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Capítulo 1 -  Introdução 
 

 

 

 

A reputação, sendo intangível e difícil de imitar, pode diferenciar 

positivamente uma organização das restantes, contribuindo para que as 

empresas persigam uma vantagem competitiva relativamente às suas 

concorrentes. Nesta conformidade, gerir a reputação tornou-se importante na 

estratégia de algumas organizações. Relativamente à reputação, é sempre 

preferível que as organizações adoptem uma atitude pro-activa (Resnick, 2004). 

No entanto, organizações há que não se preocupam em gerir a sua reputação 

(Tucker e Melewar, 2005). Por tal motivo, alguns autores advogam a necessidade 

de um sistema formal para gerir a reputação (Tucker e Melewar, 2005; Doorley e 

Garcia, 2007). Wiedmann e Boecker (2004) atribuem a ineficácia dos sistemas de 

planeamento e controlo da gestão da reputação ao facto de as diferentes 

abordagens de medição serem desconhecidas ou não reconhecidas. Esta é uma 

matéria em que subsistem dificuldades, dado o cariz intangível da reputação (vide 

capítulo seguinte). 

 

 

 

1.1 Gap na investigação  
 

 

 

Um número crescente de investigadores académicos e de executivos de 

empresas (Dolphin, 1999; Dowling, 2001; Fombrun,1996; Peters, 1999; Philips, 

2004; Walker Information, 2002 - só para citar alguns)  tem vindo a reconhecer 

vantagem em avaliar a reputação das organizações. O facto pode ser 

considerado uma nova forma de encarar a reputação porquanto a coloca no cerne 

da estratégia competitiva. Com efeito, recentemente, as vantagens estratégicas 

de tal avaliação têm emergido do âmbito reputacional. A literatura especializada 
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no tema da reputação das organizações teve uma incidência particular a partir 

dos anos noventa e seguintes, como é verificável pela bibliografia (Andrikopoulos 

e Koronis, 2005; Bennet e Kottasz, 2000; Bronn e Bronn, 2005; Datta et al., 2005; 

Deephouse, 2002; Fombrun, 1996;  Martin e Hetrick, 2006; Resnick, 2004). 

Avaliar a reputação da organização junto dos diversos grupos de stakeholders 

tornou-se uma estratégia para algumas empresas (Philips, IBM, BBVA), tanto 

mais que se defrontam com ratings difundidos regularmente. Fortune’s America’s 

Most Admired Companies; Britain’s Most Admired Companies (Management 

Today/Nottingham Trent University); Review200/Asia Leading Companies  (Far 

Eastern Economic Review em colaboração com DHL Worldwide, ACNielsen 

International – Hong Kong); World’s Most Respected Companies 

(Pricewaterhouse Coopers). (Villafañe, 2004). Uma tal avaliação confere a essas 

empresas alguns benefícios, a saber: os analistas passam a socorrer-se dessa 

informação para emitirem pareceres sobre decisões de investimento, o que 

significa que pode haver uma diferenciação de mercado ressaltada e um aumento 

do valor dos activos intangíveis; a gestão  do risco é mais efectiva, sendo menor a 

dependência na gestão de crise porque se antecipam dasajustes e se pode 

trabalhar para os resolver. Qualquer pesquisa atinente à avaliação que os 

stakeholders levam a efeito sobre uma organização oferece a possibilidade de  

surpreender. Ela fará ressaltar, com certeza, aspectos do negócio - pontos fortes 

ou pontos fracos - até então não emergentes. Efectivamente, a avaliação que os 

stakeholders efectuam sobre as organizações e a difusão que dela fazem 

configuram a reputação. Esta avaliação pode ser realizada por aqueles que têm 

um maior conhecimento sobre a organização ou por aqueles que sobre ela detêm 

um conhecimento superficial. Helm (2006) confirma a diversidade do nível de 

conhecimento sobre as organizações. No entanto, quando os stakeholders não 

estabelecem contacto directo com as organizações, a avaliação resultante 

comporta, em si, o risco acrescido de favorecer a organização (reputação 

positiva), ou de a penalizar (reputação não positiva). Curiosamente, investigação 

recente manifesta sinais de que conhecimento alargado sobre a organização e 

contacto frequente aportam vantagens múltiplas  (Hammond, 2003; Helm, 2006; 

Thomas, 2003/4). Quando o conhecimento sobre uma organização exibe um 
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carácter superficial e se apoia mais no contacto indirecto, como o “passa-palavra”, 

a inconsistência entre performance organizacional e reputação da organização 

pode tornar-se visível. Neste caso, uma tal reputação reflecte e aprofunda o gap 

entre imagem e realidade. O escrutínio de que as organizações são alvo parece 

efectivamente ter-se tornado rotina (Bennet e Kottasz, 2000). No entanto, estes 

ratings são objecto particular de críticas (Bennet e Kottasz, 2000; Fombrun, 1996); 

para mais detalhes, vide capítulo 2. Resnick (2004) aconselha a identificação dos 

stakeholders com relevância para a organização e a recolha de informação junto 

destes grupos críticos, de molde a minimizar os riscos reputacionais. 

 

Os parceiros bancários (gestores bancários) são uma oportunidade para 

estudar como se reputam as organizações. Um parceiro bancário é um potencial 

propagador de rumores, interagindo, diariamente, com indivíduos da comunidade 

local. E, ainda que habitualmente se valorize as opiniões do grupo “clientes” sobre 

uma organização, não há dúvida de que os parceiros bancários têm um peso 

acrescido no “passa-palavra” (vide Fombrun, 1996). Isto significa que a reputação 

é afectada, igualmente, pela avaliação que efectuam os parceiros bancários e 

pelos rumores, mais ou menos favoráveis, sobre uma organização, que eles 

possam difundir (Mazzola et al. 2, 2005). Assim sendo, a forma como os membros 

das organizações interagem com estes parceiros torna-se crítica. Logo, faz todo o 

sentido que o presente estudo examine empiricamente a perspectiva destes 

stakeholders.  

 

 

 

1.2 Objectivo e questão a pesquisar 

 

 

 

Sendo o propósito basilar de qualquer pesquisa gerar informação, procuro, 

de forma empírica, conhecer os principais critérios de gestores bancários dos 

distritos de Aveiro e do Porto para reputar as organizações-clientes. Assim, 
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identifico os critérios de que os gestores bancários da amostra se socorrem para 

reputar as organizações, e apuro a sua importância “percebida”.  A questão  a 

pesquisar é 

 

Que importância atribuem os gestores bancários da amostra aos critérios 

para reputar as organizações-clientes? 

 

Antecipo que a situação económico-financeira das organizações seja um 

dos critérios mais importantes a ter em conta, na óptica dos gestores bancários da 

amostra; que uma conjugação de critérios financeiros e não-financeiros afecte a 

sua avaliação. 

 

 

 

1.3 Âmbito da tese 

 

 

 

A estrutura deste estudo aparece nas Figuras 1.1 e 1.2 (pps.5 e 6). A 

primeira parte identifica, através de entrevistas a diversos gestores bancários, os 

factores críticos que usam para reputar as organizações-clientes. Esses 

resultados são confrontados com as variáveis utilizadas em diversos estudos e 

métodos avaliativos da reputação (vide capítulo 2) e são submetidos, igualmente, 

à apreciação de especialistas, identificados no capítulo 3. A segunda parte 

pretende, através de um índice (em inglês, index - “escala”, vide capítulo 3), medir 

a importância (importância relativa) dos critérios de que a avaliação dos gestores 

bancários se abona. Em termos de análise estatística, recorro à análise descritiva 

e à análise factorial de componentes principais (oblimin), utilizando o software 

SPSS 14.0. Trata-se de uma pesquisa essencialmente exploratória, transversal, 

(Malhotra, 2001). 
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Figura 1.1  
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Figura 1.2  

Pesquisa – Segunda parte 
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Concisamente, direi que esta tese define o que entendo por reputação das 

organizações e explora a forma como os gestores bancários da amostra reputam 

as empresas-clientes, identificando os seus principais critérios de julgamento. A 

tese organiza-se em cinco capítulos: 

 

Capítulo 1 - Introduz o tema. Formula a questão de investigação. Apresenta 

a estrutura da tese.  

 

Capítulo 2 - Define o conceito. Caracteriza de forma sintética a actual 

envolvente de negócios. Apresenta benefícios de uma reputação positiva. 

Identifica práticas que garantem uma reputação positiva. Aborda a medição e o 

relato de intangíveis. Reconhece a reputação como intangível. Atenta nos 

benefícios da avaliação da reputação e revê as variáveis usadas em diversos 

estudos e métodos avaliativos da reputação. 

 

Capítulo 3 -  Propõe a metodologia da pesquisa.  

 

Capítulo 4 -  Efectua a análise e a interpretação de dados.   

 

Capítulo 5  - Reporta os resultados da análise. Discute as conclusões da 

pesquisa. Estabelece implicações de gestão. Indica rotas de investigação futura. 

 
 
 
1.4 Introdução ao conceito-chave reputação das organizações 

 

 

 

Semanticamente, a palavra reputação liga-se ao conceito de avaliar. Reputar é 

avaliar, julgar, estimar, considerar, dizer respeito a; logo, o grau de consideração, 

respeito e estima de que goza uma organização indica a direcção da reputação - 

positiva ou negativa. A reputação de uma organização é expressão do respeito, 

da consideração e da estima que os stakeholders devotam à organização. Por 
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outras palavras, a reputação exprime a avaliação efectuada sobre uma 

organização, isto é, a sua imagem. No entanto, Dowling (2002) referia que o que 

torna uma pessoa ou organização respeitada, considerada e estimada pode diferir 

de cultura para cultura. Quer com isto dizer que os juízos pessoais sobre, por 

exemplo, a credibilidade, a honestidade e a responsabilidade de uma organização 

- a sua honorabilidade – são susceptíveis de variação em meios culturais 

diferentes. O conceito reputação das organizações será discutido com detalhe no 

capítulo 2. 

 

 
 
1.5 Contribuição do estudo 
 

 

 

O grupo de stakeholders seleccionado para este estudo empírico é 

constituído, como atrás referi, por gestores bancários de diversos bancos dos 

distritos de Aveiro e do Porto. O estudo contribui, portanto, para a investigação 

sobre a reputação das organizações. Analisa como é que os gestores bancários 

da amostra as avaliam, eles que têm, com certeza, um papel significativo no 

“passa-palavra” sobre as organizações suas clientes e, eventualmente, outras. Id 

est, como é que julgam as organizações-clientes - quais os critérios em que 

sustentam o seu julgamento e qual a importância que atribuem a esses critérios. 

A partir da informação específica obtida, torna-se possível identificar 

necessidades de reajuste na interacção das organizações com os seus parceiros 

bancários de modo a melhorarem a sua reputação junto deste grupo. 
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Capítulo 2 – Identificação de variáveis usadas em 
diversos estudos e em “monitores” da reputação 
 

 

 

 

Este capítulo é constituído por sete partes. A primeira define o conceito. A 

segunda caracteriza de forma sintética a actual envolvente de negócios. A terceira 

apresenta benefícios de uma reputação positiva. A quarta identifica práticas que 

garantem uma reputação positiva. A quinta faz o ponto da situação relativamente 

à medição e relato de intangíveis. A sexta reconhece a reputação como 

intangível. A sétima atenta nos benefícios da avaliação da reputação e revê as 

variáveis utilizadas em diversos estudos e métodos de avaliação. Esta revisão 

não é exaustiva; antes recobre um conjunto limitado de estudos e métodos 

avaliativos, particularmente relevantes para a presente pesquisa.  

 

 

 

2.1 Definição do conceito reputação das organizações 

 

 

 

Se o conceito de reputação não é novo, a verdade é que a forma como é  

operacionalizado por diversas organizações não se verificava anteriormente. 

Logo, tratar-se-á de usar, de maneira nova, “coisas” antigas. Não obstante ter o 

conceito atravessado os tempos, a necessidade de o redefinir articula-se com a 

tentativa de entender e simplificar. É possível encontrar diversas definições para  

reputação das organizações. Dowling (2004a:38) fala de uma fonte de vantagem 

competitiva, indicando que ela pode assumir diversos termos: “corporate brand”, 

“image”,  “reputation”, mas que todos eles se reportam a uma avaliação global da 

empresa: “This goes under a number of names such as corporate brand, image or 

reputation that all refer to the global evaluation of the company.” O autor 
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(2004c:20), num dos seus mais recentes artigos, define reputação como 

“avaliação global” que reflecte a medida em que uma organização é 

percepcionada como boa ou má. A mesma opinião manifestam Tucker e Melewar 

(2005:378). Os autores, partindo de Fombrun, 1996, realçam a noção de 

reputação como potencial vantagem competitiva. Sublinham ainda o seu carácter 

dinâmico - “constantly evolving”. Zabala et al. (2005) oferecem uma definição 

patente no artigo que publicaram recentemente na Corporate Reputation Review, 

considerando-a como prestígio mantido ao longo do tempo. Em Zuluaga (2005), 

surge como atitude baseada na experiência. Resnick (2004) define-a como 

manifestação externa das pessoas, das práticas internas, da cultura, do talento da 

gestão e da competitividade geral da organização. No entanto, deparei-me com 

outras definições (Balmer e Greyser, 2003; Davies et al., 2003; Dolphin, 1999; 

Dowling, 2001; Jackson, 2004; Herbig e Milewicz, 1995; Low e Kalafut, 2002; 

Soenen e Moingeon, 2002; Rayner, 2003; Rosson e Brooks, 2004; Villafañe, 

2004, entre outros), tanto mais que o conhecimento sobre este assunto pode 

considerar-se ainda incipiente - ”in its infancy”. Ademais, há possibilidade de 

compulsar definições da autoria de diferentes académicos em Bennet e Kottasz 

(2000:227): Andersen et al., 1999; Balmer, 1998; Dowling, 1994; Fombrun, 1996; 

Fombrun e Rindova, 1996; Fombrun e Shanley, 1990; Gray e Balmer, 1998; 

Herbig e Milewicz, 1995; Levitt, 1965; Post e Griffin, 1997; Schweizer e Wijnberg, 

1999; Sever e Fombrun, 1992; Smythe et al., 1992; Spence, 1974; Weigelt e 

Camerer, 1988; Yoon et al., 1993. Bennet e Kottasz (2000:234) desenvolveram, 

conjuntamente com outros académicos, uma definição que viriam a inserir num 

questionário aplicado a 106 empresas que operam na área de relações públicas, 

no Reino Unido. Detalhes sobre esta pesquisa acham-se disponíveis no citado 

artigo. Wiedmann e Boecker (2004:6) optam por uma “fórmula simplificada” do 

conceito:“corporate reputation = sum of the image of a company by all 

stakeholders + the resulting support potential.” igualmente verificável em Doorley 

e Garcia (2007:4):“Reputation = Sum of Images = (Performance and Behavior) + 

Communication”. Consideram que a performance, o comportamento e a 

comunicação são componentes fundamentais da reputação. Para Carmeli e 

Tishler (2005), a dificuldade de consenso relativamente a uma definição do 
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conceito prende-se com o conjunto alargado de facetas que implica. Os autores 

mostram que o conceito é explorado a partir de diferentes perspectivas 

disciplinares. Os autores traçam, ainda, algumas características que, no seu 

entender, são inerentes ao conceito como a sua fragilidade ou a capacidade de se 

alterar com a passagem do tempo. Enquanto, ao falar-se de imagem 

(representação mental), se está diante de uma perspectiva interna, a reputação 

de uma organização é configurada pelo que dela se diz, logo, a perspectiva é 

externa. Jeff Bezos define-a do seguinte modo: “Reputation is what people say 

about you when you’ve left the room” (Philips, 2004). A reputação de uma 

organização junto dos indivíduos alicerça-se na expressão da sua avaliação, que 

pode corporizar-se em recomendação implícita/explícita ou meramente em não-

recomendação. Curiosamente, Hammond (2003) faz notar que, na maioria dos 

mercados, os clientes mais propensos a recomendar marcas são os clientes 

recentes e não os de longa data. No entanto, tem-se consciência de que não é 

possível controlar a forma como os receptores integram a expressão difundida da 

avaliação e formam eles próprios a sua avaliação. Nas palavras de Ribeiro 

(2002:65), van Riel (1995) alude à “forma racional e (aparentemente) irracional 

pela qual os grupos-alvo seleccionam os sinais emitidos pela organização” (vide 

também Helm, 2006 e Suvatjis e De Chernatony, 2004). Convém ainda notar que 

se está perante um processo: quando emissores difundem a sua avaliação, esta 

vai afectar a direcção da reputação da organização em causa; porém, a já 

existente dá também forma à avaliação. A reputação não se confina, não é 

estática; transpira dinamismo (Resnick, 2004). E, num segmento temporal 

reduzido, tanto pode progredir como regredir. Ela é resultado das avaliações de 

todos os stakeholders de uma organização. Não admira que “medir” a reputação 

das organizações seja um assunto controverso. Quanto a mim, a reputação de 

uma organização é a expressão da imagem que os stakeholders dela têm.  A 

imagem  - representação mental da organização - configura uma perspectiva 

interna. A reputação - expressão que resulta da avaliação efectuada sobre a 

organização -  configura uma perspectiva externa.  
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Na verdade, não é possível falar de uma definição geralmente aceite, como 

Gotsi e Wilson (2001:24) fazem ver: “Nevertheless, despite the increasing number 

of studies published in this area, there is no unambiguous, generally accepted 

definition for the term corporate reputation.”  

 

Dowling (2002) aconselhava as empresas a debruçarem-se sobre si 

próprias, já que, segundo ele, as reputações são criadas no interior da empresa 

antes de serem projectadas para o exterior. Rayner (2003:xiii-xiv) corrobora a 

necessidade de atender internamente à construção da reputação: “must primarily 

be built “inside out””. A autora (2003:91) assinala o interesse de envolver toda a 

organização na gestão do risco reputacional: 

“An organisation’s reputation can be damaged as much by a tactless remark from a director or 

spokesperson as by a lackadaisical warehouse clerk who despatches the wrong goods, a customer 

service manager who fails to spot the significance of a spate of complaints or a procurement officer 

who doesn’t adequately check the credentials of a new supplier.” 

Com efeito, quando aquilo que a organização faz não coincide com aquilo que  

diz, a reputação fica muito vulnerável. Ela reflecte, pois, a identidade 

(comunicação e comportamento) entendida em sentido lato (cf. van Riel, 1995). 

Simplificando, a singularidade (o que é peculiar) demonstra-se através da 

identidade. Esta manifesta-se na comunicação (o que dizemos e como o dizemos: 

como nos apresentamos visualmente, os símbolos que utilizamos...) e na acção 

(o que fazemos e como o fazemos), projectando-se na imagem1 e, 

consequentemente, na reputação. 
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Figura 2.1  
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          Villafañe (2004:16;24) considera mesmo a reputação como “quizá”, o 

conceito mais emergente da gestão hodierna – um novo “driver”. (Vide, ainda, 

Haywood, 2002; Sherman, 1999; Tucker e Melewar, 2005). Zabala et al. (2005:59) 

observam-na como tendência inovadora na gestão actual: “In recent years the 

concept of reputation has proven to be one of the major innovative trends in 

corporate management.” Uma reputação positiva pode espelhar-se em  práticas 

de gestão que projectam uma empresa como: um local de trabalho positivo para 

os seus trabalhadores; um fornecedor credível de produtos e serviços para os 

seus clientes; um bom investimento para os seus accionistas; uma organização 

responsável para a comunidade local (Fombrun, 1996). E uma  reputação positiva 

gera a recomendação: “I’ll tell others to try you” (Dowling, 2001:137). 

 

 

 

2.2 Envolvente de negócios 
 

 

 

           O contexto de negócio apresenta grande complexidade. Para Philip Kotler 

(vide Hsm-group, 2004), há que utilizar estratégias para lidar com um cenário que 

comporta: elevado grau de competição; aumento do poder do cliente; crescimento 

do poder dos distribuidores relativamente aos fabricantes; expansão do universo 

digital e proliferação dos canais e meios de comunicação; sensibilidade mais 

apurada do cliente face aos preços e menor percepção das diferenças ao nível de 

produtos e serviços. Destaco, seguidamente, alguns elementos que caracterizam 

igualmente a actual envolvente de negócios e que tornam possível compreender o 

interesse crescente de académicos e gestores por este tema. 

 
 
2.2.1 Recurso à gestão da imagem 
 

 

Efectivamente, as empresas deparam com a necessidade de apresentarem 

uma oferta que tenha valor aos olhos dos seus stakeholders, em particular dos 
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seus clientes. No entanto, tal pode tornar-se difícil, uma vez que se verifica uma 

grande generalização ao nível de produtos e, mesmo quando se melhora o nível 

de serviço prestado ou se inova, estes aspectos tendem a ser rapidamente 

imitados por outras empresas. Isto leva a que muitas empresas recorram à gestão 

da imagem para mais facilmente agirem sobre as percepções que os diversos 

stakeholders delas têm. Stakeholders relevantes, em termos reputacionais, 

incluem, entre outros, trabalhadores, accionistas, clientes e media (Resnick, 

2004). A imagem afecta a decisão de compra. Quando lidamos com excesso de 

informação, não é fácil conhecer todas as características do produto. Quando a 

informação sobre o produto é reduzida e sendo baixo o grau de envolvimento, não 

há busca de informação. Restrições temporais são ainda uma condicionante. (Van 

Riel, 1995). 

 

 

2.2. 2 Ambiência comunicacional complexa 
 

 

Presentemente, ocorre a necessidade de uma coordenação integrada das 

diversas actividades comunicacionais da organização. É que a ambiência 

comunicacional da empresa se tornou mais complexa, reclamando também, por 

essa razão, uma maior consistência ao nível de comunicação. A complexificação 

do ambiente comunicacional é notória (Argenti, 2006 ; Helm, 2006) devido ao 

aumento de formas para comunicar as mensagens e da tecnologia utilizada para 

tal, à exigência dos stakeholders na análise da informação obtida e ainda ao facto 

de as fronteiras entre os vários grupos de stakeholders  se irem esbatendo. A 

reputação torna-se mais facilmente vulnerável; haja em vista a mobilização de 

protestos a nível multinacional num curto intervalo de tempo. O processo de 

garantir uma reputação positiva é mais problemático (Tucker e Melewar, 2005; 

Herbig e Milewicz, 1995). Num contexto de comunicação mediada e de excesso 

de informação, a recomendação baseada na experiência própria ganha 

credibilidade (Luoma-aho, 2006).  
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2.2.3 Exigência ambiental 
 

 

Caminha-se no sentido de tornar injuntivos nas empresas relatórios sobre 

matérias ambientais. 

 

 

2.2.4 Maior pressão na responsabilidade social 

 

 

O dever que a organização tem de prestar contas perante os stakeholders 

relativamente às suas actividades é um pressuposto iniludível, patente, 

designadamente, na exigência crescente de relatórios mais abrangentes. De 

facto, o retorno financeiro deixou de ser percepcionado como o único objectivo 

das empresas. Agora, impõe-se equilibrar as necessidades dos stakeholders com 

a necessidade da organização de gerar o lucro.  As preocupações sociais 

ganham volume. E as actividades da empresa neste domínio compreendem 

aspectos do ambiente de trabalho (políticas de recrutamento, tratamento dos 

trabalhadores, saúde e segurança) bem assim como investimentos de tempo e 

dinheiro na protecção do ambiente e na educação e saúde da comunidade. 

(Fombrun, 2002; Gardberg e Fombrun, 2006). Num estudo levado a cabo pela 

Harris Interactive e pelo Reputation Institute no ano de 2002 (n= 21630 

respondentes) relativo à forma como as empresas demonstram a sua cidadania, 

os inquiridos consideraram itens muito importantes: o tratamento de 

trabalhadores/direitos humanos (82%); a saúde pessoal e a segurança dos 

produtos (79%); e o tratamento do ambiente (69%). (Fombrun, 2002). 

 

Há organizações que se esforçam por obter uma certificação das suas 

acções ao nível de Responsabilidade Social, através das normas: ISO14000, 

AA1000 ou SA8000. Outras iniciativas são: The UN Global Compact, ILO 

conventions, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, AccountAbility 

1000, The Global Reporting Initiative, The Global Sullivan Principles, Social 

Accountability 8000. (Tannock e Thawesaengskulthai, 2005; AccountAbility, 
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2005). Para Morsing et al. (2005), conquanto as práticas de responsabilidade 

social sejam dignas de aprovação, nem sempre será aconselhável comunicá-las 

de forma incisiva. É recomendável utilizar uma abordagem “inside-out”, 

recorrendo, por exemplo, aos trabalhadores da organização para difundirem estas 

práticas. Os autores explicitam duas estratégias para comunicar a 

responsabilidade social: através de autoridades locais, jornalistas, políticos, 

NGO’s, membros da organização; através dos clientes e do público em geral.   

 

 

2.2.5 Valorização dos intangíveis 
 

 

No último decénio, os intangíveis - reputação, marca e assim 

sucessivamente - têm sido objecto de preocupação para as organizações. Vários 

académicos consideram a reputação um dos intangíveis de preponderância nas 

organizações (Carmeli e Tishler, 2005; Dowling, 2004c; Resnick, 2004; Tucker e 

Melewar, 2005; Wiedmann e Boecker, 2004). Acresce que, por um lado, se têm 

registado escândalos no universo das empresas (refira-se a este propósito o caso 

Enron); por outro lado, as empresas são avaliadas e os rankings resultantes são 

publicados. Bennet e Kottasz (2000) imputam o presente interesse pela reputação 

ao sucesso conseguido por alguns programas de gestão de crise, bem como à 

necessidade crescente das organizações assegurarem o seu bom nome em caso 

de situações adversas. 

 

 

2.2.6 Pessoal credenciado 
 

 

O recrutamento e a retenção de pessoal credenciado constituem um 

desafio que os gestores enfrentam e que uma reputação sólida ajudará a vencer. 

De acordo com Low e Kalafut (2002), estudos recentes apresentam o 

relacionamento dos trabalhadores com os seus superiores hierárquicos imediatos 

como determinantes da retenção. 
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Num tal enquadramento de negócios, uma reputação positiva sobressai, 

pois, como uma vantagem estratégica. 

 

 

 

2.3 Benefícios de uma reputação positiva 
 

 

 

Se a reputação da organização é positiva, a empresa está em condições 

de cobrar preços mais altos pelos seus produtos. Além disso, diminuindo o risco 

percebido de aquisição dos mesmos, incentiva-se o acto de compra,  garantindo 

uma maior estabilidade do volume de negócios. O que a empresa paga pelas 

suas compras também diminui, graças ao poder de negociação que advém da 

sua reputação. E não há dúvida de que o seu bom nome atrai, com maior 

facilidade, pessoal credenciado para a organização (vide, a título exemplificativo, 

Carmeli e Tishler, 2005; Dowling, 2001; Fombrun, 1996; Wiedmann e Boecker, 

2004). A reputação é ainda importante porque pode exercer influência: sobre as 

atitudes dos trabalhadores e a sua  produtividade (Cravens et al., 2003; Carmeli e 

Tishler, 2005; Ribeiro, 2002); sobre as percepções dos investidores (Carmeli e 

Tishler, 2005; Helm, 2005); sobre a cobertura mediática (Wiedmann e Boecker, 

2004; Doorley e Garcia 2007); e sobre a qualidade dos relacionamentos com 

outros parceiros, incluindo entidades governamentais. Com efeito, uma reputação 

positiva contribui para a organização ganhar dinheiro, seja gerando receitas (ex. 

vendas), seja diminuindo custos (ex. comprar e negociar favoravelmente com 

terceiros). No entanto, convém ressaltar que, embora uma reputação positiva 

possa concorrer para seleccionar marcas ou organizações, situações haverá em 

que o cliente não terá em conta a reputação e, pura e simplesmente, fará recair a 

sua escolha no produto mais barato. Quando uma organização consegue manter 

uma reputação positiva, ela aumenta a probabilidade de sucesso no lançamento 

de novos produtos (Rabe, 2005), assim como na recuperação após eventuais 

acontecimentos adversos. Também Suvatjis e De Chernatony (2004), com base 

em Yoon et al., 1993; Rao, 1994; Weigelt e Camerer, 1988; e Fombrun e Shanley, 
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1990, enumeram benefícios de uma reputação favorável. Laurence (2004), num 

artigo publicado na Corporate Reputation Review, refere que o inquérito 

Corporate Reputation Watch 2002, levado a cabo pela empresa Hill & Knowlton 

em associação com a Harris Interactive, fala, igualmente, de benefícios de uma 

reputação positiva. Os respondentes reconheceram que uma reputação positiva 

contribui para as vendas, para o sucesso de iniciativas estratégicas e para o 

recrutamento e retenção de pessoal. Resnick (2004) reporta-se, também, a 

estudos efectuados pela Hill & Knowlton indicando que, na perspectiva dos 

Directores-Gerais (“CEOs”),  as razões mais importantes para ter uma reputação 

positiva prendem-se com o recrutamento dos melhores candidatos (vide 

igualmente Helm, 2006; Doorley e Garcia, 2007) e com a concretização de 

transacções e parcerias estratégicas. Rayner (2003:5) indica que a  reputação 

pode influenciar: as decisões dos investidores para manterem as acções da 

empresa, a intenção dos consumidores de adquirirem os seus produtos, a 

vontade dos fornecedores de serem seus parceiros, a determinação dos 

concorrentes para entrarem no mercado, a cobertura mediática e a pressão 

exercida por grupos de activistas, a atitude dos reguladores, o custo de capital, a 

vontade dos potenciais trabalhadores de lá trabalharem e a motivação dos já 

existentes de lá permanecerem, a intenção dos stakeholders lhe concederem o 

benefício da dúvida no caso da ocorrência de crises.   

