de orientação para o mercado. Cada uma das três 

dimensões utilizava a informação do cliente, com nove items, o desenvolvimento de 

uma estratégia orientada para o mercado utilizava oito items e a execução ou 

implementação desta estratégia tinha seis items. 

A utilização da subescala de informação foi projectada para capturar tanto a recolha 

como a utilização da informação dos clientes dentro da unidade de negócio. O 

desenvolvimento de uma subescala da estratégia orientada para o mercado 

pretendeu capturar o grau em que o sistema de planeamento estratégico considera 

explicitamente as necessidades e preferências dos clientes. A terceira subescala 

inclui seis items projectados para avaliar a receptividade/acção em conformidade 

da unidade para os seus clientes.  

Também foi desenvolvida uma escala de múltiplos items  para capturar o grau com 

que os processos de recrutamento, formação e de remuneração/compensação 

utilizados pela unidade de negócio estão centrados no mercado. Foi gerado um 

vasto número de items e monitorizados por diversos métodos e gestores da 

companhia dando origem a uma escala de três items para o recrutamento, sete 

items para a formação e de quatro items para a remuneração/compensação.  

Foram utilizados no estudo três ordens de items para capturar as atitudes dos 

gestores individuais. Uma escala com item único pedia aos inquiridos para 

classificarem a sua satisfação global com o trabalho, numa escala de sete pontos, e 

para revelaram as suas intenções de deixarem a organização, numa escala de cinco 
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pontos, reflectindo o seu nível de compromisso com a organização e a sua 

confiança geral sobre a gestão da empresa, também numa escala de cinco pontos.  

Os resultados do estudo de Ruekert (1992) confirmaram a primeira investigação, 

indicando haver suporte para a preposição de que as unidades de negócio podem 

variar significativamente no seu grau de orientação para o mercado, no processo de 

planeamento estratégico, mesmo dentro da mesma organização/empresa, e 

apresentaram correlações significativas que davam suporte à preposição de que o 

grau de orientação para o mercado está positivamete associado com as práticas 

organizacionais no recrutamento, formação e remuneração do pessoal, confirmando 

as hipóteses dois, três e quatro. As três dimensões da orientação para o mercado, 

assim como as medidas dos três processos organizacionais, eram todas 

positivamente e significativamente relacionadas com a satisfação no trabalho e 

confiança na gestão. Cada uma dessas escalas produziu uma correlação negativa 

significativa com as medidas da intenção de deixar a organização, corroborando a 

hipótese cinco sobre as consequências individuais. Com o objectivo de testar a 

hipótese seis que sugeria que a orientação para o mercado está positivamente 

relacionada com os resultados do desempenho, tais como a rentabilidade, foram 

seleccionadas duas unidades de negócio, das cinco unidades operacionais. Estas 

unidades representavam a unidade mais rentável e a menos rentável durante os 

últimos cinco anos. Foi realizada uma análise discriminante para avaliar a relação 

entre as três dimensões da orientação para o mercado assim como dos processos 

organizacionais, como factores que diferenciam a unidade de negócios com melhor 

desempenho da que apresenta pior desempenho. A unidade de negócios com 

melhor desempenho demonstrou um crescimento contínuo no resultado das 

vendas, assim como na rentabilidade, nos cinco anos que antecederam a análise. 

Esta unidade de negócios representava um descendente do negócio principal. A 

unidade com menor desempenho era duas vezes maior, que a outra, em 

rendimento das vendas mas não apresentava crescimento nos últimos cinco anos. 

Os loadings descriminantes (factores que avaliam a contribuição de cada variável 

independente para a função discriminante) obtidos pela análise, demonstram a 

importância de cinco das seis variáveis independentes, na discriminação da unidade 

de negócio com melhor desempenho da unidade com pior desempenho. A 

explicação mais forte era apresentada pela escala da implementação da estratégia 

orientada para o mercado, seguida pela escala do recrutamento e da remuneração 

e compensação. Estes resultados davam suporte à existência de uma relação 

positiva entre o grau de orientação para o mercado e os processos organizacionais 

e o desempenho financeiro destas duas divisões operacionais. Apenas a escala da 
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formação orientada para o mercado falhou em apresentar resultados 

significativamente diferentes. Em todos os casos, a unidade de negócios com 

melhor desempenho tinha níveis mais elevados de orientação para o mercado e 

processos organizacionais mais orientados para o mercado do que a oposta com 

menor desempenho.  

O principal destaque para as conclusões do estudo de Ruekert (1992) é a de que o 

grau de orientação para o mercado na implementação da estratégia da unidade de 

negócio, fornece o factor discriminante mais forte do desempenho. Os resultados 

do estudo apontam para a existência de uma sequência causal entre a realização 

de um desempenho financeiro superior e a obtenção e utilização da informação dos 

clientes, o desenvolvimento de uma estratégia de resposta em conformidade com 

as necessidades e preferências dos clientes e a sua implementação. As dimensões 

da orientação para o mercado são suportadas pelos processos organizacionais como 

o recrutamento, formação e políticas de compensação. Estes, por sua vez, estão 

relacionados com o desempenho financeiro da unidade de negócios que está 

também relacionada com a maior satisfação e compromisso dos empregados. 

 

 

- Inovação organizacional (cultura da empresa) 

 
Tendo como referências principais as definições de orientação para o mercado de 

Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990), Deshpandé, e al. (1993) 

defendem que “A questão fundamental é quando a orientação para o cliente, 

estando relacionada com a cultura da empresa e em concertação com a inovação 

organizacional, têm um impacto mensurável sobre o desempenho do negócio.” 

[Deshpandé e al. (1993), p. 24], enfatizando que para compreender o impacto do 

funcionamento da orientação para o cliente é necessário relacioná-la com a 

inovação organizacional, com a análise embutida na estrutura cultural da empresa. 

Deshpandé e al. (1993) consideram que a pespectiva da cultura organizacional 

centra-se no processo de gestão da informação e vêem as organizações como 

sistemas de conhecimento, sendo esta forma de entender o processamento da 

informação e o funcionamento da organização muito útil para compreender não 

apenas a cultura da empresa mas também a orientação para o cliente, num 

prolongamento das teses de Kohli e Jaworski (1990). 

Deshpandé, e al. (1993) identificam duas dimensões chave que definem os tipos de 

cultura, representando-as conforme a figura 2.4. 
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Modelo de Tipos de Cultura Organizacional 

 

Figura 2.4 

Fonte: Deshpandé e al. (1993), p. 25, Figura 1 

 

Um eixo descreve o processo contínuo, de orgânico a mecânico, isto é, se a 

organização acenta mais na flexibilidade, espontaneidade e individualismo ou no 

controlo, estabilidade e ordem. O outro eixo descreve a organização relativamente 

centrada na manutenção interna, com actividades estáveis, integração, ou no 

posicionamento externo, competitividade, ambiente de diferenciação. Os quatro 

tipo de cultura resultantes são rotulados de clã, hierarquia, adhocracia e mercado. 

No quadrante inferior direito situa-se a chamada cultura de mercado, que dá 

importância à competitividade e realização de metas, em que a medida chave da 

eficácia organizacional é a produtividade realizada através destes mecanismos de 

mercado. Este tipo de cultura está em contraste directo com o conjunto de valores 

expressos na cultura tipo clã, que se situa no quadrante oposto, em que sobressai 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 36  

a coesão, participação e trabalho de equipa, onde o compromisso dos membros da 

organização é assegurado através da participação e da coesão organizacional e a 

satisfação pessoal é propocionalmente superior à dos objectivos financeiros ou de 

quota de mercado. No quadrante superior direito está a chamada cultura de 

“adhocracia”, que dá importância aos valores de empreendedorismo, criatividade e 

adaptabilidade. Para este tipo de cultura a eficácia é definida em termos de 

encontrar novos mercados e novas vias de crescimento, sendo a flexibilidade e a 

tolerância convicções importantes. No pólo oposto encontra-se a cultura 

hierárquica, que dá importância à ordem, regras e regulamentos. Com um conjunto 

de valores competitivos, as transacções são realizadas sob o controlo da vigilância, 

avaliação e direcção. A eficácia do negócio é definida pela consistência e realização 

de metas claramente estabelecidas. 

Para Deshpandé, e al. (1993) estes tipos de cultura são modais, ou dominantes, 

em vez de mutuamente exclusivos. Significa que muitas empresas podem ter e têm 

elementos de diversos tipos de culturas, embora ao longo do tempo, um tipo de 

cultura vá aparecer como dominante. 

De acordo com o estudo desenvolvido, Deshpandé e al. (1993) concluem que a 

ênfase organizacional no posicionamento externo, sobre a manutenção interna, 

parece mais associada a um forte desempenho, postulando a primeira hipótese de 

que o desempenho da actividade é classificado de elevado a baixo de acordo com o 

tipo de cultura organizacional, considerando a sequência: de melhor – i) cultura de 

mercado; ii) cultura adhocracia; iii) cultura clã a pior – iv) cultura hierárquica. 

Deshpandé e al. (1993) salientam que a hipótese postulada nasceu da cultura 

empresarial mais do que da cultura nacional, não obstante a amostra do estudo 

incidir exclusivamente sobre empresas japonesas, e que por isso a validade do 

estudo será de âmbito geral, internacional.  

A tese defendida por Deshpandé, e al. (1993) contempla mais três hipóteses. A 

segunda afirma que a orientação para o cliente, conforme relatada pelos próprios 

promotores ou pelos próprios clientes está positivamente relacionada com o 

desempenho do negócio; a terceira hipótese refere que a percepção do marketer e 

dos clientes sobre a orientação para o cliente são concordantes e que a percepção 

dos clientes sobre a orientação para o mercado do marketer é mais importante do 

que a percepção do próprio marketer para explicar o desempenho do negócio. 

Finalmente a quarta hipótese defende que quanto mais inovadora for a empresa, 

melhor o desempenho 
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Para a definição da segunda e terceira hipótese do estudo Deshpandé e al. (1993) 

esclarecem que “Nós definimos orientação para o cliente como o conjunto de 

convicções que coloca os interesses do cliente em primeiro lugar, não excluindo 

destas as dos outros stakeholders tais como donos, gestores e empregados, no 

sentido de desenvolver uma empresa rentável a longo prazo. Nós vemos a 

orientação para o cliente como sendo parte de um todo, muito mais fundamental, a 

cultura empresarial” [Deshpandé e al. (1993), p. 27]. Consideram fundamental que 

a avaliação de se uma organização é orientada para o cliente deve ser feita pelos 

seus clientes e não resultar da própria empresa. Deste modo o método do estudo 

assenta na comparação dos relatórios das empresas com os relatórios dos clientes, 

sobre a orientação para o cliente, para testar se eles são parecidos e também 

quando eles estão significativamente relacionados com o desempenho da 

actividade. Para estes investigadores a discrepância entre a percepção do cliente e 

do vendedor sobre como o último está orientado para o cliente pode ser 

consideravelmente perigosa quando a empresa erradamente acredita que é 

orientada para o cliente, e deste modo nada faz para rectificar a situação. 

De acordo com os pressupostos enunciados, a metodologia utilizada por 

Deshpandé, e al. (1993) envolveu uma análise de um conjunto combinado de pares 

comprador-vendedor, de uma amostra de cinquenta empresas cotadas na bolsa 

Nikkei de Tóquio, escolhida aleatoriamente. A unidade da amostra foi rotulada 

como “quadrad” tendo sido realizadas quatro entrevistas por empresa 

seleccionada: duas por fornecedor e duas da empresa cliente desse fornecedor. A 

pesquisa assentou em três construções explicativas - cultura, orientação para o 

cliente e inovação – e na consequente avaliação do desempenho (rentabilidade, 

dimensão, quota de mercado e taxa de crescimento). As escalas da cultura e da 

inovação foram adaptadas da investigação de outros autores, enquanto que a 

escala da orientação para o cliente foi desenvolvida pelo estudo, ainda que tendo 

em conta os trabalhos de Kohli e Jaworski (1990) e Narver e Slater (1990). 

Os resultados conduziram à validação da primeira hipótese, estando as culturas de 

mercado associadas ao melhor desempenho, seguidas pela cultura adhocracia. 

Tanto a cultura clã como a hierárquica surgem associadas a um desempenho pobre, 

sendo a última a pior das hipóteses. Em relação à segunda construção, orientação 

para o cliente, os resultados confirmam parcialmente a segunda e terceira 

hipóteses. Existe uma relação positiva significativa entre o desempenho da 

actividade e a orientação para os clientes dos fornecedores, reportada pelos 

clientes, sendo a percepção dos clientes significativamente mais importante do que 

a percepção dos próprios marketers. Há apenas concordância fraca entre a 
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percepção dos clientes e a dos marketers sobre a orientação para o cliente, não 

sendo suportada a hipótese, e a correlação entre a percepção dos marketers e o 

desempenho é extremamente baixa, conduzindo à rejeição. O estudo de 

Deshpandé e al. (1993) confirma que a inovação da organização está positivamente 

relacionada com o desempenho, validando a quarta hipótese, sendo a que 

apresenta o segundo maior resultado, no seguimento da reportada pelo cliente, 

sobre orientação para o cliente e desempenho. 

Importa salientar que o estudo de Deshpandé e al. (1993) revela que, em todos os 

casos de auto-resposta, a cultura dos indivíduos das empresas contém alguns 

elementos de mais do que um tipo de cultura. É reforçada a ideia de classificação 

do tipo de cultura empresarial em termos de grau, mais do que protótipos claros. 

Verifica-se que muitas empresas podem ter, e têm, elementos de diversos tipos de 

cultura, embora ao longo do tempo um tipo de cultura venha a emergir como 

dominante. Por outro lado evidenciam que as diferenças nacionais podem não ser 

importantes, sendo mais importante a percepção dos gestores sobre a orientação 

para o cliente das próprias empresas.  

Sendo o desempenho um assunto complexo e multicausal que depende de factores 

internos da organização assim como de estratégia, Deshpandé e al. (1993) 

concluem que, apesar de não haver uma receita rápida, os melhores desempenhos 

devem ter uma cultura de mercado e serem tanto altamente orientados para o 

mercado como inovadores. Ter apenas uma cultura de mercado, ser altamente 

orientado para o cliente ou ser inovador sem pensar no cliente, cada uma destas 

características isoladamente não conduz por si só ao melhor desempenho. Paladino 

(2007) averigua a relação entre o conceito de produzir inovações e obter sucesso 

nos novos produtos. A investigação foi conduzida no sentido de conhecer qual o 

elemento mais importante, se a focalização no cliente (i.e. orientação para o 

mercado) ou nos recursos da empresa (i.e. resource-based view), para conduzir à 

capacidade de inovar e ter sucesso nos novos produtos, no desempenho financeiro, 

na quota de mercado e no valor para o cliente. Os resultados indicaram que 

considerando unicamente a inovação resultaria um efeito indirecto sobre o valor do 

cliente e sobre o desempenho financeiro. A conclusão final de Paladino (2007) foi 

que se o objectivo principal é obter um desempenho financeiro positivo e valor para 

o cliente então a organização deve centrar-se no desenvolvimento da orientação 

para o mercado. 

 

Deshpandé e Farley (2004a) procuraram extrair os valores competitivos de uma 

cultura organizacional, testando a relação entre a cultura da organização, a 
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orientação para o mercado e a inovação sobre o desempenho das empresas. O 

projecto foi testado primeiro no Japão e depois aplicado a uma dúzia de países 

utilizando dados de uma década. Os resultados obtidos mostraram como padrão 

geral diferenças significativas nas médias das variáveis em cada país, reflectindo 

características de cultura nacionais, mas concluiram que os enviesamentos relativos 

a estas variáveis, em relação ao desempenho, não diferiam sistematicamente 

através dos países. 

Deshpandé e Farley (2004b) analisaram a relação da cultura organizacional, 

orientação para o mercado e inovação, num estudo aplicado a empresas de Hong 

Kong, verificando existir mudanças em aspectos importantes da atitude das 

empresas relacionadas com a gestão de marketing e mudanças nos valores 

pessoais dos gestores individuais. 

 

Golann (2006) analisando como o processo interno de gestão ajuda, ou impede, as 

pequenas empresas, a acelerar o conhecimento da componente “resposta em 

conformidade”, da orientação para o mercado, concluiram que o processo de gestão 

pode conflituar com a cultura organizacional provocando entraves (ou favorecendo) 

a componente “resposta em conformidade”, da orientação para o mercado. Heskin 

(2006) estudou a relação entre orientação para o mercado, orientação para a 

aprendizagem e inovação nas PME, utilizando uma amostra de PME da Turquia e 

concluiu que a orientação para o mercado tinha um impacto indirecto no 

desempenho via inovação e formação. 

 

Beverland e Lindgreen (2007) estudam o efeito do processo de mudança, operado 

nas empresas que realizam alterações na sua organização, quando pretendem 

adoptar atitudes de orientação para o mercado. Concluem que quando as empresas 

se encaminham em direcção a um novo conjunto de valores (como os da 

orientação para o mercado) produzem-se mudanças no papel da liderança, na 

utilização do conhecimento do mercado e no estilo de organizational learning.  

 

Os três trabalhos sobre orientação para o mercado, de Narver e Slater (1990), de 

Kohli e Jaworski (1990) e de Ruekert (1992), complementados com o estudo de 

Deshpandé, Farley e Webster (1993) constituem um marco importante, tendo 

diversos estudos adaptado ou revisto as suas medidas sobre orientação para o 

mercado ou tendo tomado essas medidas como ponto de partida para outros 

desenvolvimentos.  Os quatro estudos em referência apresentam fortes pontos de 

contacto que podemos sintetizar no quadro da Figura 2.5. 
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Principais contributos para a construção da orientação para o mercado 

Narver & Slater Jaworski & Kohli Ruekert
Deshpandé, Farley, 

Webster

1 -  Componentes 

Comportamentais

Elementos: 

conhecimento de Mercado

Elementos: Elementos: 

 1. Conhecimento produção  1. Utilização de informação  1. Cultura

 1. Orientação para o 

cliente

 2. Orientação para o 

cliente

 2. Orientação para a 

concorrência

 3. Coordenação 

interfuncional

 2. Conhecimento 

disseminação

 2. Desenvolvimento de 

estratégia orientada para o 

mercado

 3. Conformidade  

(responsiveness)

 3. Implementação de 

estratégia orientada para o 

mercado

 3. Inovação

2 - Critérios decisão  Consequência:  Consequência:

 1. enfoque no longo 

     prazo

 2. Rentabilidade   — rentabilidade — Desempenho

Enfoque: criação de 

valor
Enfoque: informação Enfoque: estratégia

Enfoque: inovação 

organizacional

 

Figura 2.5   

 

Para Kohli e Jaworski (1990) e para Deshpandé e al. (1993) a rentabilidade é vista 

como uma consequência da orientação para o mercado enquanto que para Narver e 

Slater (1990) a rentabilidade é um objectivo perseguido pelo negócio. 

 

 

2.3 Outros Desenvolvimentos 

 
Como se disse, a partir dos estudos seminais referidos, surgiram numerosos 

trabalhos sobre a orientação para o mercado alguns deles procurando confirmar a 

validade das conclusões quando os princípios são aplicados às pequenas empresas. 

Pelham (1997) desenvolveu um estudo baseado num modelo de equações 

estruturais que analisa as respostas de cento e sessenta pequenas empresas 

industriais. Este trabalho defende que a orientação para o mercado tem influência 

directa e significativa na dimensão do desempenho efectivo, materializada no 

sucesso dos novos produtos, na manutenção dos clientes e na qualidade relativa 
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dos produtos. A eficácia da empresa é considerada uma variável mediadora entre a 

orientação para o mercado e a dimensão do desempenho do crescimento das 

vendas/quota de mercado e a rentabilidade.  

Da revisão de literatura realizada, Pelham (1997) extrai que a relação mais óbvia 

entre uma maior competência técnica de produção e desempenho pode ser a causa 

de muitos gestores fazerem uma apreciação errada sobre a importância dos 

comportamentos orientados para o mercado, principalmente nas pequenas 

empresas que estão dominadas pela produção. Esta falha na apreciação pode ser 

devida à natureza, menos óbvia, da relação entre os comportamentos pensados 

para aumentar o conhecimento dos clientes, a satisfação dos clientes e a 

rentabilidade. Considera que isto pode ser particularmente verdadeiro para as 

pequenas empresas industriais, onde os gestores de topo dão mais valor à 

compreensão/conhecimento da informação sobre a concorrência do que sobre os 

clientes. Pelham (1997) questiona se o comportamento orientado para o mercado 

pode estar especificamente associado à rentabilidade e se esta relação é directa. 

Havendo uma relação directa pretende-se saber se é devida à redução de custos ou 

a um aumento do rendimento. No caso de ser indirecta pretende-se conhecer 

através de que influências, que elementos de orientação para o mercado 

influenciam que elementos de desempenho. Considera que a compreensão será 

melhor desenvolvida através da análise de um modelo abrangente incluindo 

múltiplas dimensões do desempenho devido às interrelações entre as dimensões do 

desempenho. “A relação entre o comportamento orientado para o mercado pode 

estar mais proximamente (e directamente) associada a certas dimensões do 

desempenho do que a outras. A tese central do artigo é a de que as empresas 

orientadas para o mercado demonstram níveis de rentabilidade mais elevados, 

através de níveis mais elevados do conhecimento da qualidade do produto, 

retenção de clientes, sucesso com novos produtos, crescimento das vendas e de 

quota de mercado” [Pelham (1997), p. 57].  

 

Pelham (1997) atribui grande importância a operacionalização adequada tanto da 

construção do desempenho como da construção da orientação para o mercado,  

considerando ainda que não incluir no modelo a estratégia das empresas também 

pode conduzir a conclusões incorrectas sobre o peso da relação orientação para o 

mercado-desempenho. Conclui que a relação orientação para o mercado-

rentabilidade é composta maioritariamente por efeitos indirectos sendo esta uma 

das razões que explicará a falta de significância da relação orientação para o 

mercado-rentabilidade detectada no estudo de Kohli e Jaworski (1990). Existindo 
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uma relação indirecta orientação para o mercado-rentabilidade, sugere-se que o 

modelo de Narver e Slater (1990) e Slater e Narver (1994) estavam 

incorrectamentes especificados, sem variáveis mediadoras apropriadas, que 

enviesaram a significância dos valores dos parâmetros da orientação para o 

mercado das características das empresas. 

 
O modelo apresentado por Pelham (1997) traduz a ideia central de que a influência 

da orientação para o mercado sobre a rentabilidade é fundamentalmente indirecta 

e toma a representação gráfica ilustrada na figura 2.6. 

 

MODELO HIPOTÉTICO DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO E DESEMPENHO 

 

 

Figura 2.6 

Fonte: Pelham (1997), p. 58, Figura 1 

 
A interpretação do modelo sugere que as empresas com orientação para o mercado 

ultrapassam a concorrência através do (1) desenvolvimento de um melhor 

conhecimento das necessidades do cliente e da criação de valor superior para eles, 

(2) desenvolvendo um melhor conhecimento dos pontos fortes e fraquezas da 
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conconcorrência e (3) da utilização deste conhecimento para desenvolver e 

implementar estratégias para fornecer melhor valor e satisfação ao cliente. Ou seja 

as empresas orientadas para o mercado demonstram níveis de rentabilidade mais 

elevados, através de níveis elevados da obtenção da qualidade do produto, 

manutenção de clientes, sucesso com novos produtos, crescimento das vendas e 

quota de mercado. 

De acordo com Pelham (1997) um conhecimento superior dos clientes e níveis 

elevados de atenção à satisfação das suas necessidades, e profundo conhecimento 

das capacidades dos concorrentes conduz a adaptação mais apropriada da oferta de 

produtos/serviços talhados à medida das necessidades individuais ou de grupos de 

consumidores/clientes. No entanto desenvolver um elevado conhecimento das 

necessidades dos clientes não resultará numa eficácia maior, da estratégia de 

marketing, sem uma capacidade superior de implementar essa estratégia. As 

tarefas de monitorização das estratégias, actividades, capacidades e pontos fracos 

da concorrência também pode conferir à empresa um melhor conhecimento do 

modo como podem criar um valor superior para os clientes relativamente à 

concorrência. Este valor pode ser concretizado pela maior diferenciação dos 

produtos, preços baixos, ou combinação destas estratégias. Falhar na resposta 

adequada à monitorização feita, tal como acontece na orientação para os clientes, 

resultará no insucesso das estratégias de marketing na selecção do mercado alvo, 

decisão de novos produtos e no mix das decisões de marketing. Pelham (1997) 

combina os elementos de desempenho como sucesso de novos produtos, qualidade 

relativa e retenção de clientes, na construção da acção em conformidade da 

empresa. 

A construção do modelo de Pelham (1997), da relação entre orientação para o 

mercado e desempenho assenta em quatro hipóteses: 

- a relação entre orientação para o mercado e acção em conformidade da empresa 

é positiva e significativa; 

- a acção em conformidade da empresa é uma variável mediadora na relação entre 

orientação para o mercado e rentabilidade; 

- a influência, da orientação para o mercado sobre o crescimento do rendimento/ 

quota do mercado alvo, é simultaneamente directa e indirecta, através da acção 

em conformidade da empresa; 

- crescimento/quota é uma variável mediadora na relação entre orientação para o 

mercado e rentabilidade. 

As variáveis do modelo são a Orientação para o Mercado; Acção em Conformidade; 

Crescimento/Quota e Rendabilidade. 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 44  

O estudo incidiu sobre pequenas empresas industriais sendo a escolha deste tipo de 

empresas atribuída à sua importância como fontes de inovação e serem grandes 

geradoras de emprego (em linha com as estatísticas institucionais). 

Os resultados do estudo apontam para a validação das duas primeiras hipóteses – 

os parâmetros da relação entre orientação para o mercado e acção em 

conformidade da empresa, e da mediação da acção em conformidade da empresa 

com a rentabilidade. Eram ambos positivos e significativos. Quanto à terceira 

hipótese, foi rejeitada a influência directa entre orientação para o mercado e 

crescimento/quota mas validada a relação indirecta. A hipótese de relação directa 

apresentava valores do parâmetro pequenos e não significativos enquanto que o 

parâmetro da relação indirecta era positivo e significativo. A quarta hipótese foi 

confirmada tendo os resultados obtidos, para o parâmetro da influência do 

crescimento/quota sobre a rentabilidade, assumido valores positivos e 

significativos. 

O estudo de Pelham (1997) explorou diversas vertentes distintivas da orientação 

para o mercado associadas às pequenas empresas tendo constatado que nas 

pequenas empresas, como nas empresas mais recentes, leva mais tempo a que os 

investimentos no aumento da satisfação dos clientes dê frutos traduzidos em 

crescimentos das vendas ou aumentos de rentabilidade (retorno sobre capital, 

margem bruta, retorno do investimento). Uma empresa fortemente orientada para 

o mercado terá que escolher entre sacrificar a rentabilidade de curto prazo, através 

de investimentos programados para aumentar o valor dos produtos para o cliente. 

Apesar dos recursos baixos de R&D, quando comparados com as rivais grandes, as 

pequenas empresas que incrementam fortes relações com os clientes, criam boas 

aptidões para  a resolução dos problemas dos clientes desenvolvidas ao nível dos 

contactos pessoais. As pequenas empresas orientadas para o mercado podem 

explorar a sua inerente flexibilidade sob condições de mudanças rápidas do 

ambiente para excluir os concorrentes grandes. 

O estudo de Pelham (1997) alerta para que “futuros estudos sobre orientação para 

o mercado devem explorar mais profundamente os antecedentes da orientação 

para o mercado nas pequenas empresas, incluindo as características pessoais dos 

gestores e empregados das empresas.” [Pelham (1997), p. 78]. 

 

No âmbito dos estudos sobre orientação para o mercado aplicado às pequenas 

empresas e no seu efeito sobre o desempenho, Verhees e Meulenberg (2004) 

investigam em que medida os princípios da orientação para o mercado se aplicam 

às pequenas empresas independentes avaliando o impacto sobre a inovação. 
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Verhees e Meulenberg (2004) usam os princípios da orientação para o mercado 

enunciados por Kohli e Jaworski (1990) e Narver e Slater (1990) para destacar 

duas componentes que considera primordiais para caracterizar a orientação para o 

mercado: a componente comportamental – com impacto positivo sobre a inovação 

dos produtos e no desempenho do mercado - e a componente atitude – cujo 

impacto sobre a inovação dos produtos e no desempenho são considerados como 

um reflexo da componente comportamental da orientação para o mercado. O 

objectivo de Verhees e Meulenberg (2004) foi seleccionar os elementos indiscutíveis 

de medida da orientação para o mercado para definir uma medida de orientação 

para o mercado aplicável às pequenas empresas (independentes). Considera que os 

elementos de medida da orientação para o mercado de Narver e Slater (1990), 

Kohli e Jaworski (1990) e Ruekert (1992) se referem tanto ao objecto como ao 

processo de orientação para o mercado. O estudo destaca dois objectos  e três 

grupos de processos. Os objectos são o cliente e a concorrência (explícitos em 

Narver e Slater (1990) e implícitos nos outros autores). Os grupos de processos 

repartem-se em processo que aumenta o conhecimento do mercado detido pela 

empresa [produção do conhecimento em Jaworski e Kohli (1990) e utilização da 

informação em Ruekert (1992)]; processo que coordena esforços da empresa 

[disseminação do conhecimento em Jaworski/Kohli, coordenação interfuncional em 

Narver/Slater e desenvolvimento estratégia em Ruekert] e processo que tem 

impacto sobre o mercado [conformidade em Jaworski/Kohli, implementação de 

estratégia de orientação mercado em Ruekert]. 

 

Blesa e Ripollés (2003) partiram da avaliação das atitudes de gestão, aplicado ao 

estudo de empreas do sector de cerâmica espanhola, a que chamaram 

empreendedorismo proactivo para concluirem que este tem um efeito positivo 

sobre a adopção de orientação para o mercado que por sua vez tem um efeito 

positivo sobre a rentabilidade do negócio e sobre o crescimento das vendas, não 

tendo obtido confirmação para a hipótese colocada de efeito positivo sobre o 

sucesso dos novos produtos. 

 

Tendo como referência as construções da orientação para o mercado de Narver e 

Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990), Sin e al. (2005) investigaram o efeito 

moderador da ideologia económica e tipo de indústria do impacto da orientação 

para o mercado (MO) e da relação da orientação para o marketing (RMO) sobre o 

desempenho da actividade. Sin e al. (2005) aplicaram o conceito ao estudo de 

empresas de Hong Kong e China da indústria de hotelaria e concluiram que MO tem 
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um efeito maior do que a RMO sobre o desempenho em Hong Kong, uma economia 

capitalista, do que na China, uma economia altamente regulamentada e com 

envolvimento estatal. Inversamente a RMO, uma relação de marketing centrada 

nas relações individuais comprador-vendedor, é uma estratégia dominante e 

efectiva na China. Sin e al. (2006) aprofundaram esta conclusão verificando que a 

RMO está positivamente associada ao desempenho financeiro (ROI, ROS, 

crescimento das vendas e quota de mercado) e ao desempenho de mercado 

(retenção de clientes, satisfação e confiança dos clientes), embora considerem que 

as conclusões, de que a OM pode já não ser condição suficiente para um hotel 

manter sucesso, devem ser interpretados à luz de um contexto cultural. 

 

Na relação entre a orientação para o mercado e o desenvolvimento de programas 

de inovação, Baker e Sinkula (2007) defendem que o programa de 

desenvolvimento óptimo de novos produtos requer um equlíbrio entre ser 

impulsionado pelo cliente ou conduzir o cliente a práticas de inovação. Verificaram 

que o posicionamento de uma forte orientação para o mercado facilita o balanço 

entre inovação incremental (direccionada pelo cliente) e radical (dirigida pela 

inovação), dando origem a mudanças das empresas, para dar prioridade à 

inovação, em direcção a mais actividades de inovação radical. 

 

Hills e Barkus (2007) considerando que sendo a orientação para o mercado um 

meio importante de obter vantagem competitiva, faltava demonstrar qual a 

influência dos comportamentos de orientação para o mercado, de serem conduzidos 

pelo mercado ou de conduzirem o mercado, sobre a competitividade das empresas. 

Num estudo aplicado em empresas de alta tecnologia investigaram a relação entre 

orientação para o mercado, vantagem competitiva e desempenho financeiro, 

concluindo que as organizações com melhores resultados mostram níveis 

relativamente elevados de comportamentos orientados pelo cliente, ou orientadores 

do cliente e da concorrência. Os comportamentos orientados pela concorrência 

estavam negativamente associados ao sucesso. 

 

 

2.4 Síntese Conclusiva 

 

Comum a todos os estudos relevantes sobre a orientação para o mercado surge a 

importância, em primeiro lugar, da orientação para o cliente e da satisfação das 

suas necessidades e preferências, imediatas ou latentes. Para além da actividade 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 47  

ser orientada para o cliente, deverá também ser orientada para a concorrência e 

agir em conformidade com estas orientações desenvolvendo estratégias de 

actuação que visem a satisfação das necessidades e preferências dos clientes 

através do desenvolvimento de produtos e soluções ajustadas. 

 

O desenvolvimento de produtos e soluções ajustadas às necessidades dos clientes 

coloca questões associadas à inovação, de produto ou organizacional. Para que haja 

uma resposta adequada da organização às escolhas de mercado efectuadas é 

necessária uma dinâmica interfuncional que promova a concorrência de toda a 

organização para a obtenção dos objectivos definidos. 
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CAPÍTULO 3. MODELO DE ANÁLISE DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO e 

PROJECÇÕES ECONÓMICO FINANCEIRAS 

 

3.1 Introdução 

 
Uma consequência comum aos modelos de orientação para o mercado é o 

desempenho da actividade, como foi visto, procurando-se definir quais os factores 

que melhor contribuem para obter um bom desempenho. Os trabalhos de 

investigação sobre orientação para o mercado, na sua generalidade, incluem o 

estudo do desempenho da acividade considerando-o como o objectivo perseguido 

ou como uma consequência da adopção de  uma actividade com orientação para o 

mercado. Os estudos mais relevantes sobre orientação para o mercado, já 

anteriormente referidos, obtiveram resultados que mostram existir relação positiva 

significativa entre a orientação para o mercado e o desempenho, medido através de 

diferentes indicadores como o retorno dos activos (Narver e Slater, 1990), 

rentabilidade e crescimento do negócio (Slater e Narver, 1994), rentabilidade e 

quota de mercado (Jaworski e Kohli, 1993); rentabilidade e crescimento das vendas 

(Pelham, 1997). Para alguns autores a avaliação do desempenho também incluía a 

avaliação da inovação, através do sucesso de novos produtos, e a relação dos 

colaboradores com a empresa. Alpkan e al. (2007) desenvoveram um modelo, 

aplicado ao estudo de pequenas e médias empresas industriais da Turquia, 

associando a orientação para o mercado com a flexibilidade de planeamento ao 

desempenho, concluindo que de um modo geral tanto a orientação para o mercado 

como a flexibilidade de planeamento têm influência positiva sobre o desempenho 

das empresas. Também Blesa e Ripollés (2003) concluiram existir relação positiva 

entre empreendedorismo proactivo e orientação para o mercado com influência 

directa, positiva, sobre a rentabilidade da actividade e o crescimento do volume de 

negócios. 

 
As empresas diferem no grau de adopção de atitudes orientadas para o mercado, 

interessa salientar as atitudes de orientação para o mercado que melhor satisfazem 

os objectivos da empresa. A escolha das acções com orientação para o mercado 

implicam que a empresa faça uma escolha sobre os seus clientes e mercados alvo e 

desenvolva um conhecimento e plano de actuação para melhor satisfazer os seus 

objectivos. 

 
Prosseguindo os nossos objectivos de elaboração de um modelo que permita 

identificar, e avaliar, as acções que exercem maior influência sobre o 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 49  

desenvolvimento da actividade, começamos por analisar o modelo da actividade 

empresarial. A análise global de todo o modelo visa compreender como é procurado 

e formado o conhecimento de mercado pelas empresas, como é utilizado esse 

conhecimento na concepção das estratégias de desenvolvimento da actividade. Em 

seguida estabelecemos as relações que o modelo deve contemplar, com o objectivo 

final de avaliar a influência, sobre o desempenho, das escolhas efectuadas. A 

intervenção principal do nosso estudo incide sobre a última fase do modelo, a 

avaliação das consequências. As outras fases são anteriores ao modelo e são 

incluídas no estudo para explicarem o seu desenvolvimento e as conclusões a 

extrair dos resultados.  

 

 
3.2 A Actividade Empresarial das PME 

 
A literatura sobre o plano, apresentada no capítulo um, defende que é mais 

importante, e têm reflexos mais positivos sobre o desempenho da actividade, o 

processo de elaboração do plano do que a existência de planos formais a serem 

seguidos como sendo mapas com as estradas a percorrer. A importância do 

processo do plano está associado à produção de informação e aprofundamento do 

conhecimento da actividade da empresa. Deste modo, o modelo da actividade 

empresarial que apresentamos (figura 3.1) considera, como ponto de partida, a 

importância dos antecedentes de um certo tipo de cultura organizacional que inclui 

o comportamento dos empresários/gestores, as dinâmicas interdepartamentais, as 

relações pessoais e o ambiente em que se desenvolve a actividade.  

 
DIAGRAMA DA ACTIVIDADE das PME 

 

 

Figura 3.1 
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A segunda fase do modelo representa os factores da actividade na perspectiva da 

orientação para o mercado. Inclui a vertente mercado, a análise do conhecimento 

do cliente e do conhecimento da concorrência, e a vertente organização que 

contempla a disseminação da informação e a acção em conformidade.  

Tendo como referência os factores de orientação para o mercado, da segunda fase 

do modelo da actividade, a fase seguinte estabelece o plano de actuação 

escolhendo os produto, de acordo com a estratégia de mercado, e definindo o 

sistema de produção. Jaworski e Kohli (1993) clarificaram que a acção em 

conformidade é composta por dois conjuntos de actividades, o plano de resposta 

(i.e. utilizar o conhecimento do mercado para desenvolver planos) e a 

implementação da resposta. A última fase consiste no processo de avaliação das 

consequências das escolhas realizadas ou dos objectivos traçados. O instrumento 

de avaliação, do nosso estudo, traduz-se num modelo de simulação de projecções, 

assentes em pressupostos, de acordo com as opções delineadas na fase anterior. 

 

 

3.3 Fases do Desenvolvimento da Actividade com Orientação para o 

Mercado 

 
As diferentes fases do desenvolvimento da actividade com orientação para o 

mercado são apresentadas de forma sequencial, evidenciando-se ainda as relações 

entre elas. Esta secção começa por fazer uma sistematização dos factores de 

orientação para o mercado mais importantes, no modelo da actividade das 

pequenas e médias empresas. A seguir desenvolve a orgânica do modelo de 

avaliação, através das projecções dos pressupostos de funcionamento, de acordo 

com as opções de desenvolvimento da actividade. 

 

3.3.1 Antecedentes  

 
- Empresários/Gestores 
 
As características do empresário/gestor são antecedentes influentes na orientação 

para o mercado da empresa. Algumas dessas características como a experiência 

anterior, o historial como empreendedor, as posições anteriormente ocupadas 

favorecem mais o reconhecimento da necessidade de procura de informação e a 

sua capacidade de a utilizar para a tomada de decisões. Recordando Kholi e 

Jaworski (1990) o papel da gestão senior e a forma de comunicação, sem perdas 

de tempo e sem ambiguidades, aos seus colaboradores quanto à vontade de a 
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empresa ser orientada para o mercado tem influência no funcionamento global da 

empresa com orientação para o mercado. Não tendo o empresário/gestor, com 

frequência, experiência directa com as actividades estratégicas de criação de valor 

para o cliente, deve criar, contudo, um ambiente em que as mudanças são 

promovidas. 

 

- Dinâmicas interdepartamentais 

 
Outro antecedente importante são as dinâmicas interdepartamentais. A forma como 

flui a informação dentro da empresa, o tipo de relação e coordenação existente 

entre as diversas áreas, quer em termos das relações pessoais quer em termos 

funcionais. A elaboração do organigrama funcional da empresa facilita a 

compreensão da organização da actividade dentro da empresa, a detecção de 

eventuais pontos de ruptura de comunicação ou funcional, a sobreposição de 

tarefas ou de responsabilidades. O conhecimento do papel de cada um na 

organização impulsionará o reconhecimento dos colaboradores na importância 

individual para a obtenção dos objectivos e uma maior cooperação e empenho ao 

saber que o seu trabalho conta. Um sistema de recompensa que premeie os 

colaboradores que contribuam para acrescentar valor aos produtos ou serviços em 

função do conhecimento que retiram do contacto com o cliente, qualquer que seja o 

seu posicionamento na actividade da empresa, incentiva a colaboração de cada um 

para o objectivo global da empresa. É referido expressamente como uma das 

medidas a tomar, nas acções progamadas de uma das empresas-caso do nosso 

estudo, com elevada orientação para o mercado e bom desempenho, a “Definição 

da forma de divulgação aos colaboradores dos resultados do…”. A mesma empresa 

refere no seu diagnóstico da actividade que “o desencadear de um determinado 

desenvolvimento pode ter várias origens, tanto podendo resultar de …., como de 

um colaborador” 

 

- Relações pessoais 

 
A informalidade de uma estrutura centrada no empresário, como acontece nas 

pequenas empresas, quando a sua capacidade de liderança e de condução da 

actividade é reconhecida, tem influência na constituição de um espírito de equipa. 

O fácil acesso ao empresário/gestor permite a partilha de informação com os 

colaboradores, sendo mais fácil captá-los para a necessidade de todos os elementos 

da empresa considerarem prioritário a satisfação do cliente. A disseminação da 
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informação é importante e não se pode limitar à disseminação formal, as conversas 

de corredor são uma ferramenta útil para manter os colaboradores familiarizados 

com as necessidades dos clientes. A promoção de encontros informais, fora do 

âmbito profissional, facilita esta troca de ideias e desenvolve hábitos de 

comunicação entre os colaboradores dos diversos sectores, ou entre os colegas que 

interagem directamente. 

 

- Ambiente 

 
O ambiente em que as empresas operam é um factor com influência sobre o 

desempenho da actividade. A análise, com os diversos sectores da empresa, dos 

sinais dados pelo ambiente externo no que ele pode influenciar o desenvolvimento 

da actividade, é um meio de aumentar o conhecimento e identificação de 

oportunidades e preparar a tomada de decisões.  

Como defende Hannon e Atherton (1998) o empresário/gestor que garante melhor 

eficácia no planeamento e capacidade de conhecimento estratégico é o ‘orientador’, 

aquele que tem consciência do ambiente externo, converte oportunidades em 

negócios e aprende a construir e gerar novos sucessos. Kholi e Jaworski (1990) 

demonstraram que quanto maior a turbulência de mercado mais forte a relação 

entre a orientação para o mercado e o desempenho da actividade.  

No domínio da produção do conhecimento é importante rever o papel das alianças 

estratégicas com outros parceiros de negócio e procurar obter informações 

importantes dos clientes através de fontes que podem estar relacionadas com o 

suporte de novos produtos. Como observaram Burke e Jarrat (2004) os donos das 

pequenas empresas fazem julgamentos sobre a informação e aconselhamento 

recebidos, sendo esses julgamentos qualificados com base na noção do valor da 

informação para a empresa e da credibilidade da fonte. A análise sistematizada da 

informação disponível, e discussão sobre a sua utilidade ou implicações, pode estar 

na origem de acções a empreender. 

 

 

3.3.2. Factores de orientação para o mercado 

 
Agrupamos os factores de orientação para o mercado em duas categorias. A 

primeira inclui os factores directamente relacionados com o mercado que dizem 

respeito ao conhecimento do cliente e da concorrência. A segunda categoria inclui 

os factores relacionadas com o sistema de organização tratando dos aspectos 
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relacionados com a disseminação da informação e a acção em conformidade com o 

conhecimento de mercado centrado no cliente. 

 

 

- Mercado: Conhecimento dos clientes 

 
De acordo com as principais teorias sobre orientação para o mercado consideramos 

que o conhecimento do cliente abrange a informação sobre as necessidades e 

preferências dos clientes, não só dos actuais mas também dos novos que se 

pretendem vir a atingir, e não apenas as necessidades manifestadas mas também 

as que se perspectivam função do conhecimento de novas áreas e tecnologias em 

desenvolvimento, ou de outros factores como por exemplo alterações de 

regulamentação. Como salientam Kholi e Jaworski (1990) a produção do 

conhecimento do cliente não termina quando se obtem a opinião do cliente sendo 

necessário uma análise cuidada e interpretada subsequente das forças que 

influenciam as necessidades e preferências do cliente, ou como referem Narver e 

Slater (1990) as actividades de orientação para o cliente não se limitam a tentar 

conhecer o que o cliente quer actualmente mas pretendem compreender a cadeia 

de valor completa do comprador e, para além dessa, a mesma dinâmica para os 

compradores dos seus compradores directos.  

É importante analisar a evolução do volume de negócios com os principais clientes 

e dissecar os motivos porque estão a crescer ou porque estão a baixar. Se forem 

conhecidos os motivos porque estão a crescer talvez possam ser utilizados como 

argumento de venda junto de outros clientes ou potenciais clientes. Conhecidos os 

motivos de baixa de vendas junto do cliente pode accionar medidas de correcção, 

ou evitar algumas actuações, sejam elas sobre os produtos, sobre a produção, 

assistência ao cliente ou de resposta da organização. A empresa não pode 

considerar que os seus clientes são uma base estática, é necessário repensar 

chegar a novos clientes ou mercados alvo, como por exemplo a internacionalização.  

As formas de comunicação com o cliente quer na perspectiva de o auscultar sobre 

as suas necessidades e preferências, quer no sentido de lhe dar a conhecer o que a 

empresa já dispõe para o satisfazer devem ser reexaminadas com o objectivo de 

aumentar o conhecimento sobre o cliente e eventualmente redefinir novas 

estratégias de actuação como seja o estudo de novos produtos, alteração dos 

existentes ou do sistema de produção.  
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- Mercado: Conhecimento da concorrência 

 
Não perdendo de vista que o alvo central da actividade são os clientes, importa 

conhecer a concorrênca, analisar os seus pontos fortes e fracos e averigar onde ela 

pode constituir uma ameaça ou uma oportunidade para a nossa actividade. É 

importante identificar quem é a concorrência, e quais as tecnologias, e se os 

clientes alvo a reconhecem como alternativa para os nossos produtos ou serviços. 

O conhecimento da concorrência pode ser promovido por diversos meios desde a 

recolha da informação que o departamento de vendas, e outros, pode obter no seu 

contacto com os clientes, à participação e visita em eventos como feiras do sector, 

participação em associações profissionais ou seminários da especialidade. A 

promoção destas actividades pode inclusivamente conduzir à informação sobre 

novas tecnologias que podem vir a ser utilizadas no desenvolvimento da actividade, 

permitindo à empresa antecipar-se, ou a não ficar desactualizada, na satisfação de 

novas necessidades dos clientes.  

 

 

- Organização: Disseminação 

 
A disseminação da informação, com o objectivo de procurar a resposta efectiva 

adequada a uma necessidade do mercado, implica a participação de todos os 

sectores da empresa. Como salientam Slater e Narver (1994) qualquer ponto da 

cadeia de valor dos compradores é uma oportunidade para um vendedor criar valor 

para a empresa compradora. O sector de vendas deve transmitir à gestão as 

informações que recolheu no contacto directo com os clientes, assim como as 

informações obtidas pela secção da logística, quando faz as entregas ou quando 

contacta com os fornecedores, devem ser transmitidas. Nos contactos do sector 

financeiro, quando se fazem as cobranças, são, por vezes, obtidas informações 

preciosas sobre o descontentamento dos clientes que devem ser comunicadas. As 

informações das diversas fontes devem ser confrontadas e à luz delas serem 

corrigidas determinadas práticas ou desenvolvidas novas. Deve eventualmente 

perspectivar-se a alteração dos produtos ou o desenvolvimento de novos. Depois 

de analisadas as informações e decididas alterações, estas devem ser comunicadas 

a todos os departamentos da empresa, de forma a garantir maior eficácia na 

implementação das novas directrizes. 
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- Organização: Conformidade 

 
A acção em conformidade pressupõe a concorrência do área técnica e/ou de 

investigação, do sector da produção, mas também a força de vendas e a área 

financeira que terá de obter os recursos que permitam implementar as acções 

delineadas. O sector técnico deve ser envolvido, durante a pesquisa preliminar de 

mercado, para ajudar a compreender o que é viável e colaborar com a produção na 

fase seguinte de projecto do produto, assegurando em conjunto que o produto 

pode ser fabricado a um custo aceitável para a satisfação do cliente.  

 

A disseminação da informação, e a acção em conformidade, obriga a uma relação 

entre o capital humano e os outros recursos perfeitamente coordenada e, quando 

esta falha, impõe-se existir uma capacidade de liderança que supere o isolamento 

de cada área funcional em relação às restantes, como destacaram Narver e Slater 

(1990). A acção em conformidade inclui a revisão dos esforços de desenvolvimento 

do produto, para assegurar que eles estão em linha com o que o cliente quer, e a 

avaliação dos planos de actividade, testando se estes são mais ditados pelos 

avanços tecnológicos ou pela pesquisa sobre os clientes. 

 

 

3.3.3 Estratégia da Actividade 

 
Pelham (1997) extrai que a relação óbvia entre uma maior competência técnica de 

produção e desempenho pode ser a causa de muitos gestores fazerem uma 

apreciação errada sobre a importância dos comportamentos orientados para o 

mercado, principalmente nas pequenas empresas que estão dominadas pela 

produção. O processo de análise da orientação para o mercado deve ser 

aproveitado para a gestão da empresa questionar o centro da actividade. Nas 

pequenas empresas é frequentemente referida como uma mais valia o saber fazer 

(know-how) e a competência técnica do empresário/gestor e enaltecida a qualidade 

dos produtos da empresa. Uma gestão orientada para o mercado tem que 

questionar o centro da actividade. 

 

- Produto / Estratégia 

 
As pequenas empresas têm tendência a ser orientadas para o produto, centrando a 

actividade no desenvolvimento de produtos com base na distinção e qualidade ou 
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na sua apreciação do saber fazer, em vez de se orientarem para o que os clientes 

pensam ou necessitam. Esta atitude pode conduzir ao insucesso dos produtos ainda 

que de qualidade inquestionável. Uma actividade com orientação para o mercado 

deve reagir ao que o cliente quer ou prefere. As decisões a tomar sobre os produtos 

a desenvolver devem ser baseadas nas necessidades e preferências dos clientes em 

vez do que se supõe ser o melhor para o cliente. Num mercado em que cada vez os 

clientes estão mais informados, ou têm mais acesso à informação, e requerem 

maior diversidade de produtos, ou maior qualidade, mais importante é as empresas 

serem sensíveis às necessidades dos clientes, ou mudança de preferências, para 

definirem correctamente os produtos a oferecer e evitar a perda de vendas ou a 

deslocação dos seus clientes para a concorrência.  

Frequentemente, a par do desenvolvimento e oferta de novos produtos continua a 

haver espaço para vender os produtos anteriores. É necessário, a par da decisão 

sobre os produtos a desenvolver, estabelecer planos para a entrada desses 

produtos e a quantificação do efeito sobre os produtos anteriormente oferecidos. A 

actividade tem que ser organizada em função dos produtos a desenvolver e o plano 

de produção terá que ter em conta a previsão da aceitação pelo mercado, a adesão 

dos clientes aos novos produtos, e por outro lado a capacidade de resposta da 

empresa em termos de sistema de produção, formação do pessoal ou outros 

recursos, como por exemplo financeiros. Como a empresa não pode, em geral, 

fazer a mudança total e brusca para os novos produtos considerados como os que 

melhor respondem às necessidades, ou preferências, dos clientes impõe-se o 

estabelecimento de planos de reafectação de recursos às novas actividades, não 

descurando a manutenção da actividade existente para evitar rupturas e baixa do 

desempenho da actividade.  

Os planos de actividade têm que ter em conta, não apenas a capacidade de 

resposta à mudança da organização, mas o próprio ciclo de vida dos produtos, que 

partindo do zero têm um certo período de amadurecimento até atingirem os valores 

máximos de vendas para depois voltarem a baixar.  

Como se referiu antes, uma empresa com orientação para o mercado deve 

contemplar o desempenho de médio ou longo prazo devendo ter esta permissa 

presente na avaliação do ciclo de vida dos produtos e na sua inserção no 

desenvolvimento da actividade. Sendo variável o ciclo de vida dos produtos a 

empresa deve fazer a apreciação do que é necessário ou conveniente para 

prolongar esse ciclo, quer através de novos investimentos em tecnologia quer na 

promoção, divulgação ou assistência aos clientes. 
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- Produção / Tecnologia 

 
As empresas que estão fundamentalmente centradas na produção, com frequência 

pensam nos produtos a desenvolver, função dos meios de produção de que 

dispõem, em vez de nas necessidades e preferências dos clientes que elegeram 

como centro da actividade. Narver e al. (2004) postulam que uma actividade deve 

ser inovadora na sua aproximação a conhecer e seguir as necessidades do cliente e 

desenvolver novos produtos e serviços que se dirigem a estas necessidades e, 

consequentemente, desenvolver e implementar processos internos que se adequem 

a esse fim. A oferta de produtos, que tenham em conta as necessidades ou 

preferências dos clientes que se pretende atingir, devem orientar a escolha do 

sistema de produção e as tecnologias disponíveis. Langerak e al. (2007) 

demostraram que a competência nas actividades de desenvolvimento de novos 

produtos pode ser a chave para a conversão de uma cultura de orientação para o 

mercado num desempenho superior para a empresa através de um melhor 

desempenho de novos produtos e de uma maior competência nas actividades 

comerciais. Paralelamente à definição do produto é, muitas vezes, necessário 

pensar nos investimentos requeridos para efectivar essa estratégia o que pressupõe 

por vezes mudanças de tecnologias. Nesta fase de definição da actuação em 

conformidade com as estratégias de produto, é necessário conhecer as tecnologias 

concorrentes e as que estão em desenvolvimento nas indústrias complementares e 

estabelecer planos de investimento. Os planos de investimento incluem não só 

novos equipamentos como podem passar pela admissão de novo pessoal e/ou 

planos de formação. 

 

Importa reter que a definição dos planos de actuação ou estratégias de produtos e 

sistemas de produção devem ter sempre presente as necessidades ou preferências 

dos clientes actuais mas também dos que se pretende conquistar. Os planos de 

actuação convenientes passam, em muitos casos, pela internacionalização do 

mercado e pelo estabelecimento de alianças estratégicas quer a montante ou a 

jusante da actividade da empresa. Algumas das pequenas empresas que 

abordamos no nosso estudo referem parcerias com arquitectos ou designers, no 

caso de empresas de mobiliário, outras referem parceria com fornecedores de 

acessórios de moda para complementar os seus produtos na área da 

marroquinaria, ou outros ainda o estabelecimento de convénios com concorrentes 
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para abordarem o mercado internacional. Esta fase corresponde ao segundo ponto 

da construção de Ruekert (1992), de uma orientação para o mercado que é o 

desenvolvimento de uma estratégia que vá de encontro às necessidades dos 

clientes, devendo as empresas desenvolver planos com um conjunto de objectivos, 

alocação de recursos e delegação de responsabilidades para executar o plano. 

 

 

3.3.4 Objectivos ou Consequências 

 
A última fase, do modelo da actividade, deve clarificar os objectivos e avaliar as 

consequências das estratégias ou planos de actuação sobre o desempenho da 

actividade. Muitas das pequenas empresas lutam pela sobrevivência e pela 

obtenção de um desempenho económico e/ou financeiro que garanta a 

permanência da actividade. O plano de actuação destas empresas visa a obtenção 

de um equilíbrio da sua conta de exploração com repercussão positiva sobre os 

indicadores financeiros. Outras empresas têm objectivos de crescimento 

procurando aumentar o volume de negócios e/ou os indicadores de desempenho 

como seja a rentabilidade, ou outros rácios económicos e financeiros. 

A avaliação das estratégias de produto e sistemas de produção escolhidas têm que 

contemplar a situação passada da empresa, no caso de já existir actividade 

anterior. O desempenho da actividade anterior pode condicionar ou impulsionar as 

novas estratégias ou planos de actuação gisados. Em qualquer dos casos, o modelo 

de avaliação deve considerar que o efeito ou consequências das estratégias ou 

planos de actuação empreendidos têm que ser avaliados numa perspectiva de 

médio e longo prazo, um ano é na maioria das vezes insuficiente para retirar 

consequências ou mesmo para serem plenamente implementados. Como observou 

Ruekert (1992), desenvolver uma orientação para o mercado representa com 

frequência uma mudança chave estratégica para a empresa. Sublinhou que uma 

vantagem de considerar explicitamente o papel do planeamento estratégico no 

domínio da orientação para o mercado é a de fornecer uma oportunidade para 

explorar as intenções da gestão, mesmo antes que tal intenção seja observada 

através do comportamento do mercado. A outra é o estabelecimento de uma 

ligação útil entre a aquisição da informação de mercado e as mudanças como 

resposta em conformidade às necessidades do cliente.  
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3.4 Modelo de Simulação de Políticas e Projecções (eMOP) 

 
A importância da existência de um business plan para a obtenção de um 

desempenho elevado não foi cabalmente demonstrado pelos diversos estudos. No 

entanto O’Reagan e Ghobadian (2002) concluíram que as empresas com 

planeamento formal estavam melhor preparadas para enfrentar qualquer eventual 

barreira/problema com maior confiança, e Kraus e al. (2006) sugerem que o 

business plan pode ajudar as empresas a identificar riscos e a estabelecer planos 

para actuar em devido tempo, potenciando as possibilidades de sucesso. 

Concordando com os três níveis de desenvolvimento de uma actividade com 

orientação para o mercado definidos por Ruekert (1992), a obtenção e utilização de 

informação dos clientes, o desenvolvimento de uma estratégia de actividade que vá 

de encontro às necessidades do cliente e implementação dessa estratégia de 

actuação em conformidade com as necessidades e preferências dos clientes, 

consideramos fundamental que se faça uma avaliação prévia das consequências da 

estratégia a implementar. A avaliação de todos os custos de investimento 

envolvidos e a determinação do respectivo ponto crítico de vendas pode obrigar-

nos a rever as políticas adoptadas e reformulá-las. 

 

O modelo desenvolvido pretende responder às questões de orientação para o 

mercado e avaliar as políticas popostas. O modelo é composto por diversos 

módulos tratados em folhas de cálculo interligadas. O objectivo final é chegar a um 

conjunto de mapas e indicadores que retrate a situação económica e financeira da 

empresa como resultado dos pressupostos e medidas de actuação adoptadas. O 

modelo deve se conclusivo em relação ao efeito de determinada acção sobre o 

desempenho da empresa, devendo suscitar uma análise crítica e respectiva  

alteração, ou correcção, de determinadas opções de actuação. 

 

O modelo, intitulado eMOP (evaluation Market Orientation Performance), compreende 

onze módulos, cada um associado a uma folha de cálculo, e uma folha de macros.  

Esquematicamente o modelo, eMOP, tem a representação da figura 3.2. 
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DIAGRAMA DO MODELO DE PROJECÇÕES (eMOP) 

 

Figura 3.2 
 

Legenda: 1PRODVEN – Produção e Vendas; 2CONSUM – Consumos; 3FSTPESS – Fornecimentos Serviços Externos e 

Despesas c/Pessoal; 4IMOBIL – Imobilizado; 5FINANC – Financiamentos M/L Prazo; 6RESTESB – Demonstração 

Resultados, Plano Tesouraria, Balanços; 6ESTIND – Estrutura de Custos e Indicadores; 8DIVISA – Valores na Divisa x; 

9BALINIC – Balanço Inicial; Históricos – Demonstração de Resultados e Balanços de três anos anteriores; IND_EVOL – 

Evolução:Mapas Históricos e Projectados; AN.MCR - Macros 

 

Os primeiros cinco módulos constituem as diferentes áreas de actuação (produção 

e vendas, consumos, gastos gerais e com o pessoal, imobilizado, financiamentos), 

onde são introduzidos pressupostos de desenvolvimento da actividade. A partir dos 

dados introduzidos nestas folhas são gerados dois módulos de cálculos contendo, 

um, os principais mapas de gestão de uma empresa, demonstração de resultados, 

plano financeiro e balanços, e, o outro, os principais indicadores económicos e 

financeiros associados aos mapas projectados.  

Integra o modelo um módulo residual com o balanço do ano imediatamente 

anterior ao primeiro ano de projecções, para que os mapas projectados reflictam a 

situação patrimonial passada. No caso de a empresa em causa já ter actividade 

anterior, as projecções devem contemplar o imobilizado existente e a sua posterior 
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amortização, devem incorporar as existências de matérias primas e produtos 

acabados, prever o recebimento das dívidas de clientes, o pagamento das dívidas a 

fornecedores e outros credores, a liquidação de financiamentos já negociados e 

contar com o eventual saldo existente em bancos ou caixa. 

Adicionalmente foi integrado um módulo para recolha dos dados da Conta de 

Exploração e Balanços históricos da empresa (três anos) para permitir construir 

uma folha que mostre a evolução dos grandes agregados económicos e financeiros 

da empresa, contendo três anos históricos, o ano corrente e mais três anos de 

projecções. Os mapas desta folha incluem uma coluna adicional para permitir, caso 

se pretenda uma análise comparativa, a introdução dos valores do sector.  

 

 

Caracterização do Modelo de Simulação/Projecção (eMOP) 

 
Os cinco primeiros módulos constituem o núcleo central de introdução dos 

pressupostos, de acordo com a definição dos objectivos da actividade e do plano de 

actuação desenhado. O modelo permite tratar os dados sobre as opções dos 

produtos a oferecer, de acordo com o perfil do cliente que se pretende satisfazer, 

as opções sobre a organização da produção e da tecnologia a utilizar para oferecer 

valor superior aos clientes alvo. Em conformidade com o estrato de clientes que a 

empresa pretende satisfazer tem que ser definida a característica do produto 

(qualidade, design, robustez, conforto, tecnológico, manufactura…), o preço 

adequado segundo a escolha,  e de acordo com cada tipo de produto estabelecer a 

matriz de consumos (tipo de matérias primas, preços) e a respectiva tecnologia. De 

acordo com a tecnologia definida é necessário estabelecer o programa de 

investimentos e a escolha do pessoal, formação. Paralelamente com as decisões de 

investimento é imperativo conhecer as formas de financiamente disponíveis, ou 

pesquisar novas fontes, e fazer as opções que melhor se adeqúem 

(autofinanciamente, capitais alheios). 

Se fizermos uma analogia deste modelo informático com os modelos matemáticos 

podemos considerar que os primeiros cinco módulos constituem as variáveis 

independentes ou instrumentais do modelo. Os módulos seis e sete representam as 

variáveis dependentes ou explicadas do modelo. Estes dois módulos apresentam os 

resultados induzidos pelas relações estabelecidas entre os pressupostos sob a 

forma de mapas (demonstração de resultados, planos de tesouraria, balanços, …) 

ou indicadores (rentabilidade das vendas, rentabilidade do capital, TIR, índices de 

liquidez, autonomia financeira, …) económicos e financeiros. 
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De acordo com o entendimento resultante das teses de orientação para o mercado, 

de que a avaliação do desempenho de uma actividade com orientação para o 

mercado deve ser feita numa perspectiva de longo prazo, o modelo permite uma 

análise de longo prazo, sendo possível obter simulações/projecções até um 

horizonte de dez anos. 

 

O modelo permite ainda fazer simulações. Introduzindo alterações a um ou mais 

parâmetros iniciais, obtem-se um novo cenário. 

 

 

DEFINIÇÃO DOS MÓDULOS: 

 

1. PRODUÇÃO E VENDAS (1PRODVEN) 

 

Este módulo constitui o ponto de partida estando associado ao conhecimento do 

cliente e da concorrência. As primeiras linhas deste módulo permitem a introdução 

de informação sobre os produtos a serem vendidos pela empresa, a evolução 

perspectivada para a quantidade vendida e preços de venda. Como está prevista 

informação sobre dez linhas de produtos, pode uma ou mais ser reservada para a 

informação sobre a linha actual de produtos e as outras para novas linhas de 

produtos a serem lançadas de acordo com a estratégia de produtos, função do 

conhecimento das necessidades e preferências dos clientes. Como podem ser 

introduzidas quantidades diferentes para cada ano, a evolução das quantidades 

deve reflectir o ciclo de vida previsto para a linha de produtos e/ou a actuação da 

concorrência. De acordo com a estratégia de actuação definida para a 

internacionalização da actividade, também pode ser introduzida informação sobre 

percentagem de vendas para o mercado externo e ser definido preços de venda 

diferentes dos indicados para o mercado interno. Neste módulo também é 

introduzida informação sobre as opções de gestão relacionadas com a definição de 

tempo médio de permanência de stocks de produtos e prazos médios de cobrança, 

de acordo com a política de crédito concedido. 

O conhecimento das necessidades e preferências do cliente, a actuação da 

concorrência e do ambiente de mercado, ou outro que possa influenciar a evolução 

das vendas, é antecedente ao modelo. O modelo trata a informação introduzida 

relacionando-a de forma a obter os outputs para a Demonstração de Resultados e 

Balanços (módulo 6). Deste módulo sairá a informação sobre o valor anual 

projectado das vendas, stocks de produtos, saldo de clientes e respectivos 
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recebimentos. Também se obtém nesta folha de cálculo o valor do IVA a entregar 

ao estado, que conjugado com os valores do IVA dedutível a seguir obtido, permite 

analisar o efeito sobre o fundo de maneio das opções de mercado efectuadas. 

O primeiro módulo traduz o cerne da actividade da empresa. A informação sobre os 

produtos vendidos, quantidades, preços e mercados, reflectem as escolhas feitas 

sobre os clientes que se pretende satisfazer.  

 

 

2. CONSUMOS E COMPRAS (2CONSUM) 

 

A partir da questão central que é oferecer o máximo valor ao cliente e da definição 

dos produtos que melhor cumpram esse objectivo é necessário mobilizar o 

departamento de produção e/ou compras para a escolha dos materiais e processos 

que  melhor e mais eficazmente cumpram essa função. Neste módulo é fornecida a 

informação associada ao processo produtivo e aprovisionamento. As primeiras 

linhas desta folha de cálculo recebem a informação sobre os consumos unitários de 

cada linha de produtos, podendo ser um dado directamente introduzido ou um 

cálculo se for conhecida e introduzida a matriz de consumos de cada linha de 

produtos e respectivo custo unitário dos materiais (até trinta matérias diferentes). 

É estabelecida a relação entre a produção, determinada no primeiro módulo a partir 

da informação prestada sobre as vendas e tempo médio de stocks, com os 

consumos unitários introduzidos, para obter a valoração dos custos de produção. 

Complementarmente é introduzida a informação de gestão sobre o tempo médio de 

permanência de stocks de matérias primas e outros consumos e sobre os tempos 

médios de pagamento a fornecedores.  

Deste módulo sairá a informação para a demonstração de resultados e balanços 

(módulo 6) sobre os consumos, stocks de matérias, compras e saldo de 

fornecedores e respectivos pagamentos. 

Este módulo, e os dois seguintes, está principalmente associado às opções sobre o 

processo de produção. 

 

 
3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS E PESSOAL (3FSTPESS) 

 
O módulo 3FSTPESS trata a informação directa e indirectamente relacionada com a 

produção. Os pressupostos sobre os custos de fornecimentos e serviços externos 

como sejam os consumos de energia, combustíveis, o recurso a subcontratação, o 

valor das despesas de marketing ou de divulgação ou transporte de produtos é aqui 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 64  

introduzido. Para cada rubrica deste tipo de custos podem ser fornecidos valores 

fixos, que podem variar por ano, ou custos variáveis função das vendas. 

Também consta deste módulo a informação sobre as despesas com pessoal, que 

pode igualmente aceitar valores diferentes em cada ano como reflexo da 

contratação de pessoal resultante das opções de produto e produção antes 

introduzidas. 

Desta folha resulta informação, para a demonstração de resultados e balanços 

(módulo 6), sobre os custos dos fornecimentos e serviços externos e despesas com 

o pessoal anuais. 

 

 
4. IMOBILIZADO E AMORTIZAÇÕES (4IMOBIL) 

 

Os dados sobre os investimentos necessários de acordo com as opções de produtos 

e forma de produção ou tecnologia escolhida são introduzidos neste módulo. Para 

permitir a obtenção da informação sobre as amortizações, para a demonstração de 

resultados e balanços, é também introduzida a informação sobre as taxas de 

amortização de cada rubrica de imobilizado. Estão contempladas hipóteses de dez 

imobilizados corpóreos, com diferentes taxas de amortização, uma de imobilizado 

incorpóreo e outra de terrenos sobre o qual não recaem amortizações. 

Neste módulo obtem-se informação das amortizações do ano, a levar à conta de 

resultados, das amortizações acumuladas e imobilizado para a elaboração dos 

balanços e valor dos investimentos, que irão validar, ou não, as escolhas 

estratégicas através dos efeitos sobre as taxas internas de rentabilidade. 

Neste módulo é ainda possível introduzir dados de desinvestimento, se estiver 

previsto alienação de imobilizado, sendo calculadas as mais ou menos valias 

associadas.  

 

 
5. FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (5FINANC) 

 
O módulo 5FINANC está associado à função de gestão da actividade. Neste módulo 

é fornecida informação sobre as opções de financiamento da actividade no que toca 

fundamentalmente às operações de investimento, uma vez que neste módulo estão 

previstos diversos financiamentos de médio e longo prazo. São introduzidos dados 

sobre financiamentos negociados, com a possibilidade de entradas de tranches em 

mais do que um ano, o plano de pagamentos estabelecido e a taxa de juro 

negociada. São contempladas entradas e saídas ao semestre, entradas no início e 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 65  

saídas no final do semestre, permitindo o cálculo dos encargos financeiros 

considerando a duração destes fluxos. Estão previstas cinco hipóteses de 

financiamento interno, com diferentes condições de reembolso de capital e taxas de 

juro, dois financiamentos externos sobre os quais podemos indicar uma taxa de 

desvalorização cambial com o consequente cálculo de desvalorização cambial e 

actualização dos fluxos de capital. Está ainda previsto um financiamento com 

possibilidade de capitalização da taxa de juro, permitindo prever negociar carência 

de pagamento de capital e juros, por exemplo, numa fase de investimento. 

Deste módulo resulta informação sobre os juros dos financiamentos, de médio e 

longo prazo, do ano para a conta de resultados e sobre os fluxos de entrada e saída 

de capital e, consequentemente, o montante de endividamento de médio e longo 

prazo que constará do balanço. 

 

 
6. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, TESOURARIA E BALANÇOS (6RESTESB) 

 

O módulo 6RESTESB organiza a informação obtida nos módulos anteriores a partir 

dos pressupostos considerados. Como resultado da conjugação da informação 

obtida a partir dos módulos anteriores é determinada a necessidade de 

financiamento de curto prazo para manter um saldo mínimo de tesouraria, indicado 

nesta folha, se os pressupostos introduzidos não produzirem esse mínimo. Pode 

introduzir-se informação sobre taxa de juro, a incidir sobre este financiamento à 

tesouraria, que acrescerá aos juros do financiamento de médio longo prazo 

determinados no módulo 5. 

A leitura dos mapas deste módulo, Demonstração de Resultados, Plano Financeiro e 

Balanços, permitirá fazer uma avaliação da coerência e consequência dos 

pressupostos introduzidos sobre as decisões tomadas para o desenvolvimento da 

actividade. Se os resultados do exercício a que se chega forem frequentemente 

negativos ou insuficientes para atingir níveis de rentabilidade aceitáveis, ou para 

financiarem a actividade, terá que ser revista a fase anterior das decisões sobre os 

clientes, ou sobre as suas necessidades ou modo de as satisfazer, ou sobre as 

escolhas de tecnologia, e estabelecidos novos planos de actuação. O modelo 

permite alterar um ou diversos dados dos pressupostos e verificar os efeitos dessas 

alterações. 
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7. ESTRUTURA DE CUSTOS, INDICADORES E FUNDO MANEIO (7ESTIND) 

 

Este módulo complementa o 6RESTESB permitindo um refinamento da análise e 

avaliação do desempenho da actividade, resultante dos pressupostos introduzidos 

associados às opções estabelecidas em função das fases anteriores do diagnóstico. 

Aos mapas de gestão Demonstração de Resultados, Planos Financeiro e Balanços 

contendo apenas valores absolutos, falta-lhes a avaliação relativa oferecida pelos 

indicadores de rentabilidade, taxas de crescimento, rácios de liquidez e autonomia 

e outros. Neste módulo obtém-se, além dos mapas complementares de análise 

estrutura de custos e mapa de fundo de maneio, os principais indicadores 

económicos e financeiros habitualmente utilizados na análise de desempenho das 

empresas. São exemplos dos indicadores disponíveis a rentabilidade das vendas, 

rentabilidade do capital próprio e do activo, o VAB (valor acrescentado bruto), o 

cash flow, índices de liquidez, rácio de autonomia financeira, cobertura de 

imobilizado, ponto crítico das vendas, valor actualizado líquido, taxa interna de 

rentabilidade (TIR) do projecto. A definição dos diversos indicadores obtidos consta 

do Apêndice 1. No final deste módulo é produzido um mapa da avaliação da 

empresa segundo o método do free cash flow, baseado no método apresentado por 

Koller e al. (2005). 