 

A enumeração de benefícios não é exaustiva, mas consolida a convicção 

de que gerir a reputação surge como uma tendência na estratégia em geral e na 

estratégia de marketing em particular. 
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2.4 Práticas de gestão que garantem uma reputação positiva 

 

 

 

Para edificar e manter uma reputação positiva, as organizações procuram 

criar e projectar a singularidade, aquilo que lhes é peculiar, debruçando-se sobre 

a sua identidade. Para van Riel (1995), a identidade associa-se à forma como a 

organização se apresenta aos seus grupos de stakeholders e deve ser encarada 

de forma alargada, abarcando comunicação, comportamento e simbolismo. 

Ribeiro (2002:7) aduz que a identidade, para este autor, inclui “todas as formas de 

expressão de que a organização se serve para dar a conhecer a sua natureza”. 

Ribeiro (2002:11-12) tem algumas observações de interesse: 

“O conceito de identidade organizacional inclui o modo como os membros da organização se 

vêem enquanto organização. O conceito de identidade corporativa integra o modo como uma 

organização se expressa e diferencia relativamente aos seus interessados (Hatch e Schultz, 

2000); 

A identidade forma-se, no entanto, na confluência entre as posições internas e externas. E não se 

consegue separar completamente o que somos das percepções que os outros têm de nós e que 

nós temos dos outros e de nós próprios (cf. Hatch e Schultz, 2000); 

A identidade manifesta-se visual e tangivelmente através de símbolos, tais como o logótipo, o 

nome, o slogan, as instalações, o material de correspondência, inclusivamente os uniformes dos 

trabalhadores, entre outros. Todavia, recentemente, outros elementos - o cheiro, o toque, o som - 

foram aditados ao mix da identidade corporativa (Schmitt e Simonson, 1997, referidos por Hatch e 

Schultz, 2000:13).” 

Ribeiro (2002:11)  salienta a íntima conexão entre identidade e estratégia: 

“A identidade responde à questão: Quem somos? Logo, remete obrigatoriamente para a estratégia 

da organização. Questionar a identidade implica, pois, estabelecer uma comparação com a 

identidade desejada (Como queremos ser?). “ 

Quando as organizações agem de maneira a que as suas práticas de gestão 

criem imagens consistentes e positivas, elas facilitarão o estabelecimento de 

relacionamentos benéficos com os stakeholders da organização, para ganharem 

estima, consideração e respeito – uma reputação positiva.  

 

Níveis diversos afectam a construção da reputação. De seguida, são 

apresentados exemplos da influência de alguns como comunicação, bom 
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relacionamento com os vários grupos de stakeholders, associação a organizações 

reputadas favoravelmente, controlo sobre a qualidade dos produtos ou serviços, 

responsabilidade social, gestão de topo e antecipação de crises, bem como 

algumas práticas reputáveis  de gestão. 

 

* Nível da Comunicação: 

Laurence (2004:61) faz notar a importância da comunicação na construção da 

reputação: “The ability to communicate has itself become a factor that determines 

a company’s reputation”  Doorley e Garcia (2007:21) falam do impacto das 

relações públicas e da comunicação na reputação: “the ability of public relations, 

particularly corporate communications, to impact reputation.” São secundados por 

Wiedmann e Prauschke (2006:3), que corroboram a importância da comunicação 

na reputação. Referenciando Varey e White, 2000, eles entendem que a 

comunicação ajuda a criar diálogo e permite compreender melhor interesses e 

necessidades no mercado. Os autores, com base em Stigler, 1961, Spence, 1974, 

e Fombrun e Shanley, 1990, indicam que a comunicação é usada para sinalizar 

informação aos stakeholders. Apontam ainda (2006:4), apoiando-se em van Riel 

1995, e Balmer e Gray, 2000, a importância da qualidade e eficiência com que os 

instrumentos de comunicação são utilizados. Ferguson (1999:44) faz a apologia 

de um planeamento integrado ao nível da comunicação: “Progressive 

organizations have instituted integrated planning systems in organizations.” bem 

assim como Argenti (2006:2) que liga integração e reputação, realçando os 

benefícios de tal integração: “preserving corporate brand, enhancing reputation, 

weathering crises, and maximizing organizational potential.” Ele (2006:16) vai ao 

ponto de considerar a integração, hoje, mais uma necessidade do que uma 

opção. O autor (2006:5) distingue entre integrar e centralizar, afirmando que o 

importante é ter mecanismos e processos que permitam coordenar a informação 

e o feedback e assegurar que se comunica “a uma única voz”. Mecanismos e 

processos de integração são por si (2006:7) especificados, entre os quais, a 

pertinência de redes informais:”And when it comes to integration, our research 

revealed that informal networks can also be very powerful.” Thomas, A. et al. 

(2004:76) defendem uma atitude pro-activa no tocante à comunicação, 
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aconselhando as empresas a comunicarem não só informação de carácter 

financeiro, mas de carácter corporativo – mais abrangente. Eles apelam à 

necessidade de coerência (“congruence in their content”) em termos de 

mensagens. Na óptica de van Riel et al. (2006:3), a comunicação com os 

trabalhadores, a forma como é percebido o processo de mudança (entendido 

como justo) e os sistemas internos de controlo influenciam o nível de alinhamento. 

Os autores (2006:22) ressaltam explicitamente a importância da comunicação de 

gestão e do clima comunicacional nas atitudes e comportamentos dos 

trabalhadores – que serão mais favoráveis relativamente a iniciativas estratégicas 

se percepcionarem o fluxo e conteúdo da informação como suficientes e 

experimentarem um clima que estimule o diálogo. Para Guthrie et al. (2003:429), 

as empresas têm-se apercebido de que gerir a comunicação externa, 

particularmente no tocante a qualidades da gestão, perícia, experiência e 

integridade, relacionamentos com o cliente e competências pessoais conecta-se à 

capacidade da empresa criar valor. Gillis (2003), sobre o artigo de Roberts et al. 

(2003), “Intangible Assets and Communication”, IABC, enuncia que a investigação 

em causa apresenta a gestão da reputação como chave para criar valor e para 

evidenciar o de outros intangíveis. A propósito da comunicação externa, Guimón 

(2002:4) entende o relatório de capital intelectual como um mecanismo de 

comunicação eficiente. 

 

* Nível do (bom) relacionamento com os vários grupos de stakeholders  

Na verdade, organizações que gerem eficazmente os seus relacionamentos com 

os vários grupos com quem interagem conseguem lucrar, entre outros benefícios, 

uma reputação sólida (Svendsen, 1998). Svendsen (1998:187) aconselha as 

organizações que procuram estabelecer e manter relacionamentos 

reciprocamente benéficos a ter em conta cinco áreas: saber ouvir, medir aspectos 

intangíveis da performance, alinhar valores corporativos e valores dos 

trabalhadores, equilibrar diferentes interesses, melhorar os relacionamentos 

incorporando feedback na gestão estratégica. Stohl (1995) acentua a importância 

dos relacionamentos, já que, segundo a autora, as principais características do 

conflito organizacional se situam a esse nível. Coombs (1999:53) assinala dois 
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elementos básicos no relacionamento da organização com os stakeholders: 

”regular, two-way communication and matching an organization’s words to its 

deeds.” O carácter estratégico dos relacionamentos é confirmado por Adcock, 

2000; Doorley e Garcia, 2007; Kotler et al., 2001. Para Mc Evily e Marcus (2005), 

o relacionamento com os fornecedores é fulcral. Money e Hillenbrand (2005) 

observam que os relacionamentos podem ser considerados de importância 

central no tocante a governação, reputação e responsabilidade corporativas. O 

reconhecimento de vantagem ao nível relacional leva-me a concluir que, se as 

empresas se aproximarem de tal prática, desenvolvendo um relacionamento 

frutífero com todos os stakeholders, poderão conhecer mais rápida e eficazmente 

as opiniões dos stakeholders sobre a organização - a sua reputação. Vide ainda 

Suvatjis e De Chernatony (2004:22). 

  

* Nível da associação a organizações reputadas favoravelmente 

Middleton e Hanson (2003) advogam o estabelecimento de laços institucionais 

(com instituições governamentais, associações industriais, universidades...)  para 

legitimar e manter a reputação. Outros autores referem-se ao interesse de 

associação a organizações que detenham uma reputação positiva (vide Dowling 

2004c:23 e cf. Cravens et al., 2003:207). 

 

* Nível do controlo sobre a qualidade dos produtos ou serviços  

Em relação a este assunto, vide , por exemplo, Herbig e Milewicz, 1995:32. 

 

* Nível da responsabilidade social 

Money e Hillenbrand (2005:3) preconizam a importância da responsabilidade 

social para assegurar e melhorar a imagem e, consequentemente, a reputação. 

Fazem-no apoiando-se em Resnick, 2004; Alsop, 2004; Gillis e Spring, 2001; 

Fombrun, 1996; Davies, 2003; e Shamsie, 2003. Os autores (2005:2), seguindo 

Fombrun e van Riel, 2004, e Waddock, 2003, encaram mesmo a responsabilidade 

social como impulsionador (“key driver”) da reputação. 
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* Nível da gestão de topo 

Os gestores concorrem para assegurar uma reputação positiva das respectivas 

organizações quer através das suas capacidades (vide Rayner, 2003:118), quer 

através das decisões que tomam (vide Dowling, 2004c:25; Resnick, 2004:38). 

Rosália Amorim, no artigo “Como chegar a nº 1”, publicado na Exame, em Abril de 

2004, elenca, a partir do livro “Inteligência Emocional”, de Daniel Goleman (1997) 

e de Konn/Ferry International, “seis competências emocionais que servem de 

base à eleição dos “CEOs do futuro”, o que quer dizer, ressalta as suas 

características para o século XXI: Tolerância à ambiguidade, Compostura, Auto-

Confiança, Energia, Humildade e Empatia.   Efectivamente, a gestão de topo tem 

vindo a cativar a atenção de diversos académicos. Datta et al. (2005) aconselham 

as organizações a terem em linha de conta a composição do Conselho de 

Administração (“Board”). Os resultados que apresentaram em Madrid (Maio, 

2005), na sequência de um estudo efectuado junto de empresas de serviços, a 

propósito das características do Conselho de Administração e seu impacto na 

reputação, apontam para o facto de o número de directores no Conselho de 

Administração afectar positivamente a reputação corporativa se esse número for 

alargado. A base de conhecimento - “knowledge basis” - será também maior).  

Além disso, esse impacto será igualmente positivo se se verificar a existência de 

“outsiders”  na composição do Conselho de Administração, isto é, se uma 

proporção dos seus elementos for exterior à organização. 

Por último, os resultados do estudo indicam que uma estrutura de liderança 

independente (“absense of duality”  - relativamente ao “Board Chair” e ao “CEO”) 

influi positivamente na reputação da organização. 

Num outro estudo, efectuado junto de empresas alemãs (“study carried out by 

SMI in cooperation with the University of Hannover”), Wiedmann e Boecker (2004) 

dão indicação de que a gestão de topo se apresenta responsável pelos objectivos 

reputacionais e de que os objectivos financeiros indirectos se sobrepõem aos 

directos. 
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* Nível da antecipação de crises  

De forma a antecipar mais facilmente crises e apoiando-se na base de dados do 

ICM (Institute for Crisis Management), Millar (2004:30-31) identifica informação 

não despicienda: a natureza das crises pode estar a passar de causas 

operacionais a causas humanas; há mais crises de gestação lenta do que crises 

repentinas; a maior parte faz-se sentir nas indústrias de serviços;  crises graves 

na indústria podem envolver disputas ao nível do trabalho e defeitos ao nível de 

design ou da fabricação; a gestão, quer por incapacidade nas decisões (“poor 

judgement”) ou por acções de carácter criminal é responsável pela maioria das 

crises no mundo dos negócios. Relativamente a antecipação de crises e recurso a 

estratégias de comunicação de crise, em caso de situações adversas, vide Tucker 

e Melewar, 2005:384. Os autores (2005:382) evidenciam a íntima conexão entre 

gestão da reputação e gestão de crise: “successful reputation management leads 

to successful crisis management and successful crisis management leads to an 

improved reputation.” Resnick (2004:35;36) debita sugestões para identificar 

áreas de risco, ao nível reputacional como sejam debates internos (“internal 

management”), contactos com Associações Industriais/Comerciais e com líderes 

do sector em que a empresa se insere e análise de media. Ainda: “Employees can 

be an excellent source of information concerning areas of reputational weakness.” 

Segundo Cravens et al. (2003:208), é de evitar um comportamento não-ético. 

Para restaurar a imagem, Benoit (2004:265-270) apresenta uma síntese de 

estratégias, aplicáveis quer individualmente, quer corporativamente: Denial, 

Evasion of Responsibility, Reducing Offensiveness of Event, Corrective Action, 

Mortification. Tal como os indivíduos, também as organizações podem beneficiar 

da sabedoria popular atinente à reputação. Habituamo-nos a ouvir e a proferir 

orientações aforísticas sobre a prevenção do risco reputacional, no que concerne 

à importância da acção (aquilo que fazemos), com aplicabilidade quer a 

indivíduos, quer a organizações: “Menina, faz por ser boa que a tua fama longe 

soa. E soa mais depressa a má que a boa.” Igualmente Dowling (2004c:33) insiste 

na importância do comportamento para assegurar a reputação: “This 

understanding suggests that the organisation’s behavior is the prime determinant 

of its reputation.” Ele enumera factores a ter em conta para garantir a reputação: 
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estratégia, cultura, controlos, trabalhadores, oferta (“value proposition offered to 

customers”) e integridade dos gestores de topo. 

 

Rayner (2003:275) e Villafañe (2004), a título exemplificativo, propõem 

algumas sugestões às organizações para garantirem uma reputação positiva: 

“taking both an inside out and outside in approach to reputation risk management.” 

Para Villafañe (2004:33-38), ela requer três condições: um conjunto de valores 

com sentido claro para todos os membros da organização; um comportamento 

corporativo coerente, que convém ser auditado por uma entidade independente; 

uma gestão pro-activa da reputação. O autor (2004:91) entende que ela se deve 

avaliar permanentemente, sugerindo, designadamente, o recurso a ferramentas 

internas da organização e a “monitores” independentes tipo Merco. Instrumentos 

de medição são assinalados por vários autores. Villafañe (2004:104 -107) refere-

se a diversos “monitores” da reputação: The World’s Most Admired Companies, 

Reputation Quotient, Merco... Estes “monitores” serão objecto de atenção 

majorada, mais à frente, neste capítulo. Bennet e Kottasz (2000:226) indicam 

estudos efectuados, no sentido de apurar a forma como algumas organizações 

gerem as suas reputações. A este respeito, Wiedmann e Boecker (2004:4-5) 

listam certos exemplos: auditorias e emissão de certificados de qualidade, press 

releases, brochuras sobre a empresa e revistas dirigidas aos clientes, relações 

públicas, campanhas de imagem, sponsoring, intranet e revistas dirigidas aos 

trabalhadores. A aquisição e a retenção de trabalhadores com talento e a 

capacidade de liderar, a título de exemplificação, surgem como factores críticos 

de sucesso relativamente aos próximos anos (Middleton e Hanson, 2003:158; 

agsm, 2003). A identificação e desenvolvimento do talento são para Middleton e 

Hanson (2003:158) uma actividade fulcral na gestão da reputação. Quanto à 

questão da retenção de trabalhadores na organização, e de acordo com Low e 

Kalafut (2002:161), estudos recentes apresentam o relacionamento dos 

trabalhadores com os seus superiores hierárquicos imediatos como determinantes 

da retenção. Storey (2005:4), seguindo Horibe, 1999, e Amar, 2002, fala da 

gestão dos trabalhadores (“Knowledge Workers”) nos seguintes termos: “training, 

empowering, rewarding knowledge and encouraging people to learn”. O autor 
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continua:“The objective is to ensure these individuals and teams are “willing” to 

contribute their knowledge and to use shared knowledge.” Ribeiro (2002:70) 

resume opções de gestão que se compaginam com a construção e manutenção 

de uma reputação positiva como sejam a gestão de relacionamentos, a 

antecipação de crises, a auscultação regular das percepções dos vários grupos 

de stakeholders, o controlo da qualidade dos produtos ou serviços, a aposta na 

integração e a integridade organizacional. 

 

Em suma, a manutenção de uma reputação positiva requer atenção 

continuada. Além disso, garanti-la pode envolver a aplicação de vários métodos.  

 

Para  a reputação de algumas organizações pode contribuir, de forma 

lapidar, um determinado aspecto como a inovação, a qualidade do produto, o 

crescimento financeiro. Focalizar-se, num determinado momento, num só aspecto 

ou atender às diversas capacidades, de forma a assegurar um julgamento 

favorável de “todos” os stakeholders, é decisão que compete à gestão de topo. Na 

verdade, os gestores de topo decidirão o papel da reputação na estratégia 

(Dowling, 2004c). O diálogo com os stakeholders e a medição da performance 

parecem ser práticas recomendáveis (Ribeiro, 2002), bem assim como um 

esforço de coordenação, a nível interno (Barnett et al., 2000). As organizações 

interessadas numa abordagem mais quantitativa relativamente à reputação 

colocarão a tónica na medição da performance, atendendo separadamente a 

cada uma das suas vertentes. A empresa Philips (Philips, 2004) é uma das que 

têm procurado medir a performance de factores que julga vitais para manter uma 

reputação positiva: “innovation, performance management, employer values, 

product and services, sustainability, communication and market orientation”. 

Exemplo de modelos utilizados são: Balanced Scorecard (BSC) e o Business 

Excellence model da European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Cravens et al. (2003:204) mencionam The Value Chain Scoreboard de Baruch 

Lev como instrumento de apoio à decisão (internamente) e ao reporting 

(externamente). No entanto,  na 9th International Conference on Corporate 

Reputation (Madrid, 19-22 May, 2005), Dowling explicitaria que, no que toca à 
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medição da performance, não existe uma medida universalmente aceite. Contudo, 

a breve trecho, poderão ser avançados novos instrumentos que permitam afinar o 

modus faciendi nesta área do saber.  

 

 

 

2.5 Intangíveis – contextualização, medição e relato  

 

 

 

2.5.1 Contextualização 

 

 

Os termos Intangíveis, Activos Intangíveis, Activos Intelectuais e Capital 

Intelectual (CI) dizem respeito, na literatura corrente, ao mesmo conceito: fontes 

incorpóreas (não-físicas) de benefícios económicos futuros. No entanto, a 

expressão “Capital Intelectual” tem a sua raiz na literatura de recursos humanos, 

enquanto as expressões “Intangíveis”, “Activos Intangíveis” ou “Activos 

Intelectuais” relevam da linguagem contabilística. Os vários termos são, muitas 

vezes, usados indiscriminadamente (Gow, 2002; Guthrie et al., 2003:429). Para 

Shulver et al. (2000:1), com base em Savage, 1990; Drucker, 1992; Drucker, 

1994; Nonaka e Takeuchi, 1995; Roos e Roos, 1997; Leonard-Barton, 1998; 

Edvinsson e Malone, 1997; Davenport e Prusak, 1995; e Bontis et al., 1999, a 

designação “Capital Intelectual” descreve recursos organizacionais que podem 

ser usados como fonte de vantagem competitiva. Os autores, apoiando-se em 

Quinn, 1992, apontam a capacidade para gerir o CI como um factor crítico de 

sucesso. Hunt (2000:129), baseando-se em Falkenberg, 1996, refere que o 

capital organizacional, recursos relacionais incluídos, é visto pelos investidores 

como o principal determinante da capacidade da empresa para criar riqueza. No 

entanto, para Hunt (2000:188), os relacionamentos de uma empresa com as 

várias entidades (clientes, fornecedores e agências governamentais, entre outras) 

nem sempre serão tidos como um recurso: “when and only when it contributes to 
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the firm’s ability to efficiently and/or effectively produce a market offering that has 

value to some market segment(s).” Masino (2003:8) entende que muitos recursos 

intangíveis (e. g. os relacionamentos externos)  poderão ser tidos como activos 

somente se contribuirem para melhorar a capacidade de adaptação rápida da 

organização a novas necessidades estratégicas e novos ambientes.  Andersen e 

Striukova (2004), a partir do trabalho de economistas como Nelson e Winter, 

1982, Dosi, 1988, ou Freeman e Perez 1988, registam que seria mais correcto 

considerar os intangíveis da organização - corporate intangibles: capacidades e 

rotinas organizacionais e sistemas de inovação, entre outros - como recursos e 

não automaticamente como activos, uma vez que tanto podem “vestir a pele” de 

activo como de passivo. Roos et al. (2005:2), com base em Penrose, 1959; 

Wernerfeld, 1984; Rumelt, 1987; Peteraf, 1993; e Barney, 1991, 2001, encaram a 

empresa como um sistema  formado por um conjunto de recursos usados numa 

dada estrutura: “the resource-based view of the firm” Os autores consideram que 

o CI envolve arte e ciência para extrair o máximo de valor dos recursos que se 

têm e da forma que se escolheu para os utilizar. O relatório RICARDIS (2005, Part 

1:4) avança que o CI tem sido definido como a combinação dos recursos e 

actividades humanas, organizacionais e relacionais da empresa. O relatório 

Report on the Feasibility of a pan-European Enterprise Data Repository on 

Intangible Assets (2004a:2) define intangíveis: 

“Intangible assets are identifiable non-monetary assets without physical substance that an entity 

holds for its own use or for rental to others. A broader definition of intangibles is that they are “non-

physical factors that contribute to or are used in producing goods or providing services, or that are 

expected to generate future productive benefits for the individuals or firms that control the use of 

those factors” 

Blair e Wallman (2003:451) consideram difícil definir o termo intangíveis: 

“Intangibles is a difficult term to define.” recaindo, contudo, na definição acabada 

de expôr. Para aprofundar a matéria, consultar, a título exemplificativo, os 

relatórios: Report of the European HLEG on the Intangible Economy (2000): “The 

Intangible Economy: Impact and Policy Issues”; e, Report of the Brookings Task 

Force on Understanding Intangible Sources of Value (2000): “Unseen Wealth” 

www.euintangibles.net/library/localfiles/WP5/5.5_Hill&Youngman_2002c.pdf. 
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Permito-me observar que o conceito se encontra em evolução. Ele é abordado 

numa perspectiva de contextualização.  

 

2.5.1.1 Reconhecimento da importância dos intangíveis   

 

O ambiente negocial em que se movem as organizações vai salientando o 

peso de diversos factores. E digna de menção é, certamente, a importância que 

se atribui aos intangíveis (Gow, 2002; Villafañe, 2004, seguindo Kendrick, 1994). 

Smith e McKeen (2003:1), referenciando Dzinkowski, 2000, apontam na mesma 

direcção, indicando que, enquanto em 1982 os activos tangíveis representavam 

62% do valor de mercado de uma empresa, em 1992 representavam unicamente 

38%.  Prosseguem afirmando que na última década tem havido um 

reconhecimento crescente de que os activos intangíveis se tornaram na parte 

mais valiosa e de crescimento mais rápido na economia, sendo claro que os 

activos intelectuais e a sua gestão podem ser a única forma de vantagem 

competitiva sustentável. Os autores, a partir de Bontis, 2000, fazem saber que 

muitas empresas pretendem aumentar a medição da performance não-financeira 

porque ela é estratégica para a performance global. Gow (2002:34) afima que 

factores como sistemas de informação, clientes e reputação, marcas, 

competências e conhecimento, formação e associação a redes, se tornaram os 

factores críticos na competitividade de muitas organizações. O informativo sobre 

The Cranfield Conference (2005:1) confirma que, na actual envolvente de 

negócios, os activos intangíveis, como conhecimento, relacionamentos, 

processos, marcas e cultura, são um recurso estratégico. Cita ainda Patricia 

Hewitt, Secretária de Estado para o Comércio e a Indústria (UK), numa publicação 

recente (DTI): “Increasingly it is intangible factors – people, ideas, and reputation – 

which underpin the best-performing businesses.” Blair e Wallman (2003:451) 

atestam a importância económica crescente dos intangíveis: “But even the indirect 

evidence gives strong reason to believe that the economic importance of 

intangibles is growing rapidly.” Alwert (2004:1), Rapporteur Joint CIBE And CSTP 

Forum On Business Performance And Intellectual Assets2, dá conta da mesma 

situação: “Intellectual assets are increasingly seen as an important determinant of 
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business performance.”  assim como Andriessen e Stam (2004:8): “At the same 

time the importance of intangible inputs, like information and knowledge, 

increased.” Waterhouse (1999:37) admite que presentemente os activos 

incorpóreos, como por exemplo o conhecimento adquirido pelos trabalhadores e a 

inovação, são estrategicamente mais importantes para criar riqueza do que no 

passado. Roos et al. (2005:2) dizem que na última década se tem assistido a uma 

rápida e crescente consciencialização da importância dos activos intangíveis das 

empresas, o que levanta a necessidade de as gerir e de medir a sua performance 

de modo diferente. Guimón (2002:4) insiste em que a acumulação do capital 

intelectual ultrapassa a acumulação do capital físico como força-motriz da 

competitividade na nova economia. O Report on the Feasibility of a pan-European 

Enterprise Data Repository on Intangible Assets (2004a) admite que existe  

reconhecimento difundido de que a criação de valor económico e riqueza já não 

são conduzidas somente pela produção de bens materiais, mas residem na 

criação, aquisição e exploração dos chamados intangíveis. Andriessen e Stam 

(2004:8) sustentam também a ideia de que a vantagem competitiva na nova 

economia - new economy, information economy, network society, post-industrial 

society, knowledge-based society – se deslocou dos activos materiais e 

financeiros para os intangíveis e activos não-financeiros, o capital intelectual. 

Upton, Jr. (2003:473) menciona algumas características marcantes como a 

internet, a tecnologia, a informação, os activos intangíveis e a globalização. Sobre 

as características fundamentais da “intangibles economy”, consultar também 

Andriessen, 2004:4. Rayner (2003:3), dando conta das forças que, a seu ver, têm 

alterado o cenário negocial dos últimos tempos, igualmente refere os intangíveis: 

“the rise of intangible assets” E Wiedmann e Prauschke (2004:2) corroboram esta 

posição, adiantando com base em Lev, 2001; Neely et al., 2003; e Horváth e 

Moeller, 2004, que a investigação nas áreas de Marketing e Estratégia tem 

assistido a uma extensa discussão sobre os activos intangíveis e, baseando-se 

em Daum, 2002, testemunhado a importância crescente dos intangíveis. Bounfour 

(2003:2) indica como factores responsáveis pela importância crescente dos 

intangíveis a desmaterialização da fabricação, a industrialização dos serviços e o 

reconhecimento do conhecimento como a principal fonte de vantagem 
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competitiva. Zabala et al. (2005:59) advogam uma gestão adequada dos activos 

intangíveis, de molde a aumentar o valor de uma organização. Warschat et al. 

(2005) avançam na mesma direcção, aconselhando as organizações a medir e 

gerir estrategicamente o Capital Intelectual. Segundo eles, esta poderá vir a 

tornar-se a actividade de gestão mais importante. Apresentam-se os intangíveis 

como determinantes do crescimento ao nível da empresa e ao nível do país.  

 

2.5.1.2 Intangíveis no processo produtivo 

 

O aumento do nível competitivo catalizou mudança relativamente aos 

processos de produção, tornando estratégicos aspectos como a pesquisa, o 

marketing e o know-how  - fases do processo produtivo onde os intangíveis são, 

actualmente, essenciais, em detrimento da fabricação. Bounfour (2003:2) refere a 

expressão “dematerialization of manufacturing“ explicitando o facto de  muitos 

fabricantes investirem mais no desenvolvimento, distribuição e marketing e gestão 

de produtos do que propriamente na sua fabricação. Isto significa que, para 

inúmeros académicos, os determinantes da criação de valor mudaram  (Augier e 

Teece, 2005, referenciando Drucker, 1993). Com efeito, quando se parte do 

pressuposto de que a economia assenta em intangíveis (“Intangibles Economy”), 

estes estão cada vez mais relacionados com o processo de criação de valor nas 

organizações. Andersen e Striukova (2004) referem-se a esta economia como 

“the so-called new weightless economy”, uma vez que, em termos de factores de 

produção, o peso no capital e na força de trabalho é menor.  

 

2.5.1.3 Aumento do investimento em íntangíveis  

 

Recentemente tem-se assistido a uma preocupação crescente com a 

medição e relato de intangíveis, associada a um aumento do investimento em 

intangíveis. Low e Kalafut (2002:27) dão conta de que, em 1997, nos EUA, os 

investimentos nesta área ultrapassaram os investimentos em tangíveis. 

Efectivamente, investir em intangíveis como training, customer relationship 

management, brand image, internal organization, R & D, software e ICT 



Capítulo 2 

33 

(Information and Communication Technologies) parece emergir como desiderato 

empresarial hodierno. Bounfour (2003:1) associa, igualmente, intangíveis e 

investimento: “Intangibles are involved in every area of expenditure and 

investment today” 

 

2.5.1.4 Intangíveis e criação de valor 

 

De uma economia accionada pela gestão de tangíveis (equipamento, 

maquinaria, edifícios...), tem-se transitado para uma economia em que o 

crescimento é determinado por intangíveis (conhecimento, competências, 

capacidade de inovar....). Andersen e Striukova (2002) salientam a rápida 

mudança ao nível tecnológico e o encurtamento do ciclo de vida dos produtos. 

Dizem que não é possível atingir uma vantagem competitiva duradoura com base 

nos processos ou produtos existentes. Para Smith e McKeen (2003:1), embora a 

importância do capital intelectual e da sua gestão não sejam um fenómeno novo, 

a consciência do seu valor  tem vindo substancialmente a aumentar. Na verdade, 

com os ciclos tecnológicos a diminuirem e a competição a aumentar, as empresas 

vêem-se compelidas a inovar e, portanto, a investir nas actividades conducentes à 

inovação. E, tal como Youngman (2003) sintetiza, será quer na capacidade de 

inovar, quer na capacidade de gerir riscos que se deve sustentar a estratégia 

empresarial actual. Igualmente Low e Kalafut (2002:27;30) observam que as 

fontes da criação de valor se deslocaram da esfera tangível para a intangível: 

“The key sources of value creation have also shifted from the tangible to the 

intangible.”  Bughin (1999:149) menciona um estudo que aponta os efeitos letais 

de negligenciar as forças motrizes (“drivers”), não-financeiras, da performance: 

“The main result showed that 30 percent of the bankruptcies in Belgium are due to 

the negligence of nonfinancial drivers of performance.” Para Waterhouse 

(1999:38), por exemplo, as medidas da performance não-financeira 

compreendem: eficácia do funcionamento, capital intelectual e aquisição do saber 

pela empresa, capacidade de inovar e de responder à procura, qualidade dos 

produtos e serviços e sua aceitação pelo mercado, relacionamento com clientes, 
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investidores, associados e outros interessados, meio e público, e ainda ambiente, 

saúde e segurança.    

 

Todavia, atinge-se a criação de valor quando recursos tangíveis e 

intangíveis - “the tangibles-intangibles mix” na expressão de Kanodia et al. 

(2004:92) - adequadamente se combinam:   

“The combination of tangible and intangible resources which leads to value creation is 

frequently not within the direct control of an individual enterprise. The increased networking of 

enterprises means that the capability of an enterprise for value creation, and its attractiveness as 

an investment, can not be accurately assessed by looking at the enterprise in isolation. The nature 

and strength of its interrelationships is an important factor, as well as the capability of the 

management to exploit these relationships and the other categories of intangible resources at its 

disposal.”  

(Study On The Measurement Of Intangible Assets And Associated Reporting Practices, April 

2003:7) 

Igualmente Low e Kalafut (2002:12) aludem à interdependência a nível de 

intangíveis: “no intangible is an island, complete unto itself”. O relatório RICARDIS 

(2005, Part 1:4) repete a importância de combinar elementos tangíveis e 

intangíveis: “it is the unique combination of the different elements of IC and 

tangible investments that determines the competitive advantage of an enterprise.” 

Esta ideia está também patente em Starovic e Marr (2003:7), numa publicação do 

CIMA: “In other words, it is the intellectual capital elements interacting that 

generates value for companies.” O informativo sobre The Cranfield Conference 

(2005:2) reforça: “Any organisation has countless intangible and knowledge-based 

resources that can be combined in limitless ways to create value.” Roos et al. 

(2005:6) perfilham a ideia de que há uma diferença entre ter um recurso e usá-lo 

para criar valor:  

“There is a crucial distinction between having a resource – be it competences, processes, systems, 

intellectual property, relationships, machines, cash – and putting it to value-creating use, which is 

the ability to transform one resource into another.”  

Os autores (2005:4) reforçam: “Value is created when the resources are 

employed, and it degrades when they remain unused.” Na verdade, a questão dos 

intangíveis tem vindo a suscitar uma atenção crescente na investigação e gestão 

hodiernas, em virtude de serem considerados motores de crescimento das 
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empresas (ISR, 2002). Gow (2002:2) apresenta exemplos de intangíveis 

importantes para as organizações: conhecimento e competências, know-how e 

tecnologia, processos, relacionamentos, redes, marcas.  

 

Ora, um sistema assente em intangíveis manifesta, por um lado, um maior 

potencial de criação de valor, e, por outro, uma maior vulnerabilidade, destacando 

consequentemente a capacidade de gerir o risco, como, por si só, um importante 

intangível: 

“From the Study and the above considerations a major paradox emerges. The more the system is 

founded on intangible assets, the stronger it is, because these assets allow to create more value 

than tangible ones. However, measurement problems imply at the same time that the more the 

system is based on intangible assets, the more vulnerable it is, because its value is uncertain. In 

other words, an economic system based increasingly on intangibles may be more robust in the 

long term, since the exploitation of intangible assets permits more sustainable value creation than a 

system based on tangible assets. Yet, the issues associated with the measurement and valuation 

of intangible assets entail that the system becomes more unstable, volatile, and ultimately 

vulnerable.”  

(Study On The Measurement Of Intangible Assets And Associated Reporting Practices, April 

2003:6) 

Segundo Crawford (2005:4), é possível melhorar a gestão do risco, debruçando-

se sobre a informação não-financeira: “Better administration of non-financial 

information is a critical part of improvements to any risk management plan.” Por tal 

motivo e num tal contexto de negócio, proteger a reputação da organização é 

recomendável. Por outras palavras, a avaliação da reputação desenha-se como 

vector estratégico do gerir. Para Browne (2000), o actual contexto de negócios 

evidencia a necessidade de proteger e gerir a reputação. Doorley e Garcia 

(2007:20-21) observam que a gestão da reputação deve ser efectuada de forma 

continuada: “on an ongoing basis.” 
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2.5.2 Medição e relato 

 

  

Se a criação de valor se baseia, cada vez mais, em factores de natureza 

intangível,  estes devem ser encarados como vantagem competitiva. Impôr-se-ia a 

sua medição. Algumas empresas procuram identificar e medir os seus intangíveis 

bem como difundir essa informação, interna e externamente. Porém, surgem, 

basicamente, dois problemas: inexistência de um instrumento comum para a 

identificação e medição de intangíveis que facilite a comparação a nível 

internacional; perda de relevância dos relatórios financeiros porque não reflectem 

as “novas” fontes de valor. Efectivamente, a medição de intangíveis coloca 

problemas e os sistemas contabilísticos tradicionais não têm previsto a sua 

inserção nos balanços. As patentes, franchises e marcas, a título exemplificativo,  

já se incluem nos balanços. Mas despesas com a pesquisa de mercado, custos 

organizacionais,  custos de formação, cultura, lealdade dos clientes, satisfação 

dos trabalhadores, entre outros, não são normalmente contemplados (CORDIS, 

2003). Dowling (2004a:233) expressa o facto de algumas empresas inserirem o 

valor das suas marcas nos balanços, mas a maioria não o fazer. Segundo 

Thomas (2003a:65), para uma melhor compreensão da sustentabilidade da 

performance, o modelo de relato deve incluir outras medidas, para além das 

financeiras. Matherne (2002:24) e Waterhouse (1999:37-38), a partir do Rapport 

du Conference Board du Canada (1995), caracterizam as medidas  tradicionais da 

performance alicerçadas sobre a contabilidade: estão demasiado viradas para o 

passado, a sua capacidade preditiva é baixa, não dão conta das principais 

mudanças que se produzem na empresa senão tardiamente, não tomam em 

conta recursos como o capital intectual. Também Cravens et al. (2003:201) 

confirmam que a informação financeira tradicional tem um cariz essencialmente 

“histórico” e não valoriza activos intangíveis essenciais, pelo que não fornece 

informação adequada: adequate, relevant information about the market value of 

companies” Os autores (2003:203), referenciando Lev, 2001, reiteram: “However, 

recent research indicates that there is increasing evidence of the deteriorating 

usefulness of financial reports as evaluation measure (Lev, 2001, pp. 99-100).” 
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Bronn e Bronn (2005:47) convergem na ideia e fazem sobressair algumas lacunas 

das medidas de performance financeiras no respeitante à medição de intangíveis. 

Dizem, nomeadamente, que são insensíveis face a activos intangíveis como a 

reputação; não têm em conta as principais actividades criadoras de valor; não são 

viradas para o futuro: “are not forward-looking” Andriessen e Stam (2004:8) 

seguem essa direcção: “This shift in significance from tangible to intangible factors 

of production however, did not lead to changes in the traditional accounting and 

measurement systems.” Por tal razão, os autores entendem que o sistema 

contabilístico tradicional e as estatísticas macro-económicas perderam relevância. 

Low e Kalafut (2002:36), citando o caso Enron, classificam a informação 

financeira tradicional de ilusória: “As the Enron case makes clear, they don’t 

accurately reflect a company’s performance, let alone its prospects for the future.” 

Na verdade, Dowling (2004c:24), aludindo ao recente livro de Larry  Elliot e 

Richard Schroth, How Companies Lie (2002), dá conta da facilidade com que as 

empresas podem iludir os seus stakeholders. Em tal contexto, “inadequacy of 

short-term financial indicators for strategic control”, compreende-se por que razão 

Bughin (1999:149) insiste na necessidade de renovação dos sistemas 

contabilísticos tradicionais de modo a contemplar indicadores de performance, de 

carácter não-financeiro. Jackson (2004:69;70) faz notar a dificuldade de 

tratamento contabilístico de intangíveis, nomeadamente os relacionados com o 

bom nome de uma organização e aduz que continuará a discussão sobre os 

intangíveis na contabilidade: 

“Disputes about intangibles in accounting are apt to continue unless some reliable and comparative 

estimate of reputational capital emerges that can be accounted for somewhere within a firm’s 

financial statements, if not squarely on the balance sheet.”  

Dowling (2004a:233), a propósito do intangível - marca -, aflora a dificuldade de 

consenso relativamente à metodologia para valorar intangíveis: “Thus, like many 

intangible assets, there is no commonly accepted financial brand valuation 

methodology.” Cravens et al. (2003:202), sobre a difícil questão de valorar 

intangíveis: “most academics acknowledge the array of problems associated with 

the valuation of intangible assets”, concluem, apesar de tudo, que existe a 

necessidade de atentar na eficácia com que se relata o negócio – se é fornecida 

uma representação fiel da performance. Para Villafañe (2004:77), não demorará 
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muito até que o capital reputacional conste dos balanços. Reich (2004) considera 

que, embora o capital relacional ainda não figure lá, ele virá a ser o activo mais 

importante de qualquer negócio. Como Kanodia et al. (2004:90) ressaltam, o 

tratamento contabilístico de intangíveis permanece matéria em aberto: 

“The last decade has witnessed an explosive growth in intangible investments. Currently, it is 

believed that such investments frequently constitute the most valuable assets of firms. Despite the 

enormity and value of these assets, the appropriate accounting treatment of intangibles remains an 

unsettled issue, with ongoing debate in the Financial Accounting Standards Board (FASB), the 

academic literature, and the popular press.” 

Com vista a desenvolver estas matérias, podem ser consultadas as entidades: 

ASB (Accounting Standards Board), FASB (Financial Accounting Standards 

Board) e IASB (International Accounting Standards Board). Wyatt e Abernethy 

(2005:4-5), com base em Scapens et al., 1996 e Croes, 1999, recordam que os 

sistemas internos de informação das organizações foram gizados para apoiar a 

preparação dos relatórios financeiros e corresponder à exigência legal existente. 

No entanto, dado o desajuste temporal (considera-se que a informação chega 

demasiado tarde), os autores, baseando-se em Otley, 1999; Bouwens e 

Abernethy, 2000; e Ittner e Larcker, 2002, vêem que é limitada a utilidade destes 

sistemas de informação no apoio à decisão. Se os relatórios contabilísticos 

tradicionais perdem relevância, Lev e Zarowin (2003:505) admitem que é a 

mudança (“business change”) e o seu tratamento contabilístico inadequado que 

contribuem negativamente para a utilidade da informação de carácter financeiro. 

Assim, de molde a contornar este obstáculo e melhorar a informação sobre 

intangíveis,  Lev (2003:522) sugere uma estrutura que se focalize no processo de 

criação de valor das organizações. Roos et al. (2005:15) indicam caminho igual: 

“The IC perspective is about value creation, thus, IC disclosure must embrace a 

form that enables reporting on value creation.” Lev (2003:514) propõe um sistema 

de informação abrangente, centrado na performance e capacidades da 

organização e que funcionará como “satélite” relativamente ao já existente. 

Acrescenta que se induzirá informação significativa sobre intangíveis com uma 

estrutura informativa standard. Contudo adverte que a atribuição de valor aos 

intangíveis não deverá ser exigida aos gestores (vide Lev, 2003:522). Para um 

conhecimento mais aprofundado sobre a proposta de Lev (2003), vide o capítulo 
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“What Then Must We Do?” in Hand, J.; Lev, B. (edit.). 2003. Intangible Assets, 

Values, Measures, and Risks. Oxford University Press, 2003.  

  

A medição e o relato de intangíveis vão-se convertendo de esporádicos em 

sistemáticos como observa o Study On The Measurement Of Intangible Assets 

And Associated Reporting Practices, 2003:152: ”now for an increasing number of 

companies the measurement and reporting of intangibles are becoming a part of 

their ordinary operations” Para Sveiby (Sveiby, 2003), existem vários motivos que 

levam as empresas a medir intangíveis como o controlo (monitorizar a 

performance) ou a avaliação (comprar ou vender). Segundo Kanodia et al. 

(2004:93), não obstante o aumento do investimento em intangíveis e a sua 

magnitude serem significativos, estes motivos não justificam a medição e o relato: 

“do not by themselves imply that measurement and disclosure of intangibles is the 

preferred accounting policy.” Guimón, (2004:338) vai na mesma linha, 

asseverando que não é clara uma influência positiva do relato de intangíveis: 

“Los analistas financieros reconocen la creciente importancia de los intangibles y prestan cada vez 

mayor atención a la información sobre intangibles publicada por las empresas. Sin embargo, no 

está claro que esa información tenga un impacto real sobre las decisiones de inversión o 

financiación de los analistas financieros. En otras palabras, la publicación de información sobre 

intangibles no garantiza un menor coste de los fondos para la empresa.” 

Opinião diversa manifesta García-Ayuso (2004:321): “The inefficient valuation of 

intangibles has significant negative economic and social consequences in our 

economies.” Low e Kalafut (2002:41) dão conta (projecto de investigação 

Measures That Matter) de que mais de um terço (35%) da informação utilizada 

por investidores profissionais, para justificar decisões sobre investimentos em  

larga escala, é de carácter não-financeiro. Estudos levados a cabo na Finlândia e 

em Espanha indicam que os mercados financeiros enfatizam os intangíveis, em 

especial a gestão, o capital clientelar e a marca. Seria interessante saber em que 

medida o fazem. Contudo, a informação contabilística foi indicada como a 

principal fonte de informação dos analistas (vide CORDIS, 2003). A propósito da 

medição e relato de intangíveis, o Professor Lev afirmava em Paris, em 2004: 

“The most difficult challenge, he emphasised, is to generate capital markets’ 

demand for intangibles-related information.” (Alwert, 2004:8). Thomas (2003/4:81) 



Capítulo 2 

40 

chama a atenção para o facto de que, embora os modelos analíticos da 

comunidade financeira, investidores por exemplo, sejam de carácter financeiro, 

esta socorre-se, efectivamente, de factores de carácter não-financeiro para 

reforçar a sua opinião:  

“We can assume therefore that, although investors’ analytical models may be financially driven, the 

factors that allow an analyst to gain confidence in them – such as revenue growth, margin trends – 

are typically non-financial in nature. Revenue rises because a company is in a growing market 

and/or is gaining share while market share increases through new product innovation, through 

areas such as superior customer recruitment and retention policies.” 

 

O MERITUM (Measuring Intangibles to Understand and Improve Innovation 

Management) – projecto de investigação no âmbito do Programa TSER 

(Programa da Comissão Europeia, 1998-2001) e que envolveu a Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, França, Noruega e Suécia, pretendia, em última análise, a 

elaboração de um conjunto de orientações para a medição e monitorização de 

intangíveis nas empresas. A sua gestão tem cabimento, quer em organizações 

governamentais, quer em privadas, quer em públicas. O MERITUM - que se 

tornou uma referência internacional - debitou algumas conclusões interessantes 

no tocante à gestão de intangíveis e à apresentação de relatórios sobre 

intangíveis: muito embora as definições de intangíveis e a sua classificação 

continuem em aberto, as empresas tendem a agrupar os intangíveis em Capital 

Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional. É possível, igualmente, distingui-

los em termos estáticos e dinâmicos: recursos e actividades intangíveis. Os 

recursos intangíveis aumentarão o valor futuro da empresa (e a sua capacidade 

de inovação). As actividades intangíveis permitirão adquirir ou produzir recursos 

intangíveis, manter ou aumentar os existentes, bem assim como medi-los e 

monitorizá-los. Quanto à  implementação de um modelo para a sua gestão, ela 

segue normalmente três passos: 1 Identificação de intangíveis críticos; 2 Medição; 

3 Acção. A proposta para o desenvolvimento de um relatório  de Capital 

Intelectual (“IC-report”) incluía os elementos: visão da empresa; síntese dos 

recursos e actividades intangíveis; sistema de indicadores para recursos e 

actividades intangíveis. O Relato do Capital Intelectual é apresentado pelo 

Relatório RICARDIS (2005: Part 1:5) como o processo de mostrar o modo 
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segundo o qual a empresa cria valor para os seus clientes, utilizando o seu CI. 

Esse processo envolve identificar, medir e relatar o CI e ainda explanar como a 

empresa usa os seus recursos (“knowledge resources”). Tal processo pode ter 

duas funções: uma função de gestão interna e uma função de relato externo. 

Alwert (2004:3) faz notar que não basta dizer que se possui recursos intelectuais. 

É importante saber o que a empresa faz com eles. Na mesma linha, o relatório dti: 

“creating value from your intangible assets” (2001:12) afirma que ter 

conhecimento, algures na organização, é muito diferente de garantir o seu acesso 

por quem dele necessita e o seu uso para criar valor.  Cañibano e Sánchez 

(2004:89), seguindo Stahle et al., 2002, põem em destaque a necessidade de 

integrar informação: “a firm may still lack intellectual capital if its ability to integrate 

subjective knowledge into the inter-subjective knowledge system is poor” Os 

sistemas de informação e as redes de comunicação só se revelam de utilidade se 

o conhecimento circular por esses canais. Os autores entendem que, em termos 

de intangíveis, se deve insistir no relato que demonstre mudanças ao nível da 

combinação de recursos e actividades:  

“Thus, the claim is that the conceptual frameworks to develop should visualize what companies do 

with their knowledge, instead of measuring what they have (Breuning and Skaret, 2002 and 

Bygdas et al. 2002). This means, to focus on changes related to the combination of activities or, as 

Roberts (2000) likes to put it, to the connectivity among the different resources and activities.” 

 

As empresas com alguma experiência na medição de intangíveis fazem-no 

através de alguns processos, entre eles, medição (inquéritos ao capital humano...) 

e avaliação (análise estatística...). Para mais informação, consultar CORDIS, 

2003. Abeysekera (2001:53) apresenta a auditoria ao capital intelectual de forma 

extensiva por contraponto à auditoria financeira: “Intellectual capital audit is used 

in a wider context than a financial audit.” Prossegue, referenciando Brooking, 

1996:93-95 e Brooking e Motta, 1996, e dizendo que tal auditoria requer uma 

equipa de especialistas de diferentes áreas: estratégia, finanças, recursos 

humanos, conhecimento, propriedade intelectual e marketing. Por último 

(2002:53-54), a partir de Brooking, 1996:83-85, e Daveport e Prusak, 1998:85, 

aponta razões para efectuar este tipo de auditoria, como sejam: proporciona uma 

fonte de dados para ajudar a estratégia; ajuda a gizar programas de I & D; fornece 
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know-how; ajuda a planear programas de formação; presta informação sobre 

activos não inseridos na contabilidade. Ulf Johanson, da Universidade de 

Estocolmo, tem desenvolvido estudos em empresas suecas que têm medido 

aspectos como o conhecimento, a motivação e relacionamentos com clientes e 

fornecedores. No entanto, relativamente à questão de utilizar a mesma 

metodologia de forma continuada, Masino (2003:12) opina que as empresas 

devem estar preparadas para adaptar os seus sistemas de medição e relato: 

“When the context is highly volatile, we think that firms should be ready to adapt 

their measuring and reporting methods and models.” Nem todas as empresas que 

procuram gerir os seus intangíveis os relatam externamente. De acordo com a 

Norske Finansanalytikeres Forening (The Norwegian Society of Financial 

Analysts), NFF (2002), a maioria usa o sistema unicamente para fins internos - 

tomadas de decisão - e apoia-se em modelos como o Balanced Scorecard (BSC) 

ou o Business Excellence da European Foundation for Quality Management 

(EFQM). Ampuero et al. (2005:52) favorecem a associação de modelos: The 

Balanced Scorecard e Economic Value Added. No entanto, segundo o MERITUM 

(2003), a difusão de informação sobre intangíveis terá um impacto positivo sobre 

a capacidade da empresa atrair novos trabalhadores bem como sobre a sua 

imagem. Low e Kalafut (2002:95) insistem na vantagem de apresentar informação 

sobre intangíveis: “Knowing which intangibles drive your business and 

communicating that knowledge to the market create a form of capital that 

executives ignore at their peril.” Segundo Thomas (2003a:65), para uma melhor 

compreensão da sustentabilidade da performance, o modelo de relato deve incluir 

outras medidas, para além das financeiras. Também Cravens et al. (2003:203-

204) sustentam a ideia de que é necessário apresentar informação complementar 

à informação financeira: “additional disclosures supplementing financial 

information are necessary.” A NFF (2002:5-6), prefere adoptar a expressão 

“informação não-financeira” em vez de “Capital InteIectual” ou de “Intangíveis”. 

Thomas, A. et al (2004:76) expõem benefícios do relatório de CI:  “The economic 

benefits fall into three main areas: Better decision-making; Lower stock price 

volatility and cost of capital and Better stakeholder engagement.” Van Giessel e 

Technopolis (2005:4) observam que os principais benefícios consistem em: 
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melhorar a gestão interna, a qualidade do diálogo entre empresas e parceiros 

externos e atrair financiamento (“attracting external finance). O relatório 

RICARDIS (2005, Part 1:43) enumera duas categorias de benefícios do processo 

reporting. Uma é o seu potencial de funcionar como mecanismo de comunicação 

com a envolvente da empresa e assim atrair recursos: financeiros, humanos, 

tecnológicos e relacionamentos com clientes e demais parceiros. A outra é o seu 

potencial de funcionar como instrumento de gestão interna e assim desenvolver e 

alocar recursos: “create strategy, prioritise challenges to the firm’s development, 

monitor the development of the firm’s results, and thus facilitate decision-making.” 

Para a NFF (2002:2), uma maior compreensão dos factores críticos de sucesso 

poderia melhorar a alocação de recursos. Segundo Eccles (2002:4), entre os 

principais benefícios, contam-se aumento da credibilidade da gestão, aumento do 

interesse dos analistas, aumento do valor das acções. Maekava (2005:6) liga o 

reporting à identidade da organização: “Reporting is an Evolutionary Process of 

Identifying, Reviewing and Disclosing “Yourself”. Low e Kalafut (2002:217) 

advogam que a informação em si tem um valor limitado: “It’s what you do with the 

information that matters” e que, consequentemente, as empresas obterão 

vantagem em partilhar informação sobre intangíveis. Thomas, A. et al. (2004:76) 

parecem enveredar por este caminho, salientando que não é a infomação obtida 

que tem importância, mas a capacidade de a integrar, com vista a gerar melhores 

decisões. Segundo Rayner (2003:230), afigura-se importante que quem recebe 

informação seja capaz de a compreender. A autora assinala o interesse de agir 

prontamente, na sequência de interpretar a informação obtida. Roos et al. 

(2004:3) admitem que o valor dos intangíveis assume um carácter contextualizado 

e específico: “Moreover, IC resources are often internally generated, interrelated 

and interdependent and their value is thus context specific.” O relatório RICARDIS 

(2005, Part 1:45-46) põe em destaque os destinários da informação não-

financeira: empresa, potenciais trabalhadores, clientes, investidores, parceiros de 

co-operação, cidadãos, sistema politico. E relembra que o relatório de CI deve ser 

facilmente entendido pelos stakeholders a quem se dirige. Para Rayner 

(2003:259), a qualidade do reporting e da comunicação afectam grandemente a 

reputação de uma organização: “The quality of your reputation will depend to a 
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large extent on the quality of your reporting and communications.” Acrescenta: 

“Your ability to meet the information needs and expectations of your stakeholders 

is the key to unlocking your reputational capital.”  

 

Efectivamente, se a organização comunicar resultados através de 

relatórios, sociais por exemplo, reforça o relacionamento com os stakeholders. 

Favorecendo condições para garantir uma reputação positiva, propiciar-se-á a 

criação de valor para a organização.  