 
Estes sete módulos constituem o núcleo central do modelo e serão os necessários 

para avaliar as opções estratégicas de uma actividade a iniciar. Quando se pretende 

avaliar uma empresa que já está em plena actividade é necessário fazer repercutir 

o seu passado, nomeadamente a sua situação patrimonial, nas projecções. A folha 

9BALINIC deve ser preenchida com os dados do balanço do ano anterior ao estudo, 

sendo estes dados, como valor das existências, saldo de clientes e fornecedores, 

endividamento bancário e outros, valores do imobilizado, contemplados e 

influenciando as projecções futuras, quer em termos patrimoniais quer os fluxos 

financeiros. 

 

 

- MÓDULOS COMPLEMENTARES 

 

Como complemento de análise foi criado um módulo, 8DIVISA, permitindo traduzir 

os principais mapas de gestão, Demonstração de Resultados, Plano Financeiro, 

Balanço e Fundo de Maneio, na divisa alternativa escolhida na primeira célula e cuja 

taxa de câmbio é introduzida ao lado desta. 
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Completam os módulos complementares a folha Históricos e a folha IND_EVOL. Na 

folha Históricos são introduzidos os dados históricos de três anos, da conta de 

exploração e balanços, e a folha IND_EVOL apresenta os principais agregados 

económicos e financeiros permitindo a leitura da sua evolução desde os três anos 

históricos, o ano actual, e mais três anos de projecção. Deste módulo consta mais 

uma coluna onde é possível introduzir os dados do sector, para cada um dos 

agregados, facultando uma visão comparativa com a média sectorial. 

 
Para facilitar a preparação da introdução de dados e a impressão dos mapas, foi 

acoplado um módulo de macros, AN.MCR (Figura 3.3).  

 

COMANDOS “MACRO” DO MODELO 

 

Figura 3.3 
 

A primeira macro deve ser accionada no início do estudo. Nesta será solicitada 

informação básica como o primeiro ano de projecções, o número de anos de 

projecção, no máximo de dez, se se pretende fixar o stock de funcionamento ou o 

tempo médio de duração de existências, se vamos introduzir a matriz de consumos 

ou o custo unitário. Função das respostas dadas serão protegidas algumas células e 

dimensionados os módulos para contemplarem o número de anos indicado. As 

restantes macros desencadeiam a impressão de mapas pré definidos, de cada um 

dos módulos, a partir da folha de macros. 
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Duma forma esquemática, as principais relações entre os diversos módulos, que 

acabámos de descrever, são apresentadas na figura 3.4. 

 
RELAÇÕES DO MODELO eMOP 

 

Figura 3.4 
 
Após a introdução de todos os dados, de acordo com os pressupostos da estratégia 

de actuação da empresa à luz de uma actividade com orientação para o mercado, a 

análise do desempenho projectado, através dos mapas e indicadores obtidos, deve 

conduzir a um aprofundamento das opções tomadas, ou a implementar, ou a fazer 

eventuais correcções e reanálise dos resultados.  

Os indicadores a analisar para fazer a avaliação do desempenho dependem dos 

objectivos traçados no plano de actuação. Uma actividade que define a sua 

estratégia de actuação para reduzir a sua dependência financeira externa terá que 

fazer incidir a sua análise sobre a evolução de indicadores como a autonomia 

financeira, índice de endividamento, solvabilidade. Uma actividade que estabelece 

como prioritário o aumento de rentabilidade terá que avaliar o efeito das opções a 

tomar sobre a rentabilidade das vendas, ou sobre a rentabilidade dos activos ou do 

capital próprio. Uma empresa que esteja a começar um novo projecto deve por 
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ventura aferir a taxa interna de rentabilidade resultante dos pressupostos 

considerados. 

 

 
3.5 Síntese Conclusiva  

 
Este capítulo estabelece a ligação entre o conceito de actividade com orientação 

para o mercado, as actuações a desenvolver em conformidade e o processo de 

avaliação das estratégias definidas. São identificadas as acções que melhor 

traduzem a abordagem ao mercado, como tipo de clientes, de produtos, 

tecnologias, e estabelecidas as ligações entre as diversas acções no sentido de 

determinar o seu efeito ou consequências. A decisão de, por exemplo, se abordar 

clientes com requisitos de produtos de uma categoria inferior, à tradicional da 

empresa, isso pode conduzir a um aumento de vendas mas a uma redução do cash 

flow gerado. 

 
As relações que definimos para serem contempladas, no modelo de projecções,  

devem permitir a avaliação das acções de orientação para o mercado. Foram 

estabelecidas além das relacções de mercado, associadas à escolha de mercados, 

produtos e tecnologias, as relações de organização e gestão, como por exemplo as 

remunerações de pessoal, formas de financiamento. A avaliação do desempenho é 

possível através da obtenção de mapas e indicadores de gestão (económicos e 

financeiros), resultantes das relações estabelecidas entre as acções. 

 

O modelo de projecções, eMOP, é utilizado no estudo de casos do quinto capítulo 

para avaliarmos o efeito das estratégias, de cada empresa, relativas à orientação 

para o mercado, e das acções definidas para a sua implementação. Como vimos no 

primeiro capítulo, as empresas que elaboravam planos de actividade apresentavam 

um melhor desempenho, do que as empresas que não tinham qualquer plano. 

Também no primeiro capítulo ficou demonstrado que o melhor desempenho estava 

principalmente associado ao facto de as empresas que tinham planos estarem 

melhor preparadas para enfrentar os imprevistos. Esta preparação superior das 

empresas com planos resultava do processo de elaboração do plano por obrigar os 

gestores a pensar e formalizar as suas estratégias. O modelo de projecções 

pretende ser um auxiliar de gestão para avaliar a vantagem das acções de 

orientação para o mercado sobre o desempenho. A antevisão de algumas possíveis 

consequências pode obrigar à revisão das escolhas, seja de estratégia de mercado 

seja dos recursos utilizados. 
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CAPÍTULO 4. CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DAS PME EM DOIS 

PROGRAMAS COMUNITÁRIOS 

 

 
4.1 Introdução 

 
Neste capítulo pretendemos ilustrar a situação das pequenas e médias empresas, 

nomeadamente em termos da perspectiva da orientação para o mercado. 

Dada a existência de diversas definições de PME, a atribuição de apoios às 

empresas classificadas segundo critérios diferentes, gerava disparidades, 

contribuindo para a distorção da competitividade entre empresas. No sentido de 

eliminar estas divergências a Comissão Europeia veio recomendar uma definição de 

PME balizada por três critérios: o número de empregados (<250), o volume de 

negócios (<= 50 milhões de euros) e o valor do Balanço (<= 43 milhões de euros). 

Estes três critérios deram origem a três categorias de empresas designadas sob a 

mesma sigla – PME. As três categorias de PME – micro, pequenas e médias 

empresas – são enquadradas de acordo com os seguintes valores: 

Número efectivos • Volume Negócios/Balanço Total 

- Micro:   < 10  • ≤  2  / —  milhões euros 

- Pequena  < 50  • ≤ 10 / —  milhões euros 

- Média  <250  • ≤ 50   / ≤ 43 milhões euros 

 
A análise realizada neste capítulo incide sobre um conjunto de pequenas e médias 

empresas que integrou o Programa GERIR promovido pelo IAPMEI, e apoiado pelo 

POEFDS – Programa Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento Social. 

Os programas GERIR, que analisamos no nosso estudo, foram executados pelo 

CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. O primeiro programa, GERIR I, 

decorreu entre Dez/2003 e Dez/2004 e o segundo, GERIR II, entre Janeiro e 

Dezembro de 2005. O objectivo declarado deste programa é o de “contribuir para 

um aumento da capacidade de gestão e competitividade das PME, através de 

acções de formação e consultoria aplicada às empresas”. Os participantes deste 

programa são os gestores de empresas com uma dimensão até cinquenta 

trabalhadores e abrange diversos sectores de actividade. O elemento chave deste 

programa é a elaboração de um Diagnóstico da actividade da empresa. O 

diagnóstico é realizado pelo gestor da empresa, sendo acompanhado, nessa tarefa, 

por um consultor, nomeado pelo CTCP. De acordo com a entidade promotora do 

programa “Esta fase [do diagnóstico] visará também aumentar a capacidade de 

auto-diagnóstico e planeamento da empresa…”. A partir da elaboração do 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 71  

diagnóstico, são identificadas as necessidades ou carências, em diversas áreas, e 

estabelecido um plano de acção. As acções a desencadear podem abranger a área 

comercial ou marketing, a área técnico-produtiva, ou medidas com implicação na 

área económico-financeira. Durante o funcionamento de todo o programa, para 

além da actuação dos consultores no ambiente de trabalho, é obrigatória a 

participação do gestor inscrito em acções de formação em sala. 

Faz parte do dossier de Diagnóstico a análise económico-financeira da empresa e a 

projecção anual da evolução dessa situação, considerando a manutenção dos 

pressupostos de funcionamento. Tal como acontece na grande maioria das 

micro/pequenas e médias empresas, os empresários-gestores estão, em geral, 

dedicados ao sector produtivo ou comercial das empresas raramente tendo 

analisado os mapas da área económico-financeira, tarefa que regra geral está sob a 

responsabilidade do contabilista da empresa. Estes gestores foram, na sua maioria, 

confrontados pela primeira vez com a leitura de um retrato da empresa cuja 

interpretação desconheciam. 

 

Como síntese do levantamento de todas as áreas estudadas da empresa foi 

elaborado um quadro de análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) tendo ressaltado frequentemente pontos fracos, ou fortes, e ameaças, ou 

oportunidades, nunca antes pensadas.  

No final, deste processo de reflexão e planeamento, os gestores consideram-se 

mais preparados para enfrentar os problemas que pudessem surgir no 

desenvolvimento da actividade e/ou mais conscientes das tomadas de decisão que 

se impunham. 

 

No seminário de encerramento de cada um dos programas GERIR foram 

apresentadas algumas conclusões sobre a avaliação do programa feita pelos 

participantes, os gestores das empresas, sendo de salientar que a opção mais 

escolhida na avaliação sobre o Diagnóstico foi “Ajudou a sistematizar problemas já 

conhecidos”, assinalada, em termos médios dos dois programas, por 62% dos 

participantes, seguida das opções “Permitiu identificar linhas de força para desencadear 

medidas de gestão” e “Permitiu chegar a conclusões sobre os problemas existentes na 

empresa” ambas escolhidas por 59% dos participantes. As opções “Alertou para novos 

problemas” e “Forneceu uma nova visão da situação da empresa” foram referidas 

respectivamente por 53% e 50% dos participantes, média dos dois programas 

GERIR. As opções, que também constavam do inquérito sobre o diagnóstico, “Não 

acrescentou nada ao conhecimento que tinha da empresa” e “Não era adaptado à empresa” 
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não foram escolhidas por nenhum dos participantes dos dois programas. 

A figura 4.1, apresenta a distribuição das respostas ao inquérito sobre o 

Diagnóstico, de cada um dos dois programas GERIR, e foi elaborado a partir dos 

dados apresentados pelo IAPMEI nos seminários de encerramentos de cada 

programa. 

 

Opinião dos empresários sobre o programa Gerir 
 

 

Figura 4.1 
 

 

Em função do diagnóstico realizado, é delineado um Plano de Acção sendo 

estabelecido um cronograma das medidas a implementar durante o período de 

duração do programa. A avaliação das actividades planeadas feita pelos 

participantes do programa, os gestores das empresas, revelaram que em 70% dos 

casos, média dos dois programas GERIR, “Aceleraram, impulsionaram processos já 

planeados ou em curso” e em 66% dos casos “Introduziram melhorias na empresa”. De 

acordo com 41% dos gestores das empresas “Resolveram ou minimizaram os 

problemas e deficiências detectadas no diagnóstico” e 30% afirmaram que  “Permitiram 

adoptar novos instrumentos de gestão”. Em 12% dos empresas participantes 

“Originaram a reestruturação da empresa”. A distribuição das respostas à questão 

sobre As Actividades Planeadas para serem Desenvolvidas na Minha Empresa 

Durante a Acção, de cada um dos programas GERIR, GERIR I e GERIR II, pode ser 

analisada através da figura 4.2. 
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Opinião dos empresários sobre as Actividades Planeadas para serem  

Desenvolvidas na Empresa Durante o Programa Gerir 

Figura 4.2 

 

Pretendendo fazer o enquadramento das questões abordadas no modelo destinado 

ao desenvolvimento da actividade das micro/pequenas e médias empresas, 

consideramos de particular relevância conhecer o grau de adopção, por parte 

destas empresas, de acções relativas à orientação para o mercado. Saber até que 

ponto elas estão viradas para o interior da empresa com a preocupação central 

sobre o produto ou produção, ou se promovem acções com o objectivo de conhecer 

melhor os seus clientes, se têm consciência de ter clientes alvo e se pretentem 

conhecer as suas necessidades ou preferências, actuais ou latentes. Por outro lado 

se conhecem o meio em que se desenvolve a actividade, qual a sua concorrência e 

o seu modo de actuação, qual o estado da tecnologia ao serviço da actividade ou 

como potencial mercado. As micro/pequenas e médias empresas tomam medidas 

deliberadas para promover estes conhecimentos? Quais os recursos, que 

instrumentos e que tipo de actuação adoptam para serem competitivos e 

alcançarem um melhor desempenho da actividade? 

 

 
4.2 As Empresas do Gerir 

 
O número de empresas participantes no primeiro programa foi de catorze e no 

segundo onze. O número total de empresas envolvidas no conjunto dos dois 

programas foi vinte e dois, tendo três empresas repetido a participação no 
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programa. A repetição, da participação das empresas, verificou-se porque o gestor 

participante considerou que ainda necessitava do apoio dos consultores, para dar 

continuidade à implementação das acções que definiu. O número de respostas, 

incluídas nas Figuras 4.1 e 4.2, referem menos uma empresa, no GERIR I, porque 

um dos participantes não entregou o inquérito. 

Das vinte e duas empresas participantes, excluímos duas, dos resultados que 

apresentamos a seguir. Uma das empresas não apresentou o relatório completo 

das actividades do programa, e os dados fornecidos para as projecção estavam 

igualmente incompletos. A outra empresa tinha iniciado a actividade há menos de 

três anos, quando participou no GERIR, e quando iniciámos este trabalho estava 

inactiva. 

Para as vinte empresas que constituem a amostra definitiva, utilizamos para o 

estudo os dossiers do diagnóstico da empresa e os dados contabilísticos, de três 

anos de actividade anterior ao início do respectivo programa. Além desta 

informação escrita, o conhecimento da actividade das empresas também resultou 

de entrevistas pessoais com os gestores participantes nos programas e com os 

consultores. 

As vinte empresas participantes, que analisamos, representam sectores diversos 

repartidos por doze classificações de actividade económica (CAE) diferentes, 

Fabricação de Passamanarias e Sirgarias, Fabrico de Artigos de Marroquinaria, 

Fabricação de Calçado, Fabricação de Componentes para Calçado, Carpintaria, 

Indústria Transformadora de Cortiça, Fabricação de Formas em Plástico, Ventilação 

Industrial e Bens de Equipamento, Fabrico de Cadeiras de Escritório, Fabricação de 

Mobiliário de Cozinha, Drogaria e Produtos Químicos e de Construção, Equipamento 

de Escritório. A empresa mais antiga iniciou a actividade em 1954 e a mais recente 

em 1997. O número de trabalhadores por empresa situava-se entre cinco e 

quarenta e nove. 

 

 
4.3 Características da Actividade 

 
Fizémos uma leitura selectiva dos relatórios de diagnóstico, apresentados pelas 

empresas, com a intenção de captar os factores de marketing e orientação para o 

mercado, referidos por iniciativa dos gestores das pequenas e médias empresas da 

amostra. Tinha sido pedido aos gestores que referissem no relatório do diagnóstico 

os elementos que considerassem caracterizadores das suas actividades, quais os 

pontos fortes presentes na gestão das suas empresas, ou o que estavam 
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preparados para enfrentar. Os pontos referidos não foram fruto de um questionário 

específico preparado, partiram espontaneamente dos gestores ou foram 

despoletados pelas perguntas colocadas pelos consultores sobre a actividade, ou 

resultaram da reflexão dos gestores quando confrontados com alguns temas, da 

formação ou da consultadoria. 

 

A figura 4.3 mostra o agrupamente dos factores, referidos pelos gestores como 

caracterizadores da actividades das suas empresas. Agrupamos os factores, de 

acordo com a sua associação a factores de orientação para o mercado, em 

orientados para o cliente, orientados para a concorrência, relacionados com o 

produto ou estratégia, virados para a produção ou tecnologia e factores 

relacionados com o sistema organizacional. 

 

Uma observação sumária da concentração das respostas confirma o que assinalou 

Pelham (1997) sobre os comportamentos orientados para o mercado, das pequenas 

empresas, que estão dominadas pela produção. O conjunto de factores associados 

à produção ou tecnologias utilizadas, são os referidos por maior número de 

empresas, 16. É ainda neste agrupamente que se verifica o maior número médio de 

items assinalados, pelas empresas que os referem 2,4. Os items mais assinalados 

são o “elevado know-how no fabrico”, ou “elevado know-how em termos de 

desenvolvimento..”, ou os relacionados com “flexibilização da produção” ou 

“capacidade de concepção e desenvolvimento produtivo”. 

O conjunto de referências que são indicadas a seguir por maior número de 

empresas, 14, são os factores relacionados com o produto ou estratégia. Dentro 

das empresas que indicam este tipo de factores, referiram um número médio de 

2,0 items. Os factores mais referidos são “preocupação permanente pela qualidade” 

ou “marcas próprias” seguido de “variedade de produtos”. 

Seguem-se as referências a factores associados ao sistema organizacional, 

assinalados por dez empresas, referindo em média 1,7 items. Nestes assume 

especial destaque a referência a “quadro de pessoal fidelizado” seguido de 

“acompanhamento muito próximo dos responsáveis da actividade”. São ainda 

assinaladas a “gestão aberta e em equipa” e “parcerias”. 

 

 

 

 

 



Orientação para o Mercado e a Pojecção do Desempenho Empresarial  - 76  

 

 

OS FACTORES CARACTERÍSTICOS DAS ACTIVIDADES DAS EMPRESAS DO PROGRAMA GERIR E A 

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 

 
FACTORES OM

NºIt     EMPRESA Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cliente 1 Exclusividade para "CLIENTE" X

2 Fidelização de clientes nos mercados actuais X X X X

3 Versatilidade (aposta no fabrico/comercialização à medida do cliente X X

4 Possibilidade de encomendar produtos extra catálogo X

5 Prazos de entrega reduzidos / a tempo X X

6 Possibilidade de efectuar demonstrações nas instalações do cliente (equipamento 

/ software X

7 Resposta rápida X

8 Assistência Técnica antes e após venda especializada X

9 Nível de serviço em termos de distribuição com frota própria X

nº items assinalados… 2 1 1 1 1 5 1 2

Concorrência 1 Processo de referenciação do produto X

2 Produto com procura elevada X

3 Representação de marcas de prestígio X X

4 Maior variedade que as grandes superfícies X

5 Imagem de qualidade reconhecida no mercado X X

nº items assinalados… 1 1 2 1 2

Produto + 1 Processo produtivo com garantias de reprodutibilidade do produto X

 + Marca 2 Diferenciação do produto ao nível do design, concepção e qualidade X X

e Gestão 3 Variedade de produtos em catálogo colocados à disposição dos clientes X X

Comercial 4 Diversidade de produtos X X X X

5 Comercializa os consumíveis para todos os equipamento X

6 Preocupação permanente pela qualidade X X X X X X X X

7 Definição e consciencialização necessidade actuar na área comercial X

8 Dinamismo e estratégia na área comercial X X

9 Facilidade de negociação com principais marcas de vestuário internacionais X

10 Marcas próprias X X X X X X X

11 Imagem da marca xxx no mercado X

12 Notoriedade da empresa conhecida pela sua história X X

13 Novos mercados em perspectiva X

14 Publicidade disseminada em várias publicações X

nº items assinalados… 2 1 1 2 3 1 1 2 1 4 4 4 2 1 2 1 2

Produção + 1 Bem equipada X

 +Tecnologia 2 Bom nível de produtividade X

3 Flexibilização da produção X X X X X X X

4 Rapidez no desenvolvimento de protótipos utilizando o CAD/CAM X

5 Capacidade de concepção e desenvolvimento do produto X X X X X X

6 Capacidade produtiva adequada às solicitações comerciais X X

7 Controlo rigoroso dos custos de produção X

8 Melhoria da produtividade registada nos últimos três anos X

9 Domínio do saber fazer X X X X

10 Elevada qualidade dos processos e dos produtos X

11 Elevado “know-how” por parte dos principais responsáveis da empresa, 

nomeadamente da Gerência X X X X

12 Elevado know-how na fabricação de ... X X X X X X X

13 Know-how acumulado em termos de desenvolvimento de novos produtos X

14 Estrutura pequena e flexivel X

15 Novas tecnologias produtivas introduzidas recentemente X

16 Equipamentos produtivos  tecnológicos X X

nº items assinalados… 2 5 1 4 1 3 3 4 1 3 3 3 2 2 1 2 1

Sistema 1 Acompanhamento muito próximo responsáveis da actividade empresa X X X X

Organizacional 2 Dinamismo e empreendedorismo dos principais responsáveis X X

3 Parceria com actividades conexas (arquitectos) X

4 Parceria com Grupo Internacional 2001 X

5 Gestão aberta e em equipa X

6 Equipa de colaboradores jovem e dinâmica X X

7 Quadro de pessoal fidelizado X X X X X X

8 Experiência e formação adequada X X X

9 Estrutura flexível e adaptada à diversidade X

10 Organização interna X

nº items assinalados… 3 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3  

Figura 4.3 

 

Os factores associados aos clientes são referidos por nove empresas, com uma 

indicação média de 1,8 items. Nestes assume principal destaque a referência à 

“fidelização de clientes nos mercados actuais”. 

Em último lugar surgem as referências à concorrência, citados apenas por 5 

empresas, numa média de 1,4 items. Os items citados duas vezes foram 
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“representação de marcas de prestígio” e “Imagem de qualidade reconhecida no 

mercado”. A existência de poucos items em referência à concorrência mostra 

alguma insegurança face à concorrência. 

 

 
4.4 Síntese Conclusiva 

 
 A análise do conjunto dos factores enunciados pelos gestores da empresa mostra 

que, de um modo geral, a relação com os clientes é fraca, com menos de metade 

das empresas da amostra a referirem elos de ligação com os clientes. Por outro 

lado a concorrência é bastante temida, pois apenas 5 empresas referem pontos 

positivos face à concorrência. Em face desta fraqueza, em relação à concorrência, 

seria de esperar que as empresas reforçassem a sua aproximação aos clientes, pois 

como enunciaram uma grande parte das teses sobre a orientação para o mercado, 

analisadas no capítulo 2, em períodos de turbulência, e num mercado concorrencial 

forte, aumenta a necessidade da actividade estar orientada para o mercado, e 

neste sentido centrar-se sobre o cliente. 

 

O grande destaque das empresas incide, sem dúvidas, sobre as suas capacidades 

de produção e a qualidade dos seus produtos, confirmando a opinião muito 

divulgada sobre os comportamentos das pequenas e médias empresas na 

orientação das suas actividades.  

 

As referências aos factores do sistema organizacional parecem reflectir o despertar 

de algumas preocupações com orientação para o mercado, como seja a referência 

ao estabelecimento de parcerias, a uma gestão aberta e participativa, fomentadora 

de troca de informações sobre o cliente e de compromissos com a organização e os 

seus objectivos, a experiência e formação adequada. 

 

Os principais factores de orientação para o mercado, os relacionados com clientes, 

são relativamente pouco citados, contudo pelas citações referidas, revela-se uma 

certa diversidade de comportamentos: a existência de empresas com diferentes 

graus de actividades orientadas para o mercado. 
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CAPÍTULO 5. CASOS DE APLICAÇÃO EM PME 

 

 
5.1 Introdução 

 
Neste capítulo vamos apresentar o estudo de seis casos de aplicação do modelo de 

simulação de actividades, relativas à orientação para o mercado, em pequenas e 

médias empresas de diversos sectores. Pretende-se conhecer as linhas estratégicas 

do desenvolvimento da actividade no que diz respeito às opções de mercado, qual a 

relação com os clientes e como é decidida a escolha dos produtos a oferecer, saber 

se há estratégias de marcas e de internacionalização. Constitui também objectivo 

do estudo de casos, avaliar o efeito das políticas de mercado sobre o desempenho 

da actividade, nomeadamente através da análise de indicadores de gestão como 

sejam a rentabilidade, a autonomia financeira, nível de autofinanciamento.  

 

Os sectores representados são Fabricação de Calçado, Indústria Transformadora de 

Cortiça, Ventilação Industrial e Bens de Equipamento, Fabrico de Cadeiras de 

Escritório e Fabricação de Artigos Têxteis Confeccionados. Cinco das empresas 

estudadas integraram os programas GERIR e a sexta empresa foi escolhida por se 

tratar de um caso que envolve um processo de recuperação de outra empresa, com 

o desafio de reconquistar clientes e impor nova marca no mercado, com relevo para 

o mercado internacional. Com o sexto caso pretende-se avaliar como uma política 

comercial de orientação para o mercado pode contribuir para um bom desempenho 

económico e financeiro. 

 

De acordo com Yin (2004) a investigação através do estudo de  casos pode seguir 

duas linhas de orientação: o  investigador tem acesso a casos importantes e tira 

partido disso, desenvolvendo estudo de casos significativos a partir daí, ou o 

investigador parte da definição de tópicos importantes para o seu estudo, 

procurando depois seleccionar casos relevantes a serem investigados. O nosso 

estudo de casos seguiu a segunda linha de orientação. 

 

Presidiu à escolha de apresentação dos casos duas linhas de critérios. O primeiro 

critério de escolha dos casos privilegiou as empresas em que fosse possível 

identificar e/ou destacar a prática, em diferentes graus, de políticas ou atitudes de 

orientação para o mercado. O outro critério teve em conta a escolha de casos de 

sectores de actividade diversificados. 
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O estudo dos casos baseia-se no conhecimento directo das empresas, através da 

visita às instalações, entrevistas com os gestores das empresas e com os 

consultores do CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, que faziam o seu 

acompanhamento, no programa Gerir em cinco das seis empresas. Os consultores 

detinham competências técnicas nas áreas de engenharia, controlo de qualidade, 

gestão e marketing. Os elementos escritos consultados foram, os relatórios do 

diagnóstico elaborados durante os programas GERIR, os documentos de prestação 

de contas das empresas, os balancetes da actividade no ano em que decorriam os 

respectivos programas. Foram ainda consultados os Quadros do Sector, da Central 

de Balanços do Banco de Portugal. 

 

Neste capítulo expômos, na primeira parte, os seis casos de estudo de empresas e 

no final fazemos uma síntese dos seis casos e extraímos as respectivas conclusões. 

 

Cada estudo de caso é composto por quatro partes. Na primeira parte fazemos a 

contextualização da actividade da empresa, sempre na perspectiva de captar as 

acções relativas à orientação para o mercado. Na segunda parte enunciamos a 

questão chave do desenvolvimento da actividade da respectiva empresa. A terceira 

parte, denominada acção, identifica as acções que os empresários formalizaram 

como estando a decorrer ou necessitam de implementar de imediato. As acções 

que nos interessa destacar são as que se relacionam com a orientação para o 

mercado. Na última parte fazemos uma avaliação das consequências das acções 

tomadas, ou da ausência delas, sobre o desempenho, utilizando o modelo de 

projecções desenvolvido. Conforme os casos específicos das empresas, 

apresentamos cenários alternativos de desempenho ou análise de sensibilidade a 

algumas variáveis. 
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5.2 CASO 1: CCC - EMPRESA DE CALÇADO 

 
A empresa identificada apenas por CCC - Empresa de Calçado, é uma sociedade por 

quotas, com a CAE 19301- Fabricação de calçado. O caso apresentado baseia-se 

nos dados reais de uma empresa, omitindo-se apenas o seu verdadeiro nome. 

 

 
1.1 Contexto 

 
A empresa foi constituída em 1981 sendo o capital social repartido por três sócios. 

Entre o ano da constituição e 1989 a empresa dedicou-se ao fabrico de calçado 

desportivo e de agasalho, tendo como destino o mercado interno. Durante este 

período, a empresa cresceu de uma forma sustentada, assumindo um projecto 

empresarial autónomo. 

 
Entre 1989 e 1992 desenvolveu-se uma remodelação profunda na orgânica da 

empresa, impulsionada pelo facto de o sócio gerente, e director geral da empresa, 

ter uma participação societária e integrar a gestão de um grande grupo nacional do 

sector do calçado. A anexação da empresa, ao grupo de grande dimensão nacional, 

originou uma alteração ao projecto empresarial inicial. A empresa, que 

anteriormente produzia o calçado completo, passou apenas a prestar um serviço de 

montagem e acabamento de calçado, tendo o pessoal das áreas produtivas de corte 

e costura transitado para uma terceira empresa do grupo.   

 

Neste novo contexto da actividade da empresa, produz-se um distanciamento entre 

a actividade da empresa e o cliente final para o seu produto. Os gestores da 

empresa assumem que têm a sua acção comercial resolvida, pelo facto de o grupo 

em que se inserem estar bem implantado nos mercados em que actua, quer do 

ponto de vista do produto quer do ponto de vista geográfico. O grupo dedica-se  

fundamentalmente a um tipo de calçado com forte componente de conforto e 

sobretudo direccionado para a exportação. Ao longo do tempo, o grupo acrescentou 

ao tipo de calçado Stitched and Turned (Cosido e Virado) a produção de sapatos 

montados Pumps e Sandálias. A expansão do grupo contemplou, além da venda 

para os grossistas, a venda através de uma rede de lojas próprias ou franchisadas. 

O grupo foi desenvolvendo ao longo dos anos parcerias estratégicas, tanto com 

empresas nacionais como estrangeiras, para responder aos novos desafios 
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colocados pela inovação tecnológica, ou pela evolução da moda, ou ditados pelo 

crescimento do volume de negócios.  

 
A empresa de calçado, objecto da nossa análise, insere-se na necessidade de 

resposta ao crescente aumento do volume de facturação do grupo. 

A estratégia de produto da empresa deixa, deste modo, de ser controlada pelos 

gestores da empresa, para passar a ser ditada pela empresa que directamente 

contacta com os clientes. A função de gestão da empresa está condicionada, sendo 

o seu principal papel assegurar a resposta adequada da produção aos requisitos 

impostos pela empresa líder. 

Os responsáveis da empresa consideram que a continuidade da actividade da 

empresa está assegurada pelo facto de o grupo continuar a necessitar de recorrer à 

subcontratação de serviços, do mesmo tipo que a empresa presta, a empresas fora 

do grupo. 

 

 
1.2 Questão Chave 

 
A actividade da empresa consiste na prestação de serviços, de montagem e 

acabamento de calçado, por subcontratação. A principal questão colocada à gestão 

é como pode a empresa acrescentar valor ao produto que é criado por outros, de 

forma a continuar a ser útil ao seu cliente e criar condições para ser escolhida por 

novos. As dificuldades sentidas colocam-se a dois níveis: 

i) Clientes – existe dependência de um só cliente. 

ii) Produção – apresenta problemas de controlo de qualidade e de cumprimento de 

prazos de entrega. 

iii) Recursos humanos – baixo poder de decisão do responsável pelo funcionamento 

da empresa e nível de absentismo elevado. 

 
Sintomas: Volume de negócios reduzido, rentabilidade negativa, capitais próprios 

negativos. 

 
 
1.3 Acção 
 
 
O papel da CCC - Empresa de Calçado é o de satisfazer as necessidades do grupo, 

tanto ao nível da qualidade, cumprimento dos prazos de entrega e bem como da 

produtividade.  
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Consciente do seu papel de dependência em relação à estratégia do grupo, definiu, 

durante o programa GERIR, o seguinte plano de acção. 

 

O que se propôs fazer: Com o Objectivo de: 
Obter informação precisa e fundamentada sobre os 

custos de funcionamento da empresa  

Calcular o custo/minuto de 

funcionamento da empresa 

Quantificar e analisar os problemas de qualidade da 

empresa, tomando acções correctivas para melhorar 

a eficácia do sistema 

Obter uma % de defeitos inferior 

a 1 

 

Optimizar o ciclo produtivo e calcular a eficiência da 

linha de montagem 

Aumentar a eficiência em 5% 

 

 

1.4 Consequências 

 
A projecção da actividade considerando a actual estrutura de exploração, 

presumindo que a empresa lider continuará a garantir o funcionamento da empresa 

recorrendo à subcontratação nos moldes actuais, conduz à conclusão sobre a 

inviabilidade da empresa. O desempenho global da empresa é negativo, 

continuando a acumular resultados de exploração negativos tendo implicações 

sobre a estrutura de capitais próprios da empresa que se revelam insuficientes 

atingindo valores deficitários, podendo, se se mantiver a situação de défice, ser 

requerida a dissolução da sociedade. Os valores de desempenho (volume de 

negócios e resultados) e da estrutura patrimonial da empresa (activo total, passivo 

e capitais próprios) projectados estão apresentados na figura 5.1.1 

 
Figura 5.1.1 – Hipótese de Actividade com manutenção da estrutura de exploração 

VARIAÇÃO (%)
INDICADORES 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006*

A. 
 . VOLUME DE NEGÓCIOS  238 523   267 978   263 595   300 000   307 500   315 188   323 067
 . RESULTADOS OPERACIONAIS - 33 287   5 814 -  32 853 -  9 863 -  4 507 -  2 711 -  2 690
 . RESULTADOS LÍQUIDOS - 34 184   5 221 -  34 434 -  10 399 -  5 055 -  3 273 -  3 266
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 1 518 -  9 718 -  5 326 -  5 326 -  3 551 -  3 551    

B. 
 . ACTIVO TOTAL  156 515   211 717   162 811   42 411   37 630   34 639   31 661
 . PASSIVO TOTAL  129 691   179 672   165 200   55 199   55 474   55 755   56 044
 . CAPITAL PRÓPRIO  26 824   32 045 -  2 389 -  12 788 -  17 843 -  21 116 -  24 383

Nº EMPREGADOS   27    27    27    27    27    27    27

  
* Projecções (os valores de 2003, ainda não eram efectivos, mas resultavam dos valores dos balancetes dos últimos meses) 

 
Se os objectivos quantitativos estabelecidos de melhoria da eficiência produtiva 

traduzida em mais 5% da produção, e a redução de defeituosos se traduzisse num 

acréscimo de 1%, mantendo-se os custos com o pessoal e reduzindo os custos de 
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FSE em 1% teríamos uma melhoria do desempenho global da actividade, traduzido 

em resultados positivos da exploração, que por sua vez impulsionariam uma 

alteração da estrutura patrimonial da empresa espelhada na figura 5.1.2.  

 
Figura 5.1.2 – Hipótese de Actividade com aumento de 5% da produtividade + 1% induzido 

pela redução de defeituosos. 
VARIAÇÃO (%)

INDICADORES 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006*

A. 
 . VOLUME DE NEGÓCIOS  238 523   267 978   263 595   300 000   318 000   325 950   334 099
 . RESULTADOS OPERACIONAIS - 33 287   5 814 -  32 853 -  9 863   9 454   11 598   11 977
 . RESULTADOS LÍQUIDOS - 34 184   5 221 -  34 434 -  10 399   8 888   11 017   11 382
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 1 518 -  9 718 -  5 326 -  5 326 -  3 551 -  3 551    

B. 
 . ACTIVO TOTAL  156 515   211 717   162 811   42 411   38 394   35 421   32 463
 . PASSIVO TOTAL  129 691   179 672   165 200   55 199   42 294   28 304   13 965
 . CAPITAL PRÓPRIO  26 824   32 045 -  2 389 -  12 788 -  3 900   7 117   18 499

Nº EMPREGADOS   27    27    27    27    27    27    27

 
* Projecções (os valores de 2003, ainda não eram efectivos, mas resultavam dos valores dos balancetes dos últimos meses) 

 

O cenário que conduz aos valores apresentados na figura 5.2, é um cenário pouco 

provável pois ele apenas traduz a percepção e intenção da pessoa que tem a 

responsabilidade de controlar o funcionamento da actividade da empresa, não 

tendo sido definidos claramente os instrumentos que permitem atingir aqueles 

objectivos. 

 
A empresa necessita resolver os problemas de controlo de produção para satisfazer 

o papel que ocupa no grupo e paralelamente desenvolver, a médio/longo prazo, 

acções de conquista de clientes próprios. A sustentabilidade da actividade da 

empresa não parece estar garantida, como mostra a evolução recente do 

desempenho da empresa, com a orientação da actividade da empresa para o 

objectivo único de satisfazer os pedidos do seu cliente único. 

 

A cultura da empresa não apresenta evidências de qualquer acção característica de 

orientação para o mercado. Não existe a definição de uma acção comercial, ou de 

qualquer política de marketing direccionada para novos clientes ou serviços.  
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5.3 CASO 2: AAA – CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 
 
A empresa AAA – Cadeiras de Escritório, é uma sociedade cuja classificação da 

actividade está incluída na CAE 36110 – Fabrico de Cadeiras de Escritório. O caso 

apresentado baseia-se nos dados reais de uma empresa, omitindo-se apenas o seu 

verdadeiro nome. 