 

Na sequência do MERITUM, o reconhecimento continuado da relevância 

dos intangíveis para as economias nacionais e desenvolvimento empresarial 

levou a que a Direcção Geral de Empresa (Comissão Europeia) encarregasse um 

consórcio internacional de universidades (University of Ferrara, Italy; Stern School 

of Business, NYU, USA e University of Melbourne, Australia) de um estudo (Study 

On The Measurement of Intangible Assets And Associated Reporting Practices, 

2001-2003) sobre a medição e relatórios associados com intangíveis. Em 

representação da Stern School of Business incluía-se o reputado académico Lev 

Baruch. Este estudo analisou, além do MERITUM, outras iniciativas (NORDIKA, 

IFAC e DATI) que propiciam orientações sobre relatórios de intangíveis. Além 

disso, debruçou-se sobre a metodologia de medição. Dada a complexidade do 

tema, informações complementares são apresentadas em Apêndice. Iniciativas 

como GRI (Global Reporting Initiative) ou ISO (International  Standards 

Organisation) abordam somente alguns aspectos dos relatórios sobre Capital 

Intelectual. (Vide Europa, 2003). Os resultados do estudo indicaram, por exemplo,  

que se deve:  

melhorar a medição de intangíveis ao nível da empresa, uma vez que, se houver 

bons indicadores ao nível micro, isso permitirá criar melhores indicadores ao nível 

macro (este grupo de investigação considerou que será possível atingir uma 

medida standard para todas as empresas, embora haja, com certeza, uma grande 

especificidade de intangíveis, de empresa para empresa); 

incentivar as empresas a medir os seus activos intangíveis e a apresentar essa 

informação; 
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determinar um mínimo denominador comum em termos de indicadores e 

estabelecer padrões para apresentação de informação sobre intangíveis; 

continuar a investigar o modo como os tangíveis interagem com os intangíveis 

para criarem valor; 

adaptar os sistemas de informação (software) para desenvolverem a recolha de 

dados sobre intangíveis  - utilizar inquéritos para recolher informação qualitativa 

(ex. WIRS - Workplace Industrial Relations Survey. Países como o Reino Unido, a 

Austrália e o Canadá, entre outros, têm feito uso deste tipo de inquéritos, que 

permitem obter informação sobre o comportamento  e práticas da empresa. Além 

disso, quando repetidos no tempo, favorecem a compreensão da mudança  ao 

nível empresarial). Outras iniciativas, anteriores e posteriores ao MERITUM e ao 

Study On The Measurement of Intangible Assets And Associated Reporting 

Practices, poderiam ser mencionadas, não fosse o seu difícil acesso. Van der 

Zwan (2005) explicita iniciativas comunitárias com relevância no capítulo dos 

intangíveis: 

“EC Initiatives: 

.  Meritum/E*Know-net (Research project leading to guidelines – DG Research – STRATA 

Programme, 1998-2003) 

. Prism (multi-disciplinary European initiative aimed at gaining a deeper understanding of the 

management of intangibles – DG INFSO – IST Programme, 2001-2003) 

.  Ferrara Study (overview of academic literature & policy recommendations DG ENTR, 2004)” 

 

Se as economias e as empresas se sustentam cada vez mais em 

intangíveis, e estes são os principais determinantes do crescimento e da criação 

de valor, então o sistema pode sair reforçado; paradoxalmente, a natureza 

intangível é, igualmente, vulnerável, pelo que o sistema pode também sair 

enfraquecido, com maior facilidade. É como se os intangíveis encurtassem o 

tempo necessário, quer ao sucesso, quer ao fracasso empresarial.  No fundo, será 

porventura mais uma manifestação da velocidade a que actualmente se vivem os 

acontecimentos. Por tal motivo, não é de estranhar que alguns autores utilizem as 

expressões Vantagens temporárias (“Temporary advantages”) ou Vantagens 

transitórias (“Transitory advantages”). Para aprofundar este assunto, vide D’Aveni, 

R.A.; Harrigan, K. R.; Gunther, R., (1995). “Hypercompetitive Rivalries: Competing 
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in Highly Dynamic Environments”. Free Press; Fine, C. H. (1999). “Clockspeed: 

Winning Industry Control in the Age of Temporary Advantage”. Perseus Books 

Group; Carr, N. G. “The corrosion of IT advantage: strategy makes a comeback” 

(2004). Journal of Business Strategy, Volume 25, No. 5, pp. 10-15. 

 

A apreciação de uma empresa inclui, portanto, não só factores de ordem 

financeira, mas outros, como a sua reputação e as suas marcas. Disso mesmo 

nos dá conta Deni Greene Consulting Services with Standards Australia and 

Ethical investment Services (2001:16): “A large proportion of many companies’ 

worth is made up of intangibles like reputation, brand name and recognition.” E 

acrescenta: “For instance, as much as 96% of Coca Cola and a similar proportion 

of IBM is made up of intangibles – a major part of which rests on the reputation of 

the company.” Entre os intangíveis a relevar, elencaría, igualmente, o capital 

humano - talento e competência dos trabalhadores incluídos -, o capital relacional 

- abarcando uma míriade de relacionamentos e confiança mútua que lhes subjaz -

, a qualidade da gestão  - incluindo a sua credibilidade e a capacidade de liderar:  

“In the Intangibles Economy, the issue of who runs a company matters.” (Low e 

Kalafut, 2002:63) a capacidade de inovar, a comunicação e a reputação do 

Director- Geral. Barnett et al.  (2000:14-15) referem um estudo empírico em que a 

reputação do Director-Geral se correlaciona com a reputação da empresa. Na 

verdade,  o grupo Burson-Marsteller, em 8 de Agosto de 2005, no site da sua 

responsabilidade – CEOGO - vai mesmo ao ponto de admitir que 50% da 

reputação de uma organização é atribuível ao seu Director Geral: “Nearly 50 

percent of a company’s reputation is attributable to CEO reputation”. Também 

Dolphin (1999:100) religa a reputação das organizações à reputação dos seus 

gestores: “a company’s reputation is often coloured by the reputation of the CEO 

who is managing it – so there are valid reasons for the intermingling of managerial 

and corporate reputations.” Outros intangíveis incluem, exempli gratia, a ética3 e o 

comportamento face ao ambiente. Todavia, a lista não se esgota nesta 

enumeração e outros ainda seriam mencionáveis, com importância específica 

para clientes, entidades governamentais, grupos de interesse especial, 

trabalhadores e investidores. Low e Kalafut (2002:14) estabelecem uma lista de 
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doze intangíveis essenciais para o gerir, no momento actual: leadership, strategy, 

communications, brand, reputation, alliances and networks, technology, human 

capital, workplace/culture, innovation, intellectual capital e adaptability. Para 

Argenti (2005), os intangíveis (“Non financial drivers of business value”) mais 

importantes são: people, alliances, innovation, intellectual property, work 

processes, corporate culture, management teams, brands, strategy execution. Na 

homepage PRISM4 (2005), são listados, de forma pertinente, os intangíveis: R & 

D, know-how, software, brands, licenses, copyrights, organizational design. O 

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM, 2005) refere 

alguns intangíveis “decisivos”: “Brands, research and innovation, quality of 

management, competencies and capabilities, organisational culture and climate 

are only a few examples of those decisive intangible assets.” O informativo sobre 

The Cranfield Conference (2005:2) regista os seguintes recursos-chave: human 

resources, stakeholder relationships, culture, routines, intellectual property. O 

relatório “creating value from your intangible assets” do dti (2001)  baseia-se em 

entrevistas efectuadas junto de cinquenta organizações. Os resultados apontam 

sete áreas: relationships, knowledge, leadership and communication, culture and 

values, reputation and trust, skills and competencies, processes and systems. 

 

Embora pudesse ser desejável quantificar o valor de intangíveis como a 

reputação do Director-Geral, o capital humano e a credibilidade da gestão, as 

limitações, todavia, são inúmeras (custos e dificuldades de medição, para 

mencionar algumas). Os intangíveis são de medição controversa. Segundo 

Svendsen (1998), as principais limitações incluem: custos - em termos de tempo 

despendido;  dificuldades a nível de medição - devido ao carácter subjectivo e 

complexo que a medição de intangíveis implica; falta de uma metodologia 

standard – a controvérsia sobre a utilização de medidas qualitativas e 

quantitativas continua, bem como a dificuldade de verificação dos resultados 

atingidos, o que não contribui para uma uniformização da metodologia;  

consequências da cobertura mediática:  - críticas, na sequência de resultados 

sobre, por exemplo, a performance social, e, por outro lado, eventual aumento 

não razoável de expectativas por parte de trabalhadores, consumidores ou do 
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público em geral, na sequência de resultados positivos; não integração nos 

sistemas de gestão – se não se integram nos sistemas de tomada de decisão, os 

resultados sobre intangíveis como, por exemplo, sobre a performance social, 

então a utilidade dessas pesquisas, para melhorar a performance da organização, 

é limitada e discutível (vide Svendsen, 1998:158-160). Alwert (2004:6) admitia: 

“Measurement problems are key to the intellectual asset management and 

exploitation.” O autor fala de um inquérito que mostra serem os sistemas de 

medição da performance desadequados para a gestão de intangíveis. Noutro 

passo (2004:2), conclui que as medidas actualmente utilizadas a nível de 

empresa e de país não são satisfatórias. Blair e Wallman (2003:454) assumem 

também que os intangíveis são difíceis de medir: “intangibles are inherently 

difficult to measure, quantify, and account for.” Ou ainda: “while valuing tangibles 

can be difficult, valuing intangibles is generally a much more complex proposition.” 

Embora haja consenso relativamente à importância das medidas não-financeiras 

para avaliar a performance das organizações, é patente a dificuldade da sua 

implementação a nível organizacional e da sua difusão. Além disso, as empresas 

preferem, amiúde, circunscrever-se a pesquisas gratuitas ou de baixo valor 

monetário (van Riel, 1995:113). Wortman (2005:43) refere um estudo em que 

85% das empresas se consideraram boas a relatar a performance financeira e só 

34% (um terço) se consideraram boas a relatar a performance não-financeira. Lev 

(2001:133) afirmava que a maioria das organizações não estaria habilitada a gerir 

eficazmente os seus intangíveis: “At this time, most business enterprises do not 

have the information and monitoring tools required for the effective management 

of intangibles.” Wyatt e Abernethy (2005:31) são corroborantes: “Firms currently 

do not have sufficiently sophisticated information system to capture data 

associated with intangible expenditures.” Starovic e Marr (2003:4), com base num 

inquérito da KPMG, abordam esta problemática: ”more than 60 per cent of the 

sample said they didn’t consider themselves to be very knowledgeable about non-

financial performance indicators” Também o informativo sobre The Cranfield 

Conference (2005:1), com base noutro inquérito, faz saber que, embora a maioria 

dos executivos reconheça que os intangíveis são críticos para o sucesso futuro 

das suas empresas, admitiu também que as suas abordagens para os medir e 
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relatar são desadequadas (“poor”) ou inexistentes. Low, em Outubro de 2005, na 

conferência de Ferrara, afirma categoricamente: “Corporate performance 

measurement systems are inadequate for intangibles management.” 

  

A controvérsia está instalada no campo da medição e do relato de 

intangíveis:  

“Several countries have recently developed guidelines to assist companies in reporting such 

information voluntarily, but not all stakeholders are convinced of the need for such disclosure, nor 

of the utility of the various approaches used.” 

(Alwert, 2004:2) 

Kamiyama et al. (2005:11) ressalvam, igualmente, que as orientações e 

metodologias existentes de medição e relato devem ser encaradas com 

prudência: 

“To improve the availability of information about intellectual assets, various approaches including 

guidelines and methodologies for measurement and reporting intellectual assets have been 

proposed. Some of them are already used as tools for internal decision-making and external 

communication tools, however, these voluntary disclosures vary in quality and uniformity and their 

effectiveness as intellectual assets report/accounts is still unclear (Abernethy and Wyatt, 2003a; 

PRISM, 2003).” 

 

Se bem que as medidas existentes para mensurar intangíveis possam não 

ser as ideais, há, apesar de tudo, para alguns académicos (e.g. Low e Kalafut, 

2002:42), vantagens em tentar medir e apresentar informação sobre eles: “It’s true 

that neither economists nor accountants have good measures yet for evaluating 

intangibles, though that may soon begin to change.” Cravens et al. (2003:202), 

com base em Lev, 2001, confirmam a importância do relato de intangíveis apesar 

de todas as dificuldades de medição inerentes. Starovic e Marr (2003:5) 

assinalam a necessidade de levar em linha de conta os intangíveis gerados 

internamente, ainda que não se lhes atribua um valor monetário, sob pena de não 

se compreender devidamente o processo de criação de valor, o que implicará 

uma alocação ineficaz de recursos. Thomas (2003/4:81) situa-se na mesma linha, 

dizendo que, embora não se atribua valor monetário às fontes intangíveis de 

vantagem competitiva, elas, não sendo valoradas, são, contudo, passíveis de 

avaliação. Conforme a autora, o relato de intangíveis: “data on employee metrics, 
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on the process and success of research and development projects, on changes in 

customer advocacy data” pode proporcionar uma visão da sustentabilidade da 

performance financeira. Nally (2000:2-4) preceitua que as empresas que 

pretendam melhorar a relevância dos seus relatórios devem fornecer a 

informação de que o mercado necessita. Isto significa integrar estratégia e 

informação financeira (explicar onde se está a investir e porquê). Investimento em 

novos produtos, serviços ou processos é um bom sinal sobre o potencial sucesso 

da organização. Além disso, devem privilegiar a transparência no relato da 

informação financeira: “when poor results are reported, good results are more 

likely to be believed.” e coordenar a comunicação de modo a assegurar a 

consistência da mensagem. Informação não-financeira como inovação, marcas, 

pessoas, reputação sinalizará o potencial futuro dos intangíveis. Assim, para 

(Nally, 2000:5), os relatórios para investidores devem focalizar-se na estratégia, 

na definição de objectivos e na explanação do investimento - actividades 

contempladas: “Reports to investors should focus on strategy, target setting, and 

explanation of investment activity.” Argenti (2006:7) põe em relevo a informação 

sobre a direcção estratégica, o relacionamento com clientes e fornecedores e a 

marca. Low e Kalafut (2002:93-94) avançam medidas de qualidade e satisfação 

do cliente, informação sobre a marca, planos para a sucessão dos directores, 

produtividade e produtos em I & D. Thomas (2003a:67) diz que raramente se 

apresenta a ligação entre a intenção estratégica e os dados que ilustram as 

competências e recursos da empresa para concretizar a estratégia desejada. 

Especifica (2003a:66-67), referindo que os utilizadores dos relatórios procuram 

essencialmente informação sobre: market overview, strategy, value creating 

activities e financial performance. Mais: a autora (2003/4:81) aconselha a 

apresentação da informação referida, de uma forma integrada:  

“an integrated format that allows the reader to appreciate how the employee environment, 

customer performance, and so on, is linked to the strategic objectives of the firm.”  

A AIAF (2005:4) adianta as cinco dimensões que deveriam constar do relatório de 

capital intelectual: estratégia, clientes e mercados, recursos humanos, processo e 

inovação e organização. No entanto, vinca que uma vez que outras dimensões 

poderiam ser tidas como benchmark,  não deveria ser imposta por um organismo 

externo uma lista detalhada de indicadores. O ICAEW (2005), a propósito do 
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artigo de Philips “A brave new world of company reporting”, Professional Investor, 

Vol. 10. No. 1 February 2000, pp 8-10, também expõe a informação tida como 

relevante para inserção nos relatórios: strategic ambitions, strategic direction, the 

strategic decision-making process, the performance management process, 

economic performance metric e the value platform. 

 Ferguson (1999:43) aduz que, embora algumas empresas possam considerar 

que informação sobre a direcção estratégica deva ser salvaguardada, a maioria  

ficaria mais preocupada com a partilha de informação específica constante dos 

planos de apoio: “information that appears in support plans.” A União Europeia 

aderiu à norma IFRS3 (International Financial Reporting Standards), emitida pelo 

IASB em Março de 2004. No entanto, ainda que esta norma identifique cinco 

categorias principais de activos intangíveis (Marketing-related, Customer-related, 

Artistic-related, Contract-based, Technology-based), não existe obrigatoriedade 

quanto à forma de apresentação da informação. Tal como Starovic e Marr 

(2005:4) referem, o relato “tradicional” distendeu-se, dando voz a uma maior 

abrangência no âmbito comunicacional das organizações: “Traditional reporting 

has served its purpose well, but now forms only a part of the jigsaw of how value is 

created and communicated.” Van der Zwan (2005), com base no relatório 

RICARDIS, recomenda às empresas cinco dimensões fundamentais na gestão e 

relato do capital intelectual (CI): Identificar o CI na empresa, Planear o 

investimento em CI, Comunicar internamente o CI, Gerir internamente usando CI, 

Relatar externamente o CI. 

  

Low e Kalafut (2002:215), atinentemente aos intangíveis, aconselham um 

sistema de medição, conquanto se tenha consciência de não ser o sistema de 

medição perfeito, procurando posteriormente melhorá-lo ou substitui-lo: “Identify a 

few metrics even if you think they leave something to be desired, then work on 

improving or replacing them over time.” Abeysekera (2001:59) admite, que apesar 

de tudo, é preferível haver auditoria ao CI a não haver: “However, any audit on 

intellectual capital of a firm is better than no audit” Andersen e Striukova (2004) 

vêem cautelosamente o processo de medição de intangíveis, preceituando 

necessidade de mais investigação nesta área. No projecto B2B Metrics5 
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(2005:83), explicita-se o facto de a medição de intangíveis estar ainda numa fase 

incipiente: “From the extensive interviews conducted in the pilot phase, it 

appeared clearly that the measurement of intangibles is still in its infancy” Guthrie 

et al. (2003:437-438) pensam que a medição do CI ainda se encontra numa fase 

teórica imatura. Igualmente, o relato de intangíveis é considerado pelo relatório 

RICARDIS (2005 Part 1:15) no seu estado embrionário: “The Group is aware of 

the fact that IC Reporting is still in its embryonic stages and that no standards 

have yet been agreed.” Além disso, dificilmente se obterá uma medida 

quantitativa uniformizada; quando muito, considerar-se-á uniformizável o processo 

de medição de intangíveis (diferentes fases aconselháveis): “Creating a generic 

and uniform metric does not work.” (CORDIS, 2003). Roos et al. (2005:7-8) dizem 

que o fundamental é: internamente - proporcionar aos gestores as condições 

necessárias para gerir o negócio, sem impôr um regime de medição demasiado 

“pesado”;  externamente - fornecer informação aos stakeholders, potenciais 

investidores incluídos, sem divulgar as intenções estratégicas aos concorrentes. A 

AIAF realizou um estudo em cooperação com a Universidade de Ferrara, no ano 

de 2002: The AIAF model for evaluating company communication on intangibles, 

que menciona três níveis de difusão de informação: “minimum”; ”reasoned” e 

”extended” information”. Informação mais pormenorizadada sobre este assunto 

em RICARDIS, 2005, Part 1:83-87.  Assim, quanto à medição e relato de 

intangíveis, não me parece que a curto prazo haja uma exigência legal muito 

especifíca, até porque a investigação se encontra em fase incipiente. Guimón 

(2002:5) reconhece que há ainda um longo caminho a percorrer: 

“While a wide body of literature has emerged to help companies embrace the complex process of 

managing their intellectual capital, there is still a long way ahead.”  

Presentemente, considero que as organizações devem procurar identificar os 

seus intangíveis fundamentais e desenvolver indicadores de carácter não-

financeiro. Seria um apoio à tomada de decisão.  Quanto ao relato, não há dúvida 

de que relatórios mais abrangentes são uma tendência incontornável. Cabe, no 

entanto, a cada organização decidir  

a) se deve ou não publicar informação sobre intangíveis;  

b) até que ponto deve relatar informação sobre intangíveis. 
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2.6 A reputação - intangível 

 

 

 

Também a reputação é intangível: “Obviously, since CR has an immaterial 

character and cannot be measured directly, it needs to be considered as 

intangible.” (Wiedmann e Prauschke, 2004:3) É agora vista, por Svendsen 

(1998:19-20), como tão valiosa ou mais do que edifícios ou equipamento: “today 

over 60 percent of a company’s value is tied up in intangibles like employee know-

how, reputation, and trusting relationships with suppliers.” Cornelissen et al. 

(2006:1) admitem a convicção generalizada de que, na sociedade actual, o futuro 

da empresa depende da forma como é vista  pelos stakeholders mais importantes 

como accionistas e investidores, clientes e consumidores, trabalhadores e 

membros da comunidade em que a empresa se insere. Estudos efectuados junto 

de directores-gerais e referidos por Carmeli e Tischler (2005:17) apontam no 

sentido de conferir à reputação um papel preponderante no horizonte do sucesso 

organizacional: “Hall (1992, 1993) demonstrated that CEOs of British firms 

identified company reputation as the most important intangible resource (among 

13 resources) for the firm’s success.” - o recurso intangível mais importante. 

Money e Hillenbrand (2006:2), apoiando-se em Fombrun e van Riel, 2004, e 

Bromley, 2002, referem também o valor do conceito: “In recent years, there has 

been an increasing evidence of the value of the concept to both practitioners and 

scholars alike” para académicos e executivos de empresas. 

 

 

 

 

2.6.1 Reputação e estratégia 

 

 

A reputação começa, pois, a exibir um papel mais penetrante na estratégia, 

quer porque melhora a posição competitiva de uma organização, quer porque faz 
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prevalecer os seus relacionamentos com os stakeholders, em caso de crise. De 

acordo com Andrikopoulos e Koronis (2005:2), há um acordo consensual no plano 

teórico “among theorists” sobre a importância da reputação. Os autores, 

referenciando Schultz et al. (2000),  adiantam que nesta perspectiva a identidade 

e a reputação tornam-se cruciais na gestão estratégica. Acrescentam (2005:3): 

“Corporate reputation has indeed been conceptualised as a core organizational value, positively 

related with financial results (Roberts & Dowling, 2002) and the strategic positioning of 

organizations (ibid; Fombrun & Shanley, 1990:235).”  

Seguidamente (2005:4), enfatizam a necessidade de integrar a reputação na 

estratégia. Os autores, a partir de Stephenson (1963:68), argumentam que a 

imagem da organização se desenvolve através das técnicas de relações públicas, 

mas igualmente através das práticas de gestão. Nesta perspectiva, uma 

abordagem estratégica da reputação não pode desligar-se do plano geral da 

organização. Mahon e Wartick (2003:19) consolidam, também eles, a importância 

estratégica associada à reputação e, com base em Barney, 1991, 2001; Barney et 

al., 2001; Hall, 1992, 1993; Prabhu e Stewart, 2001; e Weigelt e Camerer, 1988, 

indicam que estudiosos na área da estratégia se têm focalizado na reputação e a 

têm encarado como intangível: “an intangible asset within the resource view of the 

firm framework” Middleton e Hanson (2003:155), seguindo Barney, 1996; 

Andersen e Sorensen, 1999; Schweitzer e Wijnberg, 1999; e Deephouse e 

Ferguson, 2000, confirmam esta perspectiva da reputação como activo intangível: 

“the corporate reputation literature seek to align theory with the Resource-Based 

View (RBV) of the firm” e que poderá conduzir a vantagem competitiva. Gostaría 

ainda de salientar que, no World Economic Forum 2004 Annual Meeting Survey, 

publicado em Janeiro de 2004 pela Fleishman-Hillard Knowledge Solutions, os 

respondentes consideraram a reputação (da organização e da marca) como um 

dos três principais factores de sucesso empresarial. Zabala et al. (2005:59-60) 

especificam, informando ser a reputação o segundo factor mais importante a ter 

em consideração na formulação da estratégia. O primeiro a destacar-se foi a 

qualidade dos produtos/serviços. Seguidamente (2005:59), colocam em relevo o 

contributo da reputação para o sucesso empresarial: “As a measure of success, 

corporate reputation (CR) has equalled, if not surpassed, the importance of stock 

market performance, earnings or the recovery of investments.” E, num artigo da 
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revista Corporate Reputation Review (Summer 2004:203), reafirmam o interesse 

crescente que a estratégia tem vindo a manifestar nos activos intangíveis, como 

seja a reputação das organizações:  

“As interest in the firm-based factors that contribute to sustained superior financial performance 

grows (Hunt and Morgan, 1995), strategy scholars are paying increased attention to the role played 

by intangible assets like corporate reputations.”  

No entanto, Dowling (2004c:26), num artigo da California Management Review, 

afirma que nem todas as empresas devem manter uma atitude “high profile” 

relativamente à sua reputação: “There are other circumstances when it may be 

wise for the organization to keep a lower profile in the market.” Prossegue 

(2004c:34) aconselhando as empresas para quem a reputação é “útil” a 

investirem no desenvolvimento e manutenção de uma reputação positiva e 

aquelas para quem ela é “estratégica” a comunicarem-na a todos os stakeholders.    

 

Uma reputação favorável é importante porquanto o seu cariz intangível lhe 

confere um escudo contra a capacidade de imitação da concorrência. Hooley et 

al. (1998:432) afirmam: “Relationships and reputations can be far harder for 

competitors to copy than possibly transitory product features, special offers or 

deals.” A mesma característica é referida por Ferguson et al. (2000:1210), 

baseando-se em Dierickx e Cool, 1989; Barney, 1991; e Hall, 1992: “The 

resource-based view of the firm proposed that reputation takes time to develop 

and can be hard to imitate” Prossegue dizendo que, consequentemente, a 

reputação afectará a performance. Para Mazzola et al. 2 (2005:1), as reputações 

positivas são críticas devido ao seu potencial de criação de valor e também ao 

seu difícil mimetismo: “their intangible character makes replication by competing 

firms considerably more difficult.” Na realidade, se a reputação é difícil de imitar, 

ela contribuirá para distinguir uma organização das restantes: “If reputation is an 

intangible and difficult to imitate asset, it can differentiate a firm from the pack, and 

so help companies build competitive advantage against rivals.” (Barnett et al., 

2000:13) Bronn e Bronn (2005:46) insistem na ideia de que a empresa atinge 

vantagem competitiva através da reputação porque esta é dificil de copiar: 

“Competitive advantage accrues to the firm through reputation because it is rare, 

valuable, not substitutable and difficult to copy (Roberts and Dowling, 2000).” 
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Carmeli e Tishler (2005:16) partilham o ponto de vista: “it is difficult for competitors 

to match the prestige and esteem created by reputation (Hall, 1992:138).” Os 

autores, seguindo Teece et al., 1997:521, aduzem que a reputação é um recurso 

intangível, representando uma avaliação global dos activos e da posição presente 

de uma empresa e da sua performance expectável. A investigação empírica tem 

confirmado a relação positiva entre reputação e performance financeira como dão 

conta Roberts e Dowling (2002:1077): “Existing empirical research confirms that 

there is a positive relationship between reputation and financial performance.” 

Acrescentam ainda: “This paper complements these findings by showing that firms 

with relatively good reputations are better able to sustain superior profit outcomes 

over time.” Os mesmos autores (2002:1091) reiteram: “We have demonstrated 

empirically that a corporate reputation is an important strategic asset that 

contributes to firm-level persistent profitability.” Dowling (2004b:203), num artigo 

da revista Corporate Reputation Review (Summer 2004), repete a vantagem de 

uma reputação positiva, articulando-a com a performance financeira: 

“According to a resource-based perspective, firms with a good corporate reputation have a 

competitive advantage relative to their industry peers. Those firms whose reputation is difficult to 

emulate may also expect to achieve sustained superior financial performance (Barney, 1991; 

Grant, 1991; Roberts and Dowling, 2002).”   

Mais recentemente, (Dowling, 2006:142): “there is a general empirical relationship 

between good reputations and better (than industry average) financial 

performance.” Jackson (2004:68) corrobora o impacto da reputação na 

performance financeira: “It lures investors to securities, draws customers/clients to 

products and services, and binds employees to their jobs.” E Sabate e Puente 

(2003:176) pronunciam-se sobre a relação entre reputação e performance 

financeira como uma relação nos dois sentidos: “corporate reputation influences 

financial performance and vice versa.” Para mais informações sobre a relação 

entre reputação e performance financeira, poderá ser consultado, na íntegra, o 

artigo destes últimos autores “Empirical Analysis of the Relationship Between 

Corporate Reputation and Financial Performance: A Survey of the Literature”. 

Corporate Reputation Review, Vol. 6, No.2, 2003:161-177. London: Henry Stewart 

Publications. Há mesmo quem considere a reputação como o activo mais 

importante de um negócio: Alsop (2004); Daum (2003); Deni Greene Consulting 
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Services with Standards Australia and Ethical investment Services a partir de 

Richard Hall (2003); Rayner (2003:20). Cravens et al. (2003:201) seguem idêntico 

caminho: “Perhaps the most critical, strategic, and enduring asset that a 

corporation possesses is its reputation.” Efectivamente, a reputação pode ser 

entendida como um vector da estratégia em geral e da estratégia de marketing 

em particular (aquisição ou retenção de clientes). Uma vez que a qualidade dos 

produtos não é linear e facilmente apreendida - eles incorporam tanto 

conhecimento e são tão complexos - geram-se assimetrias ao nível da informação 

entre produtores e consumidores. Assim, estes últimos não têm possibilidade de 

verificar a qualidade do produto antes de o adquirir e experimentar. Neste caso, a 

confiança  e a reputação têm um papel essencial no relacionamento e na decisão 

de compra (vide Study On The Measurement Of Intangible Assets And Associated 

Reporting Practices, April 2003:233). 

 

Uma reputação positiva reflecte uma “harmonização” entre os objectivos 

económico-financeiros e a responsabilidade social da organização, denotando 

que ela não descura os vários grupos de stakeholders. Bughin (2004:89) 

menciona um modelo de governação empresarial (“le modèle partenarial de 

gouvernance”) no qual a criação de valor não assenta, unicamente, na 

maximização do valor das acções, mas se apoia, também, no conjunto de 

stakeholders da empresa (clientes, trabalhadores, fornecedores...). Diz ainda que 

o seu estudo comprova empiricamente que a satisfação de stakeholders como os 

acima referidos concorre para aumentar o valor das acções. Bounfour (2003:1) 

vinca a actualidade da perspectiva “stakeholder value”, segundo a qual, o valor 

não será maximizado se o sistema de compensação não atender a todos os 

stakeholders da organização. 

 

Discutiremos, a seguir, algumas vantagens de avaliar um dos intangíveis, 

que, no momento actual, se reveste de grande pertinência  - a reputação das 

organizações.  
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2.7 Avaliar a reputação das organizações 

 

 

 

2.7.1 Avaliar a reputação - benefícios   

 

 

Objecto de discussão em diferentes domínios da investigação académica 

(estudos sobre a organização, marketing, comunicação, gestão estratégica e 

outros), a reputação das organizações tem sido abordada por diversos estudiosos 

(Dowling, 2001; Fombrun, 1996; Jackson, 2004;  Low; Kalafut, 2002; Svendsen, 

1998...): 

“The disciplines of accounting, advertising, corporate communications, graphic design, economics, 

marketing, psychology, organizational theory, sociology, and strategy have all had an interest in 

corporate reputations.”  (Dowling, G., 2004c:21) 

As vantagens de uma reputação positiva têm sido exaustivamente referidas.Vide 

a este propósito, Ribeiro 2002:22-33 e Rayner, 2003:5. Em contrapartida, os 

benefícios de avaliar a reputação junto dos principais grupos de stakeholders não 

têm sido, parece, objecto de tratamento e publicação notória. Talvez porque se 

considere óbvia a vantagem de integrar este conhecimento no planeamento 

estratégico; talvez ainda porque a metodologia para efectuar a análise continue 

problemática e circunstancial. Entre os benefícios, avultam sinais indicatórios 

sobre a performance percebida da organização. Efectivamente, as várias opiniões 

sinalizam a intersecção de diversos padrões de apreciação (internos e externos). 

Isto equivale a dizer que a informação decantada a partir desta performance 

percebida e utilizada no planeamento estratégico é susceptível de gerar decisões 

mais adequadas. Conhecer as opiniões sobre a organização originará um melhor 

entendimento do panorama corporativo e das expectativas de uns e outros. 

Quando se reputa uma organização, está a projectar-se expectativas particulares. 

Na verdade, efectuando uma análise dos pareceres dos stakeholders, aquilatar-

se-á a medida em que as suas expectativas (relativamente à qualidade dos 

produtos, à capacidade da organização para satisfazer clientes, à sua 
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responsabilidade social, etc.)  estão a ser reconhecidas e concretizadas bem 

como os reajustes necessários em termos de planeamento e de estratégia: 

 “Businesses that stay in tune with their stakeholders’ evolving needs and expectations will be more 

successful in the longer term by being able to maintain their legitimacy, attract the best employees, 

customers, investors and business partners to support future growth, innovation and prosperity. 

Such businesses will manage their reputational risks well, curbing threats and leveraging 

opportunities to create value, bolster competitiveness and assure a sustainable future.”   

(Rayner, 2003:286) 

Uma avaliação da reputação fornece, portanto, aos gestores um flash da 

reputação presente. Como resultado, estes podem apreender rapidamente onde 

devem focalizar os seus esforços e alocar os seus recursos para edificar uma 

reputação mais forte e favorável, de forma a assegurar um comportamento 

desejável dos stakeholders. Tal medida pode coadjuvar as empresas a 

centrarem-se, por exemplo, no crescimento, na excelência operacional, na 

lealdade da clientela e no desenvolvimento do capital humano. (Low e Kalafut, 

2002:117). Para Cravens et al. (2003:210), avaliar a reputação assume um cariz 

multifuncional na organização: “The reputation audit will encompass all areas and 

levels of the organization transcending traditional boundaries.” Os autores 

assinalam o carácter unificador que resulta da auditoria reputacional: “Much like 

brand valuation or market orientation initiatives, a reputation audit provides a 

unifying element for separate areas of the business.” Embora alguns académicos 

cedam à tentação de considerar a avaliação da reputação mera swot analysis, a 

verdade é que a complexificação do contexto de negócio tem vindo a requerer 

análises cada vez mais abrangentes (vide o caso do reporting). É salutar distinguir 

entre reputar uma organização: “each individual may hold a specific view of a firm” 

(Helm 2006:2) e avaliar a reputação que ela detém “na praça”: “What kind of 

reputation does company x have in the public?” (Helm, 2006:3) Apurar a 

reputação prevalecente não significa apurar a reputação “total”: “a firm’s overall 

reputation“ (Helm 2006:4) que pode ser impossível de medir: “The latter, in 

consequence, might be impossible to measure.“ (Helm, 2006:4) Porém, mesmo 

que se obtenha somente a direcção da reputação, esta informação é pertinente 

do ponto de vista estratégico. Avaliar a reputação junto dos stakeholders contribui 

para identificar o risco reputacional. Money e Hillenbrand, (2005:2) assim o 
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entendem: “Reputation in key stakeholder relationships has also been identified as 

a key driver of business success, as well as a key source of business risk” A 

gestão do risco será mais efectiva, sendo menor a dependência na gestão de 

crise. Avaliar a reputação funcionará ainda como um mecanismo de intercâmbio 

comunicacional, contribuindo para um relacionamento construtivo com os 

stakeholders - o acto comunicacional afigura-se crítico no seu desenvolvimento. A 

troca de informação pertinente surge, pois, como um passo positivo na construção 

do relacionamento entre duas partes. Além disso, a forma como decorreu no 

passado, (acções, atitudes, experiências) afectará a forma como evoluirá 

futuramente. Para Adcock (2000:376), é fundamental compreender as motivações 

do parceiro e apreender os seus valores – informação que não é normalmente 

inserida em bases de dados: “which is rather deeper information than is usually 

included in a database.” Para este autor, uma vez que os relacionamentos contêm 

um misto de aspectos positivos e negativos, desejáveis e indesejáveis, uma 

comunicação eficaz assegura que a reciprocidade de benefícios pode ser 

discutida quando necessário. E deve ter-se presente que nenhum parceiro está 

automaticamente garantido. Se se fizer uma avaliação sistemática da reputação 

da organização e se comunicar regularmente os seus resultados, analistas e 

investidores passarão a dispor dessa informação para pareceres e decisões de 

investimento. Em paridade, ocorrerá, provavelmente, um maior respeito pelo 

esforço de uma organização que procede à avaliação sistemática da sua 

reputação. A transparência acrescida, consequência desse trabalho, poderá ser 

apreciada - tanto mais se a maioria das empresas não actuar desta forma. O 

saldo final poderá, pois, cifrar-se numa diferenciação de mercado ressaltada e 

num aumento do valor dos activos intangíveis. Inter alia, qualquer pesquisa sobre 

as opiniões dos stakeholders de uma organização é passível de apresentar 

surpresas: este tipo de abordagem fará transparecer, com certeza, aspectos do 

negócio -  pontos fortes ou ineficiências até então imergentes. No fundo, o acto de 

avaliar, se seguido de acção, potencia os benefícios de uma reputação positiva. 
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2.7.2 Avaliar a reputação - ponto da situação 

 

 

Se subsistem vantagens em avaliar a reputação junto dos stakeholders, 

então é inevitável enveredar por este trilho, ainda que a investigação sobre a 

matéria esteja mais numa fase exploratória, dir-se-ia, do que conclusiva. O 

acesso à  reputação da organização implica estar colocado na esfera da inter-

acção comunicacional, questionar as opiniões. A propósito da rede de inter-

relações onde a organização está implicada, Middleton e Hanson (2003:158) 

salientam a importância de conhecer os critérios dos seus actantes: “It is also 

important that corporations understand the criteria against which actants in their 

network judge reputation, and seek to satisfy these criteria.” Só através do 

conhecimento das opiniões dos vários stakeholders é possível concluir se uma 

reputação é essencialmente positiva ou negativa, ou quais os critérios por que se 

rege a avaliação. Logo, convém recolher essa informação a partir de cada grupo 

seleccionado. Os critérios para reputar as organizações serão, certamente, 

diferenciados (Middleton e Hanson, 2003:155):  

“This would help to clarify the anomaly in the literature whereby reputations are measured across 

different groups using the same criteria, even though it is widely acknowledged that such groups 

have different conceptualisations of reputation (Dollinger, Golden and Saxton, 1997).”  

Vide ainda Helm (2006). Jackson (2004:76) sanciona o interesse em avaliar as 

opiniões de vários stakeholders fundamentais como trabalhadores, clientes, 

fornecedores e distribuidores. Tais opiniões serão encaradas por potenciais 

trabalhadores, investidores e outros, como “indicia” do capital reputacional da 

empresa. Também Cravens et al. (2003:205) falam do interesse em auscultar as 

opiniões dos stakeholders mais importantes. Para gerir eficazmente a reputação, 

Resnick (2004:32) defende que será necessário apropriar-se das percepções que 

os grupos-críticos do negócio detêm sobre a organização: “The bedrock of any 

such system is the acquisition of insight concerning the perceptions relevant 

publics have of a corporation.”  Para Helm (2006:14), os consumidores não têm 

informação detalhada sobre numerosas características de uma empresa, o que 

implica uma visão restrita dos seus atributos. Os trabalhadores, por seu turno, têm 

mais informação e consideram mais detalhes quando avaliam a reputação.  
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Resnick (2004:34) confirma que as opiniões podem variar consoante os grupos: 

“not only are stakeholders’ opinions critical in driving reputation, but they can vary 

tremendously among, and between key constituencies.” Também Mazzola et al. 2 

(2005:6) afloram esta problemática: “As different stakeholders have different 

expectations towards companies, they apply different criteria in evaluating firms.” 

Helm (2006:19) sublinha a necessidade de mais investigação neste domínio de 

modo a aprofundar conhecimento sobre a especificidade de percepções 

reputacionais: “measures for specific reputations need to be developed (e.g., 

consumer-specific reputation, supplier-specific reputation, investor-specific 

reputation).” Contudo adverte (2006:18) que um indivíduo pode fazer parte de 

vários grupos: “an individual can simultaneously (or consecutively) belong to 

several stakeholder groups.”  A autora (2006:16), mencionando resultados do seu 

recente estudo, cujo objectivo era apurar se os vários grupos usavam diferentes 

critérios para avaliar a reputação de uma empresa, avança que parece haver uma 

base comum, mas igualmente necessidade de adaptação das medidas:” there is a 

common ground in interpreting the construct, but also a need to adapt measures 

to specific stakeholder groups.” A investigação de Helm (2006) na área da 

reputação está orientada para o facto de que, somente se se recorrer a uma 

medida de item único: “single-item measure” - e.g. ”ABC has a good reputation” 

(Helm, 2006:7) que expresse uma avaliação global, se poderá contornar os 

obstáculos que o uso de uma medida de múltiplos itens coloca: “multi-faceted (or-

dimensional) measure” -  e.g. “What kind of reputation does company x have in 

the public concerning the following attributes?” (Helm, 2006:7) Convém ainda  

recordar que as percepções individuais sobre um dado objecto são sempre 

função da informação disponível num dado momento, e tal situação é sujeita a 

mudança. Helm (2006:14) diz que a forma como os stakeholders avaliam a 

reputação de uma organização é subjectiva e complexa: “stakeholders base their 

evaluation of a firm’s reputation on more or less complex and subjective 

schemata” Não é de estranhar que, a nível de medição, Rossiter (2002:309) 

chame a atenção para a necessidade de se adoptar uma perspectiva caso a caso: 

“With the different rater entities’ perspectives, these constructs are not the same and should not be 

so loosely described. The conceptual definition of the construct should specify the object, the 

attribute, and the rater entity.”  
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Para já, a investigação pode considerar-se incipiente no que concerne à avaliação 

da reputação: “Although a growing field of study, research into corporate 

reputation remains in its infancy relative to other aspects of business.” (Tucker e 

Melewar, 2005:377). E, embora uma das recomendações do Study On The 

Measurement of Intangible Assets And Associated Reporting Practices (April 

2003) apontasse no sentido de se criar uma Task Force que deveria chegar a 

orientações sobre a medição do capital reputacional, e não só, tanto quanto foi 

possível apurar, essa Task Force não está ainda operacional. O avanço revela-se 

moroso ou mesmo diferido, sine die. A necessidade de aprofundar conhecimento 

é assinalada também por Barnett et al. (2000). Além disso, a dificuldade de 

acesso a informação não exponencia o conhecimento sobre esta matéria.  

 

Em suma, se uma organização experimenta dificuldade em eleger e aplicar 

um método de avaliação da reputação ou considera inoportuno utilizar um método 

sem que a investigação tenha progredido neste domínio, ela terá sempre 

vantagem em, pelo menos, conhecer os critérios pelos quais é avaliada. 

 

Assim, o objectivo do próximo ponto não é tanto apresentar em pormenor 

estudos e métodos de avaliação, mas antes atentar nas variáveis por eles  

seleccionadas e, a partir da reflexão, ousar aduzir essa informação na construção 

de um índice. Este deverá fornecer informação inédita, permitindo apurar  a 

importância que os gestores bancários (amostra) atribuem aos critérios de 

apreciação por si usados, para reputarem as organizações. 

 

 

2.7.3 Variáveis usadas em diversos estudos e em “monitores” da reputação 

 

 

Intuição e meios informais, como o “passa-palavra”, contribuem para os 

gestores se inteirarem da reputação da organização - positiva ou negativa. 

Assistimos, inclusivamente, ao crescimento do número de organizações que 

procuram avaliar a sua reputação. No entanto, tanto quanto se sabe, a sua 



Capítulo 2 

64 

maioria não tem implementados sistemas formais de avaliação da reputação. 

Donlon (2001) apresenta resultados de um inquérito levado a cabo pela revista 

The Chief Executive de Março de 2001, em colaboração com a empresa Hill & 

Knowlton e com referência ao ano de 2000. À questão colocada sobre a 

existência ou não de um sistema formal para medir a reputação, o resultado 

indicou que a maioria (57%) dos inquiridos não dispunha de tal sistema. 67% dos 

respondentes assinalou o feedback informal como  forma utilizada. Laurence 

(2004:63) sublinha o peso da  informalidade nesta matéria: 

“Measurement techniques vary greatly, however, and it is worrying to find that companies appear 

to shy away from formal systems of measurement. 

One in three (35 per cent) international companies claim to assess their reputation through a mix of 

formal and informal measures, although a significant number of companies measure only on the 

basis of informal systems such as word of mouth, the most popular method of evaluation overall.” 

O Institute for Cognitive Science and Technology  (ISTC, 2004) é concordante: 

“However, there is a great deal of ad hoc models, and little integration of instruments for the 

implementation, management and optimisation of reputation.” 

Resnick (2004:31-32) alude ao reduzido número de organizações inermes para 

gerir a sua reputação, não dispondo de instrumentos adequados: “Few 

organizations have developed the tools and information base necessary to 

effectively manage their reputation.” De acordo com Doorley e Garcia (2007:4), a 

maior parte não dispõe de um sistema que detecte periodicamente variações em 

termos reputacionais. Wiedmann e Boecker (2004:5), a partir de um recente 

estudo, confirmam a baixa percentagem de organizações que controlam 

sistematicamente a sua reputação:  

“It is all the more disturbing that only a small portion of the companies questioned systematically 

measure and control their own reputation, the expectations of the relevant stakeholders, or the 

effects of individual measures.”  

Os autores seguem, indicando que somente 15% se orientam para um controlo 

profissional da gestão da reputação. A maioria das inquiridas restringe-se quase 

só a medir a satisfação dos clientes e as suas reclamações. Ainda The Mount 

Vernon Report (2004) menciona o facto de menos de metade das empresas 

disporem de um sistema formal para medir a reputação: “less than half of all 

companies have a formal system for measuring reputation” Dowling (2001:287) diz 

que, enquanto alguns gestores tendem a ignorar a medição apoiando-se 
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exclusivamente nas suas percepções, outros optam por medir a imagem6 ou 

reputação da organização, contanto que tal se apresente de fácil implementação. 

Para Dowling (2001:287), a avaliação encerra sempre em si própria um dilema, 

uma vez que medir revela-se importante para gerir, mas nem tudo o que é 

importante é facilmente mensurável. Tal facto dilata no tempo a instituição de um 

sistema de medição. Nesta linha ainda, diz o relatório dti, “creating value from 

your intangible assets” (2001:3), que subsiste o perigo de gerir unicamente o que 

é passível de ser medido ou que é facilmente medido. Por outro lado, tentar medir 

“tudo” consome tempo e dinheiro e não favorece a análise: “tends to result in 

analysis paralysis”. Por último, “enterrar a cabeça na areia” evitando o assunto 

compromete a focalização nos factores críticos de sucesso. Investigadores como 

Dowling, (2001) e Mahon e Wartick (2003) têm realçado o interesse de recorrer às 

opiniões dos stakeholders externos para conseguir uma gestão eficaz da 

reputação: “It is suggested here that reputation with stakeholders is probably the 

most important component of reputational management for an organization.” 

(Mahon e Wartick, 2003:24). Stakeholders externos incluem, a título 

exemplificativo, clientes e fornecedores. Como os critérios que servem de base 

aos indivíduos para avaliarem as organizações podem mudar, seja qual for a 

senda seguida para avaliação, é aconselhável identificar as forças motrizes da 

avaliação para o grupo de stakeholders seleccionado (clientes, trabalhadores, 

fornecedores, media, etc.). Dowling (2001:245) entende que devem ser 

comparados os resultados de dados recolhidos junto de diversos grupos. Low e 

Kalafut (2002:110) acentuam a ideia de que a reputação das organizações 

incorpora as opiniões de uma variedade de stakeholders:  

“Reputation refers to what a variety of stakeholders – not just customers but suppliers, other 

businesses, investors, employees, regulators, and the community at large – think of a whole 

company.”  

Como avaliar, então? Uma inquirição da revista Fortune é efectuada anualmente, 

desde 1983, apresentando um ranking das empresas americanas mais 

admiradas. Ela incide sobre dez mil executivos e analistas financeiros  e os 

respondentes devem classificar, numa escala de 0 a 10, as empresas no seu 

sector de actividade, avaliando o seu desempenho no último exercício, 

relativamente a oito variáveis. E esta é, sem dúvida, uma referência a ter em 
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conta. Os critérios empregues têm abrangido as áreas: utilização dos activos 

corporativos; responsabilidade perante a comunidade e perante o meio-ambiente; 

qualidade dos produtos/serviços; valor dos investimentos a longo prazo; 

capacidade para atrair, desenvolver e manter pessoal com talento; situação 

financeira; capacidade de inovar; qualidade da gestão. Outras publicações, 

similarmente, noutros países, disponibilizam dados sobre a reputação das 

organizações, entre as quais: Asian Business – Asia’s Most Admired Companies; 

Cinco Días – Merco; Financial Times – Europe’s Most Respected Companies e 

Management Today – Britain’s Most Admired Companies. Igualmente dignas de 

menção são publicações da imprensa especializada, cujas audiências avaliam, 

com regularidade, dimensões específicas. Atente-se em alguns exemplos: 

Business Ethics’ America’s 100 Best Corporate Citizens; Working Mother 

Magazine’s The 100 Best Companies for Working Women; Fortune’s The Best 

Companies to Work for in America; Fortune’s The Best Companies for Minorities. 

Vide também Dowling (2004b:196). Jackson (2004:11) fala de várias “medidas da 

reputação”, acentuando as que, no seu entender, são dotadas de maior força 

(“more influential”):   

“Surveys of corporate reputations are popping everywhere in the business press. Among the more 

influential are: Fortune (“America’s Most Admired Corporations” and “World’s Most Admired 

Companies”), Industry Week (“100 Best-Managed Companies”), Financial Times (“Europe’s Most 

Respected Companies” and “World’s Most Respected Companies”), Far Eastern Economic Review 

(“Asia’s Leading Companies”), and Asian Business (“Asia’s Most Admired Companies”).”  

Em Portugal,  a  Exame disponibiliza desde 1990 um ranking  -  500 Maiores & 

Melhores -. Em 2004, o projecto foi efectuado em parceria com a D & B e a 

Deloitte. O ranking sustenta-se em indicadores económico-financeiros. No 

entanto, esta edição conta ainda com alguns rankings específicos: Maiores 

empregadoras, Maior produtividade, entre outros. (Exame, edição especial de 

2004:101-121). Mais publicações, no nosso país, são passíveis de distinguir 

empresas através de rankings (recordo a recente proposta das “1000 + rentáveis”, 

2006, Jornal de Notícias, Global Notícias, Publicações, SA). Não mereceram, 

porém, menção especial, dados os objectivos desta pesquisa e a sua delimitação 

temporal.  
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Entre as críticas mais comuns a este tipo de ratings estão a dimensão 

reduzida da amostra, que inclui executivos e analistas, excluindo grupos 

importantes como clientes, trabalhadores e comunidades locais ou ainda a 

focalização na performance financeira (Davies et al., 2003:137; Fombrun, 

1996:397;  van Riel, 1995: 101). Em acréscimo, Villafañe (2004:116) mantém que 

estes “monitores”, à excepção do Reputation Quotient (ver Tabela 2.2) - mais 

equilibrado - , denotam um predomínio das variáveis “económicas y financieras y 

las relativas a la oferta comercial” sobre as variáveis respeitantes às “condiciones 

laborales y la responsabilidad social corporativa”. Este autor (2004:96) identificou 

quatro grupos de variáveis: económico-financeiras, marketing, práticas laborais e 

ética e responsabilidade social corporativa, que correspondem a quatro grupos 

estratégicos de stakeholders: investidores, clientes, trabalhadores e sociedade. 

Como haverá ocasião de verificar nas páginas seguintes, o Merco (Monitor 

Espanhol de Reputação Corporativa desenvolvido por Villafañe) apresenta um 

conjunto de seis variáveis-chave. Money e Hillenbrand (2006:15), com base em 

Schwaiger, 2004; Wartick, 2002; e Caruana e Chircop, 2000, admitem que a 

investigação no domínio da reputação tem essencialmente desenvolvido modelos 

de medição: “rather than its antecedents or consequences” E aduzem: “While this 

growth has been seen as advancement, there have been words of caution (e.g. 

Mahon 2002, Lewellyn 2002).” Roberts e Dowling (2002:1091), referenciando 

Zuckerman (1999), aconselham a ter em atenção gestores e analistas. Mas não 

só. Grupos como clientes, trabalhadores e fornecedores são ressaltados, uma vez 

que as suas avaliações têm também provavelmente implicações para a 

performance financeira. O mesmo rumo é indicado por Doorley e Garcia (2007:7) 

a propósito da Fortune’s America’s Most Admired Companies. O autor avança que 

são inquiridos somente três grupos: senior executives (outside), board members e 

securities analysts e indica que o inquérito deveria ser extensível a outros: “A 

more comprehensive approach would include surveying all the major 

constituencies, including employees, customers, and the press.” Helm (2006:20) 

defende que, se não estiverem representados todos os grupos de stakeholders 

não é possível considerar que os resultados representam com validade a 

reputação de uma empresa: 
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“Further studies should include multiple stakeholder groups in all the stages of the scale 

development process and subsequent data gathering. As long as not all stakeholder groups are 

represented among the respondents, the study results are biased and do not validly represent the 

collective construct of corporate reputation of a firm.”  

Vide, igualmente, Villafañe (2004), capítulo número quatro. 

 

Para tentar dirimir as diferenças inerentes aos vários sistemas de rating, o 

Reputation Institute convidou, em 1998, a empresa Harris Interactive para 

colaborar na criação de um instrumento (que ambos pretendem venha a ser 

usado como standard) para medir percepções de empresas em diferentes 

indústrias e com múltiplos segmentos de stakeholders. Refiro-me ao Reputation 

Quotient. Este índice é um instrumento para medir a reputação da organização. 

Ele examina, através das percepções de stakeholders e especialistas, a 

capacidade das organizações gerirem actividades que contribuem directamente 

para a reputação. As percepções dos respondentes sobre as empresas são 

apresentadas por meio de vinte atributos agrupados em seis dimensões, critérios 

em que estes indivíduos se baseiam para avaliar a reputação de uma 

organização: 

20 atributos agrupados em 6 dimensões: 

1 Apelo Emocional (o quanto a empresa é admirada e respeitada);  

2 Produtos e Serviços (percepções da qualidade dos produtos e serviços, serviço 

ao cliente, inovação); 

3 Performance financeira (percepções sobre a rendibilidade da empresa, 

perspectivas de crescimento e risco); 

4 Visão e liderança (em que medida a empresa demonstra uma visão clara e uma 

liderança forte, qualidade de gestão - nomeadamente, garantindo uma eficaz 

gestão de activos, atraindo, desenvolvendo e retendo talento, apoiando a 

igualdade de oportunidades e a diversidade, estimulando a performance 

ambiental e o comportamento ético. Sinais que testemunham um compromisso 

relativamente a estes princípios são, para exemplificar, as auditorias no âmbito 

ético ou ambiental.); 

5 Local de trabalho (percepções sobre como é trabalhar nessa empresa, 

qualidade dos seus trabalhadores, tratamento do staff);  
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6 Responsabilidade Social (percepções sobre, por exemplo, o comportamento da 

empresa perante a comunidade, trabalhadores e ambiente). O Reputation 

Quotient  (índice da reputação preconizado pelo Reputation Institute) tem sido 

aplicado em países como a  Holanda (2001), a Grécia (2001), a Dinamarca(2002) 

e a Itália (2002). Fombrun (2004:1) confirma a amplitude geográfica de estudos 

efectuados e previstos: 

“Since 1999, the Reputation Institute has worked closely with Harris Interactive to carry out 

comparative measurements of corporate reputations using the RQ instrument in U.S., Australia, 

Denmark, Italy, Netherlands, and South Africa. By 2004, we expect to extend our Annual RQ 

measurements of major companies to Japan, Norway, Sweden, and Bolivia.”   

Com grande detalhe, a Harris Interactive faz lista dos países participantes no ano 

de 2004: 

“The nine countries of the Annual RQ 2004 include: 

United States: 6th Annual RQ, 60 companies measured. 

Australia: 5th Annual RQ, 20 companies measured. 

Denmark: 3rd Annual RQ, 15 companies measured. 

Sweden: 1st Annual RQ, 15 companies measured. 

Norway: 1st Annual RQ, 15 companies measured. 

United Kingdom: 1st Annual RQ, 15 companies measured. 

France: 1st Annual RQ, 15 companies measured. 