 

 
2.1 Contexto 

 
A empresa foi constituída em 1994 a partir da iniciativa conjunta de técnicos de 

diversos sectores. A associação destes técnicos deu origem à constituição de uma 

equipa altamente especializada e flexível, que se dedicou exclusivamente ao fabrico 

de cadeiras para escritório. 

A empresa foi consolidando a sua estrutura, para responder a um volume de 

negócios com um crescimento sustentado, que evoluiu de um volume de facturação 

de cerca de 500.000 euros em 1994 para 3.150.000 euros em 2004. Durante este 

período a empresa empreendeu a internacionalização da actividade, representando 

o mercado externo, em 2004, uma quota de 17,5% do volume de negócios. 

Constitui preocupação assumida pela empresa a procura de soluções que 

respondam positivamente às exigências dos clientes, sendo considerado como 

principal vector da actividade da empresa, prestar um serviço ao cliente e garantir 

a qualidade. 

O quadro de pessoal da empresa integra 23 trabalhadores, estando 14 

directamente ligados a actividades de produção. 

 
A actividade da empresa dedica-se à fabricação de três linhas de produtos distintos, 

de acordo com as preferências ou necessidades dos clientes tipo, que pretendem 

satisfazer.  

• A linha de produtos designada por AAA Design, dirige-se a um tipo de clientes 

muito exigente em termos de design inovador e de “assinatura”. É considerado 

um topo de gama, incluindo cadeiras exclusivas AAA ou associadas a reputadas 

marcas internacionais.  

• A linha AAA produz cadeiras para o segmento médio/alto de mercado da marca 

exclusiva AAA, destinando-se fundamentalmente ao mercado nacional.  

• A linha EEE inclui produtos dirigidos ao segmento médio/baixo do mercado. É 

uma linha de produtos económicos, que começou a ser desenvolvida pela 

empresa em 2003, impulsionada para abranger a satisfação de clientes típicos das 

grandes superfícies, em que concorre por exemplo a Staples. 
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A linha de produtos mais económica começou a ser preponderante na actividade da 

empresa, tendo atingido 40% do volume de negócios total da empresa e originando 

uma redução do preço médio de venda. 

 
Em termos de mercados geográficos o mercado nacional foi perdendo algum peso, 

representando actualmente cerca de 85% do volume de negócios, e nos restantes 

15% destinados aos mercados internacionais, Angola representa o valor mais 

significativo. No desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização, tem 

vindo a ganhar alguma expressão os mercados de França e sobretudo Espanha. 

 
O desenvolvimento de novos produtos está fundamentalmente associado ao 

estabelecimento de parcerias com empresas fornecedoras de Espanha e Itália, a 

quem a AAA adquire os componentes, procedendo à montagem nas suas 

instalações.  

 
Alguns produtos são diferenciados pelo seu design e funcionalidade, mas a 

generalidade não possui características específicas que permitam a diferenciação da 

concorrência. Como a distribuição dos produtos da AAA é feita através de agentes 

comerciais situados em diversas zonas do país, e que também representam outras 

marcas dos mesmos produtos, a empresa procura chegar ao cliente final de uma 

forma indirecta quer através da publicidade, quer estabelecendo elos de ligação 

entre o agente e o cliente final.   

 

 
2.2 Questão Chave 

 
Sendo uma empresa com linhas de produtos perfeitamente estratificadas, segundo 

os clientes alvo definidos, confronta-se actualmente com as seguintes questões 

essenciais:  

 
i) Produto  - Reforço das acções de captura de mercados internacionais, para 

compensar perda de mercado nacional. 

- Reforço da capacidade de inovação, para continuar a intervir em 

nichos de mercado, em que são cruciais as suas competências 

internas. 

- Capacidade negocial para desenvolver projectos, em parceria com 

empresas de mobiliário, em que o produto “cadeira” tenha a 

assinatura AAA.  
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ii) Produção – necessidade de ajustar o processo de identificação dos materiais e 

proceder à sua inventariação. 

 
Sintomas: Redução do Volume de negócios, nos três anos precedentes ao 

programa analisado, originada pela entrada nos seus mercados de novos actores, 

como as grandes superfícies internacionais (p.e. Staples) ou vendas por catálogo. 

Perda de clientes com importância significativa no volume de negócios da empresa. 

 

 
2.3 Acção 

 
A empresa AAA, no decorrer do programa GERIR, sistematizou uma série de acções 

a empreender para contrariar as consequências da perda de mercados em que era 

uma referência e líder.  

 
Algumas das acções definidas correspondem a alterações a serem implementadas 

no médio/longo prazo. Estas são alterações estratégicas, sem repercursões no 

imediato sobre a actividade, mas que têm de ser empreendidas de modo a 

assegurarem um desenvolvimento futuro sustentado da actividade. As grandes 

linhas estratégicas identificadas situam-se ao nível do produto (introduzir/continuar 

a apostar em produtos técnicos destinado a segmentos de mercado específicos, 

como a já iniciada linha de cadeiras de hemodiálise), ao nível da 

internacionalização, procurando novos mercados que possam compensar perdas 

futuras no mercado nacional dos produtos AAA e EEE e a nível da constituição de 

parcerias com empresas de mobiliário que não tenham o produto “cadeira” ou que 

tendo-o vejam vantagem em abandonar o seu fabrico para oferecerem as cadeiras 

produzidas pela AAA integradas na sua linha de produtos. Não foram estabelecidos 

planos de acção concretos, nem definidos calendários para o desenvolvimento 

deste tipo de acções. 

 
As acções que foram formalmente definidas, com identificação de responsáveis, 

estabelecimento de calendários, e escolha do indicador alvo a ser corrigido, são 

acções de curto prazo e situam-se na aproximação a novos clientes e ao nível do 

controlo do sistema de produção. 

 
 
O plano de acção definido foi o seguinte: 
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O que se propôs fazer: Indicador alvo: 

Melhorar planeamento de equipa de vendas I3 – Taxa de vendas em novos 
clientes 

Reestruturar o armazém de matérias primas, 
introdução de inventário permanente e redução de 
stocks 

I1 – Índice de falha de entregas 

por rotura 

Melhorar logística de notas de encomenda I2 – Grau de incumprimento de 
prazos de entrega 

Introduzir práticas sistemáticas de compras e sua 
formalização 

I – não definido 

 

 

2.4 Consequências 

 
A projecção da actividade, considera a actual estrutura de exploração, que reflecte 

a descida de margem que resultou do peso da linha de produtos mais económica, 

EEE. A figura 5.2.1 apresenta os valores, dos principais indicadores, considerando 

estes pressupostos. 

 
Figura 5.2.1 – Hipótese de Actividade com manutenção do sistema de produção, e estrutura 

de exploração, actual 

 
Ind. BP*

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE
36110

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 15,5 12,3 12,0 7,74 9,17 9,86 9,96 3.62
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 20,3 13,0 10,8 7,7 7,2 7,4 7,1 5,9
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 16,9 11,2 7,6 5,1 4,8 4,9 4,9 3,9
4. VENDAS/ACTIVO 1,1 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 1,2
5. VAB/VENDAS 37,9 36,4 37,2 28,9 28,3 28,4 28,4 36,0
6. ENC PESSOAL/VAB 20,1 26,4 26,5 24,5 26,5 26,4 26,4 73,8
7. TAXA CRESC PROD -27,0 -15,2 21,4 -16,2 2,8 2,5 -1,4
8. VENDAS POR EMPREGADO 194 956 142 889 136 586 163 678 139 201 142 694 146 276 9 865

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 4,9 7,2 7,3 3,4 3,4 3,6 3,8 0,9
10. DÍVIDA/CAPITAL 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 1,8
11. AUTONOMIA FINANC (%) 83,3 86,0 70,6 66,4 66,4 67,3 68,6 24,5
12. ENC FIN/MEIOS LIB 0,5 -3,2 -4,1 5,3 5,4 4,1 3,8
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 2,9 3,6 4,4 3,3 3,0 2,8 2,6 1,8
pagamento 1,5 1,5 2,2 4,0 7,0 7,4 7,4 3,3
existências 0,4 0,3 0,4 2,1 2,1 2,1 2,1  

 

A AAA apresenta níveis de desempenho bastante elevado, com taxas de 

rentabilidade das vendas, capital e do activo todas acima dos 5%. Apesar dos 

valores destes indicadores terem baixado em relação ao passado, continuam a 

situar-se bastante acima dos valores médios da amostra do Banco de Portugal para 

a mesma CAE. Os indicadores do desempenho financeiros, grau de liquidez, 

divida/capital e de autonomia financeira, são igualmente robustos assumindo os 

valores, respectivamente, de 3,4; 0,5 e 66% (em 2004), contra os valores médios 

das suas congéneres de 0,9; 1,8 e 25%. 
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A empresa não quantificou os objectivos a atingir com as medidas a implementar. 

Tendo em conta as principais alterações, ocorridas nos últimos anos, em função da 

alteração da estratégia da empresa no sentido de satisfazer uma gama de clientes 

que provocou uma maior quantidade de produtos vendidos e redução da margem 

média, vamos efectuar duas análises de sensibilidade. Uma análise de sensibilidade 

ao aumento do volume de negócios, com manutenção do nível da margem bruta, e 

outra análise de sensibilidade à variação da margem bruta, sem variação do 

volume de negócios inicialmente previsto. 

 

Figura 5.2.2 Análise de Sensibilidade à Variação do Volume de Negócios * 

Taxa Variação Volume Negócios

INDICADORES | 2007 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 8,66 9,14 9,57 9,96 10,31 10,63 10,93

2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 5,54 6,07 6,59 7,08 7,56 8,03 8,47

3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 3,87 4,21 4,54 4,86 5,16 5,45 5,72

9. LIQUIDEZ 4,15 4,02 3,89 3,78 3,69 3,60 3,51

10. DÍVIDA/CAPITAL 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46

11. AUTONOMIA FINANC (%) 69,8 69,4 69,0 68,6 68,2 67,8 67,5  

 

Figura 5.2.3 Análise de Sensibilidade à Variação dos Consumos Unitários * 

Taxa Variação Consumos Unitários

INDICADORES | 2007 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 3,63 5,74 7,85 9,96 12,07 14,19 16,30

2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 2,97 4,47 5,84 7,08 8,22 9,27 10,24

3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 1,89 2,92 3,91 4,86 5,77 6,64 7,47

9. LIQUIDEZ 3,08 3,30 3,53 3,78 4,06 4,36 4,69

10. DÍVIDA/CAPITAL 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35

11. AUTONOMIA FINANC (%) 63,6 65,3 67,0 68,6 70,1 71,6 73,0  

* Valores projectados para 2007 

 

As análises de sensibilidade (Figura 5.2.2 e 5.2.3), avaliadas através dos 

indicadores de rentabilidade e financeiros, mostra que estes indicadores de 

desempenho são mais influenciados pela gama de produtos oferecida, traduzida 

nas variações da margem bruta, do que pela variação do volume de negócios. 

 

Na figura 5.2.2 podemos verificar que os três indicadores de rentabilidade (das 

vendas, do capital e do activo) apresentam evoluções positivas, em 2007, passando 

respectivamente de 9,96; 7,08 e 4,86 no cenário base, para 10,93; 8,47 e 5,72 
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quando o volume de negócios apresenta um acréscimo de 15%. Os indicadores de 

carácter financeiro têm uma ligeira variação negativa (o índice de liquidez, 

dívida/capital e autonomia financeira passam, respectivamente de 3,78; 0,44 e 

68,6 para 3,51; 0,46 e 67,5 quando o volume de negócios tem um acréscimo de 

15%). 

 

Na figura 5.2.3 presenciamos uma melhoria generalizada dos indicadores, de 

rentabilidade e financeiros, quando os consumos unitários sofrem uma variação 

negativa. 

 

 

A empresa AAA é uma empresa com boas práticas de actividade com orientação 

para o mercado, com uma consciência clara da necessidade de a empresa conhecer 

os seus clientes e procurar soluções a nível de produtos, parcerias e mercados que 

lhe permita atingir os níveis de desempenho desejados. Pela análise de 

sensibilidade verificamos que é exactamente ao nível das opções que reflectem a 

escolha dos clientes, que os indicadores de desempenho mais reagem. 
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5.4 CASO 3: Norton – ANTÓNIO NORTON AMORIM DE MELO, LDA 

 
A empresa Norton – António Norton Amorim de Melo, Lda, é uma sociedade por 

quotas, detentora da CAE 20522 – Indústria transformadora de cortiça.  

 

 
3.1 Contexto 

 
A empresa iniciou a actividade em 1967 através da acção do seu fundador Sr. 

António Norton que contava apenas com dois colaboradores. 

 
A par com o desenvolvimento do concelho onde estava instalada a actividade, 

Santa Maria de Lamas, e com as alterações económicas e sociais do país das 

décadas de setenta, oitenta, o centro da actividade da empresa deslocou-se da 

produção para a comercialização da cortiça ou de produtos da cortiça. 

Durante este período a empresa dá início à internacionalização entrando com 

sucesso no mercado americano e europeu. 

 
A partir do ano 2000 a actividade da empresa reinicia o processo de fabricação de 

rolhas.  

Assumindo como um lema a satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, 

a empresa desenvolve acções que garantam a qualidade dos produtos e do 

exercício da actividade. Incluem-se nestas acções a obtenção da certificação pelo 

SysteCode (Código Internacional das Práticas Rolheiras) no domínio do sistema de 

produção de rolhas, a implementação de um sistema de serviços de Higiene, 

Segurança e Medicina no Trabalho, e a melhoria do sistema ambiental,  instalando 

a própria ETAR para o tratamento dos seus efluentes líquidos. Mantendo-se 

actualizada com o nível de exigências cada vez mais elevado dos seus clientes, dá 

início ao processo de certificação da empresa pelo referencial NP EN ISO 

9001:2000. 

 
As duas grandes áreas de actividade da empresa Norton são a fabricação de rolhas 

de cortiça natural, e natural colmatada, e a prestação de serviços relacionados com 

a produção e acabamentos em rolhas de cortiça natural, e natural colmatada. 

A produção e comercialização de rolhas de cortiça natural, representam oitenta por 

cento do volume de negócios da empresa, estando os restantes vinte por cento 

igualmente repartidos entre as vendas de rolhas de cortiça colmatadas e a 

prestação de serviços.  
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A prestação de serviços constitui uma oportunidade de negócio, aproveitada para 

compensar uma redução da produção própria, e como forma de rentabilizar a 

capacidade produtiva instalada. 

 
O volume de negócios da Norton encontra-se igualmente repartido, entre o 

mercado nacional e as exportações. As principais zonas de exportação dos produtos 

da empresa, são o mercado americano e europeu, e neste assume particular relevo 

a Espanha seguida da França. 

 
A acompanhar uma queda acentuada do volume de negócios, particularmente 

sentida em 2002 (o volume de negócios entre 2001 e 2002 passou de 2,9 para 2,2 

milhares de euros), verificou-se uma redução do quadro de colaboradores de 21 

(entre 2000 e 2002) para 12 (em 2004). 

 

 
3.2 Questão Chave  

 
O problema principal reside na necessidade de transição da actividade da empresa, 

de uma lógica de funcionamento centrada na sua capacidade e qualidade de 

produção,  para uma perspectiva de desenvolvimento de produtos de acordo com 

os clientes alvo. As questões chave colocadas no desenvolvimento da actividade 

são: 

i) Produto – definição de uma estratégia comercial, que perspective novos clientes. 

ii) Sistema de produção – definição e implementação de medidas de gestão. 

iii) Recursos – seleccção e contratação de um vendedor que permita atingir novos 

mercados e conquiste novos clientes 

 
Sintomas: aumento do nível de global de stocks, para os quais concorrem além do 

stock de matérias primas o stock de produtos acabados, e base de clientes sem 

crescimento. Estes factores arrastam redução do volume de negócios e degradação 

de indicadores de desempenho, como a rentabilidade. 

 

 
3.3 Acção 

 
A empresa Norton está consciente da necessidade de alterar a lógica da actividade 

da empresa, devendo definir os produtos em função das necessidades ou 

preferências dos clientes, em vez de procurar clientes para a produção que decidiu 

à prior efectuar. Procurar evoluir de uma lógica virada para a produção, ainda que 

de qualidade incontestável, para uma lógica de orientação para o mercado.  
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Em linhas gerais, propõe-se reforçar a sua posição na rede de fornecedores de 

pequenos produtores, com produtos de elevada qualidade, mas acompanhando a 

evolução dos produtos e serviços que melhor satisfazem as exigências dos clientes. 

Esta mudança, da lógica de actividade, é de implantação gradual e com reflexos 

sobre o desempenho da actividade só a médio/longo prazo. 

 

No decorrer do programa GERIR, os gestores da Norton, delinaram duas linhas de 

acções a iniciar durante o funcionamento do programa. A primeira linha de acções 

refere-se à implementação de uma estratégia comercial, que potencie a criação de 

valor assente no produto principal da empresa, as rolhas naturais, e a segunda 

linha de acções consiste em actos de gestão, que permitam melhorar os índices de 

rentabilidade. 

 
O plano de acção definido foi o seguinte. 

O que se propôs fazer: Medidas: 

Implementar a estratégia comercial 

 

 

 

 

 
Indicador: percentagem de novos clientes 

– Seleccionar vendedor 

- Definir estratégia de actuação do 

vendedor e sua monitorização 

- Análise de resultados, aferição e reajuste 

de metodologias. 

 
Objectivo:  > 20% 

Implementar metodologias de gestão 

baseadas no BSC (Balanced Scorecard) 

 

 

 

 

– Definir missão Norton 

- Definir indicadores de desempenho, 
segundo as perspectivas: 

. financeira 

. cliente/mercado 

. processos internos 

. inovação e crescimento 
 

- Criar painel de gestão, implementar as 

medidas e análise de resultados 

 
 

3.4 Consequências 2 

 
A projecção da actividade, considerando a actual estrutura de exploração, 

presumindo que a empresa não altera a sua estratégia de negócios, e que a base 

de clientes permanece estável para os produtos que a empresa oferece, conduz a 

                                            
2 Para todos os cenários apresentados, de 2000 a 2002 são valores históricos, os valores de 2003 
baseiam-se nos últimos balancetes do ano, os valores para os anos 2004 a 2006 são projectados, de 
acordo com os respectivos pressupostos indicados. 
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um desempenho global da empresa no limiar do negativo. Os valores de 

desempenho (volume de negócios e resultados) e da estrutura patrimonial da 

empresa (activo total, passivo e capitais próprios) projectados estão apresentados 

na figura 5.3.1 

 
Figura 5.3.1 – Hipótese de Actividade com manutenção do sistema de produção e da 

estrutura de exploração 
VARIAÇÃO (%)

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A. 
 . VOLUME DE NEGÓCIOS 2 699 184  2 853 667  2 184 099  2 061 346  2 112 879  2 165 701  2 219 844
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  152 028   150 203   101 923   54 796   76 806   88 193   91 445
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  6 361   19 821   10 240 -  24 843 -  3 194   6 193   7 395
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 3 666   85 561 -  50 107 -  50 107 -  41 893 -  41 893    

B. 
 . ACTIVO TOTAL 2 208 530  2 061 237  2 291 675  2 012 515  2 017 429  2 015 606  2 014 784
 . PASSIVO TOTAL 1 680 879  1 546 684  1 754 589  1 500 273  1 508 382  1 500 366  1 492 149
 . CAPITAL PRÓPRIO  527 651   514 551   537 084   512 242   509 047   515 240   522 635

Nº EMPREGADOS   21    21    21    17    12    12    12

 

 

Neste cenário de manutenção da actividade centrada na produção, e com a actual 

estrutura de exploração, a obtenção de rentabilidades positivas é muito vulnerável 

a qualquer flutuação do volume de negócios. Se se verificar uma queda de 5% do 

volume de negócios a actividade apresenta rentabilidades negativos e os níveis de 

endividamento assumem proporções preocupantes (com o passivo a ultrapassar o 

triplo dos capitais próprios), conforme patenteado na figura 5.3.2 

 

Figura 5.3.2 – Hipótese de Actividade com manutenção do sistema de produção, e da 

estrutura de exploração, com uma redução de 5% no volume de negócios 

VARIAÇÃO (%)
INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A. 
 . VOLUME DE NEGÓCIOS 2 699 184  2 853 667  2 184 099  2 061 346  2 007 235  2 057 416  2 108 852
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  152 028   150 203   101 923   54 796   45 321   66 412   69 120
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  6 361   19 821   10 240 -  24 843 -  31 595 -  11 488 -  10 728
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 3 666   85 561 -  50 107 -  50 107 -  41 893 -  41 893    

B. 
 . ACTIVO TOTAL 2 208 530  2 061 237  2 291 675  2 012 515  1 916 938  1 921 730  1 918 855
 . PASSIVO TOTAL 1 680 879  1 546 684  1 754 589  1 500 273  1 436 291  1 452 572  1 460 425
 . CAPITAL PRÓPRIO  527 651   514 551   537 084   512 242   480 647   469 158   458 430

Nº EMPREGADOS   21    21    21    17    12    12    12

 

 

Para que a empresa Norton saia da zona limite de sustentabilidade da actividade, 

tem que necessariamente implementar medidas da actividade orientadas para o 

mercado. 
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Para avaliar os efeitos das medidas de curto prazo, preconizadas para as duas 

acções delineadas no programa GERIR, vamos introduzir no modelo as alterações 

de dados induzidas pelos objectivos quantitativos, estabelecidos para o acréscimo 

de clientes, e para as melhorias a introduzir no sistema de gestão.  

Vamos considerar que o acréscimo de clientes, proposto pela execução da acção 2, 

foi atingido e se traduziu num acréscimo equivalente no volume de negócios, de 

20%. Supõe-se que a este aumento do volume de negócios esteve associado um 

pagamento de comissões na ordem dos 10%.  

A acção dois propunha medidas que melhorassem os índices de rentabilidade 

através da correcta gestão de stocks de matérias primas e produtos acabados e de 

alterações dos processos internos. Neste caso não foram quantificados as melhorias 

a perseguir pelo que iremos arbitrar valores mínimos para essas melhorias. Iremos 

considerar uma redução de 20 dias no tempo de permanência de stocks, que no 

último ano rondava os 115 dias para as matérias primas e os 130 para os produtos 

acabados, e uma redução de 0,01 para o custo dos consumos de matérias primas, 

conseguido pela redução de desperdícios. 

Os restantes custos mantém a sua estrutura. 

 
 O efeito das duas acções conjuntamente, traduz-se numa melhoria do 

desempenho global da actividade com resultados da exploração, e líquidos, sempre 

positivos, que por sua vez impulsionariam uma alteração da estrutura patrimonial 

da empresa espelhada no quadro 5.3.3. A melhoria da situação patrimonial, com 

redução dos níveis de endividamento, também foi incrementado pelo efeito da 

redução dos stocks, e do seu efeito sobre o fundo de maneio.  

 
Figura 5.3.3 – Hipótese de implementação de novos sistemas e políticas de gestão e de nova 

política comercial: +20% do VN, 10% Comissões s/acréscimo VN, redução 20 dias t.m.e. e 

0,01 nos consumos. 
VARIAÇÃO (%)

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A. 
 . VOLUME DE NEGÓCIOS 2 699 184  2 853 667  2 184 099  2 061 346  2 473 615  2 535 455  2 598 841
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  152 028   150 203   101 923   13 569   121 903   136 457   140 916
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  6 361   19 821   10 240 -  66 070   31 371   40 457   42 515
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 3 666   85 561 -  50 107 -  50 107 -  41 893 -  41 893    

B. 
 . ACTIVO TOTAL 2 208 530  2 061 237  2 291 675  2 012 515  2 084 671  2 084 878  2 084 786
 . PASSIVO TOTAL 1 680 879  1 546 684  1 754 589  1 541 500  1 582 286  1 542 036  1 499 429
 . CAPITAL PRÓPRIO  527 651   514 551   537 084   471 015   502 385   542 842   585 357

Nº EMPREGADOS   21    21    21    17    12    12    12
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INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 0,23 0,69 0,47 -3,21 1,27 1,60 1,64
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 1,2 3,9 1,9 -14,0 6,2 7,5 7,3
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 0,3 1,0 0,4 -3,3 1,5 1,9 2,0
4. VENDAS/ACTIVO 1,2 1,3 1, 1, 1,2 1,2 1,3
5. VAB/VENDAS 17,4 16,8 20,2 17,5 19,3 19,4 19,4
6. ENC PESSOAL/VAB 51,8 55,9 65,4 80,7 62,5 62,2 62,2
7. TAXA CRESC PROD 7,9 -21,1 -7,9 23,6 2,8 2,5
8. VENDAS POR EMPREGADO 129 460 136 822 104 094 121 256 206 135 211 288 216 570

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 3,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
10. DÍVIDA/CAPITAL 3,1 2,9 3,2 3,2 3,1 2,8 2,5
11. AUTONOMIA FINANC (%) 23,9 25,0 23,4 23,4 24,1 26,0 28,1
12. ENC FIN/MEIOS LIB 64,0 61,3 56,8 114,8 50,6 51,8 51,8
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 3,5 1,7 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2
pagamento 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8
existências 5,2 5,5 7,2 7,0 5,9 5,9 5,9

 

 
O cenário que conduz aos valores apresentados na figura 5.3.3 demonstra que a 

empresa necessita de empreender uma verdadeira política de orientação para o 

mercado, desde questões culturais a aspectos operacionais de ligação aos clientes e 

ao mercado, para assegurar a sustentabilidade da actividade. Apenas foram 

projectados três anos uma vez que as medidas preconizadas eram de transição e a 

serem implementadas no curto prazo. 

 
A empresa terá que reequacionar a estratégia de médio e longo prazo, à luz do 

lema que proferiu, de mudança de filosofia e de investir no desenvolvimento de 

produtos em função das necessidades ou preferências dos clientes, em vez de 

procurar clientes para os produtos que decidiu à prior produzir. Procurar evoluir de 

uma lógica virada para a produção, para uma lógica de orientação para o mercado. 

As medidas aqui projectadas são insuficientes para garantir um bom desempenho 

da actividade no médio e longo prazo. 
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5.5 CASO 4: Cindicalfe – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA 

 

A empresa Cindicalfe – Indústria de Calçado, Lda, é uma sociedade por quotas, 

estando a actividade inserida na CAE 19301 – Fabrico de Calçado.  

 

 
4.1 Contexto 

 
A empresa foi constituída em 1997 com o objectivo de fabricar calçado de senhora 

de um determinado tipo. O tipo de calçado visado era caracterizado como calçado 

de conforto, utilizando a técnica de fabrico chamada Stitch and Turn (Cosido e 

Virado). A empresa não detinha marca própria fabricando sob a marca dos clientes. 

 
Os promotores do projecto, sempre atentos às evoluções operadas no sector do 

calçado, constataram uma procura sempre crescente deste tipo de produto e 

decidiram desenvolver uma marca própria. Projectaram uma imagem bem definida 

e diferenciadora, tendo registado a marca própria que passaram maioritariamente a 

produzir, FLEX&GO, em 2003.  

 
Coincidindo com a criação da marca, a Cindicalfe traça uma nova estratégia de 

abordagem ao mercado, reduzindo gradualmente a produção sob marcas dos 

clientes e perspectivando o desenvolvimento da actividade exclusivamente com  

marca própria. 

 
O desenvolvimento da actividade foi ancorado por diversos investimentos que 

permitiram criar melhores condições tecnológicas de produção, e uma equipa de 

colaboradores, comprometida com os objectivos traçados. 

O crescimento sustentado do volume de negócios, ao longo dos anos, passou as 

fronteiras do mercado nacional. As exportações representam dois terços do volume 

de negócios, sendo os principais países de destino Espanha, Grécia e Bélgica, 

seguidos a alguma distância da França, Grã Bretanha e Turquia. 

 
A dispersão das vendas acontece, não só em termos geográficos, como em número 

de clientes. O maior número de clientes concentra-se em Portugal e Espanha, 

países onde é praticada, com dinamismo, a venda a retalho com marca própria.  

 
A actividade da empresa continua centrada na oferta de calçado na área do 

conforto, mas alargou a faixa de clientes que procura satisfazer começando a 

fabricar calçado específico para venda em farmácias. À semelhança do que 

aconteceu no início da actividade, paralelamente à venda para farmácias com 
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marcas de terceiros, iniciou o processo de desenvolvimento de uma marca própria, 

a DoctorFlex, específica para farmácia e hospitais. 

 
Prevê-se que o volume de negócios cresça cerca de 25% em 2004, relativamente a 

2003, ascendendo a 1,9 milhares de euros. Este crescimento ainda não reflecte a 

venda de produtos com a nova marca própria. 

 

 
4.2 Questão Chave 

 

O principal desafio, de longo prazo, é a sustentação da actividade com o 

desenvolvimento de marcas próprias. No curto prazo, a empresa necessita de 

contornar as seguintes questões: 

 
i) Produto/Marca  – concluir o processo de abordagem ao mercado, dos produtos 

de venda em farmácia, com a nova marca própria.  

ii) Produção  – racionalização do fluxo produtivo, controlo de stocks e da 

qualidade 

iii) Recursos – manter a equipa de trabalhadores coesa, em sintonia com os 

objectivos traçados 

 
Sintoma: Delimitação deficiente da zona produtiva e de armazém, que arrasta 

dificuldades no controlo de stocks (desvios substanciais entre o stock informático e 

o stock físico). 

 

 
4.3 Acção 

 

A Cindicalfe é uma empresa com uma actividade e organização sensível aos 

princípios da orientação para o mercado. Os responsáveis da empresa têm ideias 

claras sobre os clientes alvo da actividade e o desenvolvimento de novos produtos 

pode ser desencadeado por necessidades expressas por clientes específicos, ou por 

sugestões de colaboradores. As acções escolhidas para implementar, durante o 

funcionamento do programa GERIR, pretendem responder a problemas com 

reflexos na actividade no curto prazo. 

 
O plano de acção traçado foi o seguinte: 
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O que se propôs fazer: Indicador alvo: 

Organizar Armazém de Matérias Primas  

- delimitar o espaço de armazém  

- inventariar e verificar codificação 

- implementar a gestão de stocks 

 

% de Desvio de Stocks 

(Diferença entre quantidade 
registada e física >5%) 
 
 
Objectivo: ≤ 10% 

Racionalizar fluxo produtivo 

- reorganizar espaço produtivo 

- criar zonas de stockagem intermédia 

- implementar procedimentos de controlo da produção 

- criar formas de divulgar resultados pelos trabalhadores 

Pares /Dia / Trabalhador 

Implementar procedimentos de controlo de qualidade 

 

Percentagem de produto não 
conforme 
(quantidade de pares com 
defeito/ quantidade de pares 
produzidos) 
 
Objectivo: <1% 

 

 

4.4 Consequências 

 
A projecção da actividade, com um nível de negócios praticamente idêntico ao 

actual, e sem alteração da estrutura de custos, confirmam a solidez dos níveis de 

desempenho, nomeadamente quando comparada com as suas congéneres, da 

mesma CAE da amostra do Banco de Portugal, exercício de 2004 (Figura 5.4.1). Em 

2004 a rentabilidade das vendas e do activo são respectivamente de 3,15 e 4,9%, 

enquanto que as suas congéneras nacionais apresentam valores para aqueles 

indicadores de 0,4 e 0,6%, valores substancialmente inferiores. 

 
Os valores projectados também apontam para um robustecimento dos indicadores 

financeiros, no último ano de projecção, o índice de liquidez situa-se em 1,2 e o 

rácio de autonomia financeira em 25%. 
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Figura 5.4.1 – Actividade com manutenção do nível de negócios e estrutura de exploração. 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* CAE

19301

A. 

 . VOLUME DE NEGÓCIOS 1 320 283 1 423 294  1 554 955  1 883 988  1 978 391  2 077 555  2 181 726 2 547 922
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  41 073  56 459 -  38 401   99 816   98 563   128 875   151 086  49 371
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  22 918  24 784 -  72 637   59 428   38 505   52 076   64 928  9 965
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 4 949 - 19 559 -  94 862 -  94 662 -  85 196 -  85 196    240 693

B. 

 . ACTIVO TOTAL  864 085 1 410 930  1 057 725  1 202 942  1 350 573  1 445 030  1 541 553 1 681 012
 . PASSIVO TOTAL  647 767 1 169 828   889 259   975 048  1 084 174  1 126 555  1 158 151 1 063 241
 . CAPITAL PRÓPRIO  216 318  241 103   168 466   227 894   266 399   318 474   383 402  617 771

Nº EMPREGADOS   40    39    42    42    42    42    42 42

 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE
19301

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 1,7 1,7 -4,7 3,15 1,95 2,51 2,98 0,39
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 10,8 10,3 -43,1 26,1 14,5 16,4 16,9 1,6
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 2,7 1,8 -6,9 4,9 2,9 3,6 4,2 0,6
4. VENDAS/ACTIVO 1,5 1, 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5
5. VAB/VENDAS 35,9 39,2 38,7 35,8 33,5 33,5 33,5 27,6
6. ENC PESSOAL/VAB 71,8 67,5 71,4 63,3 66,0 64,4 62,9 62,9
7. TAXA CRESC PROD 8,3 11,2 24,6 ,6 5,0 5,0 0,2
8. VENDAS POR EMPREGADO 33 007 36 495 37 023 44 857 47 105 49 466 51 946 60 665

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 0,4 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,0
10. DÍVIDA/CAPITAL 2,6 4,5 4,9 4,0 3,8 3,4 2,9 1,6
11. AUTONOMIA FINANC (%) 25,0 17,1 15,9 18,9 19,7 22,0 24,9 36,7
12. ENC FIN/MEIOS LIB 8,2 12,7 19,5 16,3 20,6 19,7 18,9 8,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 0,9 5,3 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,5
pagamento 5,1 6,4 3,5 3,2 6,1 6,2 6,2 2,8
existências 0,5 0,5 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5

 

 

A empresa encontra-se, no entanto, com projectos de investimento em curso, 

nomeadamente em Espanha, e prevê que no próximo ano já seja notório o efeito 

da nova linha de produtos, com marca própria.  

Tendo em conta o nível de contactos actuais, o gestor da empresa, considera como 

muito provável que o volume de negócios do próximo ano ultrapasse os 2,5 

milhares de euros. Este novo patamar do volume de negócios será atingido através 

do investimento em novos equipamentos e a melhoria da produtividade, como 

preconizado na accção 2.  

Em termos de valor, os investimentos previstos rondam os 60 mil euros, em 2005, 

e os 45 mil, em 2006. Iremos contemplar estes investimentos (a amortizar a uma 

taxa de 20%), e considerar ganhos de produtividade que se traduzem na redução 

dos custos com o pessoal na ordem dos 1,5% ao ano. Tendo em conta o novo tipo 

de produtos, vamos considerar, de acordo com as informações da gestão, um 

agravamento dos custos de matérias na ordem dos 10%. 

Na figura 5.4.2 apresentamos as novas projecções, considerando as alterações 

referidas nos parágrafos anteriores (os outputs totais, relativos a cada cenário, são 

apresentados em anexo) 
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Figura 5.4.2 – Actividade com aumento do VN, crescimento do custo unitário das matérias, 

aumento de produtividade e novos investimentos 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* CAE

19301

A. 

 . VOLUME DE NEGÓCIOS 1 320 283 1 423 294  1 554 955  1 883 988  2 501 630  2 626 956  2 758 597 2 547 922
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  41 073  56 459 -  38 401   99 816   142 466   181 184   222 771  49 371
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  22 918  24 784 -  72 637   59 428   71 974   92 718   123 758  9 965
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 4 949 - 19 559 -  94 862 -  46 662 -  61 196 -  106 196    240 693

B. 