Germany: 1st Annual RQ, 15 companies measured. 

Netherlands: 4th Annual RQ, 25 companies measured (In progress).”  

(Harris Interactive, 2004) 

 

O GRI (Good Reputation Index, realizado pela Reputation Measurement 

Ltd, na Austrália), examina, através das percepções de interessados e 

especialistas, a capacidade das cem melhores empresas australianas (a partir da 

lista das Top 1000, publicada pela Business Review Weekly)  para gerir 

actividades que contribuem directamente para a sua reputação - como 

organizações socialmente responsáveis. O GRI de 2001 baseou-se em seis 

categorias: relações com os trabalhadores, performance ambiental; impacto 

social; gestão, ética e governação; performance financeira e posição de mercado. 

(smh.com.au, 2002) No entanto, Johns (2003), num artigo publicado na Australian 

Financial Review de 7 de Maio de 2003, chama a atenção para o facto de 

empresas poderem subir ou descer várias posições no ranking (Good Reputation 
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Guide), unicamente devido ao facto de fornecerem ou não informação aquando 

do inquérito. Ou seja, embora possam não ocorrer alterações significativas na 

gestão ou performance de uma empresa, se ela não se dispuser a responder às 

questões requeridas, corre o risco de ser penalizada e, desta forma, piorar a sua 

posição no ranking. Este instrumento de medida é questionado. Davies et al. 

(2003:140),  por exemplo, têm desenvolvido estudos (The Corporate Personality 

Scale), salientando que, do ponto de vista reputacional, as percepções dos 

grupos clientes e trabalhadores são as mais importantes. Valorizando o trabalho 

de Jennifer Aaker (1997) e a sua  escala para apurar a imagem de marca (“brand 

image”), estes académicos identificaram sete factores, as sete dimensões da 

personalidade. Contudo, para Berens e van Riel (2004:175), a abordagem de 

personalidade (“the personality approach”) parece ser utilizada para comparar 

percepções que os diversos grupos de stakeholders têm de uma organização 

específica. Também Cravens et al. (2003:201) propõem um instrumento de 

medição: reputation index. Assim, afigura-se que este tipo de estudos se tem 

multiplicado e é visível em diversos países. Mantém-se, porém, o debate sobre a 

validade destas medidas e dos rankings por elas gerados: 

 “A number of organizations now produce corporate reputation rating scorecards. One of the most 

notable is Fortune magazine’s “America’s Most Admired Companies.” There are many others 

produced by newspapers (such as the Financial Times and the Wall Street Journal), research 

companies (e.g., MORI) and research institutes (e.g., www.reputationquotient.com). What all these 

have in common is that they generate debate about the validity of the measures and thus the 

ensuing rankings.”  

(Dowling, 2004c:32-33) 

Helm (2005) assinala a controvérsia que rodeia a uniformização da medição da 

reputação:  

“whether all types of stakeholders base their perceptions on the same fundamental set of 

dimensions or on specific expectations is still seen controversially (Bromley 2002; Fombrun et al. 

2000).”   

Wiedmann e Boecker (2004:7) insistem nesta problemática: “it also makes sense 

to develop and test sector-specific measuring concepts within individual countries.”  

De facto, eles (2004:12) não favorecem a utilização de um instrumento de medida 

estandardizada: “a uniformly standardized measurement of corporate reputation 

over all sectors leads to sub-optimum results” E acrescentam: “special reputation 
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models or measuring instruments are required in order to be able to generate 

realistic results” A razão para a uniformização da medida prende-se com a 

necessidade de comparação. Porém, na opinião dos autores (2004:12;18), a 

exigência de validade e fiabilidade dos resultados sobrepõe-se à exigência de 

comparabilidade: ”appropriately differentiated measuring concepts are distinctly 

more sustainable and meaningful than an intersectorally standardized measuring 

instrument.” Efectivamente, na 9th International Conference on Corporate 

Reputation (Madrid, 19-22 May, 2005), Wiedmann assumia não se verificar, no 

momento, uma alternativa ideal: “I don’t think that one best alternative exists”, 

prosseguindo: ”but I do believe that it is necessary to improve the CR measures in 

a joint effort.” A investigação sobre intangíveis, referenciada neste trabalho, indica 

que, presentemente, será aceitável utilizar a estandardização para o processo de 

avaliar (passos a seguir), mas não para a medida em si. No entanto, tais passos 

estão por definir. 

 

O Quadro 2.1 apresenta alguns estudos pertinentes, a partir de uma 

publicação no Jornal Cinco Días. Madrid. (Viernes 7 marzo de 2003. Año XXV. 

Número 6.958. www.5dias.com.) aquando do First European Forum on Corporate 

Reputation – The Building Blocks of Corporate Reputation and Public Trust (2003, 

Madrid). Estes estudos podem ser confirmados no livro de Justo Villafañe, La 

Buena Reputación, 2004. Madrid: Ediciones Pirámide.  
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Quadro 2.1  

Avaliar a reputação: variáveis usadas 

“Monitor” 1º ano de publicação Variáveis 

The Global Most Admired 

Companies/Fortune 

EUA 

1983 1 Qualidade da gestão 

2 Qualidade do produto/serviço 

3 Inovação 

4 Solidez financeira 

5 Bom uso dos activos corporativos 

6 Investimentos a longo prazo 

7 Capacidade para atrair gente com talento 

8 Responsabilidade social e meio-ambiental 

Review 200/Far Eastern 

Economic Review 

Asia 

1993 1 Serviço ao cliente 

2 Qualidade do produto/serviço 

3 Saúde financeira 

4 Valor do investimento a longo prazo 

5 Inovação 

The Britain’s Most Admired 

Companies/Management 

Today 

Reino Unido 

1994 1 Qualidade da gestão 

2 Solidez financeira 

3 Qualidade de bens e serviços 

4 Capacidade de atrair e conservar talento 

5 Valor a longo prazo 

6 Capacidade de inovar 

7 Qualidade do marketing 

8 Responsabilidade meio-ambiental 

9 Emprego dos activos corporativos  

Reputation Quotient/The Wall 

Street Journal 

EUA 

1999 1 Apelo emocional 

2 Local de trabalho 

3 Responsabilidade social corporativa 

4 Visão e liderança 

5 Comportamento financeiro 

6 Produto e serviço 

The Worlds’ Most Respected 

Companies/Financial Times  

Reino Unido 

1999 1 Respeito global 

2 Respeito sectorial 

3 Criação de valor para o consumidor 

4 Criação de valor para os accionistas 

5 Uso eficaz dos recursos meio-ambientais 

Merco-Monitor Español de 

Reputación 

 Corporativa/Cinco Días 

Espanha 

2001 1 Resultados económico/financeiros 

2 Qualidade do produto/serviço 

3 Cultura corporativa e qualidade laboral 

4 Ética e responsabilidade social corporativa 

5 Dimensão global e presença internacional 

6 Inovação 

Adaptado do artigo “Monitores de reputación en el mundo” publicado (7 Mar 2003)  pelo jornal 

Cinco Días: Madrid 
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De uma maneira geral, foi usado o inquérito postal, a não ser para o 

Reputation Quotient, que preferiu os contactos on-line e telefónico. Os 

respondentes foram sempre quadros de empresas, à excepção do Reputation 

Quotient – população em geral, e da Far Eastern Economic Review – leitores. 

Segundo este artigo, a participação de especialistas  (ex. analistas financeiros 

para as variáveis de carácter financeiro) aumentará a fiabilidade do “monitor”. A 

maior parte dos “monitores” efectua uma única avaliação, exceptuando o DJSI e o 

Merco, que realizam duas (mediante a avaliação de informação secundária e de 

entrevistas na empresa para confirmar os resultados obtidos na primeira 

avaliação através de inquérito). Para informação mais pormenorizada sobre o 

Merco, consultar o artigo “Así se hace el Merco” de José María San Segundo 

Encinar. (Vide Cinco Días, 7 Mar 2003:26). Para Villafañe (documentação 

distribuída no First European Forum on Corporate Reputation – The Building 

Blocks of Corporate Reputation and Public Trust, Madrid, 5-7 Mar 2003), cada 

“monitor” tem uma perspectiva da reputação que se expressa através das 

variáveis seleccionadas. Entende que é fundamental que o “monitor” se avalie 

periodicamente e que haja sempre uma avaliação complementar de especialistas. 

Para conhecimento alargado sobre vários tipos de “monitores”, convirá consultar o 

capítulo número quatro do livro de Villafañe, J. (2004), La Buena Reputación. 

Madrid: Ediciones Pirámide, com especial incidência nas páginas: 102-115 e 165-

168. 

 

No quadro que se segue (2.2), constam as entidades que concretizaram o 

trabalho de campo respeitante a estes “monitores”: 
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Capítulo 3 -  Metodologia da pesquisa 
 

 

 

 

Se bem que possa haver consciência das vantagens de avaliar a reputação junto 

dos vários grupos de stakeholders e também uma atenção crescente dos 

investigadores, segundo Helm (2006) carece-se de análises sistemáticas que 

explorem melhor o assunto. O presente estudo pretende penetrar nesta área 

relativamente pouco explorada. Mediante a bibliografia consultada, é patente a 

escassez de estudos sobre a importância dos critérios dos gestores bancários 

para reputar as organizações. Ousaria mesmo falar da sua inexistência no nosso 

país. O trabalho assume, portanto, um carácter exploratório, de corte transversal, 

partilhando, porém, características da pesquisa descritiva (classificação proposta 

por Malhotra, 2001). Por um lado, detém particularidades da pesquisa 

exploratória: o objectivo de descobrir dados, a utilização de dados qualitativos; por 

outro lado, detém particularidades da pesquisa descritiva: processo planeado e 

estruturado, descrição de características relativamente a um grupo-alvo - gestores 

bancários (Malhotra, 2001; Bennet e Kottasz, 2000). Dada a sua natureza 

empírica com cariz essencialmente exploratório (Malhotra, 2001), são utilizadas 

duas formas de recolha de dados: levantamentos em fontes secundárias e em 

fontes primárias. Ao nível de dados secundários, é desenvolvido o levantamento 

bibliográfico que trata nomeadamente do conceito de reputação e da matéria de 

avaliação da reputação das organizações. No caso de dados primários, utilizo, 

num primeiro passo, entrevistas semi-estruturadas com trabalhadores de balcões 

de quatro bancos diferentes; num segundo passo, o questionário estruturado e de 

autopreenchimento aplicado a gestores bancários de diversos balcões dos 

distritos de Aveiro e do Porto. Ele visa conhecer a importância por eles atribuída a 

cada uma das vertentes do seu espectro avaliativo das organizações-clientes.  

 

Assim, torna-se necessário construir e validar um índice1 passível de ser usado 

como instrumento de medida. Ele é aplicado com o intuito de confirmar as 
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variáveis hauridas no decurso do primeiro passo, e de ajuizar da sua importância. 

Efectivamente, a área do conhecimento – reputação das organizações – está 

ainda no seu início, embora tendencialmente em crescimento (verificar bibliografia 

na última década). Nesta conformidade, penso ser de interesse explorar critérios 

de reputação de um grupo: gestores bancários da amostra. Apoio-me em Rossiter 

(2002) para circunscrever a pesquisa. A questão a pesquisar 

 

Que importância atribuem os gestores bancários da amostra aos critérios 

para reputar as organizações-clientes? 

 

corresponde em Rossiter (2002) a: Importance of corporate reputation criteria for 

bank managers e resulta dos termos seguintes: 

Object – corporate reputation criteria 

Attribute – importance  

Rater entity – sample of bank managers (branch managers, account managers -

companies) – Aveiro and Porto. 

 

Com base na explanação de Rossiter (2002) e na troca informal de pontos 

de vista com vários académicos, classifico o objecto e o atributo2 do seguinte 

modo:  

Object – abstract formed 

Attribute – concrete 

 

No sentido de conhecer os principais critérios dos respondentes para 

reputar as organizações-clientes, é meu propósito recolher e analisar as suas 

respostas, através da construção de um índice. Este é constituído por categorias 

numeradas que representam “a gama de possíveis julgamentos ou posições.” 

(Aaker et al., 2001:289) Assim, ele revela-se um instrumento capaz de fazer 

conhecer a importância que os gestores bancários da amostra atribuem aos seus 

critérios. 
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Quadro 3.1 

Projecto de investigação  

 
 
 
 
 
Âmbito do Projecto Identificar os principais critérios dos gestores 

bancários da amostra para reputar as 

organizações-clientes 

Descrição Inquirição mediante questionário estruturado 

Grupo-alvo Gestores bancários (gerentes, subgerentes ou 

gestores de conta-empresas) de Aveiro e do 

Porto. 

Amostragem Amostragem não-probabilística (Amostragem 

por conveniência) 

Tamanho da amostra 438 respondentes pertencentes a  diversos 

balcões (nº total de balcões das listagens de 

Aveiro e do Porto, cedidas pelo Banco de 

Portugal:1394). 

Questionário O questionário é composto por 40 itens, 

(escala de 7 pontos), demorando 

aproximadamente 15 minutos o seu 

preenchimento pelos respondentes 

Incentivos Não são oferecidos incentivos 

Período de tempo coberto pela pesquisa 

empírica 

2004-2006 

Obtenção de Resultados  Os dados são lidos  (leitura óptica) e 

analisados através do software de análise 

estatística SPSS 14.0.  

O questionário é previamente testado. 
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Quadro 3.2 

Pesquisa empírica 

 
 
 
 
 Descrição Pontos Fortes Limitações 

Método Inquirição Supressão de atrasos na 

devolução de 

questionários via 

correio/mail. 

  

Dados disponíveis 

digitalmente (Teleform)- 

consequente prevenção 

de  erros de transferência 

-transferência manual de 

respostas  para o 

software de análise de 

dados (SPSS). 

 

Alguma resistência ao 

preenchimento de 

questionários. 

Amostra Gestores 

Bancários (Aveiro 

e Porto) 

Amostra – recobre dois 

distritos (Aveiro e Porto). 

Amostra por conveniência. 

 

Instrumento Questionário 

estruturado/Índice 

Apreciação por 

especialistas 

Questionário mede 

percepções 

 

 

 

Estrutura investigativa da pesquisa empírica 

Identificação de itens  

Construção de índice  

Recolha de dados primários 

Análise e interpretação de dados 

Resultados e discussão (conclusões da pesquisa) 
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3.1 Identificação de itens 
 

 

 

Para a identificação de itens contribuíram: 

a) leituras situadas no âmbito temático do estudo; 

 

b) realização de entrevistas semi-estruturadas a onze gestores bancários de 

agências de diversas instituições bancárias (quatro), permitindo identificar um 

conjunto de itens a incluir no índice. É elaborado antecipadamente um guião de 

entrevista individual semi-estruturada, com base na pesquisa bibliográfica e no 

conhecimento possuído sobre o assunto; posteriormente é efectuado um teste da 

entrevista junto de  gestores bancários, com vista a estruturar o guião da 

entrevista na sua versão definitiva. Como é sabido, em pesquisa qualitativa deste 

género, não há grande vantagem em efectuar um grande número de entrevistas. 

A partir de determinada altura, os elementos que constituem propósito de 

identificação passam a repetir-se:  

“Se por exemplo estudamos opiniões, há muitas hipóteses de que as dos diferentes membros de 

uma agência sejam relativamente semelhantes (conhecem-se, trabalham em condições 

semelhantes, são confrontados com problemas comuns e isso exprime-se, evidentemente, nas 

suas respostas.”  

(Ghiglione e Matalon, 2001:35)  

Como pesquisa empírica, este estudo apoia-se em informações recolhidas 

através de inquirição - a gestores bancários. É, pois, a linguagem que permite 

aceder aos seus pontos de vista. Mas a linguagem, tudo o que a pessoa diz ou 

quer dizer, transporta o problema do sentido. Existe, portanto, a possibilidade de 

enviesamento passível de afectar as respostas: ambiguidade na formulação das 

questões. Acrescem a complexidade adveniente da relação social e a dúvida 

sobre a veracidade das respostas. 

 

De seguida, a partir de Aaker et al. (2001), é sumariado um conjunto de 

vantagens e desvantagens da entrevista pessoal. 
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Vantagens: 

Possivelmente a melhor maneira de conquistar a cooperação do respondente 

No caso de instruções complexas, permite explicitá-las 

Quanto mais longa é a entrevista, tanto mais a entrevista pessoal se adequa 

Desvantagens: 

Financeiramente mais onerosa 

Necessidade de entrevistadores (poderá implicar treinamento adequado) 

O período total de recolha de dados tende a ser maior do que noutros métodos.  

 

Não obstante as eventuais desvantagens descritas, a entrevista pessoal é 

uma técnica simples de aplicar, nomeadamente quanto ao tempo e ao lugar.  

Afora isso, não são necessários aparelhos de difícil manuseamento. Um gravador 

é normalmente suficiente e, muitas vezes, dispensável. 

 

O processo de inquirição começa, pois, por um conjunto de entrevistas 

semi-estruturadas a onze gestores de diversos bancos, cujas  funções  implicam 

contacto regular e pertinente com organizações-clientes.  

 

Entrevistas semi-estruturadas - Objectivo 

O objectivo de inquirição, subjacente às entrevistas é: conhecer os critérios 

usados pelos respondentes para reputar as organizações-clientes - domínio não 

conhecido, o que torna importante a recolha de dados. Os indivíduos da amostra 

fornecem informações que outros grupos - clientes, fornecedores, trabalhadores... 

- não podem fornecer porque são, certamente, diferentes. Mais: isolar os critérios 

de maior significado para os inquiridos. Perante este cenário, a opção recai na 

entrevista semi-estruturada.   

  

Teste da entrevista 

O objectivo das pré-entrevistas é, prioritariamente, eliminar perguntas 

desprovidas de sentido e redigir melhor as que suscitem dúvidas de 

compreensão.  
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Entrevistas 

As entrevistas realizam-se no local de trabalho dos respondentes, num 

espaço circunscrito que impede a distracção provocada por factores circundantes. 

“De maneira geral, quando aplicam-se questionários a estudantes em sala de aula ou a 

empregados em seu ambiente de trabalho, a taxa de resposta é próxima a 100%.”  

(Aaker et al., 2001:244)  

A entrevistadora identifica-se e explicita o objectivo da investigação; indica a 

modalidade da recolha de dados - o gravador - e a duração da entrevista - cerca 

de trinta minutos; insiste na noção de anonimato do respondente. Para além 

disso, estabelece as suas expectativas em relação ao respondente (ex. não há 

respostas correctas ou incorrectas; queria saber a sua opinião!). Começa por uma 

questão mais ampla, em termos mais gerais e impessoais, e seguidamente faz 

quatro perguntas previamente estabelecidas. A entrevistadora procura ser uma 

ouvinte atenta e compreender o que é dito pelo respondente; procura adoptar 

uma atitude não crítica, por exemplo, através da neutralidade na atitude e no tom 

de voz. Técnicas utilizadas no decurso da entrevista: linguagem acessível; papel 

do respondente claramente definido pela entrevistadora. E ainda: expressões 

breves, vincando o interesse pelo que é dito; formulação de pedidos “neutros” de 

adução de informação (que quer dizer...); recurso a silêncios breves (ex. cinco 

segundos), permitindo a reflexão do inquirido; ou, igualmente,  a técnica da 

incompreensão voluntária. 

 

Se, num primeiro momento, os gestores bancários identificam as variáveis 

consideradas mais importantes na avaliação das organizações-clientes, num 

segundo momento, definem-nas. Tanto a identificação como a definição de 

variáveis são, portanto, efectuadas através de entrevistas semi-estruturadas. 

Segue-se a definição das variáveis: 

 

Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente em caso de sucessão 

Ter gestor(es) à altura de dar(em) continuidade ao negócio quando o(s) gestor(es) 

actual(actuais) cessar(em) funções. 
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Posição da empresa-cliente no mercado 

Quota de mercado. 

 

Capacidade negocial da empresa-cliente com entidades financeiras 

Possibilidade de obter condições comerciais  favoráveis: ex. não aceitação das 

primeiras propostas do banco a nível de taxas e  apresentação e discussão de 

projectos devidamente estudados (alternativas de financiamento comparadas). 

 

Visão estratégica do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

Capacidade de olhar para o futuro, tendo em mente: de onde vem, onde está, 

para onde quer ir e o caminho a percorrer para lá chegar. 

 

Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

Aptitude para fazer evoluir a empresa de modo positivo, levar a empresa para a 

frente no dia-a-dia, tendo em conta a integração de actividades complementares e 

manifestando antecipação e/ou reacção às adversidades. 

 

Qualidade da carteira de clientes da empresa-cliente 

Caracterização da carteira de clientes relativamente a: 

Concentração/Dispersão 

Capacidade de ser incrementada 

Análise de clientes: número, tipo (risco, volume de negócios). 

 

Informações de outros bancos sobre a empresa-cliente 

Parecer emitido por outras instituições financeiras sobre a empresa-cliente. 

 

Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

Background do(s) gestor(es), conhecimento adquirido na consecução de 

objectivos profissionais. 
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Importância que a empresa-cliente detém a nível local 

Prestígio de que goza, decorrente do impacto positivo na comunidade local: ex. 

actividade económica gerada à sua volta (número de empregados e de 

fornecedores a nível local); visibilidade e capacidade de influenciar a nível local. 

 

Comportamento ético do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

Formação pessoal e conduta do(s) gestor(es): ex. cumprimento de obrigações 

fiscais e dos demais compromissos assumidos. 

 

Reputação da empresa-cliente 

“Bom nome” de que a empresa-cliente goza junto dos parceiros de negócio e da 

comunidade em geral. 

 

Características de personalidade do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

Traços indicativos do carácter. 

 

Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

“Bom nome” de que o(s) gestor(es) goza(m) junto dos parceiros de negócio e da 

comunidade em geral. 

 

Capacidade de inovar da empresa-cliente 

Predisposição para desenvolver, entre outros, produtos/serviços e processos, 

realizando ideias próprias ou de terceiros. 

 

Qualidade do capital humano na empresa-cliente 

Profissionais qualificados e produtivos, capazes de diferenciarem positivamente a 

empresa-cliente face à concorrência. 

 

Internacionalização da empresa-cliente 

Presença em mercados extra-fronteiras. 
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Grau de tecnologia na empresa-cliente 

Nível de desenvolvimento do equipamento com que a empresa-cliente labora. 

 

Investimento da empresa-cliente em tecnologia 

Emprego de capitais para adquirir e manter o equipamento com o objectivo de 

alcançar proveitos. 

 

Localização geográfica da empresa-cliente 

Sítio onde está implantada: proximidade ou afastamento de vias de comunicação 

(rodoviárias, ferroviárias, marítimas, aéreas). 

 

Património da empresa-cliente 

Bens móveis e imóveis que a empresa-cliente detém. 

 

Conhecimento das instalações da empresa-cliente 

Verificação in loco do espaço que a empresa-cliente ocupa: ex. se permite à 

empresa crescer, adaptar-se a novas realidades. 

 

Sector de actividade da empresa-cliente 

Caracterização de um  conjunto de actividades  económicas, no qual a empresa 

se insere: ex. se é um sector em progressão-estabilidade-declínio, se está muito 

ou pouco exposto à concorrência (riscos e oportunidades). 

 

Historial da empresa-cliente com o banco 

Conjunto de factos envolvendo a empresa-cliente e o banco: ex. tempo de 

relacionamento com o banco, características de movimentação de contas. 

 

Transparência no relacionamento da empresa-cliente com o banco 

Relacionamento claro -  abertura da empresa-cliente para com o banco: ex. não 

ocultar a finalidade dos seus actos. 
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Entrega ao banco de informação económico-financeira credível da empresa-

cliente 

Disponibilização de informação fiscal e contabilística: ex. apresentar elementos 

contabilísticos intercalares. 

 

Cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos com o banco 

Observância de planos de pagamento. O incumprimento reiterado sem aviso 

prévio implica a perda de confiança do banco na empresa-cliente. 

 

Situação económico-financeira da empresa-cliente 

Estado económico-financeiro da empresa-cliente: ex. observar a evolução de 

parâmetros (indicadores) que espelham a actividade desenvolvida. 

 

Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente 

Produtos/serviços capazes de diferenciarem positivamente a empresa-cliente face 

à concorrência. 

 

Conhecimento do organograma da empresa-cliente 

Identificação de “quem é quem” na estrutura organizacional da empresa-cliente. 

 

Responsabilidade social da empresa-cliente 

Preocupação com o meio social envolvente e  iniciativas de contribuição: ex. 

ambiente, mecenato, causas humanitárias. 

 

Conhecimento que a empresa-cliente tem de procedimentos bancários 

Capacidade de “falar a mesma linguagem” no relacionamento diário. 

 

Grau de utilização de marketing/publicidade pela empresa-cliente 

Medida segundo a qual a empresa-cliente se socorre do marketing/publicidade 

(elaboração de catálogos, publicidade na rádio, etc.). 
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Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se apresenta(m) em público 

Apresentação do(s) gestor(es) da empresa-cliente em termos de presença: ex. 

indumentária e linguagem. 

 

Relacionamento da empresa-cliente com outras organizações 

Modo como a empresa-cliente interage com outras organizações. 

 

Investimento da empresa-cliente em recursos humanos 

Emprego de capitais para adquirir, manter ou  melhorar o “Pessoal”: ex. formação.  

 

Condições de trabalho na empresa-cliente 

Espaço físico. Higiene e segurança. Instrumentos para executar o trabalho. 

 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus fornecedores 

Modo como a empresa-cliente interage com os seus fornecedores. 

 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus clientes 

Modo como a empresa-cliente interage com os seus clientes. 

 

Eficiência dos serviços administrativos da empresa-cliente 

Organização e rapidez: ex. capacidade de responder, em tempo útil, às 

solicitações do banco, através de fácil leitura de documentação bancária e 

emissão rápida de respostas. 

 

Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente 

Agrado em trabalhar na empresa. Vontade de permanecer na empresa. 

 

Com base na recolha de dados obtidos, é elaborado um conjunto de itens, 

posteriormente submetido à apreciação de especialistas, dando origem ao 

projecto - índice.  

 

 



Capítulo 3 

93 

c) Especialistas consultados: 

Jean-Pierre Beaudoin - i & e group  - França 

Professor Roger Bennett - Metropolitan University of London - Reino Unido 

Professor David Deephouse - University of Alberta - Canadá 

Professor Abraham Carmeli - Bar-Ilan University - Israel 

Professor Bertrand Moingeon - HEC School of Management, Paris - França 

Professor Justo Villafañe - Universidad Complutense de Madrid - Espanha  

 

 

 

3.2 Construção e validação do índice  

 

 

 

Neste caso, o processo seguido para a elaboração do índice é o seguinte: 

Identificação dos itens 

Construção do índice   

Reajuste do índice 

Desenho definitivo do índice  

 

Para identificar o conjunto de itens a incluir, realizam-se entrevistas semi-

estruturadas. E, efectivamente, as respostas dos inquiridos contribuem para 

seleccionar as variáveis a utilizar. Os itens inseridos derivam das opiniões 

manifestadas no decurso das entrevistas. Mas eles são, igualmente, fruto da 

revisão bibliográfica e das apreciações dos peritos contactados.  

 

Aaker et al. (2001:303-304) estabelecem orientações gerais para o 

desenvolvimento de escalas de múltiplos itens. Das orientações apontadas pelos 

autores, menciono, seguidamente, aquelas que se me afiguram de importância 

destacável: 

Gerar o máximo possível de itens 

Pedir a especialistas que avaliem o grupo inicial de itens 

Submeter os itens a uma amostra inicial 
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Avaliar e aperfeiçoar os itens da escala relativamente às propriedades que exibem (inter-

correlação: coeficiente de correlação item-item - “average inter-item correlation”, correlação com 

os itens da escala: coeficiente de correlação item-total - “average item-total correlation”, variância, 

média  e coeficiente alfa. 