 . ACTIVO TOTAL  864 085 1 410 930  1 057 725  1 202 942  1 762 497  1 864 300  2 043 633 1 681 012
 . PASSIVO TOTAL  647 767 1 169 828   889 259   975 048  1 462 629  1 471 715  1 527 290 1 063 241
 . CAPITAL PRÓPRIO  216 318  241 103   168 466   227 894   299 867   392 586   516 343  617 771

Nº EMPREGADOS   40    39    42    42    42    42    42 42

 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE
19301

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 1,7 1,7 -4,7 3,15 2,88 3,53 4,49 0,39
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 10,8 10,3 -43,1 26,1 24,0 23,6 24,0 1,6
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 2,7 1,8 -6,9 4,9 4,1 5,0 6,1 0,6
4. VENDAS/ACTIVO 1,5 1, 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5
5. VAB/VENDAS 35,9 39,2 38,7 35,8 27,4 27,4 27,4 27,6
6. ENC PESSOAL/VAB 71,8 67,5 71,4 63,3 61,3 57,6 54,1 62,9
7. TAXA CRESC PROD 8,3 11,2 24,6 27,4 4,8 5,0 0,2
8. VENDAS POR EMPREGADO 33 007 36 495 37 023 44 857 59 563 62 547 65 681 60 665

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 0,4 0,8 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0
10. DÍVIDA/CAPITAL 2,6 4,5 4,9 4,0 4,7 3,6 2,8 1,6
11. AUTONOMIA FINANC (%) 25,0 17,1 15,9 18,9 17,0 21,1 25,3 36,7
12. ENC FIN/MEIOS LIB 8,2 12,7 19,5 16,3 14,6 12,7 9,3 8,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 0,9 5,3 3,0 2,7 2,9 2,9 2,8 2,5
pagamento 5,1 6,4 3,5 3,2 6,8 6,6 6,6 2,8
existências 0,5 0,5 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5

 

 

As medidas preconizadas de lançamento de novos produtos, que irão atingir novos 

clientes, acompanhados dos respectivos investimentos e alteração na estrutura de 

custos, aumentam os níveis de desempenho da empresa. Os indicadores de 

rentabilidade, das vendas e do activo, atingem neste cenário, em 2007, os valores 

respectivamente de 4,5% e 6,1%. O índice de liquidez mantem-se semelhante e o 

rácio de autonomia financeira cresce 0,4 p.p. 

 

Os resultados da actividade da Cindicalfe, vêm confirmar a bondade das acções 

com orientação para o mercado, estando sempre atenta à manifestação de novas 

necessidades, ou preferências, dos clientes e procurando formas de garantir uma 

resposta em conformidade. Para atingir estes objectivos procura manter uma 

equipa de colaboradores informada e cativada para os mesmos princípios dos 

gestores da empresa. 
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5.6 CASO 5: turbo-nor – SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL 

E TERMODINÂMICOS, LDA 

 
A empresa turbo-nor – Sociedade de Equipamento de Ventilação Industrial e 

Termodinâmicos, Lda, é uma sociedade por quotas com a classificação de 

actividade económica (CAE) 28752 – Ventilação Industrial e Bens de Equipamento.  

 

 
5.1 Contexto 

 
A empresa foi constituída em 1987 com o capital social de cinco mil euros, 

repartido por quatro quotas iguais. No ano seguinte um sócio cedeu a sua quota, e 

em 1992 houve uma nova redistribuição do capital apenas por dois sócios de forma 

igualitária. A coincidir com a nova posição societária verificou-se um aumento do 

capital social que ascendeu a 443 mil euros. 

 
A actividade da empresa inicia-se com a fabricação de equipamentos de ventilação 

e despoeiramento industrial, baseando-se na experiência dos dois sócios 

fundadores que se mantém até à actualidade. Os sócios detinham larga 

experiência, na área técnico comercial e em funções estritamente técnicas e de 

produção, no mesmo ramo de actividade. 

A criação da empresa coincide com a necessidade crescente que se fazia sentir da 

existência de uma oferta de soluções na área do controle de concentração de 

poluentes na atmosfera, necessidade essa impulsionada pela saída de legislação 

que estabelecia limites às indústrias com emissão de poluentes. 

 
Ao longo do tempo a turbo-nor soube aproveitar as oportunidades desenvolvendo 

projectos inovadores e executando-os como resposta a necessidades de clientes. As 

soluções inovadoras foram rapidamente abraçadas pelos clientes a quem eram 

propostas, cobrindo áreas como o despoeiramento, tratamento de fumos de 

caldeiras, filtragens de efluentes gasosos industriais, área de transporte 

pneumático.  

 
Tendo em conta ligações iniciais da empresa com o sector da cortiça, a turbo-nor 

capitalizou o know-how entretanto adquirido desenvolvendo e produzindo 

equipamentos inovadores, e de elevado grau tecnológico, para o sector da cortiça. 

A qualidade das soluções desenvolvidas pela empresa, para este sector, fizeram 

expandir a realização de negócios para os mercados externos. A turbo-nor detém já 

um número significativo de instalações de soluções em Espanha e em Marrocos. 
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O desenvolvimento harmonioso da empresa não foi obra do acaso. Os responsáveis 

da turbo-nor seleccionaram criteriosamente os colaboradores, e estabeleceram 

planos de formação, tendo em vista dotar a empresa de capital humano com 

conhecimentos capaz de enfrentar os desafios colocados pelo desenvolvimento de 

novos projectos e a entrada em sectores de actividade diversos, mas com as 

mesmas necessidades.  

A empresa planeia activamente implementar sistemas de equipamentos de 

despoeiramento, tratamento e filtragem de ar, que obedecem à mesma concepção, 

tecnologia e construção, adaptando-os às especificidades de sectores tão variados 

como indústria do sector alimentar (moagem, torrefação de café, fábricas de 

rações, de descasque de arroz), sector da metalomecânica (fundições, decapagens, 

cutelarias, ferragens, fabrico de moldes), sector quimico (injecção de plástico, 

laboratórios, pneus), sector da confecção (fábricas de botões, de vestuário), sector 

têxtil (tecelagens, tinturarias, fiação) e indústrias extractivas (centrais de asfalto, 

pedreiras, minas). 

 

A par do crescimento do volume de negócios da empresa tem-se acentuado a quota 

do volume de negócios destinado à exportação. A quota das exportações passou de 

21% entre 2001 e 2003 para 33% em 2004, ano em que o volume total de 

negócios se fixou em 2,9 milhões de euros. Dos mercados de exportação assume 

particular relevância Espanha, tendo também alguma expressão Marrocos e Argélia. 

 

Os clientes da empresa são o utilizador final das soluções que produzem, o que 

permite um conhecimento muito aprofundado das necessidades do cliente e do tipo 

de exigências que se colocam à actividade do cliente. Os equipamentos fabricados e 

instalados pela turbo-nor são desenvolvidos à medida e de acordo com as 

necessidades de cada cliente. 

 

 
5.2 Questão Chave 

 
Sendo a turbo-nor uma empresa com elevado grau de tecnologia e capacidade de 

inovação, tem presente as seguintes questões:  

i) Produto  – transpôr para novos sectores de mercado, os novos produtos 

desenvolvidos. 

ii) Produção  – controlo e planeamento 
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iii)Recursos Humanos – cumprimento normas na área da Saúde, Higiene e 

Segurança, e redução do absentismo 

 
Sintoma: a principal dificuldade sentida, no presente, reside no cumprimento dos 

prazos de entrega acordados. 

 

 

5.3 Acção 

 
A turbo-nor é uma empresa com um elevado grau de orientação para o mercado. 

Ao nível das acções com orientação para o mercado que nos propusémos analisar 

neste estudo, orientação para o cliente, definição de produto e produção em 

conformidade, é a empresa, dentro do programa GERIR, que melhor as adopta e 

pratica. As acções escolhidas para implementar, durante o funcionamento do 

programa GERIR, inserem-se numa perspectiva de melhoria do sistema de 

organização e controlo da produção e ao nível dos recursos humanos. 

 
O plano de acção gizado foi o seguinte: 

 
O que se propôs fazer: Indicador alvo: 

Implementar um sistema mais eficiente de 

planeamento e controlo da produção  

Taxa cumprimento dos prazos de 

entrega 

(Nº encomendas entregues dentro do 

prazo / Nº encomendas total) x100 

 
Objectivo: ± 90% 

Melhorar competências do departamento de 

concepção e desenvolvimento do produto 

Tempo de concepção e desenvolvimenro 

de um novo produto (dias) 

Implementar procedimentos sistematizados 

na área da Saúde, Higiene e Segurança no 

Trabalho 

 

 

 

5.4 Consequências 

 
A empresa apresenta indicadores de desempenho bastante elevados, com um rácio 

de VAB/Vendas de 40,8%, rentabilidade das vendas de 4,02%, autonomia 

financeira de 44,3%, todos significativamente superiores aos valores médios da 

mesma classificação de actividade económica.  
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A projecção da actividade contempla um novo investimento a decorrer no ano da 

projecção, com repercussão no ano seguinte sobre o volume de negócios, e a 

manutenção dos restantes pressupostos de exploração. Os resultados das 

projecções confirmam a consolidação do bom desempenho da actividade, que três 

anos após apresentará um rácio VAB/Vendas de 40,4%, rentabilidade das vendas 

6,9% e autonomia financeira 53,9% (figura 5.5.1) 

 

Figura 5.5.1 – Hipótese de Actividade com investimento adicional no 1º ano projecção e  

manutenção da estrutura de exploração. 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE
28752

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 2,9 2,8 2,0 4,02 6,49 6,80 6,90 2,26
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 10,4 10,1 7,6 12,6 18,3 16,4 14,6 7,9
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 2,7 3,2 2,7 5,6 8,2 8,2 7,9 2,7
4. VENDAS/ACTIVO 1, 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2
5. VAB/VENDAS 37,2 36,3 38,0 40,8 40,7 40,4 40,4 37,1
6. ENC PESSOAL/VAB 64,8 66,3 64,3 63,2 59,1 59,5 59,5 68,1
7. TAXA CRESC PROD -,2 10,7 -4,6 9,9 2,1 2,5 -2,0
8. VENDAS POR EMPREGADO 69 382 73 378 73 181 69 781 76 762 78 688 80 664 57 759

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 1,0 1,3 1,1 1,4 1,6 2,0 2,4 0,8
10. DÍVIDA/CAPITAL 2,5 1,6 1,6 1,1 1,1 0,9 0,7 1,8
11. AUTONOMIA FINANC (%) 26,1 31,3 35,8 44,3 44,9 50,1 53,9 33,5
12. ENC FIN/MEIOS LIB 10,7 7,6 4,4 5,7 4,4 4,2 3,8 9,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 2,3 2,7 3,7 2,7 2,6 2,4 2,3 3,4
pagamento 7,5 5,0 4,9 3,5 4,8 4,7 4,7 3,1
existências 1,8 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8

 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* CAE

28752

A. 

 . VOLUME DE NEGÓCIOS 2 775 284 2 861 749  3 073 582  2 930 802  3 224 018  3 304 904  3 387 869 2 310 340
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  155 120  138 602   100 363   213 961   345 447   368 263   380 800  109 007
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  79 626  80 679   61 851   117 952   209 081   224 756   233 663  52 169
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 145 729 - 116 049 -  87 112 -  139 191 -  119 511 -  119 511    248 991

B. 

 . ACTIVO TOTAL 2 927 763 2 542 112  2 281 342  2 110 493  2 547 248  2 735 444  2 972 927 1 966 549
 . PASSIVO TOTAL 2 163 753 1 745 308  1 464 025  1 175 225  1 402 899  1 366 338  1 370 159 1 308 095
 . CAPITAL PRÓPRIO  763 512  796 804   817 316   935 268  1 144 349  1 369 106  1 602 768  658 454

Nº EMPREGADOS   40    39    42    42    42    42    42 40

 

 

Pretende-se que as acções a implementar, de melhorar o sistema de 

desenvolvimento e produção da empresa, se reflictam numa redução dos 

indicadores de cumprimento dos prazos de entrega e redução dos tempos de 

desenvolvimento de novos produtos. Se estas acções se traduzirem num aumento 

do volume de negócios de 2% e numa redução dos custos de produção de 0,005, o 

efeito sobre os indicadores antes referidos confirma e consolida o bom desempenho 

da empresa, como espelha a figura 5.5.2.  
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Figura 5.5.2 – Hipótese de Actividade com aumento de 2% VN e redução de 0,005 dos 

custos de produção. 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE
28752

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 2,9 2,8 2,0 4,02 7,23 7,49 7,58 2,26
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 10,4 10,1 7,6 12,6 20,3 17,7 15,5 7,9
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 2,7 3,2 2,7 5,6 9,2 9,0 8,5 2,7
4. VENDAS/ACTIVO 1, 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2
5. VAB/VENDAS 37,2 36,3 38,0 40,8 41,3 40,9 40,9 37,1
6. ENC PESSOAL/VAB 64,8 66,3 64,3 63,2 57,1 57,6 57,6 68,1
7. TAXA CRESC PROD -,2 10,7 -4,6 12,2 2,0 2,5 -2,0
8. VENDAS POR EMPREGADO 69 382 73 378 73 181 69 781 78 297 80 261 82 276 57 759

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 1,0 1,3 1,1 1,4 1,6 2,0 2,5 0,8
10. DÍVIDA/CAPITAL 2,5 1,6 1,6 1,1 1,1 0,8 0,7 1,8
11. AUTONOMIA FINANC (%) 26,1 31,3 35,8 44,3 45,2 50,9 55,0 33,5
12. ENC FIN/MEIOS LIB 10,7 7,6 4,4 5,7 4,1 3,8 3,5 9,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 2,3 2,7 3,7 2,7 2,6 2,4 2,3 3,4
pagamento 7,5 5,0 4,9 3,5 4,8 4,7 4,7 3,1
existências 1,8 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8

 
Ind. BP

INDICADORES 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* CAE

28752

A. 

 . VOLUME DE NEGÓCIOS 2 775 284 2 861 749  3 073 582  2 930 802  3 288 466  3 370 963  3 455 579 2 310 340
 . RESULTADOS OPERACIONAIS  155 120  138 602   100 363   213 961   389 633   410 750   424 348  109 007
 . RESULTADOS LÍQUIDOS  79 626  80 679   61 851   117 952   237 875   252 474   262 073  52 169
 . INVESTIMENTO LÍQUIDO - 145 729 - 116 049 -  87 112 -  139 191 -  119 511 -  119 511    248 991

B. 

 . ACTIVO TOTAL 2 927 763 2 542 112  2 281 342  2 110 493  2 597 438  2 799 308  3 066 353 1 966 549
 . PASSIVO TOTAL 2 163 753 1 745 308  1 464 025  1 175 225  1 424 295  1 373 691  1 378 662 1 308 095
 . CAPITAL PRÓPRIO  763 512  796 804   817 316   935 268  1 173 143  1 425 617  1 687 691  658 454

Nº EMPREGADOS   40    39    42    42    42    42    42 40

 

 

Tendo em conta os princípios orientadores da actividade da turbo-nor que privilegia 

a satisfação do cliente e as boas relações de trabalho, sempre numa perspectiva de 

obtenção da qualidade  máxima, o efeito mais visível com o alcançar das metas 

traçadas pelas acções será a satisfação sentida por toda a organização, 

responsáveis e colaboradores, de terem vencido mais um desafio numa área que 

está para além da conquista de mercado e do domínio técnico.  
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5.7 CASO 6: Vamaltex – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA 

 
A empresa Vamaltex – Comércio de Têxteis, Lda, é uma sociedade por quotas com 

a classificação de actividade económica (CAE) 17400 – Fabricação de Artigos 

Têxteis Confeccionados excepto vestuário. A apresentação do caso baseia-se em 

entrevistas feitas aos promotores do novo projecto. Os dados foram obtidos a partir 

de entrevistas abertas com os responsáveis pela actividade da empresa, do Manual 

da Qualidade e Ambiente da empresa, da informação contabilística e outra 

disponibilizada pelos responsáveis da empresa. 

 

 
6.1 Contexto 

 
A empresa Vamaltex foi constituída em Janeiro de 2005, por um empresário em 

nome individual (sociedade unipessoal), com o objectivo declarado de 

desenvolvimento de uma actividade comercial em ligação à empresa Têxtil Macal 

do mesmo proprietário. Após a constituição da sociedade, estabelece com a 

empresa Têxtil Macal um contrato de exploração e aquisição de marcas. Este 

contrato surge porque a Têxtil Macal encontrava-se num processo de recuperação, 

na sequência de um processo de falência. A Vamaltex iria começar a actividade 

usando a marca ‘Macal’ adquirida à empresa gémea. 

No final do ano de 2005 foi declarada a falência da Têxtil Macal. Em Março de 2006 

os actuais gestores negoceiam a aquisição da Vamaltex e iniciam o processo de 

renovação da empresa. 

Os novos gestores têm de empreender a reorganiização da actividade da empresa a 

todos os níveis, à luz das novas dinâmicas introduzidas, desde a definição dos 

objectivos centrais do desenvolvimento da actividade à implementação dos 

processos para a obtenção desses objectivos. 

 

As principais linhas condutoras da estratégia da actividade propostas são acções 

muito exigentes em termos de orientação para o mercado. Está claro para os 

gestores da Vamaltex que querem actuar no plano internacional, com produtos 

inovadores no design e materiais, procurando satisfazer clientes de gama média ou 

alta. Um dos passos fundamentais passa pela concentração em torno da marca de 

todo o processo de inovação da empresa. Pretende-se que este processo ganhe 

forma em produtos da marca própria ou em conceitos associados aos clientes. 
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Os cerca de dois anos de actividade da Vamaltex são caracterizados pela 

necessidade de implementação de uma forma de organização empresarial capaz de 

dar resposta às novas dinâmica geradas. 

 

A Vamaltex cria, em 2007, a marca InBed e desenvolve, sobre esta marca, 

cobertores, com pêlo e sem pêlo, e mantas, dirigidos a um segmento de clientes de 

elevado padrão. A empresa tem como objectivo claro tornar a marca uma 

referência do mercado, associando à inovação e design a diversidade e qualidade 

de serviço prestado ao cliente. Conta também com a imagem do subsector têxteis-

lar positivamente considerada no plano internacional. 

O desenvolvimento de novas linhas de produtos foi acompanhada, para toda a 

gama, do desenvolvimento de novas texturas, novos padrões, acabamentos e 

cores. A aposta em privilegiar a relação com o cliente, fez acompanhar a 

preocupação com o design e a moda, a personalização de alguns produtos de 

acordo com as características dos seus clientes. No início a empresa fabricava 

essencialmente cobertores com pêlo, utilizando materiais de grande qualidade em 

algodão, lã, micromodal, algodão/linho, algodão/seda e algodão/caxemira. Neste 

curto espaço de tempo, materializando alguma da experiência que resultou de 

constatar novas preferências, ou exigências, dos clientes e evolução da vida urbana 

moderna, acrescentaram mais duas linhas de produtos, os cobertores sem pêlo e 

as mantas.  

 

Apesar de a actividade da Vamaltex, com a nova equipa de gestores,  durar há 

pouco mais de um ano, o seu design e inovação já foi reconhecido 

internacionalmente em dois eventos de referência. No Forum de Tendências da 

Heimtextil em Frankfurt, foram expostos três dos seus produtos, e o The New York 

Home Textil Show seleccionou-a na categoria de “The Best Modern Living Design”, 

no Industrial Textile Awards. Recentemente foi seleccionada pelo conceituado 

Harrods de Londres para apresentar os seus produtos no mês de Portugal, que 

ocorreu em Outubro de 2007, num acontecimento que distingue um país expondo e 

dando a conhecer o que melhor se faz nesse país. 

 

O volume de negócios no primeiro ano de actividade, 2006, situou-se em 1,35 

milhões de euros. A aposta em novos produtos, com características inovadores, e 

ultrapassadas as primeiras barreiras de desconfiança resultantes da herança 

associada à empresa original, fez aumentar fortemente o volume de negócios em 

em 2007, atingindo 3 milhões de euros. Merece particular realce o facto de 95% 
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deste volume de negócios se destinar aos mercados internacionais, reflectindo uma 

aposta forte da nova gestão quanto à internacionalização. Os principais mercados 

de destino são os Estados Unidos da América, o Reino Unido, Europa do Norte e 

Centro e Espanha. 

 

Nas diversas fases que descrevemos no diagrama da actividade empresarial estão 

presentes características associadas à orientação para o mercado. Ao nível dos 

antecedentes, os empresários/gestores estão permanentemente actualizado com as 

manifestações dos clientes, delineam as acções em conformidade com essas 

informações, mantém os colaboradores em sintonia com os objectivos a alcançar 

incentivando-os, motivando-os e incorporando as suas sugestões. Os factores da 

orientação para o mercado  centrado no cliente e nos meios de garantir a sua 

satisfação, através de produtos inovadores, são intrínsecos à organização e 

desenvolvimento da actividade. No diálogo, e nas paredes dos diversos sectores 

estão expostas as linhas norteadoras “o nosso principal objectivo é satisfazer as 

necessidades e expectativas dos nossos clientes através de um serviço inovador e 

de qualidade”. 

 

 

6.2 Questão Chave 

 
Estamos perante um caso de uma empresa que nasce do processo de recuperação 

de outra, tendo como principais desafios a reconquista de clientes e a afirmação da 

capacidade da empresa apresentar propostas ajustadas às necessidades, e 

expectactivas, dos clientes sempre com características inovadoras, tendo como alvo 

principal os mercados internacionais. As principais questões que se colocam ao 

desenvolvimento da actividade são:  

 
i) Produto – obter o reconhecimento, pelo mercado, da marca InBed, baseada no 

design e no desenvolvimento do produto e a apresentação de soluções ajustadas 

aos conceitos dos clientes. 

ii) Internacionalização – sedimentar o reconhecimento dos seus produtos nos 

mercados internacionais, nomeadamente EUA e Europa 

iii) Sistema organizacional – implementar o desenvolvimento da actividade, de 

acordo com os padrões defendidos de uma organização orientada para o 

mercado 
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Problemas específicos: as dificuldades de um projecto empresarial inicial, que 

necessita de se fazer reconhecer pelo mercado e obter recursos para uma 

actividade em crescente desenvolvimento. A empresa tem que enfrentar a má 

imagem de mercado ligada à empresa antecessora (em falência), nos 

relacionamentos com os bancos, clientes e fornecedores. 

 

 

6.3 Acção 

 
A Vamaltex é uma empresa com um elevado grau de orientação para o mercado, 

como foi ressaltado na contextualização. Ao nível das acções, que se propuseram 

desenvolver neste início de actividade, podemos distinguir diversos factores da 

orientação para o mercado: orientação para o cliente, definição de produto com 

conceitos inovadores e parcerias. A criação da marca InBed e a internacionalização 

são dois pontos cuja concretização se pode constatar. 

 
O plano de acção gizado foi o seguinte: 

 

O que se propôs fazer: Indicador alvo: 

Apresentar um serviço ajustado às 

necessidades do cliente  

- recuperar a confiança dos antigos clientes 

(Macal), com a proposta da marca InBed 

- aprofundar os mercados internacionais, 

chegando a novos clientes e com novas 

soluções. 

Introduzir produtos inovadores - a partir dos produtos cobertores e mantas, 

encontrar novas soluções baseadas em 

materiais, texturase desenhos diferenciados 

Parcerias - clientes, fornecedores ou prestadores de 

serviços. 

Aprofundar as relações para criar cumplicidade 

 

 

6.4 Consequências 

 
As projecções da actividade da Vamaltex, dado não existir um histórico de dados, 

são de natureza subjectiva - feitas pelos gestores - mas partiram de um 

levantamento realista sobre os potenciais clientes, tipo de produtos, características 

da empresa e seu ambiente. A meta estabelecida, à partida, para o volume de 

negócios a atingir em 2006, rondava os 2 milhões de euros. Com o decorrer da 
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actividade neste primeiro ano, os gestores verificaram que os aspectos negativos 

da associação da empresa à imagem da Têxtil Macal era um obstáculo superior ao 

inicialmente previsto. Por outro lado o resultado da aposta no desenvolvimento de 

produtos inovadores, como eram os cobertores sem pêlo e as mantas, mantinha-se 

uma incógnita durante 2006. Neste contexto os gestores fizeram uma revisão das 

previsões mantendo uma posição mais cautelosa para o volume de negócios a 

atingir em 2007. Os pressupostos de venda definidos neste cenário são os 

seguintes: 

VENDAS - QUANTIDADE. 2006 2007 2008 2009 2010 
Produto 1 95 000 150 000 200 000 250 000 300 000 

 
Preço Médio de Venda  15,00 

 

O resultado das projecções da actividade, de acordo com os pressupostos 

enunciados, são as que constam na Figura 5.6.1. 

 

Figura 5.6.1 – Hipótese de Actividade centrada nas Vendas de Cobertores com Pêlo. 
 

INDICADORES 2006 2007 2008 2009 2010

VOLUME DE NEGÓCIOS (VN) 1 353 750 2 137 500 2 850 000 3 562 500 4 275 000

CONSUMOS /FSE 842 655 1 218 135 1 816 417 2 322 667 2 879 542

RENTAB.LIQ.VENDAS 1,6% 3,8% 4,4% 6,8% 7,6%

RENTAB.CAPIT.PROPRIO 79,3% 74,7% 53,4% 50,9% 40,7%

RENTAB.ACTIVO TOTAL 1,1% 4,0% 6,0% 10,5% 13,8%

V.A.B. 523 805 920 631 1 030 654 1 233 698 1 390 392

V.A.B./PRODUCAO 38% 43% 36% 35% 32%

PRODUTIVIDADE (VN/Nº Emp.) 28 203 38 170 50 893 63 616 76 339

PONTO CRÍTICO VENDAS 1 321 323 1 900 810 2 405 278 2 628 429 2 924 499

 

 

Mas no segundo trimestre de 2007, a empresa começou a sentir os efeitos da 

aposta nos produtos inovadores desenvolvidos e na instalação de uma confiança, 

por parte tanto dos clientes como dos fornecedores, no novo projecto empresarial. 

A evolução verificada em 2007, traduziu-se num peso crescente dos novos 

produtos no volume de negócios realizado, e numa ainda redução do produto 

tradicional. Deste modo a gestão da Vamaltex, revê os seus planos no final de 2007 

de forma a repercutir este fenómeno na actividade futura. Os novos pressupostos 

consideram outras previsões para a quantidade a vender do Produto 1, o produto 
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tradicional, mostrando uma tendência para a manutenção ou de descida, e 

introduzem previsões para dois novos produtos, o cobertor sem pêlo e as mantas. 

No novo cenário elaborado contemplamos ainda um produto residual.  

Os pressupostos utilzados nas projecções são os seguintes: 

 2006 2007 2008 2009 2010 
VENDAS - QUANTIDADE      

Produto 1 95 000 108 200 102 790 97 651 92 768 
Produto 2  43 150 71 198 99 677 134 563 
Produto 3  32 300 53 295 74 613 100 728 
Produto 4  89 500 93 975 98 674 103 607 

 
PREÇO VENDA MÉDIO 

Produto 1 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Produto 2  14,00 14,00 14,00 14,00 
Produto 3  21,00 21,00 21,00 21,00 
Produto 4  1,00 1,00 1,00 1,00       

 

O efeito sobre os indicadores antes referidos, vem acentuar o a relação positiva dos 

novos produtos sobre o desempenho da actividade (figura 5.6.2) 

 

Figura 5.6.2 – Hipótese de Actividade com redução do peso nas Vendas de Cobertores com 

Pêlo e preponderância crescente dos novos produtos, Cobertores sem Pêlo e Mantas. 

 

INDICADORES 2006 2007 2008 2009 2010

VOLUME DE NEGÓCIOS (VN) 1 353 750 2 994 900 3 751 785 4 525 775 5 494 291

CONSUMOS /FSE 842 655 1 830 374 2 254 188 2 700 086 3 412 446

RENTAB.LIQ.VENDAS 1,6% 4,0% 7,9% 10,8% 11,5%

RENTAB.CAPIT.PROPRIO 79,3% 81,2% 66,8% 52,5% 40,4%

RENTAB.ACTIVO TOTAL 1,1% 5,6% 12,3% 17,2% 19,6%

V.A.B. 523 805 1 173 843 1 491 227 1 816 073 2 076 067

V.A.B./PRODUCAO 38% 39% 40% 40% 38%

PRODUTIVIDADE (VN/Nº Emp.) 27 628 53 480 66 996 80 817 98 112

PONTO CRÍTICO VENDAS 1 321 323 2 602 603 2 738 178 2 832 385 3 154 633

 

 

Os novos valores de desempenho reflectem a venda crescente dos novos produtos, 

cujo desenvolvimento permitiu ganhos de produtividade e a obtenção de uma 

margem de produção mais favorável. A melhoria da margem resulta 

simultaneamente do processo de investigação e da obtenção de melhores condições 

dos fornecedores, à medida que a empresa consolida a sua imagem de boa gestão. 

Na nova projecção, baseada nas condições actuais de desenvolvimento, os 

indicadores de desempenho rentabilidade das vendas, rentabilidade do activo, 
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VAB/Produção e de Produtividade são respectivamente de 11,5%, 19,6%, 38% e 

de 98.112 euros, em 2010, quando nas condições anteriores se previa atingir 

7,6%, 13,8%, 32% e 76.339 euros. 

 

A Vamaltex aposta na reconquista dos clientes alvo, através da satisfação das suas 

necessidades e exigências e ainda do desenvolvimento de novos produtos em 

resposta a novas tendências e expectactivas. Um processo necessário para a 

reconquista dos clientes é a desvinculação da empresa à imagem da marca antiga e 

a imposição de uma nova. A evolução verificada durante o ano de 2007 confirmou o 

sucesso deste processo. A cultura organizacional de orientação para o mercado da 

Vamaltex, associada à capacidade de inovação, é decisiva para a obtenção de 

níveis de desempenho económicos e financeiros elevados sendo um garante da 

sustentabilidade da actividade no médio e longo prazo. 
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5.8 Síntese Conclusiva 

 
Os seis casos estudados apresentam actividades com diferentes graus de 

orientação para o mercado. Esta realidade confirma as conclusões dos estudos 

pioneiros da construção da orientação para o mercado. Deshpandé e al. (1993) 

demonstrou que os tipos de cultura (de mercado, adhocracia, clã, hierárquica) são 

modais, ou dominantes, em vez de mutuamente exclusivos. Significando que 

muitas empresas podem ter e têm elementos de diversos tipos de culturas,  

embora ao longo do tempo, um tipo de cultura vá aparecer como dominante. Kohli 

e Jaworski (1990) consideram apropriado conceptualizar a orientação para o 

mercado de uma empresa atribuindo-lhe um determinado grau, numa escala 

contínua, em vez de de a considerar presente ou ausente. Também ficou 

demonstrado pela generalidade dos estudos analisados, no segundo capítulo, que a 

orientação para o mercado é a cultura que conduz a um melhor desempenho 

sustentado. Os casos de empresas que documentam o nosso estudo comprovam 

estas conclusões: a orientação para o mercado é a cultura que conduz a um melhor 

desempenho. As empresas que empreendem mais acções com orientação para o 

mercado também são as que apresentam melhores desempenhos. 

 

O caso 1, Empresa de Calçado X, revela uma actividade com ausência total de 

orientação para o mercado, uma actividade regulada pela subcontratação com 

imposição do produto por terceiros, sem capacidade de intervir nas características 

que quer para o seu produto ou mesmo no preço. A única área onde poderá intervir 

será na organização interna. Esta empresa apresenta índices de desempenho muito 

baixos ou negativos, com resultados líquidos continuadamente negativos a correr o 

risco de se tornar insolvente (capital próprio negativo em 2002 e 2003, 

respectivamente de -2.389 e -12.788). 

 

O caso 3, Norton, tem a sua actividade centrada na produção. Produz de acordo 

com os padrões que reputa de qualidade e depois parte à procura de clientes para 

os seus produtos. Só perante a confrontação com baixos desempenhos, com efeitos 

sobre a rentabilidade (rentabilidade das vendas -3,21%, em 2003) e o 

endividamento (dívida/capital 3,2), repensa acções com orientação para o 

mercado. 

 

O caso 2, AAA, desenvolve uma actividade com boas práticas de orientação para o 

mercado, com uma consciência clara da necessidade de a empresa conhecer os 
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seus clientes e procurar soluções a nível de produtos, parcerias e mercados que lhe 

permita atingir os níveis de desempenho desejados.  

 

O caso 4, Cindicalfe, apresenta uma organização empresarial com níveis 

consideráveis de acções com orientação para o mercado. Os gestores da empresa 

revelam estar atentos tanto às manifestações de novas tendências dos clientes, 

como a sugestões que vêm da parte dos colaboradores. A par das fontes de 

informação internas, procuram estar actualizados com o desenvolvimento do 

sector. Os resultados obtidos revelam um bom desempenho, com níveis de 

rentabilidade acima da média do sector, e indicadores financeiros que permitem 

encarar a entrada, sem constrangimentos, em novos mercados. 

 

O caso 5, turbo-nor, é a empresa, do núcleo das empresas do programa GERIR, 

que pratica a orientação para o mercado no grau mais elevado. O ciclo da 

actividade inicia-se com a auscultação de clientes ou possíveis clientes. Quando da 

auscultação dos clientes resulta a necessidade de um produto novo o departamento 

projecta e propõe aos clientes a solução concebida. A capacidade de inovação, 

associada aos uso de tecnologia, é traduzida no desenvolvimento e oferta de novos 

produtos com sucesso de resultados. Nesta empresa está bem evidente a acção em 

conformidade tão enfatizada pelos principais estudos da orientação para o 

mercado. A importância de estar informada sobre o ambiente da actividade 

também está aqui bem representada quando a empresa aproveita as alterações da 

legislação sobre a emissão de poluentes para o desenvolvimento de novos 

mercados. A empresa, apresenta excelentes indicadores de desempenho tanto 

económicos como financeiros. 

 

O caso 6, Vamaltex, tem uma estratégia de clientes clara apostando na gama 

média/alta. De forma a ganhar esta aposta procura estabelecer relacionamentos 

estáveis com os clientes, procurando satisfazer as suas preferências e 

expectactivas, não descurando o cumprimento das condições estabelecidas. 

Associado a estas opções claras dotou-se de uma capacidade de desenvolvimento 

de produtos inovadores e de qualidade e procura a distinção através da marca. 

Para além de ser uma empresa com uma estratégia de mercado bem definida, a 

Vamaltex, demonstra que a mudança da cultura organizacional, adoptando uma 

atitude de orientação para o mercado, pode ser decisiva para a obtenção de níveis 

de desempenho económicos e financeiros elevados que garantam a 

sustentabilidade da actividade no médio e longo prazo. 
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CONCLUSÕES 

 
 
Decorre da revisão de literatura que num ambiente altamente competitivo e com 

mudanças muito rápidas, em que se desenvolve actualmente a actividade das 

empresas, é de crucial importância que a organização assuma acções de orientação 

para o mercado.  

 

Uma organização necessita de estar permanentemente informada sobre a 

actividade da empresa e o ambiente em que ela se desenvolve. A gestão da 

informação inclui o desenvolvimento de um plano de actuação, a implementação e 

a avaliação da sua eficácia no ambiente real da actividade. No sentido de 

acrescentar valor estratégico à informação que circula na empresa, a gestão da 

informação deve primeiro conhecer o centro da actividade da empresa e gizar 

planos de actuação em conformidade com as escolhas decididas. 

 

Os estudos analisados sobre a necessidade de informação e a consequente 

elaboração de um plano de actuação referem que a importância do plano reside 

sobretudo no processo de elaboração do plano em contraponto com a obtenção de 

documentos formais, com a planificação da actividade. Ao destacarem a 

superioridade do processo, os estudos referem que a importância do processo de 

elaboração do plano reside no facto de os responsáveis pela gestão da empresa 

terem que repensar a organização destacando como aspectos importantes a 

obtenção de conhecimento e identificação de oportunidades e a preparação de 

tomada de decisões direccionadas para o mercado.  

No caso específico das pequenas empresas o processo de obtenção da informação e 

a sua utilização não reflecte uma análise exaustiva da estratégia, mas antes, se 

traduz, muito frequentemente, numa condução personalizada e intuitiva associada 

ao perfil do empresário/gestor. Foi demonstrado, por alguns dos estudos 

analisados, realizados em pequenas e médias empresas, que estas extraem  

vantagens de desenvolveram planos baseados numa definição estratégica que 

tenha em conta a interacção do mercado (clientes), a interacção dos concorrentes, 

a interacção do ambiente e o posicionamento dos recursos. No caso de muitas 

pequenas e médias empresas, a obtenção desta capacidade de definição de acções 

estratégicas passa, necessariamente, pelo recurso a fontes externas de informação 

ou aconselhamento. 
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Foi demonstrado pelos trabalhos analisados, sobre o uso do plano no seio das 

pequenas e médias empresas, a existência de uma relação positiva entre a criação 

de um business plan e um elevado grau de desempenho. Esta relação positiva, 

entre a criação de um plano e o desempenho, é considerado advir do processo de 

elaboração do plano ajudar as empresas a identificar riscos e oportunidades de 

mercado e planear para actuar no devido tempo permitindo aumentar as 

possibilidades de sucesso. 

 

A relação estabelecida entre o plano e a informação, permite-nos concluir que a 

eficácia do plano está dependente dos princípios e atitudes da organização na 

definição das estratégias de desenvolvimento da actividade.  A pesquisa e utilização 

da informação tem que ser orientada de acordo com o sistema de organização que 

conduz a actividade a obter o melhor desempenho, de uma forma sustentada e 

continuada. A influência da existência de um plano sobre o desempenho da 

actividade deve ser analisada do ponto de vista de um elemento que pode 

antecipar a visualização dos efeitos das acções, de orientação para o mercado, 

permitindo eventuais correcções às acções se elas não conduziram aos objectivos 

preconizados. Deste modo não se considera que o plano tenha uma relação directa 

com o desempenho, é antes uma ferramenta que pode ajudar a confirmar ou a 

rever uma dada actuação assente num dos factores críticos, nomeadamente os 

associados à orientação para o mercado 

 

Desde os anos noventa, altura em que surgem a maior parte dos estudos que 

constituem referência, ainda actualmente, sobre o conceito de orientação para o 

mercado que se multiplicaram os trabalhos de investigação provando que o sistema 

de organização, que conduz a um desempenho mais elevado da actividade, são os 

sistemas que adoptam acções de orientação para o mercado. 