 

No entanto, conquanto tenha optado por avaliar os itens segundo critérios 

dos autores supra-mencionados, faço-o a título complementar, já que aceito as 

advertências de Rossiter (2002), apoiando-me no procedimento adequado ao 

desenvolvimento de escalas de medição em Marketing (C-OAR-SE procedure – 

Construct definition, Object classification, Attribute classification, Rater 

identification, Scale formation, and Enumeration and reporting). Por tal motivo, 

relativamente ao reajuste do índice, decido manter todos os itens, por admitir, tal 

como Rossiter (2002), que eles lá estão por “definição”: “they cannot be added to 

or deleted” . (Rossiter, 2002:325;327) A  este propósito afloro a questão de 

considerar os itens como formative ou reflective, indicators: autores como 

Zuluaga, 2005, referenciando Chin, 1998;  Kline, 2005, referenciando Bollen, 

1989, e Bollen e Lennox, 1991; Helm, 2005, referenciando Fornell e Bookstein, 

1982, e Diamantopoulos e Winklhofer, 2001, poderão ser consultados sobre esta 

matéria. Ela tem implicações em termos de metodologia de medição e análise de 

dados (Helm, 2005). Todavia, a inconclusividade mantém-se. Para Rossiter 

(2002:314), “the items are defining not merely indicants.”  As observações do 

autor passam em revista, inclusivamente, a própria designação de formative 

attribute: 

“The description “formative attribute” is not correct because it suggests that it is the attribute that is 

doing the forming rather than, correctly, that it is the items that are doing so. For the opposite 

reason, the earlier terms “cause indicators” (Blalock, 1964), or “formative indicators” (Fornell & 

Bookstein, 1982), are not suitable because they refer to the items rather than to the resulting 

attribute. Also, describing both types of items as “indicators” is confusing because in the case of 

formed attributes, and abstract formed objects, the items are defining, not merely indicants. In C-

OAR-SE the indicator description of items is applicable only for attributes that are classified as 

eliciting.” 

(Rossiter, J. R., 2002:314).  

A definição do constructo3, tal como é dilucidado neste capítulo, apresenta um 

atributo classificado como concrete  e um objecto classificado como abstract 
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formed. Deste modo, o cenário de classificação: “formative ou “reflexive” é 

contornado. Isto significa que os critérios citados (Aaker et al., 2001) são 

considerados de um ponto de vista indicativo e não determinante (não altero o 

índice), uma vez que o procedimento adoptado para o desenvolvimento do 

instrumento de medida se apoia em Rossiter (2002).  

 

Empiricamente, a inquirição procura, como já foi visto, identificar os 

critérios de avaliação dos gestores bancários da amostra, num dado segmento 

temporal, 2004 a 2006, e examinar a sua importância através de um índice. Na 

verdade, Rossiter (2002:313), referindo-se a “objects”: abstract collective ou 

abstract formed, aponta como adequado o uso do índice. Para obter um resultado 

com a sua aplicação, é necessário mensurar (Churchill, 1979).  

“A mensuração pode ser definida como o processo padronizado de atribuição de números ou 

outros símbolos a certas características de objectos de interesse, de acordo com algumas regras 

pré-especificadas.”  

(Aaker et al., 2001: 289) 

A forma de medir a importância continua a revelar-se polémica. Hunt et al. (2003) 

dizem que a técnica da grelha Importance-Performance, por exemplo, tem sido 

largamente aplicada. Martilla e James (1977) classificam esta grelha como uma 

técnica fácil e de baixo custo. Contudo, o instrumento em questão tem sido sujeito 

a críticas (Hunt et al., 2003, seguindo Oh, 2001) Conforme Soofi et al. (2000:596-

597), nos últimos anos, várias propostas têm emergido para a medição da 

importância. Os autores salientam, todavia, que, em termos estatísticos, não foi 

possível, até ao momento, balizar o conceito de importância relativa: “the concept 

of relative importance still remains ambiguous”. Em suma, não há consenso 

relativamente a esta matéria: “There is no uniquely best importance measure for 

any problem. The relative importance, therefore, is interpretable only in the context 

of the measure used.” (Soofi et al., 2000:620) Rossiter (2002), por seu turno, não 

terá advertido especialmente sobre este aspecto – grau de importância – no seu 

artigo “The C-OAR-SE procedure for scale development in marketing”. Para 

valoração dos itens e apuramento dos resultados, a cada item é atribuído um 

número (resultante da alternativa de resposta escolhida), somando-se as 

pontuações obtidas em cada um dos itens, de forma a apurar a pontuação total do 



Capítulo 3 

96 

respondente. Por outras palavras, é calculado o resultado total (somado) para 

cada respondente, somando as pontuações de cada um dos itens. Isto significa 

que, para identificar os critérios que os gestores bancários da amostra “percebem” 

como principais para reputar as organizações-clientes, é necessário ter em conta 

diversas facetas. Logo, neste trabalho, cada item mede uma faceta. De outro 

modo, não seria possível somar os itens.  Por tal motivo,  a esta “escala” caberia 

igualmente a denominação de escala somada “porque as pontuações de cada um 

dos itens são somadas para produzir uma pontuação total final para o 

respondente.” (Aaker et al., 2001:298) Malhotra (2001) corrobora esta 

designação. Realmente, um índice é, geralmente, a soma dos resultados dos 

itens (Rossiter, 2002). 

 

É, pois, elaborado um índice cujos resultados são apurados através de 

valoração atribuída às diferentes alternativas de resposta e de consequente 

adição da pontuação obtida nos vários itens. 

 

 

3.2.1 Características do instrumento de medida 

 

 

Em termos de construção do índice, opto por um questionário estruturado 

de autopreenchimento. Para a sua elaboração contribuiram: itens mencionados 

no decurso das entrevistas; itens identificados na revisão bibliográfica; opiniões 

sobre os itens avançadas pelos especialistas contactados. O questionário é um 

instrumento de investigação usado de modo preferencial nas ciências sociais, 

porque se revela um meio eficaz para recolher informação num curto lapso 

temporal. Não obstante, a construção e a aplicação de um questionário não são 

tarefa fácil. A formulação das questões constitui uma fase crucial no seu 

desenvolvimento. Mas não há dúvida de que a redacção depende do saber-fazer 

do investigador. Assim, procurei ser concisa e redigir de forma clara. O 

questionário - instrumento muito utilizado em investigação para recolher dados -

define-se como um conjunto de perguntas e respostas respeitantes a uma ou 
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mais variáveis a medir. No questionário estruturado, o inquirido goza de menor 

liberdade, uma vez que aquele é constituído por questões cuja ordem e 

formulação são antecipadamente fixadas. Neste sentido, permite uma maior 

uniformidade na aplicação. Todavia, dificuldades de compreensão e/ou cognição 

podem interferir nos resultados. As perguntas fechadas contêm alternativas de 

resposta que foram delimitadas. As possibilidades já estão dadas pelo 

questionário e o respondente deve seleccionar a sua resposta dentre elas. Na 

realidade, quando constituído por perguntas fechadas, o questionário facilita a 

interpretação das perguntas de igual forma pelos inquiridos, cria condições para 

comparações futuras. Isto permite manter um fio condutor uniforme, de molde a 

organizar um “histórico” - base de dados atinente a pesquisas ao longo de vários 

anos. Por outras palavras, torna-se possível monitorizar mudanças no tempo. Não 

convém, contudo, esquecer que um tal instrumento é susceptível de se tornar 

diacronicamente inadequado. A inquirição deve, portanto, ser melhorada. 

Qualquer das opções competirá ao pesquisador. 

 

O instrumento de medida é constituído por duas partes: 

1 - Itens 

2 - Lista de categorias de resposta (sete), indo desde “nada importante” até 

“muitíssimo importante”  – parte avaliativa.  

 

Número de categorias da escala: sete, para permitir uma discriminação 

“mais refinada” entre os objectos 

Embora o número de categorias na escala esteja directamente associado à 

discriminação que se pode obter: “Quanto maior o número de categorias na 

escala, mais refinada é a discriminação possível entre os objectos de estímulo.” 

(Malhotra, 2001:258) a escala com sete pontos possui capacidade de 

discriminação entre as opções, sem submeter o respondente a um processo mais 

moroso e fatigante, como decorreria de uma escala com número superior de 

pontos. Rossiter (2002) recomenda a utilização de cinco ou mais categorias. 

Malhotra (2001) encontra necessidade de usar sete ou mais categorias. 
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Número de categorias: número ímpar de categorias: 

“Com um número ímpar de categorias, a posição intermediária na escala é em 

geral designada como neutra ou imparcial.” (Malhotra, 2001:259) 

  

Escala forçada: sem espaço para resposta do tipo “não sei”  

“Na classificação por escalas forçadas, os entrevistados são forçados a emitir 

uma opinião, pois não se apresenta a eles a opção “sem opinião”.” (Malhotra, 

2001:259). Não é oferecida a categoria “não sei” uma vez que os respondentes 

têm “experiência suficiente para dar base a uma atitude de julgamento criteriosa” 

(Aaker et al., 2001:294) 

 

Natureza e grau da descrição: categorias numéricas e rotulação verbal de 

todas as categorias: 

“Mesmo assim, um argumento em favor da rotulação de todas, ou da maioria, as categorias de 

escala é que isso vem reduzir a ambiguidade da escala. As categorias de descrição deveriam ficar 

tão próximas quanto possível das categorias de respostas.”  

(Malhotra, 2001:261) 

 

Forma física da escala: escala proposta de maneira horizontal, com 

utilização de valores numéricos (0-6). 

Como é conhecido, diversos estudos indiciam determinados efeitos 

(measurement artifacts) aquando da utilização de escalas numéricas (Smith, 

2004, com base em Wilcox et al., 1989; Smith, 1993; Schwarz e Hippler, 1995; 

Schwarz et al., 1985; Schwarz et al.,1991; O’Muircheartaigh et al., 1993). Em todo 

o caso, é oportuno ressaltar que, de acordo com O’Muircheartaigh (2002), os 

efeitos indicados por Schwarz  et al. (1991) dizem respeito a escalas de onze 

pontos. Não é, por isso, evidente que esses efeitos se verifiquem com escalas 

mais curtas, 5-7 pontos, por exemplo. 

 

Opções de resposta :  

6 Muitíssimo importante 

5 Muito importante 

4 Suficientemente importante 
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3 Mais ou menos importante 

2 Pouco importante 

1 Pouquíssimo importante 

0 Nada importante  

 

O índice, composto por quarenta itens, apresenta, como foi visto, um 

formato de resposta de sete  pontos, ou seja, cada item tem sete categorias de 

resposta que vão, por exemplo, de “nada importante” a “muitíssimo importante”: 

nada importante 0...1...2...3...4...5...6 muitíssimo importante. O indivíduo deve 

atribuir um número (0-6) consoante a categoria de resposta escolhida: (valoração: 

1-7 em termos de “nada importante” (1) até “muitíssimo importante” (7). Estas são 

as regras a observar no processo de medição. O índice implica, portanto, 

seleccionar itens a um número (0-6) que expresse o grau de importância que um 

indivíduo atribui à variável a ser medida. O indivíduo manifesta-se, pois, mediante 

níveis pré-fixados de uma variável. Pontos de quatro a seis consideram as 

variáveis de alta importância para reputar as organizações-clientes. Pontos de 

zero a dois consideram as variáveis de baixa importância para reputar as 

organizações-clientes. 

 

Quanto à polaridade, a medida é unipolar. 

Recentemente, admite-se vantagem na medida unipolar (Thomas, R. K. et al., 

2004). No entanto, a abordagem bipolar é, geralmente, aconselhada, por forma a 

evitar enviesamentos. Contudo, o recurso ao adjectivo “desimportante” é uma 

inovação lexical, ao nível da formação do antónimo. Reis (2005) admite que, na 

situação vertente, “As palavras construídas a partir de prefixos (como é o caso) 

são sempre um pouco aleatórias – e os dicionários nem sempre resolvem o 

problema.”. Na realidade, o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da 

responsabilidade conjunta da Academia das Ciências de Lisboa e da Fundação 

Calouste Gulbenkian, não regista, em Fevereiro de 2001 (Ed. Verbo), a entrada 

do vocábulo “desimportante”. Assim, opto pela escala unipolar. 
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As principais vantagens das escalas de classificação (Malhotra, 2001) 

estão na facilidade de construção. Dentre as suas desvantagens, figura uma 

classificação trabalhosa (atribuição de resultados) e que se revela mais dilatada 

em termos de dispêndio temporal. Além disso, embora seja “pequena a diferença 

entre os resultados quando os dados são ordinais ou intervalares” (Malhotra, 

2001:674), subsiste “controvérsia sobre se os dados obtidos devem ser tratados 

como uma escala intervalar” (Malhotra, 2001:257) Como é sabido, é discutível o 

facto de se estar perante uma escala ordinal ou intervalar (não há meio de 

garantir que a distância entre 1-2 e 2-3, e assim sucessivamente, seja idêntica, na 

percepção dos respondentes). Para Aaker et al. (2001), as escalas de medição de 

atitudes (ex. Likert) são classificadas como escalas intervalares:  

“Uma questão recorrente em relação à mensuração de atitudes é se ela é ou não uma escala 

intervalar. Ainda que possa ser duvidoso que os intervalos entre as categorias sejam exatamente 

iguais, eles não são tão desiguais a ponto de não se poder tratar o todo como escala intervalar.” 

(Aaker et al., 2001:291)  

Malhotra (2001:239;240) entende que em pesquisa de mercado se medem 

atitudes e opiniões através de escalas ordinais - “julgamentos dos entrevistados, 

do tipo “maior do que” ou “menor do que” -, mas que esses dados se podem 

considerar intervalares: “Em pesquisa de marketing, dados relativos a atitudes 

obtidos de escalas de classificação costumam ser tratados como dados 

intervalares.” Gosling (2005:5) diz:  

“Outros autores, como Byrne (1995) e Johnson e Creech (1983) apud Rigdon (2001) indicam que 

os problemas potenciais advindos do uso de variáveis ordinais como intervalares podem ser 

minimizados com o uso de cinco ou mais categorias.”  

É de concluir, pois, que é possível realizar estudos estatísticos tratando dados 

ordinais como intervalares, ou, muito simplesmente, considerando tais dados 

como intervalares. Outras limitações incluem o facto da resposta do indivíduo 

poder não corresponder realmente à sua atitude. Por outro lado, a linguagem 

utilizada e os efeitos de contexto, por exemplo, a ordem de apresentação das 

questões, poderão influenciar as respostas dos indivíduos, enviesando os 

resultados. Relativamente à ordenação das questões, são consultadas, além da 

pesquisa bibliográfica, diversas empresas que fornecem serviços na área  dos 

estudos de mercado, de molde a tomar em linha de conta a sua experiência e 
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know-how específico sobre a matéria. Decido, assim, rodar cinco “versões” do 

questionário, em que a ordenação das questões varia, de forma a evitar 

enviesamentos ao nível de respostas. Também Rossiter (2002:324) aconselha 

uma aleatorização da ordem das questões: “Finally, with multi-item scales, the 

order of the items should be randomized to minimize response-set artifacts in the 

obtained scores.” 

 

 

3.2.2 Teste do Questionário 

 

  

É então testada a versão preliminar do questionário, aplicando-o a vinte 

gestores bancários de diversos bancos, com a finalidade de confirmar o 

questionário definitivo. O teste deve verificar, entre outros aspectos, se o 

questionário faz uso de vocabulário acessível, de significado claro. “O propósito 

do pré-teste é assegurar que o questionário atinja as expectativas do pesquisador 

em termos das informações que precisam ser obtidas.” (Aaker et al., 2001:333) 

Os métodos “pré-teste” relativamente a questionários visam identificar, a título 

exemplificativo, incorrecções ao nível das questões, como a ambiguidade. Com o 

teste do questionário (“pré-teste”), o entrevistador, observando e interrogando o 

respondente, procura, nomeadamente, descobrir: algum aspecto omisso (não 

coberto pelos itens), dificuldades de entendimento de algum dos itens - com 

recurso, por exemplo, à paráfrase. O entrevistador poderá, ainda, registar as 

questões mais interessantes e as mais maçadoras. Schwarz (1999:97) menciona 

uma  diversidade de procedimentos a que é possível recorrer na fase do “pré-

teste” (teste do questionário) para melhorar quer o questionário, quer a qualidade 

dos dados. As entrevistas cognitivas – “a generic designation for a variety of 

loosely related procedures” (Conrad e Blair, 2004:67) permitem compreender o 

questionário a partir da perspectiva dos respondentes. Para balizar o termo 

“cognitive interviews” poderão ser consultados diversos autores: Beatty, 2004; 

Conrad e Blair, 2004, DeMaio e Landreth, 2004 e Grealish, 2003. Os objectivos da 

inquirição cognitiva para testar questionários compreendem a identificação e 
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eliminação de problemas no questionário e o aumento de qualidade dos dados 

obtidos. Contudo, DeMaio e Landreth (2004:89), reportando-se a este instrumento 

metodológico de inquirição (“cognitive interviews”), mencionam a inexistência de 

uma definição estandardizada e a margem de flexibilidade na sua aplicação. Essa 

flexibilidade  é, ainda, referida por Drennan (2003) e por Beatty (2004). Este 

último enfatiza a importância das características pessoais dos entrevistadores, 

como sejam a experiência, a capacidade para ouvir, de forma a potenciar o 

resultado destes procedimentos. Pese embora os argumentos descritos sobre o 

método, a sua utilização pode ser encarada de forma positiva (Drennan, 2003), na 

medida em que permite um aperfeiçoamento do questionário antes da sua 

aplicação.  

 

Segundo Hak et al. (2006:5), afigura-se necessário observar o processo de 

resposta no seu decurso: “If it is our aim to assess and improve the actual 

performance of the instrument in the field (i.e. in the chosen mode), we must 

observe the response process in action.” Os autores estabelecem diferenças entre 

o questionário de autopreenchimento e a inquirição por entrevistador:  

“Because responding in an interview is very different from self-completing a written questionnaire, 

the appropriate techniques for observation should be different as well.”  

(Hak et al., 2006:5)  

e salientam o recurso à técnica “think aloud” para testar questionários de 

autopreenchimento:  

“For testing interview questionnaires, behavior coding procedures (followed by both interviewer and 

respondent debriefing) seem to be most adequate. Self-completion questionnaires however should 

be tested by means of a think aloud technique.”  
(Hak et al., 2006:6) 

Dillman e Redline (2004) julgam apropriado o uso - em associação - dos métodos 

“think-aloud” e “retrospective”. Dillman e Redline (2004), relativamente aos 

questionários de autopreenchimento, ressaltam a importância de quatro tipos de 

linguagem usados para expressar a informação: Verbal, Numérica, Simbólica e 

Gráfica. O assunto é aprofundado em Dillman e Redline, 2004:303. 

 

O presente estudo investe no teste do questionário, através de vários 

procedimentos (ex. think-aloud, avaliação retrospectiva, observação directa), por 



Capítulo 3 

103 

forma a suprir deficiências e obter um efeito de complementarização. Todavia, é 

adoptada uma atitude cautelosa na modificação do questionário, tanto mais que, 

como Forsyth et al. (2004:546) assinalam, subsiste a dificuldade de demonstrar 

que as alterações  a questionários na sequência do pré-teste perfazem, na 

realidade, uma melhoria. Conrad e Blair (2004), do mesmo modo, questionam 

alterações ao questionário, na sequência do pré-teste. 

 

O questionário não necessita de grandes alterações. Ele é depurado 

unicamente em relação aos termos utilizados (linguagem). Não se verifica nem 

eliminação nem adução de itens. 

 

Teste  

 

Fase um:  

O questionário é testado aplicando-o a vinte gestores bancários. Para Scheuren 

(2004:46), de uma maneira geral, não é necessário um grande número de 

entrevistas no “pré-teste”:  

“In addition, small numbers of interviews (as few as 15) can yield information about major problems 

– such as respondents repeatedly identifying the same questions and concepts as sources of 

confusion.” 

 

Fase dois:  

Aperfeiçoamento do questionário: o comentário mais comum assinala confusão 

com a expressão “organização”, que é substituída por “empresa-cliente”; a 

dificuldade manifestada na compreensão do objectivo do questionário conduz à 

sua explicação e reformulação. A informação obtida reveste-se, assim, de grande 

utilidade para o aperfeiçoamento do questionário definitivo, patente no ponto 3.3.  

 

Fase três:  

Efectuadas as alterações tidas como necessárias, o questionário é novamente 

objecto de teste junto de outros vinte gestores bancários para ser finalmente 

aplicado a uma amostra de quatrocentos e trinta e oito respondentes,  no intuito 
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de confirmar as variáveis hauridas no decurso da primeira fase de pesquisa, e de 

ajuizar da sua importância. 

 

Duração 

Em termos de duração, o questionário refeito não ultrapassa quinze minutos na 

sua aplicação. As instruções  são entendidas por todos os respondentes. Os 

respondentes não julgam o questionário longo ou difícil. A nota introdutória do 

questionário não excede uma página. Expõe os objectivos do estudo. Procura que 

o respondente se sinta importante para o sucesso do estudo. Assegura a 

confidencialidade das respostas e o anonimato dos respondentes. Inclui 

instruções de preenchimento. Agradece ao respondente a colaboração. 

 

Forma de aplicar o questionário  

Desloco-me ao local de trabalho dos respondentes. Tenho o cuidado de procurar 

obter o isolamento desejável. Entrego o questionário. Aguardo o seu 

preenchimento. Recebo-o. A forma de administrar o questionário é, por 

conseguinte, pessoal, garantindo, mais eficazmente, a confidencialidade das 

respostas. Não há recurso a incentivos. 

 

A intenção é aplicar um instrumento de medida que conjugue precisão e 

custo. A opção pelas técnicas descritas prende-se, essencialmente, com a sua 

exequibilidade  - construção, aplicação e compreensão.  

 

A versão última do questionário está disponível a partir da página 108. 

 

 

3.2.3 Validação do instrumento de medida 

 

 

Uma questão essencial atinente aos instrumentos de medida (neste caso, 

índice)  é, sem dúvida, a sua validação. Rossiter (2002) entende que a fiabilidade 

(precisão) do resultado obtido com uma escala só se revela de utilidade se a 
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escala que lhe der origem for válida (validade de conteúdo). A validade desta 

pesquisa está, portanto, alicerçada na validade de conteúdo do instrumento de 

medida. Para Rossiter (2002:326), a validade de constructo (também designada, 

ocasionalmente, como validade de construção): construct validity  (multitrait – 

method test) e a validade preditiva: predictive validity  não são conclusivas: “are 

not conclusive”. Por tal motivo, deve ser a validade de conteúdo da escala e não a 

sua correlação com outras medidas ou a falta dela, a determinar a validade da 

escala: “Validity should be established for a scale independently, and as far as 

possible, absolutely, not relatively via its correlation or lack of correlation with other 

measures.” (Rossiter, 2002:326). Rossiter (2002) crê que não deve ser a 

fiabilidade a determinar a validade de uma escala, uma vez que toda a escala 

deve ser validada (validade de conteúdo) antes de se apurar o resultado obtido 

com a sua aplicação e de se ajuizar sobre a fiabilidade (precisão) desse 

resultado. Malhotra (2001:265) dá conta da ideia que subjaz ao conceito de 

validade de conteúdo (representação válida do constructo): 

“A validade de conteúdo, às vezes chamada validade nominal, é uma avaliação subjetiva porém 

sistemática da exatidão com que o conteúdo de uma escala representa o trabalho de medição em 

andamento. O pesquisador, ou outra pessoa, examina se os itens da escala abrangem 

adequadamente todo o domínio do construto que está sendo medido.”  

 

Rossiter (2002:332) atribui à validade de conteúdo relevância 

preponderante para validar escalas de medição em marketing: “From a 

metatheory-of-measurement standpoint, the recommendations in C-OAR-SE are 

radical. One is that content validity, which is what C-OAR-SE is based on, is all-

important, necessary, and sufficient for use of a scale.”  O procedimento C-OAR-

SE estriba-se na validade de conteúdo “established by expert agreement after 

pre-interviews with target raters” (Rossiter, 2002:305). Obtenho o parecer de 

especialistas, relativamente ao conjunto de itens, na sequência de entrevistas a 

gestores bancários - o que pode confirmar a metodologia desta pesquisa. A 

validade de conteúdo é, assim, assegurada, essencialmente, por meio de três 

vias: revisão bibliográfica, entrevistas e apreciação de especialistas. No fundo, se 

se atentar bem nesta problemática, verifica-se que a validade de conteúdo, 

minimizando problemas internos à pesquisa (ex. através de um esforço que 
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assegura o rigor – revisão bibliográfica, entrevistas com gestores bancários e 

recurso a especialistas), é, efectivamente, capaz de determinar a validade do 

instrumento de medida. O índice gizado perfila-se, portanto, como instrumento de 

medida válido. 

 

  Segundo Rossiter (2002:328), a fiabilidade é uma estimativa da precisão 

dos resultados obtidos com uma escala: “The reliability of scores from a particular 

application of the scale is the correct interpretation of the term “reliability”.” No 

entanto, para este académico, deve haver o cuidado de não se generalizar, antes 

reportar-se sempre a cada aplicação da escala. A fiabilidade deve, assim, ser 

considerada como estimativa da precisão dos resultados relativamente a cada 

aplicação da escala:  

“Finally, reliability, which has become ersatz evidence of validity for many scales, should be 

regarded as no more than a precision-of-score estimate, reportable not in general, but for each 

application of the scale.”  

(Rossiter, 2002:332) 

 

Churchill (1979) aconselha a aplicação do coeficiente alfa (varia de 0 a 1) 

para avaliar a qualidade do instrumento de medida. Quanto mais alto for o seu 

valor, maior a consistência interna da medida. A consistência interna, apurando a 

precisão da medição, pode ser considerada uma forma de verificar a fiabilidade 

de um instrumento de medida. Em termos de pesquisa, a fiabilidade mínima que 

geralmente se aceita é 0.7 (coeficiente alfa de Cronbach4), indicando, 

sensivelmente, 70% de consistência nos resultados obtidos com o instrumento:  

“O coeficiente alfa, ou alfa de Cronbach, é a média de todos os coeficientes meio-a--meio que 

resultam das diferentes maneiras de dividir ao meio os itens da escala. Este coeficiente varia de 0 

a 1, e um valor de 0,6 ou menos geralmente indica confiabilidade insatisfatória da consistência 

interna.”  

(Malhotra, 2001:265)  

Não obstante, poderá verificar-se alguma flexibilização em pesquisas com 

carácter exploratório. Hair et al. (1999) aceitam valores alfa de Cronbach 

inferiores a 0,70 se a pesquisa for de natureza exploratória. Uma maior 

flexibilidade neste domínio é defendida também por Nunnally, 1978; Rust e Cooil, 

1994, seguindo Nunnally, 1978, e Zuluaga, 2005, seguindo Hulland, 1999. 
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Sigo a recomendação de Rossiter (2002:330 - table 4) para apurar a 

fiabilidade, obtendo um resultado acima dos 90%. Para Rossiter (2002:330), é 

fundamental, em termos de pesquisa, referir o nível de precisão obtido. O autor 

apresenta um processo de simplificação, justificando-o, com a vantagem de uma 

mais imediata compreensão da precisão obtida: 

“The argument for the simplified estimates is as follows. Practitioners rarely understand confidence 

intervals and they tend to regard a statistic as “the best estimate” anyway and treat it as though it 

were the population figure, that is, the exact true figure. The debates over TV and magazine 

audience rating figures obtained from somewhat different survey methodologies are serious 

testimony to this. It seems better, if not entirely correct, to encourage them to say “this rating is 

85% accurate – it could be off by 15%” than to ignore precision altogether.” 5 

A título informativo, são calculados os coeficientes de correlação item-item (>0,3) 

e item-total (>0,5), bem como outros critérios de avaliação (dos itens), propostos 

por Aaker et al. (2001), tal como houve ocasião de dilucidar neste mesmo 

capítulo. Não recorro à análise factorial e ao coeficiente alfa para seleccionar e 

eliminar itens, o que vale dizer, para depurar o índice, exactamente porque 

concordo com Rossiter (2002) quando afirma que os itens estão no índice por 

definição. Isto significa que eles definem o constructo. Rossiter (2002:308) chama 

a atenção para situações em que o procedimento habitual em relação ao 

processo de medição (eliminação de itens, adução de itens ou validação de 

escalas unicamente através de elevados alfas) originou resultados anómalos: 

“These include the deletion of conceptually necessary items in the pursuit of factorial 

unidimensionality (e.g., in SERVQUAL, Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988, and in the Market 

Orientation scale, Narver & Slater, 1990), the addition of unnecessary and often conceptually 

inappropriate items to obtain a high alpha (e.g., in Taylor & Baker’s, 1994 measure, and many 

others’ measures, of purchase intention), and the use of high alphas as a solitary evidence for 

scale validity (slightly more than one in 10 of the scales in Bearden, Netemeyer, & Mobley’s, 1993, 

well-known Handbook of Marketing Scales do this, and the practice is commonplace for invented 

scales in journal articles).  