 

O conhecimento do cliente constitui o ponto central da actividade para os 

investigadores da orientação para o mercado. Esta premissa requer a avaliação dos 

atributos internos da actividade e o seu ajustamento ao mundo externo, centrado 

no cliente. 

 

Os principais contributos para a definição da orientação para o mercado são 

unânimes na colocação do cliente e a satisfação das suas necessidades e 

preferências, imediatas ou latentes, como o centro da organização das actividades. 

As diferenças surgem no ênfase atribuído aos outros factores da orientação para o 
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mercado como seja o conhecimento da concorrência, as formas de organização 

facilitadoras da disseminação da informação e acção em conformidade, a 

coordenação interfuncional segundo outros, ou ainda desenvolvimento e 

implementação de estratégias.  

 

Para algumas correntes o que caracteriza uma actividade com orientação para o 

mercado é a criação de valor para o cliente. Para estes a forma de criação de valor 

superior para os clientes é conseguida através de três componentes 

comportamentais – a orientação para o cliente, a orientação para a concorrência e 

a coordenação interfuncional – e de dois critérios de decisão – objectivos de longo 

prazo e rentabilidade. A orientação para o cliente e para a concorrência 

compreende todas as actividades dirigidas para a obtenção de informação acerca 

dos clientes e dos concorrentes, do mercado alvo, e a disseminação da informação 

pelas diversas áreas de negócio. A componente coordenação interfuncional, dá 

consequência às duas anteriores através da coordenação de esforços dos diversos 

sectores da empresa que se devem basear na informação obtida para criar valor 

para os compradores. 

 

Reconhecendo o papel central do cliente, outras correntes enfatizam o papel da 

informação considerando que a tomada de acções deve ser baseada no 

conhecimento do mercado e não apenas na verbalização da opinião do cliente. O 

conhecimento do mercado deve ser assumido como um conceito amplo que incui 

factores exógenos (como a influência da concorrência, das tecnologias, da 

regulamentação e outras) que afectam as necessidades e preferências do cliente, 

actuais e futuras. A informação obtida para responder efectivamente a uma 

necessidade de mercado necessita de ser disseminada no interior da organização, 

convocando a participação de todos os departamentos, ou sectores, para conceber 

ou desenvolver produtos ou soluções, para dar execução à sua produção e para 

obter os recursos necessários. O elemento unificador dos dois, produção e 

disseminação do conhecimento, é a acção em conformidade. A actuação em 

conformidade implica a selecção do mercado, ou mercados, alvo, a concepção e 

oferta de produtos ou soluções adequadas às necessidades, ou preferências, 

actuais e antecipadas, sendo mais uma vez necessária a concorrência de todos os 

recursos da empresa.  

Nesta concepção da orientação para o mercado distinguem-se quatro naturezas de 

factores, que considerados conjuntamente permitem caracterizar uma empresa 

como apresentando um maior, ou menor, grau de orientação para o mercado. Os 
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quatro factores são os antecedentes (factores de gestão senior, dinâmicas 

interdepartamentais e sistemas de organização) ou condições que promovem ou 

incentivam a orientação para o mercado; a construção da orientação para o 

mercado (inclui a produção e disseminação, do conhecimento, e a acção em 

conformidade); os moderadores (da oferta e da procura) que fortalecem ou 

enfraquecem a relação, entre a orientação para o mercado e o desempenho da 

actividade, e as consequências da orientação para o mercado, como a resposta de 

clientes, dos empregados e do desempenho. 

 

A importância da orientação para o mercado, derivadas das duas correntes 

anteriores, advém segundo outros, de promover a obtenção e utilização da 

informação dos clientes para desenvolver uma estratégia que vá de encontro às 

necessidades dos clientes e implemente essa estratégia em conformidade com as 

necessidades e preferências dos clientes escolhidos. Nesta visão da orientação para 

o mercado assente na estratégia assume particular relevo o plano de accção 

centrado no cliente. As organizações devem desenvolver planos com um conjunto 

de objectivos, alocação de recursos, delegação de responsabilidades para executar 

o plano e reflectindo o grau em que o processo de planeamento estratégico 

contempla as necessidades e preferências dos clientes. Para estes o grau de 

orientação para o mercado, de uma organização, fornece o factor discriminante 

mais forte entre um elevado e baixo desempenho da actividade. 

 

A inovação organizacional é, para alguns, o elemento fulcral da relação entre a 

orientação para o cliente, associada à cultura da empresa, para a obtenção de um 

impacto mensurável sobre o desempenho da actividade. A chamada cultura de 

mercado, que dá importância à competitividade e realização de metas, que seja 

altamente orientada para o cliente e simultaneamente inovadora conduz a 

melhores desempenhos da actividade. Esta importância de uma organização com 

cultura de mercado, orientada para o cliente,  sobrepõe-se à importância das 

culturas nacionais, sendo de aplicação internacional. 

 

A partir das quatro abordagens da orientação para o mercado, explorando a criação 

de valor para o clientes, a produção e utilização da informação ou conhecimento do 

cliente, acentuando o papel da estratégia de actuação ou a inovação organizacional, 

surgiram diversos trabalhos, procurando determinar a importância que 

determinados factores em particular (a inovação tecnológica, as marcas, os 
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sectores de mercado, a internacionalização dos mercados, a dimensão das 

empresas, entre outros) tinham sobre o desempenho. 

 

Dos diversos trabalhos de pesquisa analisados os resultados indicam que quando 

comparada a estratégia, a dimensão da empresa, características do sector, 

características associadas ao país, a orientação para o mercado é a dimensão que 

apresenta a relação positiva mais forte com o desempenho.  

 

 

Importa saber quais os instrumentos associados à orientação para o mercado que 

devem ser adoptados pela actividade empresarial por forma a garantir o melhor 

desempenho da actividade. 

 

Os casos apresentados comprovam a teoria. As empresas que adoptam mais 

acções com orientação para o mercado são as que conduzem a melhores 

desempenhos traduzidos em indicadores de gestão, económicos ou financeiros.  

 

As boas práticas de orientação para o mercado que se traduzem num desempenho 

superior estão associadas aos casos em que existe uma estratégia clara de 

definição do mercado e onde se promove a relação com o cliente, no sentido de 

conhecer as suas necessidades ou preferências. Na empresa Cindicalfe (caso 4) 

está perfeitamente delineado o tipo de clientes que pretendem satisfazer e a 

abordagem aos mercados internacionais. Os gestores manifestam-se atentos às 

manifestações das novas tendências dos clientes alvo, não descurando o 

acompanhamento da evolução do sector. Na empresa turbo-nor (caso 5) é realçado 

que o ciclo da actividade tem início com a auscultação de clientes ou potenciais 

clientes, seguido da apresentação de soluções tecnológicas que sejam uma 

resposta ao que foi captado. Esta forma de actuação estende-se ao mercado 

internacional. A Vamaltex (caso 6), tendo sempre como alvo clientes da chamada 

gama média/alta, projecta e desenvolve novos produtos resultantes do contacto 

directo com os clientes e da reacção destes a novas propostas. Faz parte da 

estratégia desta empresa integrar nos produtos, alguns elementos que traduzem 

uma preferência personalizada do cliente. A empresa CCC (caso 1) não faz uma 

procura activa e dirigida de clientes, apresentando dificuldades em manter o 

desenvolvimento da actividade. 
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A capacidade das empresas actuarem em conformidade com o conhecimento do 

mercado, através da coordenação interfuncional e da capacidade de inovar ou 

desenvolver soluções adequadas às necessidades e preferências dos clientes, é 

outro factor que reforça a obtenção de um desempenho elevado. A turbo-nor (caso 

5) extrapolou as competências que adquiriu na produção de equipamento para o 

sector da cortiça desenvolvendo soluções de base mais tecnológica e de aplicação 

em variados sectores de actividade, tendo como mola impulsionadora, 

originalmente, a alteração de legislação ambiental. A Vamaltex (caso 6) apercebeu-

se que havia uma alteração nas preferências dos seus clientes e iniciou um 

processo de desenvolvimento de produtos com novas vertentes, tendo deslocado a 

ênfase da actividade da produção de cobertores com pelo para cobertores sem 

pêlo. Parelelamente inovou nas texturas, design, materiais. A empresa AAA (caso 

2) atenta às alterações de mercado acrescentou uma nova linha de produtos à 

gama anteriormente produzida, para responder a um tipo de clientes característico 

das grandes superfícies. 

 

Uma boa política comercial e de orientação para o mercado é fundamental para 

obter um bom desempenho económico e financeiro. A Vamaltex (caso 6) 

demonstra bem como a mudança da cultura organizacional em direcção a uma 

cultura com orientação para o mercado pode ser decisiva para a sustentação da 

actividade de uma empresa, com os padrões de rentabilidade e equilíbrio financeiro 

desejáveis, no médio e longo prazo. A Norton (caso 3) tomou consciência da 

necessidade de empreender uma política comercial activa de procura de clientes, e 

auscultação das suas preferências, para melhorar o desempenho económico e 

financeiro da empresa. 

 

 

As conclusões extraídas por este trabalho estão condicionadas pelo número de 

empresas estudado, pela informação disponível e pelo período de análise limitado 

no tempo. Uma das possíveis extensões deste trabalho para estabelecer conclusões 

que possam ser generalizáveis, seria a realização de um inquérito dirigido às 

pequenas e médias empresas portuguesas com os items mais importantes da 

orientação para o mercado, utilizando ou adaptando as escalas de Narver e Slater 

(1990) ou/e Kohli e Jaworski (1990). Aos items deviam estar associadas escalas de 

Likert, que permitissem uma graduação da sua importância. O inquérito devia 

abranger um número de empresas suficiente para permitir uma análise extensiva e 

conclusiva sobre a adopção de medidas de orientação para o mercado nas 
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pequenas e médias empresas portuguesas. Outro estudo de natureza temporal 

baseia-se na obtenção de informação sobre indicadores de desempenho em 

períodos diferentes, distanciados no mínimo três anos, para permitir uma avaliação 

mais completa das acções de mercado tomadas e os seus efeitos sobre a 

sustentação do desempenho. 

 

Em novos estudos de casos será relevante avaliar os efeitos da orientação para o 

mercado em relação ao ambiente externo das empresas, ou cruzando com outras 

variáveis como por exemplo a inovação, de processo ou produdo. 

 

 

Os novos estudos devem permitir retirar conclusões sobre as acções de orientação 

para o mercado que melhor permitem um bom desempenho e a competitividade 

sustentada das pequenas e médias empresas. 
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APÊNDICE  

 
 
INDICADORES   do Módulo 7ESTIND 
_______________________________________________________________________  

Nome Liquidez Geral .1 

Definição Demonstra a capacidade da empresa em fazer face às dívidas, a 

partir do Activo  Circulante. 

Fórmula (Existências + Clientes + Outros C.P. + Disponibilidades) / 

(Fornecedores + Emp. Obtidos C.P. + Outras Dívidas C.P.) 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome Liquidez Reduzida .2 

Definição Demonstra a capacidade da empresa em fazer face às dívidas, a 

partir do Activo  Disponível. 

Fórmula (Clientes + Outros C.P. + Disponibilidades) / (Fornecedores + 

Emp. Obtidos C.P. + Outras Dívidas C.P.) 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome Liquidez Imediata .3 

Definição Demonstra a capacidade da empresa em fazer face às dívidas, a 

partir das Disponibilidades. 

Fórmula (Disponibilidades) / (Fornecedores + Emp. Obtidos C.P. + Outras 

Dívidas C.P.) 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome Autonomia Financeira .4 

Definição Demonstra o valor do "Activo" financiado por "Capitais Próprios" 

Fórmula Capital Próprio / Activo Total  

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

Nome Autonomia Financeira c/Suprimentos .5 

Definição Demonstra o valor do "Activo" financiado por "Capitais Próprios" 

mais Suprimentos 

Fórmula (Capital Próprio + Suprimentos) / Activo Total  

Tipo % 
_______________________________________________________________________  
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Nome Cobertura do Imobilizado .6 

Definição Mostra em que medida os capitais permanentes são suficientes 

para cobrirem o imobilizado. 

Fórmula (Capitais Póprios + Emp. Obtidos L.P. + Outras Dívidas L.P.) / 

Imobilizado 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome Cobertura do Projecto .7 

Definição Mostra em que medida os investimentos são financiados pelos 

capitais próprios ou dos sócios. 

Fórmula (Capitais Póprios Inicio + Novas entradas capital) / (Activo Inicio + 

Novos Investimentos) 

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

Nome Solvabilidade Total .8 

Definição Relaciona o capital investido pelos sócios/accionistas com os 

capitais alheios (dívidas) 

Fórmula Capital Próprio / ((Fornecedores + Emp. Obtidos C.P. + Outras 

Dívidas C.P. + Emp. Obtidos L.P. + Outras Dívidas L.P.) 

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

Nome Índice de Endividamento .9 

Definição Mostra em que medida os activos são financiados pelos capitais 

alheios. 

Fórmula (Fornecedores + Emp. Obtidos C.P. + Outras Dívidas C.P. + Emp. 

Obtidos L.P. + Outras Dívidas L.P.) / Activo Total  

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

Nome Rentabilidade Líquida das Vendas .10 

Definição Resultado Líquidos comparados com as Vendas 

Fórmula Resultado Líquidos / Vendas * 100 

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

Nome Rentabilidade dos Capitais Próprios  .11 

Definição Taxa de rentabilidade dos capitais próprios 

Fórmula (Resultado Líquido) / (Capital Próprio ) * 100 

Tipo % 
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_______________________________________________________________________  

Nome Rendibilidade do Activo .12 

Definição Taxa de rendibilidade dos activos (dos bens) da empresa 

Fórmula (Resultado Líquido) / (Activo Total ) * 100 

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

Nome Valor Acrescentado Bruto (VAB) .13 

Definição É dado pela  soma dos meios libertos§ com os custos com pessoal 

Fórmula Res.Líquidos + Amortizações + Provis.+ IRC + Enc. Financeiros + 

Custos c/Pessoal 

Tipo Euros 

 § Meios libertos = Result. Líquidos+Amortizações+Prov+IRC+Enc. Financeiros 
_______________________________________________________________________    

Nome Valor Acrescentado Bruto face à Produção .14 

Definição Relaciona o VAB com o valor da Produção (Total de Proveitos) 

Fórmula VAB / Produção 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome Cash Flow – Óptica Económica .15 

Definição Mostra os valores disponibilizados pela actividade. 

Fórmula Resultados antes Impostos + Amortizações + Provisões – Ganhos 

de Venda Imobilizado  

Tipo Euros 
_______________________________________________________________________  

Nome Cash Flow – Óptica Financeira .16 

Definição Apresenta o Cash Flow económico adicionado dos fluxos 

financeiros gerados, pelas variações do fundo de maneio e dos 

fluxos de capitais. 

Fórmula Resultados Líquidos + Amortizações + Provisões + ∆ 

(Existências+Clientes-Fornecedores) + ∆ (Dividas M/L 

Prazo+Dívidas C.P.) + Entradas Capital 

Tipo Euros 
_______________________________________________________________________  

Nome Cash Flow face às Vendas .17 

Definição Compara o Cash Flow económico com as Vendas 

Fórmula Cash Flow / Vendas 

Tipo % 
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_______________________________________________________________________  

Nome Custos Fixos Totais  .18 

Definição Apresenta os custos estruturais da empresa, mostrando o valor 

total dos considerados Custos Fixos da actividade 
Fórmula Custos c/Pessoal + Fornec. Serviços Externos (fixos) + O. Desp. 

Encarg.+ Amortizações + Provisões + Enc. Financeiros M/L Prazo 

Tipo Euros  
_______________________________________________________________________  

Nome Custos Variáveis Totais  .19 

Definição Apresenta o valor dos consumos intermédios e outros custos 

variáveis da actividade. 

Fórmula Consumos Matérias Primas + Custo Mercadorias Vendidas + 

Fornec. Serviços Externos (variáveis) + Impostos + Enc. 

Financeiros Funcionamento 

Tipo Euros  
_______________________________________________________________________  

Nome Margem Bruta das Vendas  .20 

Definição Mede a margem gerada directamente pela produção. 

Fórmula Total de Proveitos – Custos Variáveis Totais 

Tipo Euros  
_______________________________________________________________________  

Nome Ponto Crítico das Vendas  .21 

Definição O volume de vendas para o qual os resultados do exercício são 

nulos, tornando-se positivos para valores de vendas acima deste e 

negativos para valores de vendas inferiores. 

Fórmula Custos Fixos Totais / (Margem Bruta/Total de Proveitos) 

Tipo Euros  
_______________________________________________________________________  

Nome Valor Actualizado Líquido (VAL)  .22 

Definição É o somatório dos Cash Flows Líquidos (de Investimento) anuais, 

actualizados a uma taxa dada (a taxa de actualização). O último 

cash flow deve contemplar o valor residual atribuído ao projecto. 
 

Fórmula 

! 

CF
K

(1+ TA)
K

K

N

"      

 CFk – Cash Flow do período k (inclui a componente investimento, exploração e 
desinvestimento); N – número de anos do projecto; TA – taxa de actualização 

Tipo Euros 
_______________________________________________________________________  
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Nome Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)  .23 

Definição É a taxa de actualização que iguala o VAL a zero, ou seja a taxa 

que permite a recuperação do valor investido. 

Fórmula 

! 

CF
K

(1+ t)
K = 0

K

N

"  

Tipo % 
_______________________________________________________________________  

 
 
 
INDICADORES  do Módulo IND_EVOL 
 
 
A. RENTABILIDADE E EFICIÊNCIA 
_______________________________________________________________________  

Nome 1. RENTABILIDADE DAS VENDAS 

 Ver  indicador .10  

_______________________________________________________________________  

Nome 2. RENTABILIDADE DO CAPITAL 

 Ver  indicador .11 

_______________________________________________________________________  

Nome 3. RENTABILIDADE DO ACTIVO 

 Ver  indicador .12 

_______________________________________________________________________  

Nome 4. VENDAS /ACTIVO 

Definição Mostra o nº de vezes que os activos são cobertos pelo volume de 

negócios. 

Fórmula Total de Vendas / Activo Total 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome 5. VAB/ VENDAS 

Definição Mostra a representação do VAB em relação às Vendas. 

Fórmula VAB / Total Vendas 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome 6. ENC. PESSOAL / VAB 

Definição Mostra a representação das Despesas com o Pessoal em relação ao 

VAB. 

Fórmula Despesas c/Pessoal / VAB 

Tipo Número 
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_______________________________________________________________________  

Nome 7. TAXA CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO 

Definição Traduz o crescimento do Valor da Produção num dado ano, em 

relação ao anterior. 

Fórmula (Produção Ano n / Produção Ano n-1 – 1) x100 

Tipo Taxa 
_______________________________________________________________________  

 

Nome 8. VENDAS POR EMPREGADO 

Definição Mede o volume de negócios realizado por cada trabalhador. É um 

indicador de produtividade. 

Fórmula Total Vendas / Nº de trabalhadores 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

 
 
 
B. SITUAÇÃO FINANCEIRA 
_______________________________________________________________________  

Nome 9. LIQUIDEZ  

 Ver  indicador .1  

_______________________________________________________________________  

Nome 10. DÍVIDA/CAPITAL 

Definição Mostra a proporção dos capitais alheios, em relação aos capitais 

próprios, na empresa. 

Fórmula (Dívidas de Curto + M/Longo Prazo)/ Capital Próprio 

Tipo Número 
_______________________________________________________________________  

Nome 11. AUTONOMIA FINANCEIRA 

 Ver  indicador .4 

_______________________________________________________________________  

Nome 12. ENC. FINANCEIROS /MEIOS LIBERTOS 

Definição Mede o peso dos encargos financeiros sobre os meios libertos. 

Fórmula Encargos Financeiros / Meios Libertos 

 Meios libertos = Result. Líquidos+Amortizações+Prov+IRC+Enc. Financeiros 

Tipo % 
_______________________________________________________________________  
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Nome 13. TEMPOS MÉDIOS  

  

 13.1 Cobrança 

Definição Indica-nos o número de meses que, em média, a empresa demora 

a receber dos clientes. 

Fórmula Clientes/ (Vendas e Prestação de Serviços) *12 

 
 13.2 Pagamentos 

Definição Indica-nos o número de meses que, em média, a empresa demora 

a pagar aos fornecedores. 

Fórmula Fornecedores/(Custos Existências Vendidas + Forn. Serv. Ext.)*12 

  
 13.3 Existências 

Definição Indica-nos quantos meses, em média, de vendas representam as 

existências em armazém. 

Fórmula Existências / Total de Vendas * 12 

 

Tipo Meses 
_______________________________________________________________________  
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1. CCC - EMPRESA DE CALÇADO   

(Fábricação de Calçado) 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.1.1 

Módulo: 6RESTESB 

 
    
 

 

2003 2004 2005 2006

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 300 000 307 500 315 188 323 067

PRESTACAO SERVICOS 0 0 0 0

TRAB.p/PP EMPRESA 0 0 0 0

VARIAC.EXISTENCIAS 0 0 0 0

 TOTAL DE PROVEITOS 300 000 307 500 315 188 323 067

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 0 0 0 0

FORN.SERVIC.EXTERNOS 30 000 30 750 31 519 32 307

IMPOSTOS 150 154 158 162

DESPESAS c/PESSOAL 273 488 274 855 281 726 288 769

OUTR.DESP.e ENCARG. 900 923 946 969

AMORTIZ.e REINTEG. 5 326 5 326 3 551 3 551

PROVISOES 0 0 0 0

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 309 863 312 007 317 899 325 758

 RESUL.EXPLOR.LIQUIDO -9 863 -4 507 -2 711 -2 690

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 536 548 562 576

  .Financiamento 0 0 0 0

 TOTAL 536 548 562 576

 RESUL.APOS ENC.FINANC. -10 399 -5 055 -3 273 -3 266

RENDIM.APLIC.FINANC. 0 0 0 0

DIFERENC.CAMBIAIS 0 0 0 0

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0 0 0 0

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0 0 0 0

 RESULT.ANTES IMPOSTOS -10 399 -5 055 -3 273 -3 266

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0 0 0 0

 RESULTADOS LIQUIDOS -10 399 -5 055 -3 273 -3 266

2003 2004 2005 2006

BALANÇO

  ACTIVO

IMOBILIZADO 19 094 13 768 10 218 6 667

  IMOBIL.CORPOREO 177 531 177 531 177 531 177 531

  IMOBIL.INCORPOR. 86 86 86 86

  -Amortiz.Acumul. 158 523 163 849 167 400 170 951

  IMOBIL.FINANCEIRO 0 0 0 0

CIRCULANTE 23 317 23 862 24 421 24 994

 EXISTENCIAS 0 0 0 0

  MATER.PRIM+SUBS. 0 0 0 0

  PROD.ACAB+C.FAB. 0 0 0 0

  -Prov.Desv.Exist. 0 0 0 0

 DIVIDAS DE TERCEIROS 21 817 22 362 22 921 23 494

  MEDIO LONGO PRAZO 0 0 0 0

  CURTO PRAZO 21 817 22 362 22 921 23 494

   CLIENTES 21 817 22 362 22 921 23 494

   DEVEDORES 0 0 0 0

   -Prov.C.Cob.Duv. 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

 DEPOS.BANC. e CAIXA 1 500 1 500 1 500 1 500

ACRESCIMOS e DIFERIMENT. 0 0 0 0

ACTIVO TOTAL 42 411 37 630 34 639 31 661

CAP.PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO -12 788 -17 843 -21 116 -24 383

 CAPITAL SOCIAL 25 000 25 000 25 000 25 000

 RESERVA REVALIAC. 0 0 0 0

 RESERV/RESULT.TRANS. -27 389 -37 788 -42 843 -46 116

 RESULT.EXERCICIO -10 399 -5 055 -3 273 -3 266

 -Result.a Distrib. 0 0 0 0

DIVIDAS A TERCEIROS 55 199 55 474 55 755 56 044

 MEDIO LONGO PRAZO 0 0 0 0

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 0 0 0 0

  SOCIOS 0 0 0 0

  OUTROS 0 0 0 0

 CURTO PRAZO 55 199 55 474 55 755 56 044

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 52 224 52 424 52 630 52 840

  FORNECEDORES 2 975 3 049 3 126 3 204

  RESULT.a DISTRIB. 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

  OUTROS 0 0 0 0

TOT.CAP.PROP.E PASS 42 411 37 630 34 639 31 661

2003 2004 2005 2006

PLANO FINANCEIRO

 OPERAC.EXPLORACAO

RECEBIMENTOS 357 217 365 380 374 514 383 877

 .DE VENDAS 357 217 365 380 374 514 383 877

 .OUTROS 0 0 0 0

PAGAMENTOS 523 762 365 032 374 158 383 512

 .MAT.PR+SUBS,MERC. 165 200 0 0 0

 .FORN.SERV.EXTERNOS 32 725 36 518 37 431 38 367

 .DESPES.c/PESSOAL 273 488 274 855 281 726 288 769

 .OUTROS 52 350 53 659 55 000 56 375

 SALDO DE EXPLORACAO -166 545 348 356 365

 OPERAC.REPARTICAO 536 548 562 576

 .ENCARG.FINANCEIROS 536 548 562 576

 .IMPOSTO s/RENDIM. 0 0 0 0

 .DISTRIB.RESULTAD. 0 0 0 0

 .RENDIM.APLIC.FIN. 0 0 0 0

 OPERAC.INVESTIMEN. 0 0 0 0

 OPERACOES CAPITAL

RECEBIMENTOS 52 224 52 424 52 630 52 840

 .CAPIT.SOC.+PR.EMIS 0 0 0 0

 .SUPRIMENTOS 0 0 0 0

 .EMPR.BANC.C.PRAZO 52 224 52 424 52 630 52 840

 .EMPREST.FORNECEDORES 0 0 0 0

 .EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS RECEBIM. 0 0 0 0

PAGAMENTOS 0 52 224 52 424 52 630

 .REEMB.SUPRIMENT. 0 0 0 0

 .REEM.EMP.BANC.c/PR 0 52 224 52 424 52 630

 .REEM.EMP.M/L PRAZO+FORN 0 0 0 0

 .REEMB.EMP.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS PAGAMENTOS 0 0 0 0

 SALDO OPERAC.CAPIT. 52 224 200 205 210

 SALDO DO ANO -114 857 0 0 0

 SALDO ACUMULADO 1 500 1 500 1 500 1 500
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1. CCC - EMPRESA DE CALÇADO  

(Fábricação de Calçado) 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.1.1 

Módulo: 7ESTIND 

 

 

2003 2004 2005 2006

INDICADORES

LIQUIDEZ GERAL 0,42 0,43 0,44 0,45

LIQUIDEZ REDUZIDA 0,42 0,43 0,44 0,45

LIQUIDEZ IMEDIATA 0,03 0,03 0,03 0,03

AUTONOMIA FINANCEIRA -30,15% -47,42% -60,96% -77,01%

AUT. FINANC. c/ SUPRIM. -30,15% -47,42% -60,96% -77,01%

COBERTURA IMOBILIZ. -0,67 -1,30 -2,07 -3,66

COBERTURA PROJECTO -1,47% -1,47% -1,47% -1,47%

SOLVABILIDADE TOTAL -23,2% -32,2% -37,9% -43,5%

INDICE ENDIVIDAMEN. 130,2% 147,4% 161,0% 177,0%

RENDAB.LIQ.VENDAS -3,5% -1,6% -1,0% -1,0%

RENDAB.CAPIT.PROPRIO 81,3% 28,3% 15,5% 13,4%

RENDAB.ACTIVO TOTAL -24,5% -13,4% -9,4% -10,3%

V.A.B. 268 950 275 674 282 566 289 630

V.A.B./PRODUCAO 1 1 1 1

CASH  FLOW - Op.Econ. -5 073 271 278 284

CASH  FLOW - Op.Fin. 209 158 942 966 990

CASH FLOW/VENDAS -1,7% 0,1% 0,1% 0,1%

CUSTOS FIXOS TOTAIS 279 713 281 103 286 223 293 289

CUSTOS VARIAV.TOTAIS 30 686 31 452 32 238 33 044

MARG.BRUTA VENDAS 269 314 276 048 282 949 290 023

PONTO CRITICO VENDAS 311 584 313 131 318 834 326 706

VALOR ACTUAL.LIQUIDO -2 514

T. I. R. do Projecto -0,5%

2003 2004 2005 2006

ESTRUTURA DE CUSTOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PRESTACAO SERVICOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TRAB.p/PP EMPRESA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VARIAC.EXISTENCIAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 TOTAL DE PROVEITOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

FORN.SERVIC.EXTERNOS 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

IMPOSTOS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

DESPESAS c/PESSOAL 91,2% 89,4% 89,4% 89,4%

OUTR.DESP.e ENCARG. 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

AMORTIZ.e REINTEG. 1,8% 1,7% 1,1% 1,1%

PROVISOES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 103,3% 101,5% 100,9% 100,8%

 RESUL.EXPLOR.LIQUID -3,3% -1,5% -0,9% -0,8%

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

  .Financiamento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 TOTAL 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

 RESUL.APOS ENC.FIN. -3,5% -1,6% -1,0% -1,0%

RENDIM.APLIC.FINANC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIFERENC.CAMBIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULT.ANT.IMPOST. -3,5% -1,6% -1,0% -1,0%

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULTADOS LIQUIDOS -3,5% -1,6% -1,0% -1,0%

2003 2004 2005 2006

FUNDO DE MANEIO

DISPONIBILIDADES 0 0 0 0

CLIENTES 21 817 22 362 22 921 23 494

EXISTENCIAS 0 0 0 0

  Mater.Primas+Subs 0 0 0 0

  Prod.Acab.+SemiAc 0 0 0 0

FORNECEDORES 2 975 3 049 3 126 3 204

OUTROS - PASS.C.PR. 0 0 0 0

FUNDO DE MANEIO 18 842 19 313 19 796 20 290

NECES.ADIC.F.MANEIO 162 007 471 483 495
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1. CCC - EMPRESA DE CALÇADO  

(Fábricação de Calçado) 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.1.1 

Módulo: IND_EVOL 

 
INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS

2000-2006

BALANÇO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro
ACTIVO TOTAL  156 515,11  211 716,86  162 811,20  42 410,91  37 630,38  34 638,81  31 661,21
IMOBILIZADO  35 656,53  34 138,34  24 420,18  19 094,24  13 768,30  10 217,67  6 667,05
  Imob corp.+incorp.  35 656,53  34 138,34  24 420,18  19 094,24  13 768,30  10 217,67  6 667,05
  Imob outras   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

CIRCULANTE  120 858,58  177 578,52  138 391,02  23 316,67  23 862,08  24 421,14  24 994,16
  Existências   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  Dívidas terceiros   0,00  69 206,52  22 034,16  21 816,67  22 362,08  22 921,14  23 494,16
  Títulos negociáveis   0,00   0,00   0,00
  Depósitos e caixa  120 858,58  108 372,00  116 356,86  1 500,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00
  Acréscimos e difer   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

CAPITAL PRÓPRIO  26 824,47  32 045,10 - 2 388,78 - 12 788,05 - 17 843,24 - 21 116,36 - 24 382,54
  Capital  24 939,89  24 939,89  25 000,00  25 000,00  25 000,00  25 000,00  25 000,00
  Reservas+Res. Trans.  36 068,68  1 884,60  7 045,09 - 27 388,78 - 37 788,05 - 42 843,24 - 46 116,36
  Result Exerc - 34 184,10  5 220,61 - 34 433,87 - 10 399,27 - 5 055,20 - 3 273,12 - 3 266,18

PASSIVO TOTAL  129 690,64  179 671,76  165 199,98  55 198,95  55 473,63  55 755,17  56 043,75
  Provisões p/riscos   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  Dív ml prazo   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  Dívidas terceiros  129 690,64  179 671,76  165 199,98  55 198,95  55 473,63  55 755,17  56 043,75
  Acréscimos e difer   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

TOTAL CAP PRÓPRIO 
               E PASSIVO  156 515,11  211 716,86  162 811,20  42 410,91  37 630,38  34 638,81  31 661,21

CONTA DE RESULTADOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro
Vend+Prest serv+Subs   253 926,47   279 744,76   273 559,34   300 000,00   307 500,00   315 187,50   323 067,19
Trab pp emp    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Variação produção    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
PRODUÇÃO   253 926,47   279 744,76   273 559,34   300 000,00   307 500,00   315 187,50   323 067,19

CEVC    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
MARGEM BRUTA   253 926,47   279 744,76   273 559,34   300 000,00   307 500,00   315 187,50   323 067,19

Enc pessoal   211 416,84   219 325,83   250 099,40   273 487,50   274 854,94   281 726,31   288 769,47
Forn serv terc   43 309,83   40 870,88   31 657,07   30 000,00   30 750,00   31 518,75   32 306,72
Imp+Outr enc+Outr prov    490,44    570,38   3 396,01   1 050,00   1 076,25   1 103,16   1 130,74
Custos-Prov Ext   2 432,53 -  6 101,17   10 942,89    0,00    0,00    0,00    0,00
MEIOS LIBERT. TOTAIS -  3 723,18   25 078,84 -  22 536,03 -  4 537,50    818,81    839,28    860,26

Enc financ    897,01    593,31   1 580,55    535,83    548,07    561,77    575,82
Prov imp s/lucros    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
CASH FLOW -  4 620,19   24 485,53 -  24 116,58 -  5 073,33    270,74    277,51    284,45

Prov+Amort exerc   29 563,91   19 264,92   10 317,29   5 325,94   5 325,94   3 550,63   3 550,63
RESULTADO EXERCICIO -  34 184,10   5 220,61 -  34 433,87 -  10 399,27 -  5 055,20 -  3 273,12 -  3 266,18  

 

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) -13,46 1,87 -12,59 -3,47 -1,64 -1,04 -1,01
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) -127,4 16,3 1441,5 81,3 28,3 15,5 13,4
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) -21,8 2,5 -21,1 -24,5 -13,4 -9,4 -10,3
4. VENDAS/ACTIVO 1,6 1,3 1,7 7,1 8,2 9,1 10,2
5. VAB/VENDAS 81,8 87,4 83,2 89,7 89,7 89,7 89,7
6. ENC PESSOAL/VAB 101,8 89,7 109,9 101,7 99,7 99,7 99,7
7. TAXA CRESC PROD 10,2 -2,2 9,7 2,5 2,5 2,5
8. VENDAS POR EMPREGADO 9 405 10 361 10 132 11 111 11 389 11 674 11 965

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 0,9 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4
10. DÍVIDA/CAPITAL 4,8 5,6 -69,2 -4,3 -3,1 -2,6 -2,3
11. AUTONOMIA FINANC (%) 17,1 15,1 -1,5 -30,2 -47,4 -61,0 -77,0
12. ENC FIN/MEIOS LIB -24,1 2,4 -7,0 -11,8 66,9 66,9 66,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 0,0 3,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
pagamento 35,9 52,8 62,6 1,2 1,2 1,2 1,2
existências 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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CASO 2. AAA – CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 

(CAE–36110-Fabrico de Cadeiras de Escritório) 
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2. AAA – CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 

(Fabrico de Cadeiras de Escritório) 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.2.1 

Módulo: 6RESTESB 

 
 

 

 

2004 2005 2006 2007

BALANÇO

  ACTIVO

IMOBILIZADO 772 841 647 394 541 246 435 099

  IMOBIL.CORPOREO 1 929 957 1 929 957 1 929 957 1 929 957

  IMOBIL.INCORPOR. 377 659 377 659 377 659 377 659

  -Amortiz.Acumul. 1 534 775 1 660 222 1 766 369 1 872 517

  IMOBIL.FINANCEIRO 0 0 0 0

CIRCULANTE 4 911 200 5 472 950 5 984 800 6 455 485

 EXISTENCIAS 671 684 563 173 578 736 593 205

  MATER.PRIM+SUBS. 619 417 518 729 533 181 546 510

  PROD.ACAB+C.FAB. 52 267 44 444 45 556 46 694

  -Prov.Desv.Exist. 0 0 0 0

 DIVIDAS DE TERCEIROS 1 128 800 894 509 867 297 839 406

  MEDIO LONGO PRAZO 0 0 0 0

  CURTO PRAZO 1 128 800 894 509 867 297 839 406

   CLIENTES 1 219 082 1 036 622 1 062 538 1 089 101

   DEVEDORES 106 179 106 179 106 179 106 179

   -Prov.C.Cob.Duv. 196 461 248 292 301 419 355 874

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

 DEPOS.BANC. e CAIXA 3 110 716 4 015 268 4 538 766 5 022 875

ACRESCIMOS e DIFERIMENT. 8 882 8 882 8 882 8 882

ACTIVO TOTAL 5 692 924 6 129 227 6 534 928 6 899 466

CAP.PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO 3 778 990 4 072 708 4 396 163 4 731 355

 CAPITAL SOCIAL 500 000 500 000 500 000 500 000

 RESERVA REVALIAC. 184 083 184 083 184 083 184 083

 RESERV/RESULT.TRANS. 2 803 611 3 094 907 3 388 625 3 712 080

 RESULT.EXERCICIO 291 296 293 718 323 456 335 192

 -Result.a Distrib. 0 0 0 0

DIVIDAS A TERCEIROS 1 913 934 2 056 519 2 138 765 2 168 111

 MEDIO LONGO PRAZO 680 171 619 086 619 086 619 086

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 483 480 422 395 422 395 422 395

  SOCIOS 104 038 104 038 104 038 104 038

  OUTROS 92 653 92 653 92 653 92 653

 CURTO PRAZO 1 233 763 1 437 433 1 519 680 1 549 026

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 122 170 61 085 0 0

  FORNECEDORES 913 350 1 325 810 1 440 663 1 475 699

  RESULT.a DISTRIB. 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 174 778 27 073 55 551 49 862

  OUTROS 23 465 23 465 23 465 23 465

TOT.CAP.PROP.E PASS 5 692 924 6 129 227 6 534 928 6 899 466

2004 2005 2006 2007

PLANO FINANCEIRO

 OPERAC.EXPLORACAO

RECEBIMENTOS 4 408 986 3 992 090 3 879 240 3 976 564

 .DE VENDAS 4 407 628 3 990 460 3 877 284 3 974 217

 .OUTROS 1 358 1 630 1 956 2 347

PAGAMENTOS 3 680 743 2 623 463 3 120 560 3 279 779

 .MAT.PR+SUBS,MERC. 3 042 581 1 933 240 2 440 800 2 582 743

 .FORN.SERV.EXTERNOS 266 830 251 151 253 192 259 522

 .DESPES.c/PESSOAL 266 063 239 456 245 443 251 579

 .OUTROS 105 270 199 617 181 125 185 935

 SALDO DE EXPLORACAO 728 243 1 368 627 758 681 696 785

 OPERAC.REPARTICAO 170 108 341 904 174 097 212 677

 .ENCARG.FINANCEIROS 43 679 36 044 28 408 26 499

 .IMPOSTO s/RENDIM. 126 429 305 861 145 690 186 178

 .DISTRIB.RESULTAD. 0 0 0 0

 .RENDIM.APLIC.FIN. 0 0 0 0

 OPERAC.INVESTIMEN. 0 0 0 0

 OPERACOES CAPITAL

RECEBIMENTOS 0 0 0 0

 .CAPIT.SOC.+PR.EMIS 0 0 0 0

 .SUPRIMENTOS 0 0 0 0

 .EMPR.BANC.C.PRAZO 0 0 0 0

 .EMPREST.FORNECEDORES 0 0 0 0

 .EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS RECEBIM. 0 0 0 0

PAGAMENTOS 122 170 122 170 61 085 0

 .REEMB.SUPRIMENT. 0 0 0 0

 .REEM.EMP.BANC.c/PR 0 0 0 0

 .REEM.EMP.M/L PRAZO+FORN 122 170 122 170 61 085 0

 .REEMB.EMP.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS PAGAMENTOS 0 0 0 0

 SALDO OPERAC.CAPIT. -122 170 -122 170 -61 085 0

 SALDO DO ANO 435 964 904 552 523 498 484 109

 SALDO ACUMULADO 3 110 716 4 015 268 4 538 766 5 022 875

2004 2005 2006 2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 3 763 244 3 200 000 3 280 000 3 362 000

PRESTACAO SERVICOS 1 358 1 630 1 956 2 347

TRAB.p/PP EMPRESA 0 0 0 0

VARIAC.EXISTENCIAS 48 552 -7 823 1 111 1 139

 TOTAL DE PROVEITOS 3 813 155 3 193 807 3 283 067 3 365 486

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 2 477 668 2 074 915 2 132 722 2 186 040

FORN.SERVIC.EXTERNOS 244 611 208 000 213 200 218 530

IMPOSTOS 3 575 3 040 3 116 3 194

DESPESAS c/PESSOAL 266 063 239 456 245 443 251 579

OUTR.DESP.e ENCARG. 978 3 200 3 280 3 362

AMORTIZ.e REINTEG. 204 447 125 447 106 148 106 148

PROVISOES 106 060 51 831 53 127 54 455

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 3 303 402 2 705 890 2 757 035 2 823 308

 RESUL.EXPLOR.LIQUIDO 509 753 487 917 526 032 542 179

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 0 0 0 0

  .Financiamento 43 679 36 044 28 408 26 499

 TOTAL 43 679 36 044 28 408 26 499

 RESUL.APOS ENC.FINANC. 466 074 451 874 497 624 515 680

RENDIM.APLIC.FINANC. 0 0 0 0

DIFERENC.CAMBIAIS 0 0 0 0

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0 0 0 0

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0 0 0 0

 RESULT.ANTES IMPOSTOS 466 074 451 874 497 624 515 680

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 174 778 158 156 174 168 180 488

 RESULTADOS LIQUIDOS 291 296 293 718 323 456 335 192
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2. AAA – CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 

(Fabrico de Cadeiras de Escritório) 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.2.1 

Módulo: 7ESTIND 

2004 2005 2006 2007

INDICADORES

LIQUIDEZ GERAL 3,98 3,81 3,94 4,17

LIQUIDEZ REDUZIDA 3,44 3,42 3,56 3,78

LIQUIDEZ IMEDIATA 2,52 2,79 2,99 3,24

AUTONOMIA FINANCEIRA 66,38% 66,45% 67,27% 68,58%

AUT. FINANC. c/ SUPRIM. 68,21% 68,14% 68,86% 70,08%

COBERTURA IMOBILIZ. 5,77 7,25 9,27 12,30

COBERTURA PROJECTO 70,64% 70,64% 70,64% 70,64%

SOLVABILIDADE TOTAL 197,4% 198,0% 205,5% 218,2%

INDICE ENDIVIDAMEN. 33,6% 33,6% 32,7% 31,4%

RENDAB.LIQ.VENDAS 7,7% 9,2% 9,9% 10,0%

RENDAB.CAPIT.PROPRIO 7,7% 7,2% 7,4% 7,1%

RENDAB.ACTIVO TOTAL 5,1% 4,8% 4,9% 4,9%

V.A.B. 1 086 323 904 652 930 749 954 360

V.A.B./PRODUCAO 0 0 0 0

CASH  FLOW - Op.Econ. 670 521 577 321 603 772 621 827

CASH  FLOW - Op.Fin. 1 210 220 -474 889 258 029 399 200

CASH FLOW/VENDAS 17,8% 18,0% 18,4% 18,5%

CUSTOS FIXOS TOTAIS 621 227 455 978 436 405 442 042

CUSTOS VARIAV.TOTAIS 2 725 854 2 285 955 2 349 038 2 407 764

MARG.BRUTA VENDAS 1 087 301 907 852 934 029 957 722

PONTO CRITICO VENDAS 2 178 639 1 604 123 1 533 943 1 553 361

VALOR ACTUAL.LIQUIDO 2 179 958

T. I. R. do Projecto #NUM!

2004 2005 2006 2007

ESTRUTURA DE CUSTOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 98,7% 100,2% 99,9% 99,9%

PRESTACAO SERVICOS 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

TRAB.p/PP EMPRESA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VARIAC.EXISTENCIAS 1,3% -0,2% 0,0% 0,0%

 TOTAL DE PROVEITOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%

FORN.SERVIC.EXTERNOS 6,4% 6,5% 6,5% 6,5%

IMPOSTOS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

DESPESAS c/PESSOAL 7,0% 7,5% 7,5% 7,5%

OUTR.DESP.e ENCARG. 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

AMORTIZ.e REINTEG. 5,4% 3,9% 3,2% 3,2%

PROVISOES 2,8% 1,6% 1,6% 1,6%

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 86,6% 84,7% 84,0% 83,9%

 RESUL.EXPLOR.LIQUID 13,4% 15,3% 16,0% 16,1%

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  .Financiamento 1,1% 1,1% 0,9% 0,8%

 TOTAL 1,1% 1,1% 0,9% 0,8%

 RESUL.APOS ENC.FIN. 12,2% 14,1% 15,2% 15,3%

RENDIM.APLIC.FINANC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIFERENC.CAMBIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULT.ANT.IMPOST. 12,2% 14,1% 15,2% 15,3%

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 4,6% 5,0% 5,3% 5,4%

 RESULTADOS LIQUIDOS 7,6% 9,2% 9,9% 10,0%

2004 2005 2006 2007

FUNDO DE MANEIO

DISPONIBILIDADES 0 0 0 0

CLIENTES 1 219 082 1 036 622 1 062 538 1 089 101

EXISTENCIAS 671 684 563 173 578 736 593 205

  Mater.Primas+Subs 619 417 518 729 533 181 546 510

  Prod.Acab.+SemiAc 52267 44444 45556 46694

FORNECEDORES 913 350 1 325 810 1 440 663 1 475 699

OUTROS - PASS.C.PR. 0 0 0 0

FUNDO DE MANEIO 977 416 273 985 200 611 206 607

NECES.ADIC.F.MANEIO 92 018 -703 431 -73 374 5 996
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2. AAA – CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 

(Fabrico de Cadeiras de Escritório) 
 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.2.1 

Módulo: IND_EVOL 

 
 

Ind. BP*
INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

36110
A. Rentabilidade e Eficiência

1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 15,5 12,3 12,0 7,74 9,17 9,86 9,96 3.62
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 20,3 13,0 10,8 7,7 7,2 7,4 7,1 5,9
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 16,9 11,2 7,6 5,1 4,8 4,9 4,9 3,9
4. VENDAS/ACTIVO 1,1 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 1,2
5. VAB/VENDAS 37,9 36,4 37,2 28,9 28,3 28,4 28,4 36,0
6. ENC PESSOAL/VAB 20,1 26,4 26,5 24,5 26,5 26,4 26,4 73,8
7. TAXA CRESC PROD -27,0 -15,2 21,4 -16,2 2,8 2,5 -1,4
8. VENDAS POR EMPREGADO 194 956 142 889 136 586 163 678 139 201 142 694 146 276 9 865

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 4,9 7,2 7,3 3,4 3,4 3,6 3,8 0,9
10. DÍVIDA/CAPITAL 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 1,8
11. AUTONOMIA FINANC (%) 83,3 86,0 70,6 66,4 66,4 67,3 68,6 24,5
12. ENC FIN/MEIOS LIB 0,5 -3,2 -4,1 5,3 5,4 4,1 3,8
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 2,9 3,6 4,4 3,3 3,0 2,8 2,6 1,8
pagamento 1,5 1,5 2,2 4,0 7,0 7,4 7,4 3,3
existências 0,4 0,3 0,4 2,1 2,1 2,1 2,1
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CASO 3. Norton – ANTÓNIO NORTON AMORIM DE MELO, LDA 

(CAE–20522-Indústria Transformadora de Cortiça) 
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3. Norton – ANTÓNIO NORTON AMORIM DE MELO, LDA 

(Indústria Transformadora de Cortiça) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.3.1 

Módulo: 6RESTESB 

 
2003 2004 2005 2006

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 2 194 867 2 557 333 2 621 267 2 686 798

PRESTACAO SERVICOS 0 0 0 0

TRAB.p/PP EMPRESA 0 0 0 0

VARIAC.EXISTENCIAS -2 409 130 891 23 087 23 664

 TOTAL DE PROVEITOS 2 192 457 2 688 224 2 644 354 2 710 463

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 1 589 532 1 948 962 1 917 156 1 965 085

FORN.SERVIC.EXTERNOS 153 641 179 013 183 489 188 076

IMPOSTOS 5 487 6 393 6 553 6 717

DESPESAS c/PESSOAL 290 813 369 468 378 704 388 172

OUTR.DESP.e ENCARG. 2 195 2 557 2 621 2 687

AMORTIZ.e REINTEG. 50 107 50 107 41 893 41 893

PROVISOES 6 094 7 101 7 278 7 460

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 2 097 868 2 563 602 2 537 695 2 600 090

 RESUL.EXPLOR.LIQUIDO 94 589 124 622 106 659 110 372

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 83 537 94 163 99 250 101 731

  .Financiamento 0 0 0 0

 TOTAL 83 537 94 163 99 250 101 731

 RESUL.APOS ENC.FINANC. 11 052 30 459 7 409 8 641

RENDIM.APLIC.FINANC. 0 0 0 0

DIFERENC.CAMBIAIS 0 0 0 0

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0 0 0 0

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0 0 0 0

 RESULT.ANTES IMPOSTOS 11 052 30 459 7 409 8 641

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0 0 0 0

 RESULTADOS LIQUIDOS 11 052 30 459 7 409 8 641

2003 2004 2005 2006

BALANÇO

  ACTIVO

IMOBILIZADO 232 919 182 812 140 919 99 027

  IMOBIL.CORPOREO 821 425 821 425 821 425 821 425

  IMOBIL.INCORPOR. 18 606 18 606 18 606 18 606

  -Amortiz.Acumul. 607 610 657 717 699 610 741 503

  IMOBIL.FINANCEIRO 499 499 499 499

CIRCULANTE 1 905 205 2 244 458 2 267 858 2 317 569

 EXISTENCIAS 1 300 358 1 546 067 1 558 993 1 597 968

  MATER.PRIM+SUBS. 507 767 622 585 612 425 627 736

  PROD.ACAB+C.FAB. 792 591 923 481 946 569 970 233

  -Prov.Desv.Exist. 0 0 0 0

 DIVIDAS DE TERCEIROS 603 347 696 891 707 365 718 100

  MEDIO LONGO PRAZO 0 0 0 0

  CURTO PRAZO 603 347 696 891 707 365 718 100

   CLIENTES 609 441 710 086 727 838 746 034

   DEVEDORES 0 0 0 0

   -Prov.C.Cob.Duv. 6 094 13 195 20 474 27 934

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

 DEPOS.BANC. e CAIXA 1 500 1 500 1 500 1 500

ACRESCIMOS e DIFERIMENT. 1 401 1 401 1 401 1 401

ACTIVO TOTAL 2 139 524 2 428 670 2 410 178 2 417 996

CAP.PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO 548 137 578 596 586 005 594 646

 CAPITAL SOCIAL 325 000 325 000 325 000 325 000

 RESERVA REVALIAC. 305 028 305 028 305 028 305 028

 RESERV/RESULT.TRANS. -92 943 -81 891 -51 432 -44 023

 RESULT.EXERCICIO 11 052 30 459 7 409 8 641

 -Result.a Distrib. 0 0 0 0

DIVIDAS A TERCEIROS 1 591 388 1 850 074 1 824 173 1 823 350

 MEDIO LONGO PRAZO 44 327 44 327 44 327 44 327

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 0 0 0 0

  SOCIOS 0 0 0 0

  OUTROS 44 327 44 327 44 327 44 327

 CURTO PRAZO 1 547 061 1 805 747 1 779 846 1 779 023

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 1 427 006 1 651 556 1 635 577 1 629 446

  FORNECEDORES 120 055 154 191 144 270 149 577

  RESULT.a DISTRIB. 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

  OUTROS 0 0 0 0

TOT.CAP.PROP.E PASS 2 139 524 2 428 670 2 410 178 2 417 996

2003 2004 2005 2006

PLANO FINANCEIRO

 OPERAC.EXPLORACAO

RECEBIMENTOS 2 610 533 2 942 582 3 101 555 3 179 094

 .DE VENDAS 2 610 533 2 942 582 3 101 555 3 179 094

 .OUTROS 0 0 0 0

PAGAMENTOS 2 334 603 3 072 970 2 986 326 3 071 232

 .MAT.PR+SUBS,MERC. 1 781 924 2 424 279 2 279 691 2 351 819

 .FORN.SERV.EXTERNOS 167 596 210 510 217 908 223 355

 .DESPES.c/PESSOAL 290 813 369 468 378 704 388 172

 .OUTROS 94 270 68 713 110 023 107 886

 SALDO DE EXPLORACAO 275 930 -130 388 115 229 107 862

 OPERAC.REPARTICAO 83 537 94 163 99 250 101 731

 .ENCARG.FINANCEIROS 83 537 94 163 99 250 101 731

 .IMPOSTO s/RENDIM. 0 0 0 0

 .DISTRIB.RESULTAD. 0 0 0 0

 .RENDIM.APLIC.FIN. 0 0 0 0

 OPERAC.INVESTIMEN. 0 0 0 0

 OPERACOES CAPITAL

RECEBIMENTOS 1 427 006 1 651 556 1 635 577 1 629 446

 .CAPIT.SOC.+PR.EMIS 0 0 0 0

 .SUPRIMENTOS 0 0 0 0

 .EMPR.BANC.C.PRAZO 1 427 006 1 651 556 1 635 577 1 629 446

 .EMPREST.FORNECEDORES 0 0 0 0

 .EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS RECEBIM. 0 0 0 0

PAGAMENTOS 1 710 262 1 427 006 1 651 556 1 635 577

 .REEMB.SUPRIMENT. 0 0 0 0

 .REEM.EMP.BANC.c/PR 1 710 262 1 427 006 1 651 556 1 635 577

 .REEM.EMP.M/L PRAZO+FORN 0 0 0 0

 .REEMB.EMP.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS PAGAMENTOS 0 0 0 0

 SALDO OPERAC.CAPIT. -283 256 224 551 -15 980 -6 131

 SALDO DO ANO -90 863 0 0 0

 SALDO ACUMULADO 1 500 1 500 1 500 1 500
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3. Norton – ANTÓNIO NORTON AMORIM DE MELO, LDA 

(Indústria Transformadora de Cortiça) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.3.1 

Módulo: 7ESTIND 

 
2003 2004 2005 2006

ESTRUTURA DE CUSTOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 100,1% 95,1% 99,1% 99,1%

PRESTACAO SERVICOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TRAB.p/PP EMPRESA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VARIAC.EXISTENCIAS -0,1% 4,9% 0,9% 0,9%

 TOTAL DE PROVEITOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 72,5% 72,5% 72,5% 72,5%

FORN.SERVIC.EXTERNOS 7,0% 6,7% 6,9% 6,9%

IMPOSTOS 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

DESPESAS c/PESSOAL 13,3% 13,7% 14,3% 14,3%

OUTR.DESP.e ENCARG. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

AMORTIZ.e REINTEG. 2,3% 1,9% 1,6% 1,5%

PROVISOES 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 95,7% 95,4% 96,0% 95,9%

 RESUL.EXPLOR.LIQUID 4,3% 4,6% 4,0% 4,1%

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 3,8% 3,5% 3,8% 3,8%

  .Financiamento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 TOTAL 3,8% 3,5% 3,8% 3,8%

 RESUL.APOS ENC.FIN. 0,5% 1,1% 0,3% 0,3%

RENDIM.APLIC.FINANC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIFERENC.CAMBIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULT.ANT.IMPOST. 0,5% 1,1% 0,3% 0,3%

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULTADOS LIQUIDOS 0,5% 1,1% 0,3% 0,3%

2003 2004 2005 2006

INDICADORES

LIQUIDEZ GERAL 1,23 1,24 1,27 1,30

LIQUIDEZ REDUZIDA 0,39 0,39 0,40 0,40

LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTONOMIA FINANCEIRA 25,62% 23,82% 24,31% 24,59%

AUT. FINANC. c/ SUPRIM. 25,62% 23,82% 24,31% 24,59%

COBERTURA IMOBILIZ. 2,54 3,41 4,47 6,45

COBERTURA PROJECTO 23,44% 23,44% 23,44% 23,44%

SOLVABILIDADE TOTAL 34,4% 31,3% 32,1% 32,6%

INDICE ENDIVIDAMEN. 74,4% 76,2% 75,7% 75,4%

RENDAB.LIQ.VENDAS 0,5% 1,2% 0,3% 0,3%

RENDAB.CAPIT.PROPRIO 2,0% 5,3% 1,3% 1,5%

RENDAB.ACTIVO TOTAL 0,5% 1,3% 0,3% 0,4%

V.A.B. 441 603 551 298 534 534 547 898

V.A.B./PRODUCAO 0 0 0 0

CASH  FLOW - Op.Econ. 61 159 80 566 49 302 50 534

CASH  FLOW - Op.Fin. -309 004 610 234 66 644 88 806

CASH FLOW/VENDAS 2,8% 3,2% 1,9% 1,9%

CUSTOS FIXOS TOTAIS 349 209 429 233 430 497 440 212

CUSTOS VARIAV.TOTAIS 1 832 197 2 228 532 2 206 448 2 261 609

MARG.BRUTA VENDAS 360 261 459 692 437 906 448 853

PONTO CRITICO VENDAS 2 125 197 2 510 101 2 599 614 2 658 280

VALOR ACTUAL.LIQUIDO 596 312

T. I. R. do Projecto #DIV/0!VALOR CONTAB.p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000BENEF.LIQUID.p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000CASH FLOW p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000DIVIDENDOS p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000

2003 2004 2005 2006

FUNDO DE MANEIO

DISPONIBILIDADES 0 0 0 0

CLIENTES 609 441 710 086 727 838 746 034

EXISTENCIAS 1 300 358 1 546 067 1 558 993 1 597 968

  Mater.Primas+Subs 507 767 622 585 612 425 627 736

  Prod.Acab.+SemiAc 792591 923481 946569 970233

FORNECEDORES 120 055 154 191 144 270 149 577

OUTROS - PASS.C.PR. 0 0 0 0

FUNDO DE MANEIO 1 789 744 2 101 962 2 142 562 2 194 426

NECES.ADIC.F.MANEIO -125 139 312 218 40 600 51 863
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3. Norton – ANTÓNIO NORTON AMORIM DE MELO, LDA 

(Indústria Transformadora de Cortiça) 

Mapas associados ao Cenário da Figura 5.3.1 

Módulo: IND_EVOL 

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS
2000-2006 (*)

BALANÇO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro
ACTIVO TOTAL 2 208 530,01 2 061 236,76 2 291 675,36 2 139 524,27 2 428 670,33 2 410 178,21 2 417 995,99
IMOBILIZADO  201 130,83  197 464,67  283 025,94  232 919,02  182 812,10  140 919,43  99 026,76
  Imob corp.+incorp.  200 632,03  196 965,87  282 527,14  232 420,22  182 313,30  140 420,63  98 527,96
  Imob outras   498,80   498,80   498,80   498,80   498,80   498,80   498,80

CIRCULANTE 2 007 399,18 1 863 772,09 2 008 649,42 1 906 605,25 2 245 858,23 2 269 258,78 2 318 969,23
  Existências 1 166 728,19 1 301 342,51 1 306 800,00 1 300 357,79 1 546 066,71 1 558 993,49 1 597 968,33
  Dívidas terceiros  785 469,26  393 101,23  608 083,39  603 346,90  696 890,95  707 364,72  718 100,33
  Títulos negociáveis   0,00   1,00   2,00
  Depósitos e caixa  47 867,24  166 683,92  92 363,46  1 500,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00
  Acréscimos e difer  7 334,48  2 643,43  1 400,57  1 400,57  1 400,57  1 400,57  1 400,57

CAPITAL PRÓPRIO  527 650,76  514 551,29  537 084,43  548 136,62  578 596,09  586 004,99  594 646,43
  Capital  272 445,91  302 373,78  325 000,00  325 000,00  325 000,00  325 000,00  325 000,00
  Reservas+Res. Trans.  248 844,28  192 356,31  201 844,25  212 084,43  223 136,62  253 596,09  261 004,99
  Result Exerc  6 360,58  19 821,20  10 240,18  11 052,19  30 459,47  7 408,90  8 641,44

PASSIVO TOTAL 1 680 879,25 1 546 684,46 1 754 588,94 1 591 387,67 1 850 074,25 1 824 173,23 1 823 349,57
  Provisões p/riscos   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  Dív ml prazo 1 429 743,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  Dívidas terceiros  216 167,17 1 504 506,43 1 710 262,10 1 547 060,83 1 805 747,41 1 779 846,39 1 779 022,73
  Acréscimos e difer  34 968,89  42 178,03  44 326,84  44 326,84  44 326,84  44 326,84  44 326,84

TOTAL CAP PRÓPRIO 
               E PASSIVO 2 208 530,01 2 061 235,75 2 291 673,37 2 139 524,28 2 428 670,34 2 410 178,22 2 417 996,00

CONTA DE RESULTADOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro
Vend+Prest serv+Subs  2 718 653,35  2 873 251,68  2 185 975,80  2 194 866,67  2 557 333,33  2 621 266,67  2 686 798,33
Trab pp emp    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Variação produção -  156 533,75 -  107 871,03 -  3 630,30 -  2 409,26   130 890,74   23 087,04   23 664,21
PRODUÇÃO  2 562 119,59  2 765 380,65  2 182 345,50  2 192 457,41  2 688 224,07  2 644 353,70  2 710 462,55

CEVC  1 905 917,64  2 054 824,13  1 587 908,16  1 589 531,62  1 948 962,45  1 917 156,44  1 965 085,35
MARGEM BRUTA   656 201,95   710 556,51   594 437,34   602 925,79   739 261,62   727 197,27   745 377,20

Enc pessoal   244 573,20   270 038,96   288 671,60   290 812,50   369 467,75   378 704,45   388 172,06
Forn serv terc   181 185,26   220 839,58   146 862,11   153 640,67   179 013,33   183 488,67   188 075,88
Imp+Outr enc+Outr prov   8 391,32   1 753,80   2 573,76   7 682,03   8 950,67   9 174,43   9 403,79
Custos-Prov Ext -  5 730,07   5 302,16   3 594,60    0,00    0,00    0,00    0,00
MEIOS LIBERT. TOTAIS   227 782,24   212 622,01   152 735,27   150 790,59   181 829,87   155 829,72   159 725,47

Enc financ   145 667,80   130 381,53   86 682,70   83 537,07   94 162,62   99 249,77   101 731,01
Prov imp s/lucros    0,00    0,00   5 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00
CASH FLOW   82 114,44   82 240,48   61 052,57   67 253,52   87 667,25   56 579,96   57 994,46

Prov+Amort exerc   75 753,87   62 419,28   50 812,39   56 201,33   57 207,78   49 171,05   49 353,01
RESULTADO EXERCICIO   6 360,58   19 821,20   10 240,18   11 052,19   30 459,47   7 408,90   8 641,44

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A. Rentabilidade e Eficiência
1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 0,23 0,69 0,47 0,50 1,19 0,28 0,32
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 1,2 3,9 1,9 2,0 5,3 1,3 1,5
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 0,3 1,0 0,4 0,5 1,3 0,3 0,4
4. VENDAS/ACTIVO 1,2 1,3 1, 1, 1,1 1,1 1,1
5. VAB/VENDAS 17,4 16,8 20,2 20,1 21,6 20,4 20,4
6. ENC PESSOAL/VAB 51,8 55,9 65,4 65,9 67,0 70,8 70,8
7. TAXA CRESC PROD 7,9 -21,1 ,5 22,6 -1,6 2,5
8. VENDAS POR EMPREGADO 129 460 136 822 104 094 129 110 213 111 218 439 223 900

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 3,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
10. DÍVIDA/CAPITAL 3,1 2,9 3,2 2,8 3,1 3,0 3,0
11. AUTONOMIA FINANC (%) 23,9 25,0 23,4 25,6 23,8 24,3 24,6
12. ENC FIN/MEIOS LIB 64,0 61,3 56,8 55,4 51,8 63,7 63,7
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 3,5 1,7 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2
pagamento 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,8 0,8
existências 5,2 5,5 7,2 7,1 7,3 7,1 7,1
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CASO 4. Cindicalfe – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA 

(CAE–19301-Fabrico de Calçado) 
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4. Cindicalfe – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA 

(Fabrico de Calçado) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.4.1 

Módulo: 6RESTESB 

2004 2005 2006 2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 1 882 630 1 976 761 2 075 599 2 179 379

PRESTACAO SERVICOS 1 358 1 630 1 956 2 347

TRAB.p/PP EMPRESA 0 0 0 0

VARIAC.EXISTENCIAS 87 392 5 752 6 040 6 342

 TOTAL DE PROVEITOS 1 971 380 1 984 144 2 083 595 2 188 068

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 955 461 961 519 1 009 595 1 060 075

FORN.SERVIC.EXTERNOS 338 873 355 817 373 608 392 288

IMPOSTOS 1 883 1 977 2 076 2 179

DESPESAS c/PESSOAL 426 938 437 611 448 551 459 765

OUTR.DESP.e ENCARG. 489 1 977 2 076 2 179

AMORTIZ.e REINTEG. 94 862 94 662 85 196 85 196

PROVISOES 53 058 32 018 33 619 35 300

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 1 871 564 1 885 581 1 954 720 2 036 983

 RESUL.EXPLOR.LIQUIDO 99 816 98 563 128 875 151 086

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 40 388 46 437 48 759 51 197

  .Financiamento 0 0 0 0

 TOTAL 40 388 46 437 48 759 51 197

 RESUL.APOS ENC.FINANC. 59 428 52 126 80 116 99 889

RENDIM.APLIC.FINANC. 0 0 0 0

DIFERENC.CAMBIAIS 0 0 0 0

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0 0 0 0

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0 0 0 0

 RESULT.ANTES IMPOSTOS 59 428 52 126 80 116 99 889

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0 13 621 28 041 34 961

 RESULTADOS LIQUIDOS 59 428 38 505 52 076 64 928

2004 2005 2006 2007

PLANO FINANCEIRO

 OPERAC.EXPLORACAO

RECEBIMENTOS 2 020 757 2 323 482 2 439 901 2 562 189

 .DE VENDAS 2 019 399 2 321 852 2 437 945 2 559 842

 .OUTROS 1 358 1 630 1 956 2 347

PAGAMENTOS 2 110 785 1 806 028 2 200 104 2 303 492

 .MAT.PR+SUBS,MERC. 1 215 566 817 623 1 174 540 1 237 863

 .FORN.SERV.EXTERNOS 369 654 421 742 442 829 464 971

 .DESPES.c/PESSOAL 426 938 437 611 448 551 459 765

 .OUTROS 98 627 129 052 134 184 140 893

 SALDO DE EXPLORACAO -90 028 517 454 239 797 258 697

 OPERAC.REPARTICAO 58 747 46 437 72 596 90 052

 .ENCARG.FINANCEIROS 40 388 46 437 48 759 51 197

 .IMPOSTO s/RENDIM. 18 359 0 23 837 38 855

 .DISTRIB.RESULTAD. 0 0 0 0

 .RENDIM.APLIC.FIN. 0 0 0 0

 OPERAC.INVESTIMEN. 0 0 0 0

 OPERACOES CAPITAL

RECEBIMENTOS 233 962 0 0 0

 .CAPIT.SOC.+PR.EMIS 0 0 0 0

 .SUPRIMENTOS 0 0 0 0

 .EMPR.BANC.C.PRAZO 233 962 0 0 0

 .EMPREST.FORNECEDORES 0 0 0 0

 .EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS RECEBIM. 0 0 0 0

PAGAMENTOS 182 061 233 962 0 0

 .REEMB.SUPRIMENT. 0 0 0 0

 .REEM.EMP.BANC.c/PR 182 061 233 962 0 0

 .REEM.EMP.M/L PRAZO+FORN 0 0 0 0

 .REEMB.EMP.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS PAGAMENTOS 0 0 0 0

 SALDO OPERAC.CAPIT. 51 901 -233 962 0 0

 SALDO DO ANO -96 874 237 055 167 201 168 645

 SALDO ACUMULADO 1 500 238 555 405 756 574 401

2004 2005 2006 2007

BALANÇO

  ACTIVO

IMOBILIZADO 479 757 385 095 299 899 214 703

  IMOBIL.CORPOREO 946 621 946 621 946 621 946 621

  IMOBIL.INCORPOR. 4 876 4 876 4 876 4 876

  -Amortiz.Acumul. 471 740 566 402 651 598 736 794

  IMOBIL.FINANCEIRO 0 0 0 0

CIRCULANTE 719 290 961 583 1 141 235 1 322 955

 EXISTENCIAS 274 293 281 055 295 108 309 863

  MATER.PRIM+SUBS. 159 243 160 253 168 266 176 679

  PROD.ACAB+C.FAB. 115 050 120 802 126 842 133 184

  -Prov.Desv.Exist. 0 0 0 0

 DIVIDAS DE TERCEIROS 443 497 441 972 440 371 438 690

  MEDIO LONGO PRAZO 0 0 0 0

  CURTO PRAZO 443 497 441 972 440 371 438 690

   CLIENTES 609 867 640 361 672 379 705 998

   DEVEDORES 21 701 21 701 21 701 21 701

   -Prov.C.Cob.Duv. 188 072 220 090 253 709 289 009

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

 DEPOS.BANC. e CAIXA 1 500 238 555 405 756 574 401

ACRESCIMOS e DIFERIMENT. 3 895 3 895 3 895 3 895

ACTIVO TOTAL 1 202 942 1 350 573 1 445 030 1 541 553

CAP.PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO 227 894 266 399 318 474 383 402

 CAPITAL SOCIAL 149 639 149 639 149 639 149 639

 RESERVA REVALIAC. 0 0 0 0

 RESERV/RESULT.TRANS. 18 826 78 255 116 759 168 835

 RESULT.EXERCICIO 59 428 38 505 52 076 64 928

 -Result.a Distrib. 0 0 0 0

DIVIDAS A TERCEIROS 975 048 1 084 174 1 126 555 1 158 151

 MEDIO LONGO PRAZO 298 950 298 950 298 950 298 950

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 124 823 124 823 124 823 124 823

  SOCIOS 115 250 115 250 115 250 115 250

  OUTROS 58 877 58 877 58 877 58 877

 CURTO PRAZO 676 099 785 224 827 606 859 201

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 233 962 0 0 0

  FORNECEDORES 342 157 671 624 709 801 745 291

  RESULT.a DISTRIB. 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 13 621 17 825 13 931

  OUTROS 99 980 99 980 99 980 99 980

TOT.CAP.PROP.E PASS 1 202 942 1 350 573 1 445 030 1 541 553
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4. Cindicalfe – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA 

(Fabrico de Calçado) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.4.1 

Módulo: 7ESTIND 

 

2004 2005 2006 2007

ESTRUTURA DE CUSTOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 95,5% 99,6% 99,6% 99,6%

PRESTACAO SERVICOS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

TRAB.p/PP EMPRESA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VARIAC.EXISTENCIAS 4,4% 0,3% 0,3% 0,3%

 TOTAL DE PROVEITOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 48,5% 48,5% 48,5% 48,4%

FORN.SERVIC.EXTERNOS 17,2% 17,9% 17,9% 17,9%

IMPOSTOS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

DESPESAS c/PESSOAL 21,7% 22,1% 21,5% 21,0%

OUTR.DESP.e ENCARG. 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

AMORTIZ.e REINTEG. 4,8% 4,8% 4,1% 3,9%

PROVISOES 2,7% 1,6% 1,6% 1,6%

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 94,9% 95,0% 93,8% 93,1%

 RESUL.EXPLOR.LIQUID 5,1% 5,0% 6,2% 6,9%

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 2,0% 2,3% 2,3% 2,3%

  .Financiamento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 TOTAL 2,0% 2,3% 2,3% 2,3%

 RESUL.APOS ENC.FIN. 3,0% 2,6% 3,8% 4,6%

RENDIM.APLIC.FINANC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIFERENC.CAMBIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULT.ANT.IMPOST. 3,0% 2,6% 3,8% 4,6%

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0,0% 0,7% 1,3% 1,6%

 RESULTADOS LIQUIDOS 3,0% 1,9% 2,5% 3,0%

2004 2005 2006 2007

INDICADORES

LIQUIDEZ GERAL 1,06 1,22 1,38 1,54

LIQUIDEZ REDUZIDA 0,66 0,87 1,02 1,18

LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,30 0,49 0,67

AUTONOMIA FINANCEIRA 18,94% 19,72% 22,04% 24,87%

AUT. FINANC. c/ SUPRIM. 28,53% 28,26% 30,01% 32,35%

COBERTURA IMOBILIZ. 1,10 1,47 2,06 3,18

COBERTURA PROJECTO 15,93% 15,93% 15,93% 15,93%

SOLVABILIDADE TOTAL 23,4% 24,6% 28,3% 33,1%

INDICE ENDIVIDAMEN. 81,1% 80,3% 78,0% 75,1%

RENDAB.LIQ.VENDAS 3,2% 1,9% 2,5% 3,0%

RENDAB.CAPIT.PROPRIO 26,1% 14,5% 16,4% 16,9%

RENDAB.ACTIVO TOTAL 4,9% 2,9% 3,6% 4,2%

V.A.B. 674 674 662 854 696 241 731 347

V.A.B./PRODUCAO 0 0 0 0

CASH  FLOW - Op.Econ. 154 290 146 788 165 312 185 085

CASH  FLOW - Op.Fin. 771 488 -411 403 125 965 134 629

CASH FLOW/VENDAS 8,2% 7,4% 8,0% 8,5%

CUSTOS FIXOS TOTAIS 575 348 566 268 569 442 582 440

CUSTOS VARIAV.TOTAIS 1 336 604 1 365 750 1 434 037 1 505 739

MARG.BRUTA VENDAS 634 776 618 394 649 558 682 329

PONTO CRITICO VENDAS 1 786 818 1 816 895 1 826 605 1 867 748

VALOR ACTUAL.LIQUIDO 902 744

T. I. R. do Projecto 506,8%VALOR CONTAB.p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000BENEF.LIQUID.p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000CASH FLOW p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000DIVIDENDOS p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000

2004 2005 2006 2007

FUNDO DE MANEIO

DISPONIBILIDADES 0 0 0 0

CLIENTES 609 867 640 361 672 379 705 998

EXISTENCIAS 274 293 281 055 295 108 309 863

  Mater.Primas+Subs 159 243 160 253 168 266 176 679

  Prod.Acab.+SemiAc 115050 120802 126842 133184

FORNECEDORES 342 157 671 624 709 801 745 291

OUTROS - PASS.C.PR. 0 0 0 0

FUNDO DE MANEIO 542 003 249 792 257 686 270 570

NECES.ADIC.F.MANEIO 337 764 -292 211 7 893 12 884
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4. Cindicalfe – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA 

(Fabrico de Calçado) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.4.1 

Módulo: IND_EVOL 

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS | 2001 -  2007

Ind. BP *
BALANÇO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro 19301
ACTIVO TOTAL 864 085 1 410 930 1 057 725 1 202 942 1 350 573 1 445 030 1 541 553 1 681 012
IMOBILIZADO 599 127 594 179 574 619 479 757 385 095 299 899 214 703 585 093
  Imob corp.+incorp. 599 127 594 179 574 619 479 757 385 095 299 899 214 703 580 001
  Imob outras 0 0 0 0 0 0 0 5 092

CIRCULANTE 264 958 816 752 483 105 723 185 965 478 1 145 131 1 326 850 1 095 919
  Existências 56 512 61 630 105 212 274 293 281 055 295 108 309 863 321 431
  Dívidas terceiros 186 921 647 719 275 625 443 497 441 972 440 371 438 690 653 956
  Títulos negociáveis 0 0 0 890
  Depósitos e caixa 19 238 106 810 98 374 1 500 238 555 405 756 574 401 111 909
  Acréscimos e difer 2 287 593 3 895 3 895 3 895 3 895 3 895 7 733

CAPITAL PRÓPRIO 216 318 241 103 168 466 227 894 266 399 318 474 383 402 617 771
  Capital 149 639 149 639 149 639 149 639 149 639 149 639 149 639 339 208
  Reservas+Res. Trans. 43 264 66 679 91 463 18 826 78 255 116 759 168 835 268 598
  Result Exerc 23 414 24 784 -72 637 59 428 38 505 52 076 64 928 9 965

PASSIVO TOTAL 647 767 1 169 828 889 259 975 048 1 084 174 1 126 555 1 158 151 1 063 241
  Provisões p/riscos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dív ml prazo 74 820 168 820 240 073 240 073 240 073 240 073 240 073 180 498
  Dívidas terceiros 494 107 925 395 590 309 676 099 785 224 827 606 859 201 805 430
  Acréscimos e difer 78 840 75 613 58 877 58 877 58 877 58 877 58 877 77 313

TOTAL CAP PRÓPRIO 
               E PASSIVO 864 085 1 410 930 1 057 725 1 202 942 1 350 573 1 445 030 1 541 553 1 681 012

Ind. BP *
CONTA DE RESULTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro 19301
Vend+Prest serv 1 320 283 1 423 294 1 554 955 1 883 988 1 978 391 2 077 555 2 181 726 2 547 922
Subs+Trab pp emp 0 0 0 0 0 0 0 2 580
Variação produção -5 925 0 27 657 87 392 5 752 6 040 6 342 -12 958
PRODUÇÃO 1 314 358 1 423 294 1 582 612 1 971 380 1 984 144 2 083 595 2 188 068 2 537 544

CEVC 638 741 656 037 752 807 955 461 961 519 1 009 595 1 060 075 1 836 910 **
MARGEM BRUTA 675 617 767 257 829 805 1 015 920 1 022 625 1 074 000 1 127 994 700 634

Enc pessoal 340 664 376 655 429 887 426 938 437 611 448 551 459 765 441 350
Forn serv terc 227 360 220 975 230 247 338 873 355 817 373 608 392 288 **
Imp+Outr enc+Outr prov 5 640 8 137 5 029 2 372 3 954 4 151 4 359 6 920
Custos-Prov Ext -31 665 -19 675 -7 813 0 0 0 0 -8 407
MEIOS LIBERT. TOTAIS 133 617 181 165 172 456 247 737 225 243 247 690 271 582 260 771

Enc financ 10 900 23 084 33 579 40 388 46 437 48 759 51 197 23 160
Prov imp s/lucros 7 255 8 591 657 0 13 621 28 041 34 961 16 246
CASH FLOW 115 463 149 490 138 220 207 349 165 185 170 890 185 424 221 365

Prov+Amort exerc 92 544 124 706 210 857 147 921 126 680 118 815 120 496 211 400
RESULTADO EXERCICIO 22 918 24 784 -72 637 59 428 38 505 52 076 64 928 9 965
*Ano 2004      ** CEVC+FSE

Ind. BP
INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

19301
A. Rentabilidade e Eficiência

1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 1,7 1,7 -4,7 3,15 1,95 2,51 2,98 0,39
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 10,8 10,3 -43,1 26,1 14,5 16,4 16,9 1,6
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 2,7 1,8 -6,9 4,9 2,9 3,6 4,2 0,6
4. VENDAS/ACTIVO 1,5 1, 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5
5. VAB/VENDAS 35,9 39,2 38,7 35,8 33,5 33,5 33,5 27,6
6. ENC PESSOAL/VAB 71,8 67,5 71,4 63,3 66,0 64,4 62,9 62,9
7. TAXA CRESC PROD 8,3 11,2 24,6 ,6 5,0 5,0 0,2
8. VENDAS POR EMPREGADO 33 007 36 495 37 023 44 857 47 105 49 466 51 946 60 665

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 0,4 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,0
10. DÍVIDA/CAPITAL 2,6 4,5 4,9 4,0 3,8 3,4 2,9 1,6
11. AUTONOMIA FINANC (%) 25,0 17,1 15,9 18,9 19,7 22,0 24,9 36,7
12. ENC FIN/MEIOS LIB 8,2 12,7 19,5 16,3 20,6 19,7 18,9 8,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 0,9 5,3 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,5
pagamento 5,1 6,4 3,5 3,2 6,1 6,2 6,2 2,8
existências 0,5 0,5 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5
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CASO 5. turbo-nor – SOCIEDADE EQUIP. VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E 

TERMODINÂMICOS, LDA 

(CAE–28752-Ventilação Industrial e Bens de Equipamento) 
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5. turbo-nor – SOCIEDADE EQUIP. VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS, LDA 

(Ventilação Industrial e Bens de Equipamento) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.5.1 

Módulo: 6RESTESB 

2004 2005 2006 2007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 2 929 444 3 222 388 3 302 948 3 385 522

PRESTACAO SERVICOS 1 358 1 630 1 956 2 347

TRAB.p/PP EMPRESA 0 0 0 0

VARIAC.EXISTENCIAS 18 477 17 902 4 923 5 046

 TOTAL DE PROVEITOS 2 949 279 3 241 921 3 309 827 3 392 915

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 913 855 1 004 490 1 025 440 1 051 076

FORN.SERVIC.EXTERNOS 835 184 918 703 941 671 965 212

IMPOSTOS 2 783 3 061 3 138 3 216

DESPESAS c/PESSOAL 756 695 775 613 795 003 814 878

OUTR.DESP.e ENCARG. 762 3 222 3 303 3 386

AMORTIZ.e REINTEG. 143 477 139 191 119 511 119 511

PROVISOES 82 561 52 194 53 499 54 836

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 2 735 318 2 896 474 2 941 564 3 012 116

 RESUL.EXPLOR.LIQUIDO 213 961 345 447 368 263 380 800

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento -6 995 -7 479 -7 809 -8 004

  .Financiamento 32 233 31 263 30 293 29 323

 TOTAL 25 238 23 783 22 484 21 319

 RESUL.APOS ENC.FINANC. 188 723 321 663 345 779 359 481

RENDIM.APLIC.FINANC. 0 0 0 0

DIFERENC.CAMBIAIS 0 0 0 0

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0 0 0 0

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0 0 0 0

 RESULT.ANTES IMPOSTOS 188 723 321 663 345 779 359 481

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 70 771 112 582 121 023 125 818

 RESULTADOS LIQUIDOS 117 952 209 081 224 756 233 663

2004 2005 2006 2007

PLANO FINANCEIRO

 OPERAC.EXPLORACAO

RECEBIMENTOS 3 498 841 3 741 375 3 906 367 4 004 369

 .DE VENDAS 3 497 483 3 739 744 3 904 411 4 002 022

 .OUTROS 1 358 1 630 1 956 2 347

PAGAMENTOS 3 359 167 3 086 241 3 401 582 3 468 997

 .MAT.PR+SUBS,MERC. 1 467 073 978 072 1 229 301 1 242 664

 .FORN.SERV.EXTERNOS 911 047 1 084 974 1 118 310 1 146 268

 .DESPES.c/PESSOAL 756 695 775 613 795 003 814 878

 .OUTROS 224 352 247 582 258 967 265 187

 SALDO DE EXPLORACAO 139 674 655 133 504 786 535 372

 OPERAC.REPARTICAO 91 291 147 633 166 424 148 672

 .ENCARG.FINANCEIROS 25 238 23 783 22 484 21 319

 .IMPOSTO s/RENDIM. 66 053 123 849 143 940 127 353

 .DISTRIB.RESULTAD. 0 0 0 0

 .RENDIM.APLIC.FIN. 0 0 0 0

 OPERAC.INVESTIMEN. 56 365 0 0 0

 OPERACOES CAPITAL

RECEBIMENTOS 6 439 0 0 0

 .CAPIT.SOC.+PR.EMIS 0 0 0 0

 .SUPRIMENTOS 0 0 0 0

 .EMPR.BANC.C.PRAZO 6 439 0 0 0

 .EMPREST.FORNECEDORES 0 0 0 0

 .EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS RECEBIM. 0 0 0 0

PAGAMENTOS 24 926 21 365 14 926 14 926

 .REEMB.SUPRIMENT. 0 0 0 0

 .REEM.EMP.BANC.c/PR 10 000 6 439 0 0

 .REEM.EMP.M/L PRAZO+FORN 14 926 14 926 14 926 14 926

 .REEMB.EMP.BANCARIO 0 0 0 0

 .OUTROS PAGAMENTOS 0 0 0 0

 SALDO OPERAC.CAPIT. -18 487 -21 365 -14 926 -14 926

 SALDO DO ANO -26 469 486 135 323 435 371 774

 SALDO ACUMULADO 1 500 487 635 811 070 1 182 845

2004 2005 2006 2007

BALANÇO

  ACTIVO

IMOBILIZADO 802 564 663 373 543 862 424 351

  IMOBIL.CORPOREO 2 024 333 2 024 333 2 024 333 2 024 333

  IMOBIL.INCORPOR. 125 823 125 823 125 823 125 823

  -Amortiz.Acumul. 1 356 588 1 495 779 1 615 291 1 734 802

  IMOBIL.FINANCEIRO 8 996 8 996 8 996 8 996

CIRCULANTE 1 299 889 1 875 835 2 183 543 2 540 537

 EXISTENCIAS 473 486 520 593 532 266 545 573

  MATER.PRIM+SUBS. 294 465 323 669 330 420 338 680

  PROD.ACAB+C.FAB. 179 022 196 924 201 847 206 893

  -Prov.Desv.Exist. 0 0 0 0

 DIVIDAS DE TERCEIROS 824 903 867 607 840 206 812 119

  MEDIO LONGO PRAZO 172 056 172 056 172 056 172 056

  CURTO PRAZO 652 847 695 551 668 150 640 063

   CLIENTES 948 977 1 043 875 1 069 972 1 096 721

   DEVEDORES 230 230 230 230

   -Prov.C.Cob.Duv. 296 359 348 553 402 052 456 888

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0

 DEPOS.BANC. e CAIXA 1 500 487 635 811 070 1 182 845

ACRESCIMOS e DIFERIMENT. 8 040 8 040 8 040 8 040

ACTIVO TOTAL 2 110 493 2 547 248 2 735 444 2 972 927

CAP.PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO 935 268 1 144 349 1 369 106 1 602 768

 CAPITAL SOCIAL 522 808 522 808 522 808 522 808

 RESERVA REVALIAC. 0 0 0 0

 RESERV/RESULT.TRANS. 294 509 412 461 621 542 846 298

 RESULT.EXERCICIO 117 952 209 081 224 756 233 663

 -Result.a Distrib. 0 0 0 0

DIVIDAS A TERCEIROS 1 175 225 1 402 899 1 366 338 1 370 159

 MEDIO LONGO PRAZO 567 454 552 528 537 602 537 602

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 366 263 351 337 336 411 336 411

  SOCIOS 9 976 9 976 9 976 9 976

  OUTROS 191 215 191 215 191 215 191 215

 CURTO PRAZO 607 771 850 371 828 736 832 557

  EMPREST.BANCARIO 0 0 0 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 21 365 14 926 14 926 0

  FORNECEDORES 514 185 774 492 775 775 796 056

  RESULT.a DISTRIB. 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 70 771 59 504 36 586 35 051

  OUTROS 1 449 1 449 1 449 1 449

TOT.CAP.PROP.E PASS 2 110 493 2 547 248 2 735 444 2 972 927
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5. turbo-nor – SOCIEDADE EQUIP. VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS, LDA 

(Ventilação Industrial e Bens de Equipamento) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.5.1 

Módulo: 7ESTIND 

 

2004 2005 2006 2007

ESTRUTURA DE CUSTOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 99,3% 99,4% 99,8% 99,8%

PRESTACAO SERVICOS 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

TRAB.p/PP EMPRESA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VARIAC.EXISTENCIAS 0,6% 0,6% 0,1% 0,1%

 TOTAL DE PROVEITOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%

FORN.SERVIC.EXTERNOS 28,3% 28,3% 28,5% 28,4%

IMPOSTOS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

DESPESAS c/PESSOAL 25,7% 23,9% 24,0% 24,0%

OUTR.DESP.e ENCARG. 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

AMORTIZ.e REINTEG. 4,9% 4,3% 3,6% 3,5%

PROVISOES 2,8% 1,6% 1,6% 1,6%

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 92,7% 89,3% 88,9% 88,8%

 RESUL.EXPLOR.LIQUID 7,3% 10,7% 11,1% 11,2%

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%

  .Financiamento 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%

 TOTAL 0,9% 0,7% 0,7% 0,6%

 RESUL.APOS ENC.FIN. 6,4% 9,9% 10,4% 10,6%

RENDIM.APLIC.FINANC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIFERENC.CAMBIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULT.ANT.IMPOST. 6,4% 9,9% 10,4% 10,6%

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 2,4% 3,5% 3,7% 3,7%

 RESULTADOS LIQUIDOS 4,0% 6,4% 6,8% 6,9%

2004 2005 2006 2007

INDICADORES

LIQUIDEZ GERAL 2,14 2,21 2,63 3,05

LIQUIDEZ REDUZIDA 1,08 1,39 1,78 2,19

LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,57 0,98 1,42

AUTONOMIA FINANCEIRA 44,32% 44,92% 50,05% 53,91%

AUT. FINANC. c/ SUPRIM. 44,79% 45,32% 50,42% 54,25%

COBERTURA IMOBILIZ. 1,87 2,56 3,51 5,04

COBERTURA PROJECTO 34,96% 34,96% 34,96% 34,96%

SOLVABILIDADE TOTAL 79,6% 81,6% 100,2% 117,0%

INDICE ENDIVIDAMEN. 55,7% 55,1% 49,9% 46,1%

RENDAB.LIQ.VENDAS 4,0% 6,5% 6,8% 6,9%

RENDAB.CAPIT.PROPRIO 12,6% 18,3% 16,4% 14,6%

RENDAB.ACTIVO TOTAL 5,6% 8,2% 8,2% 7,9%

V.A.B. 1 196 695 1 312 444 1 336 276 1 370 025

V.A.B./PRODUCAO 0 0 0 0

CASH  FLOW - Op.Econ. 332 200 460 854 465 290 478 992

CASH  FLOW - Op.Fin. 1 047 805 198 222 320 771 307 983

CASH FLOW/VENDAS 11,3% 14,3% 14,1% 14,1%

CUSTOS FIXOS TOTAIS 1 015 728 1 001 483 1 001 609 1 021 934

CUSTOS VARIAV.TOTAIS 1 744 828 1 918 775 1 962 440 2 011 501

MARG.BRUTA VENDAS 1 204 451 1 323 146 1 347 388 1 381 415

PONTO CRITICO VENDAS 2 487 163 2 453 794 2 460 429 2 509 988

VALOR ACTUAL.LIQUIDO 1 566 916

T. I. R. do Projecto #NUM!
DIVIDENDOS p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000

2004 2005 2006 2007

FUNDO DE MANEIO

DISPONIBILIDADES 0 0 0 0

CLIENTES 948 977 1 043 875 1 069 972 1 096 721

EXISTENCIAS 473 486 520 593 532 266 545 573

  Mater.Primas+Subs 294 465 323 669 330 420 338 680

  Prod.Acab.+SemiAc 179022 196924 201847 206893

FORNECEDORES 514 185 774 492 775 775 796 056

OUTROS - PASS.C.PR. 0 0 0 0

FUNDO DE MANEIO 908 278 789 976 826 463 846 238

NECES.ADIC.F.MANEIO 300 325 -118 302 36 487 19 775
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5. turbo-nor – SOCIEDADE EQUIP. VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS, LDA 

(Ventilação Industrial e Bens de Equipamento) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.5.1 

Módulo: IND_EVOL 

 

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS | 2001 -  2007

Ind. BP
BALANÇO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro 28752
ACTIVO TOTAL 2 927 763 2 542 112 2 281 342 2 110 493 2 547 248 2 735 444 2 972 927 1 966 549
IMOBILIZADO 1 151 454 1 005 725 889 676 802 564 663 373 543 862 424 351 850 691
  Imob corp.+incorp. 1 142 458 996 729 880 680 793 568 654 377 534 865 415 354 842 368
  Imob outras 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 323

CIRCULANTE 1 776 309 1 536 387 1 391 666 1 307 929 1 883 875 2 191 582 2 548 576 1 115 858
  Existências 406 531 349 018 436 748 473 486 520 593 532 266 545 573 340 019
  Dívidas terceiros 1 004 614 807 015 918 909 824 903 867 607 840 206 812 119 591 404
  Títulos negociáveis 0 0 0 9 568
  Depósitos e caixa 344 783 328 192 27 969 1 500 487 635 811 070 1 182 845 125 043
  Acréscimos e difer 20 381 52 162 8 040 8 040 8 040 8 040 8 040 49 824

CAPITAL PRÓPRIO 763 512 796 804 817 316 935 268 1 144 349 1 369 106 1 602 768 658 454
  Capital 522 808 522 808 522 808 522 808 522 808 522 808 522 808 318 178
  Reservas+Res. Trans. 161 077 193 318 232 658 294 509 412 461 621 542 846 298 288 107
  Result Exerc 79 626 80 679 61 851 117 952 209 081 224 756 233 663 52 169

PASSIVO TOTAL 2 163 753 1 745 308 1 464 025 1 175 225 1 402 899 1 366 338 1 370 159 1 308 095
  Provisões p/riscos 0 0 0 0 0 0 0 11 104
  Dív ml prazo 550 427 423 200 406 091 376 239 361 313 346 387 346 387 318 767
  Dívidas terceiros 1 369 460 877 403 866 719 607 771 850 371 828 736 832 557 865 108
  Acréscimos e difer 243 866 444 705 191 215 191 215 191 215 191 215 191 215 113 116

TOTAL CAP PRÓPRIO 
               E PASSIVO 2 927 264 2 542 112 2 281 342 2 110 493 2 547 248 2 735 444 2 972 927 1 966 549

Ind. BP
CONTA DE RESULTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

!uro !uro !uro !uro !uro !uro !uro 28752
Vend+Prest serv 2 775 284 2 861 749 3 073 582 2 930 802 3 224 018 3 304 904 3 387 869 2 310 340
Subs+Trab pp emp 0 0 0 0 0 0 0 6 876
Variação produção 22 446 -69 471 18 640 18 477 17 902 4 923 5 046 9 984
PRODUÇÃO 2 797 729 2 792 278 3 092 221 2 949 279 3 241 921 3 309 827 3 392 915 2 327 200

CEVC 992 013 966 461 1 048 157 913 855 1 004 490 1 025 440 1 051 076 1 497 640
MARGEM BRUTA 1 805 716 1 825 818 2 044 064 2 035 424 2 237 431 2 284 387 2 341 839 829 560

Enc pessoal 669 517 688 384 751 787 756 695 775 613 795 003 814 878 582 976
Forn serv terc 802 748 826 632 889 001 835 184 918 703 941 671 965 212
Imp+Outr enc+Outr prov 2 928 3 876 5 309 3 545 6 284 6 441 6 602 11 811
Custos-Prov Ext -33 179 -42 410 -19 416 0 0 0 0 -38 303
MEIOS LIBERT. TOTAIS 363 703 349 336 417 384 439 999 536 831 541 273 555 147 273 076

Enc financ 38 827 26 390 18 237 25 238 23 783 22 484 21 319 26 942
Prov imp s/lucros 36 667 31 533 20 275 70 771 112 582 121 023 125 818 29 896
CASH FLOW 288 210 291 413 378 872 343 990 400 466 397 766 408 010 216 238

Prov+Amort exerc 208 583 210 735 317 021 226 038 191 385 173 010 174 347 164 069
RESULTADO EXERCICIO 79 626 80 679 61 851 117 952 209 081 224 756 233 663 52 169

Ind. BP
INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAE

28752
A. Rentabilidade e Eficiência

1. RENTABILIDADE DAS VENDAS (%) 2,9 2,8 2,0 4,02 6,49 6,80 6,90 2,26
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL (%) 10,4 10,1 7,6 12,6 18,3 16,4 14,6 7,9
3. RENTABILIDADE DO ACTIVO (%) 2,7 3,2 2,7 5,6 8,2 8,2 7,9 2,7
4. VENDAS/ACTIVO 1, 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2
5. VAB/VENDAS 37,2 36,3 38,0 40,8 40,7 40,4 40,4 37,1
6. ENC PESSOAL/VAB 64,8 66,3 64,3 63,2 59,1 59,5 59,5 68,1
7. TAXA CRESC PROD -,2 10,7 -4,6 9,9 2,1 2,5 -2,0
8. VENDAS POR EMPREGADO 69 382 73 378 73 181 69 781 76 762 78 688 80 664 57 759

B. Situação Financeira
9. LIQUIDEZ 1,0 1,3 1,1 1,4 1,6 2,0 2,4 0,8
10. DÍVIDA/CAPITAL 2,5 1,6 1,6 1,1 1,1 0,9 0,7 1,8
11. AUTONOMIA FINANC (%) 26,1 31,3 35,8 44,3 44,9 50,1 53,9 33,5
12. ENC FIN/MEIOS LIB 10,7 7,6 4,4 5,7 4,4 4,2 3,8 9,9
13. TEMPOS MÉDIOS(meses)

      cobrança 2,3 2,7 3,7 2,7 2,6 2,4 2,3 3,4
pagamento 7,5 5,0 4,9 3,5 4,8 4,7 4,7 3,1
existências 1,8 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8
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CASO 6. Vamaltex – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA 

(CAE–17400-Fabricação de Artigos Têxteis Confeccionados) 

 



Anexos  - 156 

6. Vamaltex – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA 

(Fabricação de Artigos Têxteis Confeccionados) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.6.1 

Módulo: 6RESTESB 

 

2006 2007 2008 2009 2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 1 353 750 2 137 500 2 850 000 3 562 500 4 275 000

PRESTACAO SERVICOS 0 0 0 0 0

TRAB.p/PP EMPRESA 0 0 0 0 0

VARIAC.EXISTENCIAS 18 802 10 885 9 896 9 896 9 896

 TOTAL DE PROVEITOS 1 372 552 2 148 385 2 859 896 3 572 396 4 284 896

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 397 318 791 510 1 204 167 1 504 167 1 804 167

FORN.SERVIC.EXTERNOS 445 338 426 625 612 250 818 500 1 075 375

IMPOSTOS 4 603 7 268 9 690 12 113 10 688

DESPESAS c/PESSOAL 284 262 568 524 611 164 641 722 673 808

OUTR.DESP.e ENCARG. 1 489 2 351 3 135 3 919 4 275

AMORTIZ.e REINTEG. 118 056 118 056 118 056 117 782 117 782

PROVISOES 5 641 8 906 11 875 14 844 17 813

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 1 256 706 1 923 241 2 570 336 3 113 045 3 703 907

 RESUL.EXPLOR.LIQUIDO 115 846 225 145 289 560 459 350 580 989

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 12 448 20 722 27 906 35 031 42 156

  .Financiamento 72 183 88 233 83 713 78 540 73 394

 TOTAL 84 631 108 955 111 619 113 571 115 551

 RESUL.APOS ENC.FINANC. 31 216 116 190 177 941 345 779 465 439

RENDIM.APLIC.FINANC. 0 0 0 0 0

DIFERENC.CAMBIAIS 0 0 0 0 0

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0 0 0 0 0

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0 0 0 0 0

 RESULT.ANTES IMPOSTOS 31 216 116 190 177 941 345 779 465 439

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 9 365 34 857 53 382 103 734 139 632

 RESULTADOS LIQUIDOS 21 851 81 333 124 558 242 046 325 807

2006 2007 2008 2009 2010

PLANO FINANCEIRO

 OPERAC.EXPLORACAO

RECEBIMENTOS 1 428 700 2 334 894 3 179 294 3 996 135 4 825 579

 .DE VENDAS 1 244 790 2 072 188 2 790 625 3 503 125 4 215 625

 .OUTROS 183 911 262 707 388 669 493 010 609 954

PAGAMENTOS 1 269 407 2 054 000 2 802 981 3 448 330 4 147 114

 .MAT.PR+SUBS,MERC. 485 099 957 754 1 456 887 1 820 988 2 183 042

 .FORN.SERV.EXTERNOS 493 954 518 103 722 105 969 588 1 275 302

 .DESPES.c/PESSOAL 284 262 568 524 611 164 641 722 673 808

 .OUTROS 6 092 9 619 12 825 16 031 14 963

 SALDO DE EXPLORACAO 159 294 280 894 376 313 547 805 678 464

 OPERAC.REPARTICAO 86 347 125 343 165 595 180 847 257 048

 .ENCARG.FINANCEIROS 84 631 108 955 111 619 113 571 115 551

 .IMPOSTO s/RENDIM. 1 716 16 388 53 976 67 276 141 498

 .DISTRIB.RESULTAD. 0 0 0 0 0

 .RENDIM.APLIC.FIN. 0 0 0 0 0

 OPERAC.INVESTIMEN. 99 220 0 0 0 0

 OPERACOES CAPITAL

RECEBIMENTOS 81 793 0 0 0 0

 .CAPIT.SOC.+PR.EMIS 0 0 0 0 0

 .SUPRIMENTOS 0 0 0 0 0

 .EMPR.BANC.C.PRAZO 0 0 0 0 0

 .EMPREST.FORNECEDORES 0 0 0 0 0

 .EMPREST.BANCARIO 81 793 0 0 0 0

 .OUTROS RECEBIM. 0 0 0 0 0

PAGAMENTOS 24 545 106 876 121 844 120 454 315 454

 .REEMB.SUPRIMENT. 0 0 0 0 150 000

 .REEM.EMP.BANC.c/PR 0 0 0 0 0

 .REEM.EMP.M/L PRAZO+FORN 24 545 106 876 105 486 104 095 149 095

 .REEMB.EMP.BANCARIO 0 0 16 359 16 359 16 359

 .OUTROS PAGAMENTOS 0 0 0 0 0

 SALDO OPERAC.CAPIT. 57 248 -106 876 -121 844 -120 454 -315 454

 SALDO DO ANO 30 975 48 675 88 874 246 504 105 962

 SALDO ACUMULADO 34 600 83 275 172 149 418 654 524 616

2006 2007 2008 2009 2010

BALANÇO

  ACTIVO

IMOBILIZADO 1 769 912 1 651 856 1 533 800 1 416 018 1 298 236

  IMOBIL.CORPOREO 1 887 255 1 887 255 1 887 255 1 887 255 1 887 255

  IMOBIL.INCORPOR. 822 822 822 822 822

  -Amortiz.Acumul. 118 165 236 221 354 277 472 059 589 841

  IMOBIL.FINANCEIRO 0 0 0 0 0

CIRCULANTE 223 179 371 994 552 652 878 584 1 061 004

 EXISTENCIAS 51 912 95 647 139 931 174 826 209 722

  MATER.PRIM+SUBS. 33 110 65 959 100 347 125 347 150 347

  PROD.ACAB+C.FAB. 18 802 29 688 39 583 49 479 59 375

  -Prov.Desv.Exist. 0 0 0 0 0

 DIVIDAS DE TERCEIROS 136 666 193 072 240 572 285 104 326 666

  MEDIO LONGO PRAZO 0 0 0 0 0

  CURTO PRAZO 136 666 193 072 240 572 285 104 326 666

   CLIENTES 112 813 178 125 237 500 296 875 356 250

   DEVEDORES 29 494 29 494 29 494 29 494 29 494

   -Prov.C.Cob.Duv. 5 641 14 547 26 422 41 266 59 078

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 0 0 0 0 0

 DEPOS.BANC. e CAIXA 34 600 83 275 172 149 418 654 524 616

ACRESCIMOS e DIFERIMENT. 600 600 600 600 600

ACTIVO TOTAL 1 993 690 2 024 450 2 087 052 2 295 202 2 359 840

CAP.PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO 27 556 108 889 233 447 475 493 801 300

 CAPITAL SOCIAL 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

 RESERVA REVALIAC. 0 0 0 0 0

 RESERV/RESULT.TRANS. 705 22 556 103 889 228 447 470 493

 RESULT.EXERCICIO 21 851 81 333 124 558 242 046 325 807

 -Result.a Distrib. 0 0 0 0 0

DIVIDAS A TERCEIROS 1 966 134 1 915 562 1 853 605 1 819 709 1 558 541

 MEDIO LONGO PRAZO 1 755 629 1 633 785 1 513 331 1 347 877 1 197 877

  EMPREST.BANCARIO 81 793 65 434 49 076 32 717 32 717

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 1 665 483 1 559 998 1 455 902 1 306 807 1 306 807

  SOCIOS 0 0 0 0 -150 000

  OUTROS 8 353 8 353 8 353 8 353 8 353

 CURTO PRAZO 210 505 281 777 340 274 471 832 360 664

  EMPREST.BANCARIO 0 16 359 16 359 16 359 0

  DIVID.A INSTIT.CRÉDITO 106 876 105 486 104 095 149 095 0

  FORNECEDORES 88 306 126 141 186 623 236 723 292 875

  RESULT.a DISTRIB. 0 0 0 0 0

  ESTAD.OUT.ENT.PUBLICOS 9 365 27 833 27 239 63 697 61 831

  OUTROS 5 958 5 958 5 958 5 958 5 958

TOT.CAP.PROP.E PASS 1 993 690 2 024 450 2 087 052 2 295 202 2 359 840
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6. Vamaltex – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA 

(Fabricação de Artigos Têxteis Confeccionados) 

 
Mapas associados ao Cenário da Figura 5.6.1 

Módulo: 7ESTIND 

 

 

 

 

INDICADORES

LIQUIDEZ GERAL 1,06 1,32 1,62 1,86 2,94

LIQUIDEZ REDUZIDA 0,81 0,98 1,21 1,49 2,36

LIQUIDEZ IMEDIATA 0,16 0,30 0,51 0,89 1,45

AUTONOMIA FINANCEIRA 1,38% 5,38% 11,19% 20,72% 33,96%

AUT. FINANC. c/ SUPRIM. 1,38% 5,38% 11,19% 20,72% 27,60%

COBERTURA IMOBILIZ. 1,01 1,05 1,14 1,29 1,54

COBERTURA PROJECTO 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

SOLVABILIDADE TOTAL 1,4% 5,7% 12,6% 26,1% 51,4%

INDICE ENDIVIDAMEN. 98,6% 94,6% 88,8% 79,3% 66,0%

RENDAB.LIQ.VENDAS 1,6% 3,8% 4,4% 6,8% 7,6%

RENDAB.CAPIT.PROPRIO 79,3% 74,7% 53,4% 50,9% 40,7%

RENDAB.ACTIVO TOTAL 1,1% 4,0% 6,0% 10,5% 13,8%

V.A.B. 523 805 920 631 1 030 654 1 233 698 1 390 392

V.A.B./PRODUCAO 38% 43% 36% 35% 32%

CASH  FLOW - Op.Econ. 149 272 234 246 295 996 463 561 583 221

CASH  FLOW - Op.Fin. 2 060 125 163 952 170 597 319 052 200 698

CASH FLOW/VENDAS 11,0% 11,0% 10,4% 13,0% 13,6%

CUSTOS FIXOS TOTAIS 805 130 892 071 941 442 962 806 1 000 572

CUSTOS VARIAV.TOTAIS 536 206 1 140 125 1 740 513 2 263 810 2 818 885

MARG.BRUTA VENDAS 836 346 1 008 261 1 119 383 1 308 585 1 466 010

PONTO CRITICO VENDAS 1 321 323 1 900 810 2 405 278 2 628 429 2 924 499

VALOR ACTUAL.LIQUIDO 1 797 221

T. I. R. do Projecto #DIV/0!VALOR CONTAB.p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000BENEF.LIQUID.p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CASH FLOW p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000DIVIDENDOS p/accao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2006 2007 2008 2009 2010

FUNDO DE MANEIO

DISPONIBILIDADES 0 0 0 0 0

CLIENTES 112 813 178 125 237 500 296 875 356 250

EXISTENCIAS 51 912 95 647 139 931 174 826 209 722

  Mater.Primas+Subs 33 110 65 959 100 347 125 347 150 347

  Prod.Acab.+SemiAc 18 802 29 688 39 583 49 479 59 375

FORNECEDORES 88 306 126 141 186 623 236 723 292 875

OUTROS - PASS.C.PR. 5 958 5 958 5 958 5 958 5 958

FUNDO DE MANEIO 70 460 141 673 184 850 229 021 267 140

NECES.ADIC.F.MANEIO 74 291 71 213 43 177 44 171 38 119

2006 2007 2008 2009 2010

ESTRUTURA DE CUSTOS

  PROVEITOS

VENDAS LIQUIDAS 98,6% 99,5% 99,7% 99,7% 99,8%

PRESTACAO SERVICOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TRAB.p/PP EMPRESA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VARIAC.EXISTENCIAS 1,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2%

 TOTAL DE PROVEITOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  CUSTOS

CONS.MAT.PRIMAS+

+MAT.SUBSID,MERCAD. 28,9% 36,8% 42,1% 42,1% 42,1%

FORN.SERVIC.EXTERNOS 32,4% 19,9% 21,4% 22,9% 25,1%

IMPOSTOS 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

DESPESAS c/PESSOAL 20,7% 26,5% 21,4% 18,0% 15,7%

OUTR.DESP.e ENCARG. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

AMORTIZ.e REINTEG. 8,6% 5,5% 4,1% 3,3% 2,7%

PROVISOES 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

 TOTAL CUSTOS EXPLOR. 91,6% 89,5% 89,9% 87,1% 86,4%

 RESUL.EXPLOR.LIQUID 8,4% 10,5% 10,1% 12,9% 13,6%

ENCARGOS FINANCEIROS

  .Funcionamento 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

  .Financiamento 5,3% 4,1% 2,9% 2,2% 1,7%

 TOTAL 6,2% 5,1% 3,9% 3,2% 2,7%

 RESUL.APOS ENC.FIN. 2,3% 5,4% 6,2% 9,7% 10,9%

RENDIM.APLIC.FINANC. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIFERENC.CAMBIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OUT.CUST.(LIQ.PROV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GANHOS/PERD.IMOBIL. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 RESULT.ANT.IMPOST. 2,3% 5,4% 6,2% 9,7% 10,9%

IMPOSTO S/RENDIMEMTO 0,7% 1,6% 1,9% 2,9% 3,3%

 RESULTADOS LIQUIDOS 1,6% 3,8% 4,4% 6,8% 7,6%