De modo igual, Helm (2005) refere a problemática de eliminação de itens, bem 

assim como Kline (2005). Rossiter (2002) afirma mesmo que a validade de 

conteúdo é suficiente para a utilização de escalas em pesquisa de marketing. Isto 

significa que esta pesquisa, firmando-se igualmente na validade de conteúdo 

como forma de validar o instrumento de medida, surge, a meu ver, devidamente 

comprovada. 
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3.3 Questionário definitivo 

 

 

 

O questionário definitivo é apresentado nas páginas que se seguem. 
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Questionário

O presente questionário tem como objectivo determinar os factores que, na sua percepção, contribuem
mais para reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.

A pesquisa insere-se no âmbito de investigação académica sobre a reputação das organizações.

Os dados recolhidos serão tratados confidencialmente e apresentados de forma anónima, sem referência
personalizada aos participantes no estudo.

Não há respostas correctas nem incorrectas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião.

É importante que responda a todas as questões. Caso contrário, o questionário não poderá ser
considerado válido para tratamento estatístico.

1 / 3Página

  1. Situação económico-financeira da empresa-cliente

10. Qualidade do capital humano na empresa-cliente

  9. Grau de tecnologia na empresa-cliente

  8. Conhecimento das instalações da empresa-cliente

  7. Cumprimento pela empresa-cliente de prazos
assumidos com o banco

  6. Comportamento ético do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

  5. Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente

  4. Historial da empresa-cliente com o banco

  3. Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente

  2. Visão estratégica do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

2 31 4 650

Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

Agradece-se, desde já, o seu tempo e a sua  preciosa colaboração.

O objectivo é reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.
Assinale, com x, o grau de importância que, como bancário, atribui aos seguintes factores:

Este questionário vai ser submetido a leitura óptica.
Por favor use tinta preta ou azul .
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Preencha
assim não
assim

35457
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

2 31 4 650

17. Responsabilidade social da empresa-cliente

18. Posição da empresa-cliente no mercado

19. Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente

20. Capacidade negocial da empresa-cliente com
entidades financeiras

21. Transparência no relacionamento da
empresa-cliente com o banco

22. Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente

23. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
fornecedores

24. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
clientes

25. Relacionamento da empresa-cliente com outras
organizações

26. Grau de utilização de marketing/publicidade pela
empresa-cliente

27. Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente
em caso de sucessão

28. Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

29. Eficiência dos serviços administrativos da
empresa-cliente

30. Conhecimento que a empresa-cliente tem de
procedimentos bancários

31. Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se
apresenta(m) em público

34. Localização geográfica da empresa-cliente

33. Sector de actividade da empresa-cliente

32. Características de personalidade do(s) gestor(es)
da empresa-cliente

16. Entrega ao banco de informação
económico-financeira credível da empresa-cliente

15. Internacionalização da empresa-cliente

14. Conhecimento do organograma da
empresa-cliente

13. Património da empresa-cliente

12. Capacidade de inovar da empresa-cliente

11. Condições de trabalho na empresa-cliente

35457



3 / 3Página 3 / 3Página

Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

2 31 4 650

Note que é importante para nós obter informação de caracterização. Gostaríamos, em todo o caso, de
sublinhar que ela é inteiramente confidencial e unicamente destinada a efeitos de análise estatística.

Anos de trabalho "na banca" : anos

Idade : anos

Posição : Gerente Sub-gerente Gestor de conta - empresas

Agradecemos a sua colaboração.

Sexo : Masculino Feminino

40. Importância que a empresa-cliente detém a nível
local

39. Reputação da empresa-cliente

38. Informações de outros bancos sobre a
empresa-cliente

37. Qualidade da carteira de clientes da
empresa-cliente

36. Investimento da empresa-cliente em recursos
humanos

35. Investimento da empresa-cliente em tecnologia

35457
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante
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  1. Capacidade de inovar da empresa-cliente

10. Comportamento ético do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

  9. Cumprimento pela empresa-cliente de prazos
assumidos com o banco

  8. Importância que a empresa-cliente detém a nível
local

  7. Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente

  6. Eficiência dos serviços administrativos da
empresa-cliente

  5. Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente
em caso de sucessão

  4. Investimento da empresa-cliente em recursos
humanos

  3. Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se
apresenta(m) em público

  2. Entrega ao banco de informação
      económico-financeira credível da empresa-cliente

2 31 4 650

Questionário

O presente questionário tem como objectivo determinar os factores que, na sua percepção, contribuem
mais para reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.

A pesquisa insere-se no âmbito de investigação académica sobre a reputação das organizações.

Os dados recolhidos serão tratados confidencialmente e apresentados de forma anónima, sem referência
personalizada aos participantes no estudo.

Não há respostas correctas nem incorrectas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião.

É importante que responda a todas as questões. Caso contrário, o questionário não poderá ser
considerado válido para tratamento estatístico.

Agradece-se, desde já, o seu tempo e a sua  preciosa colaboração.

O objectivo é reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.
Assinale, com x, o grau de importância que, como bancário, atribui aos seguintes factores:

Este questionário vai ser submetido a leitura óptica.
Por favor use tinta preta ou azul .
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Preencha
assim não
assim

33905
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

2 31 4 650

17. Posição da empresa-cliente no mercado

18. Capacidade negocial da empresa-cliente com
entidades financeiras

19. Condições de trabalho na empresa-cliente

20. Localização geográfica da empresa-cliente

21. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
clientes

22. Grau de tecnologia na empresa-cliente

23. Historial da empresa-cliente com o banco

24. Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente

25. Conhecimento das instalações da empresa-cliente

26. Situação económico-financeira da empresa-cliente

27. Conhecimento que a empresa-cliente tem de
procedimentos bancários

28. Reputação da empresa-cliente

29. Sector de actividade da empresa-cliente

30. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
fornecedores

31. Internacionalização da empresa-cliente

34. Qualidade da carteira de clientes da
empresa-cliente

33. Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

32. Qualidade do capital humano na empresa-cliente

16. Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente

15. Grau de utilização de marketing/publicidade pela
empresa-cliente

14. Conhecimento do organograma da
empresa-cliente

13. Investimento da empresa-cliente em tecnologia

12. Património da empresa-cliente

11. Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente

33905
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

2 31 4 650

Note que é importante para nós obter informação de caracterização. Gostaríamos, em todo o caso, de
sublinhar que ela é inteiramente confidencial e unicamente destinada a efeitos de análise estatística.

Anos de trabalho "na banca" : anos

Idade : anos

Posição : Gerente Sub-gerente Gestor de conta - empresas

Agradecemos a sua colaboração.

Sexo : Masculino Feminino

40. Transparência no relacionamento da
empresa-cliente com o banco

39. Características de personalidade do(s) gestor(es)
da empresa-cliente

38. Relacionamento da empresa-cliente com outras
organizações

37. Visão estratégica do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

36. Informações de outros bancos sobre a
empresa-cliente

35. Responsabilidade social da empresa-cliente

33905
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante
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  1. Informações de outros bancos sobre a
empresa-cliente

10. Reputação da empresa-cliente

  9. Investimento da empresa-cliente em recursos
humanos

  8. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
clientes

  7. Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente

  6. Capacidade negocial da empresa-cliente com
entidades financeiras

  5. Eficiência dos serviços administrativos da
empresa-cliente

  4. Conhecimento que a empresa-cliente tem de
procedimentos bancários

  3. Transparência no relacionamento da
empresa-cliente com o banco

  2. Capacidade de inovar da empresa-cliente

2 31 4 650

Questionário

O presente questionário tem como objectivo determinar os factores que, na sua percepção, contribuem
mais para reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.

A pesquisa insere-se no âmbito de investigação académica sobre a reputação das organizações.

Os dados recolhidos serão tratados confidencialmente e apresentados de forma anónima, sem referência
personalizada aos participantes no estudo.

Não há respostas correctas nem incorrectas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião.

É importante que responda a todas as questões. Caso contrário, o questionário não poderá ser
considerado válido para tratamento estatístico.

Agradece-se, desde já, o seu tempo e a sua  preciosa colaboração.

O objectivo é reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.
Assinale, com x, o grau de importância que, como bancário, atribui aos seguintes factores:

Este questionário vai ser submetido a leitura óptica.
Por favor use tinta preta ou azul .
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Preencha
assim não
assim

23023
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

2 31 4 650

17. Conhecimento das instalações da empresa-cliente

18. Sector de actividade da empresa-cliente

19. Responsabilidade social da empresa-cliente

20. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
fornecedores

21. Património da empresa-cliente

22. Cumprimento pela empresa-cliente de prazos
assumidos com o banco

23. Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se
apresenta(m) em público

24. Localização geográfica da empresa-cliente

25. Relacionamento da empresa-cliente com outras
organizações

26. Grau de tecnologia na empresa-cliente

27. Comportamento ético do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

28. Investimento da empresa-cliente em tecnologia

29. Condições de trabalho na empresa-cliente

30. Características de personalidade do(s) gestor(es)
da empresa-cliente

31. Qualidade da carteira de clientes da
empresa-cliente

34. Historial da empresa-cliente com o banco

33. Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente

32. Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente
em caso de sucessão

16. Internacionalização da empresa-cliente

15. Visão estratégica do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

14. Entrega ao banco de informação
económico-financeira credível da empresa-cliente

13. Posição da empresa-cliente no mercado

12. Importância que a empresa-cliente detém a nível
local

11. Grau de utilização de marketing/publicidade pela
empresa-cliente

23023
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Nada
 importante

Pouquíssimo
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos

importante

Suficientemente
importante

Muito
importante

Muitíssimo
importante

2 31 4 650

Note que é importante para nós obter informação de caracterização. Gostaríamos, em todo o caso, de
sublinhar que ela é inteiramente confidencial e unicamente destinada a efeitos de análise estatística.

Anos de trabalho "na banca" : anos

Idade : anos

Posição : Gerente Sub-gerente Gestor de conta - empresas

Agradecemos a sua colaboração.

Sexo : Masculino Feminino

40. Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente

39. Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

38. Qualidade do capital humano na empresa-cliente

37. Situação económico-financeira da empresa-cliente

36. Conhecimento do organograma da
empresa-cliente

35. Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente
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Pouco
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Mais ou
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Muitíssimo
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1 / 3Página

  1. Investimento da empresa-cliente em tecnologia

10. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
fornecedores

  9. Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente

  8. Capacidade de inovar da empresa-cliente

  7. Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente
em caso de sucessão

  6. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
clientes

  5. Características de personalidade do(s) gestor(es)
da empresa-cliente

  4. Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente

  3. Eficiência dos serviços administrativos da
empresa-cliente

  2. Posição da empresa-cliente no mercado

2 31 4 650

Questionário

O presente questionário tem como objectivo determinar os factores que, na sua percepção, contribuem
mais para reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.

A pesquisa insere-se no âmbito de investigação académica sobre a reputação das organizações.

Os dados recolhidos serão tratados confidencialmente e apresentados de forma anónima, sem referência
personalizada aos participantes no estudo.

Não há respostas correctas nem incorrectas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião.

É importante que responda a todas as questões. Caso contrário, o questionário não poderá ser
considerado válido para tratamento estatístico.

Agradece-se, desde já, o seu tempo e a sua  preciosa colaboração.

O objectivo é reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.
Assinale, com x, o grau de importância que, como bancário, atribui aos seguintes factores:

Este questionário vai ser submetido a leitura óptica.
Por favor use tinta preta ou azul .
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Preencha
assim não
assim
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17. Importância que a empresa-cliente detém a nível
local

18. Reputação da empresa-cliente

19. Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente

20. Informações de outros bancos sobre a
empresa-cliente

21. Qualidade do capital humano na empresa-cliente

22. Entrega ao banco de informação
económico-financeira credível da empresa-cliente

23. Internacionalização da empresa-cliente

24. Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

25. Cumprimento pela empresa-cliente de prazos
assumidos com o banco

26. Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente

27. Património da empresa-cliente

28. Visão estratégica do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

29. Relacionamento da empresa-cliente com outras
organizações

30. Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se
apresenta(m) em público

31. Historial da empresa-cliente com o banco

34. Conhecimento que a empresa-cliente tem de
procedimentos bancários

33. Conhecimento do organograma da
empresa-cliente

32. Qualidade da carteira de clientes da
empresa-cliente

16. Comportamento ético do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

15. Sector de actividade da empresa-cliente

14. Transparência no relacionamento da
empresa-cliente com o banco

13. Condições de trabalho na empresa-cliente

12. Grau de tecnologia na empresa-cliente

11. Capacidade negocial da empresa-cliente com
entidades financeiras
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2 31 4 650

Note que é importante para nós obter informação de caracterização. Gostaríamos, em todo o caso, de
sublinhar que ela é inteiramente confidencial e unicamente destinada a efeitos de análise estatística.

Anos de trabalho "na banca" : anos

Idade : anos

Posição : Gerente Sub-gerente Gestor de conta - empresas

Agradecemos a sua colaboração.

Sexo : Masculino Feminino

40. Conhecimento das instalações da empresa-cliente

39. Responsabilidade social da empresa-cliente

38. Situação económico-financeira da empresa-cliente

37. Investimento da empresa-cliente em recursos
humanos

36. Grau de utilização de marketing/publicidade pela
empresa-cliente

35. Localização geográfica da empresa-cliente

3556
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O objectivo é reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.
Assinale, com x, o grau de importância que, como bancário, atribui aos seguintes factores:
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Pouco
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Mais ou
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importante
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Muito
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Muitíssimo
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  1. Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente

10. Eficiência dos serviços administrativos da
empresa-cliente

  9. Posição da empresa-cliente no mercado

  8. Transparência no relacionamento da
empresa-cliente com o banco

  7. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
fornecedores

  6. Relacionamento da empresa-cliente com os seus
clientes

  5. Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente

  4. Reputação da empresa-cliente

  3. Qualidade do capital humano na empresa-cliente

  2. Investimento da empresa-cliente em recursos
humanos

2 31 4 650

Questionário

O presente questionário tem como objectivo determinar os factores que, na sua percepção, contribuem
mais para reputar (avaliar) as empresas-clientes do banco.

A pesquisa insere-se no âmbito de investigação académica sobre a reputação das organizações.

Os dados recolhidos serão tratados confidencialmente e apresentados de forma anónima, sem referência
personalizada aos participantes no estudo.

Não há respostas correctas nem incorrectas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião.

É importante que responda a todas as questões. Caso contrário, o questionário não poderá ser
considerado válido para tratamento estatístico.

Este questionário vai ser submetido a leitura óptica.
Por favor use tinta preta ou azul .
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Preencha
assim não
assim

Agradece-se, desde já, o seu tempo e a sua  preciosa colaboração.
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17. Informações de outros bancos sobre a
empresa-cliente

18. Investimento da empresa-cliente em tecnologia

19. Capacidade de inovar da empresa-cliente

20. Qualidade da carteira de clientes da
empresa-cliente

21. Relacionamento da empresa-cliente com outras
organizações

22. Conhecimento do organograma da
empresa-cliente

23. Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente

24. Capacidade negocial da empresa-cliente com
entidades financeiras

25. Visão estratégica do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

26. Comportamento ético do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

27. Características de personalidade do(s) gestor(es)
da empresa-cliente

28. Condições de trabalho na empresa-cliente

29. Sector de actividade da empresa-cliente

30. Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente
em caso de sucessão

31. Localização geográfica da empresa-cliente

34. Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da
empresa-cliente

33. Importância que a empresa-cliente detém a nível
local

32. Historial da empresa-cliente com o banco

16. Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente

15. Grau de utilização de marketing/publicidade pela
empresa-cliente

14. Grau de tecnologia na empresa-cliente

13. Conhecimento que a empresa-cliente tem de
procedimentos bancários

12. Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se
apresenta(m) em público

11. Entrega ao banco de informação
económico-financeira credível da empresa-cliente

61216
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2 31 4 650

Note que é importante para nós obter informação de caracterização. Gostaríamos, em todo o caso, de
sublinhar que ela é inteiramente confidencial e unicamente destinada a efeitos de análise estatística.

Anos de trabalho "na banca" : anos

Idade : anos

Posição : Gerente Sub-gerente Gestor de conta - empresas

Agradecemos a sua colaboração.

Sexo : Masculino Feminino

40. Situação económico-financeira da empresa-cliente

39. Internacionalização da empresa-cliente

38. Património da empresa-cliente

37. Responsabilidade social da empresa-cliente

36. Conhecimento das instalações da empresa-cliente

35. Cumprimento pela empresa-cliente de prazos
assumidos com o banco

61216
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3.4 Recolha de dados primários 

 

 

 

A recolha de dados primários realiza-se no período de 8 de Maio a 18 de 

Agosto de 2006. 

 

 

3.4.1 Selecção e descrição da amostra 

 

 

Dadas as características da pesquisa, a população com interesse são os 

parceiros bancários das organizações (provedores de serviços – bancos). A 

selecção da amostra é realizada através de amostragem não-probabilística, 

sujeita a critérios de conveniência e/ou disponibilidade dos respondentes. A 

unidade de análise consiste em gestores bancários (gerentes, subgerentes ou 

gestores de conta-empresas), integrando balcões nos distritos de Aveiro e do 

Porto. Efectivamente, a amostragem não-probabilística por conveniência é: 

“Menos dispendiosa, consome menos tempo, mais conveniente” (Malhotra, 

2001:314) Este tipo de amostragem não apresenta somente pontos fortes. Do 

mesmo modo, ele exibe pontos fracos: “Tendenciosidade de selecção; a amostra 

não é representativa; não é recomendada para pesquisa descritiva ou causal” 

(Malhotra, 2001:314) E, se em termos operacionais a amostragem não-

probabilística é mais favorável, ela não permite “a projecção estatística dos 

resultados para uma população-alvo” (Malhotra, 2001:316) Contudo, este tipo de 

amostragem justifica-se não só pela maior rapidez na obtenção de resultados a 

um menor custo, mas ainda pela facilidade de  aplicação, uma vez que os 

procedimentos são simplificados. Além disso, convém recordar que quando uma 

população não está disponível para ser sorteada, faz todo o sentido seleccionar 

os membros da população mais acessíveis. Participam da amostra quatrocentos e 

trinta e oito gestores bancários pertencentes a balcões do universo considerado  - 

mil, trezentos e vinte e quatro balcões (listagens cedidas pelo Banco de Portugal). 
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A selecção de gestores (gerentes, subgerentes ou gestores de conta-empresas) 

vincula-se à necessidade de seleccionar bancários que tenham obrigatoriamente 

experiência de trabalho e/ou relacionamento pertinente com empresas. Apesar da 

dimensão da amostra validar habitualmente a qualidade dos resultados de uma 

inquirição, é sempre pertinente atender ao custo e à duração da inquirição. 

Relativamente à generalização de resultados, o tamanho da amostra não pode 

ser julgado, de facto, crítico, uma vez que os resultados não se generalizarão 

(amostragem não-probabilística). No entanto, são tomados para análise 

quatrocentos e trinta e oito respondentes. 

 
 
3.4.2 Calendarização da recolha de dados primários 
 
 

Em meados de Março de 2004, cada agência é contactada e convidada a 

verificar a calendarização proposta pela investigação.  

 

 

 

 

Quadro 3.3 

Calendarização - Entrevistas 

Contacto inicial 3ª semana de Março (15-19) 

Teste da entrevista 4ª semana de Março (24) 

Entrevistas  1ª e 2ª semanas de  Abril (29-7) 

 

 

 

 

 

Depois de realizado um teste da entrevista, em finais de Março, são 

efectuadas as entrevistas semi-estruturadas, em  Abril. Por razões de sigilo, os  

diferentes bancos inquiridos são designados por letras: 
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Quadro 3.4 

Instituições bancárias inquiridas - Entrevistas 

Bancos inquiridos 

A 

B 

C 

D 

 

 

 

 

 

Relativamente ao questionário, a calendarização é a seguinte: 

 

 

 

 

Quadro 3.5 

Calendarização - Questionário 

Teste do Questionário  Março - Abril 2006 

Aplicação do Questionário  Maio 2006 - Agosto 2006 

 

 

 

 

 

Nos meses de Março e Abril de 2006, é efectuado o teste do questionário. 

Nos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2006, são aplicados os 

questionários. Por razões de sigilo, os  diferentes Bancos inquiridos são 

designados por letras: 
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Quadro 3.6 

Instituições bancárias inquiridas - Questionário 

Instiuições bancárias inquiridas 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 
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3.4.3 Aplicação do questionário 

 

 

Com vista à aplicação do questionário, tenho em conta a clareza da 

impressão (Aaker et al., 2001). Segue-se a aplicação, em presença, do índice 

definitivo (questionário de autopreenchimento). A versão definitiva do questionário 

é aplicada a uma amostra (seleccionada através de amostragem não-probabilísti-

ca, sujeita a critérios de disponibilidade e/ou conveniência dos respondentes) de 

quatrocentos e trinta e oito gestores bancários (gerentes, subgerentes ou 

gestores de conta-empresas), integrando balcões nos distritos de Aveiro e do 

Porto. 

 

 

.  

Quadro 3.7 

Recolha de dados 

Localização dos Balcões  Distritos de Aveiro e do Porto  

Nº de Instituições Bancárias  21 

Método de recolha de dados Questionário de autopreenchimento 

 

 

 

 

É minha preocupação recolher eficientemente informação, ou  seja,  atingir 

os gestores bancários, sem grande custo para eles e num mínimo de tempo. Por 

conseguinte, procedo pessoalmente à aplicação do questionário 
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3.5  Análise e interpretação de dados 

 

 

 

Terminada a fase de aplicação e recolha dos questionários (quatrocentos e 

setenta e um), são tomados quatrocentos e trinta e oito, completos e utilizáveis 

para análise. Recorro à leitura óptica, para abreviar a fase anterior à análise e, 

mais rápida e eficazmente, transferir a informação para o software de análise 

estatística SPSS 14.0,  onde se realiza a análise final dos dados.  

 

A importância “percebida” dos critérios dos gestores bancários inquiridos é 

apurada com recurso à análise descritiva e à análise factorial de componentes 

principais. Esta última (análise factorial de componentes principais) serve para 

condensar os critérios avançados pelos respondentes num conjunto reduzido de 

componentes, visando facilitar uma eventual comparação com outros estudos da 

área. 

 

É utilizado o método de rotação oblíqua (oblimin), que implica factores 

correlacionados (Dowling, 2003; Herbig e Milewicz, 1995). É previamente aplicado 

o teste de esfericidade de Bartlett, para saber se a matriz de dados criada é 

adequada. É calculado o índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), que indica a 

possibilidade de efectuar a análise. Na verdade, quando o valor da medida KMO 

(que compara os valores dos coeficientes de correlação observados com os 

valores dos coeficientes de correlação parcial) é próximo de 1 e o teste de 

esfericidade de Bartlett mostra resultado significativo, ambos indicam a 

adequação dos dados para a realização da análise factorial. A análise factorial de 

componentes principais é uma técnica multivariante que se insere no conjunto das 

técnicas de análise factorial. A análise factorial é um exemplo de análise de 

interdependência (nenhuma variável ou grupo de variáveis é definido como 

independente ou dependente (Hair et al.,1999). Entre os objectivos desta técnica, 

figura a redução de dados com perda mínima de informação (Hair et al., 1999). 

Nesta medida, adequa-se a um desenho de pesquisa exploratória. Procuro 
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planear e executar, criteriosamente, a recolha e a análise de dados. Também 

Churchill (1979) insiste na necessidade de um planeamento cuidado ao nível da 

recolha de dados e da sua análise, a fim de melhorar a medição em marketing. 

 

No próximo capítulo procederei à análise e interpretação de dados 

atendendo ao grau de importância que os gestores bancários da amostra 

atribuem aos diversos factores que regem a sua avaliação - como é que os 

gestores bancários da amostra reputam uma qualquer organização-cliente. Mas, 

como em qualquer outra pesquisa de carácter empírico, os resultados não devem 

ser interpretados sem ter em consideração as suas limitações: confinou-se 

geograficamente aos distritos de Aveiro e do Porto e baseou-se em amostragem 

não-probabílistica sujeita a critérios de conveniência e disponibilidade dos 

respondentes. Logo, o recurso a amostragem não aleatória impossibilita, do ponto 

de vista estatístico, a generalização das conclusões. No último capítulo serão 

apresentadas as conclusões da pesquisa. 

.  
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Notas 

 

 

 

1 Embora habitualmente se designe como escalas (ordinal indexes which are thought to 

measure a latent variable)  -  conjuntos de itens (ex. 4-40) sobre o mesmo assunto  -, é de índice 

(sets of items which are thought to measure a latent variable), com efeito, que se trata. Na 

verdade, os valores são ordinais dentro de um item, mas não necessariamente uns em relação 

aos outros. (North Carolina State University, 2004).No entanto, comummente, os índices são 

apelidados de escalas, desvalorizando-se esta diferença técnica: 

“Likert Scales are by far the most common type of scale, in which the usual response categories 

are “strongly agree”, “agree”, “don’t know”, “disagree”, and “strongly disagree”. These values are 

ordinal within any given Likert item, but sets of Likert items are not necessarily ordinal with respect 

to each other. That is, such sets form indexes, not scales in the technical sense, but sets (typically 

4 to 40 items) of Likert items on the same subject are nonetheless called scales.”  

(North Carolina State University, 2004). Assim, não é de estranhar que, para índice, possam 

ocorrer designações como: escala de atitudes (Aaker et al., 2001:288) 

“Atitudes são estados mentais usados pelos indivíduos para estruturar a forma pela qual eles 

percebem seu ambiente e para orientar a maneira como respondem a ele. Existe uma aceitação 

geral de que são três componentes relacionados que formam uma atitude: um componente 

cognitivo ou de conhecimento, um componente sentimental ou de afetividade e um componente de 

intenção ou ação. Cada um deles oferece um insight diferente das atitudes de uma pessoa.” 

escala de múltiplos itens (Aaker et al., 2001:291) Aaker et al. (2001) classificam as escalas de 

atitudes em escala de único item ou de múltiplos itens. 

escala de classificação itemizada, isto é, escala de classificação por itens (Malhotra, 2001:242). 

Para Malhotra (2001:255), o instrumento de medida em questão seria, provavelmente, classificado 

como escala não-comparativa - “cada objecto de estímulo é escalonado independentemente dos 

outros objectos no conjunto de estímulo”, e, dentro deste grupo, como escala de classificação 

itemizada ou escala de classificação por itens: “Uma escala de medida que apresenta números ou 

descrições sucintas associadas a cada categoria. As categorias são ordenadas em termos da 

posição na escala.” Por fim, neste último grupo, seria uma escala de classificação de itens 

múltiplos. Efectivamente, para Aaker et al. (2001:289), um dos principais meios de recolha de 

dados em pesquisa de marketing são as escalas: ”A mensuração e as escalas são ferramentas 

básicas utilizadas no método científico e são aplicadas praticamente em todas as situações de 

pesquisa de marketing.” 

 

2 “Many of the attributes that we measure in marketing are concrete. As with a concrete 

singular object, a concrete attribute has virtually unanimous agreement by raters as to what it is, 



Capítulo 3 

132 

and they clearly understand that there is only one, or holistically one, characteristic being referred 

to when the attribute is posed, as in a questionnaire or interview, in the context of the to-be-rated 

object. Examples would be LIKABILITY (e.g., of an advertisement), QUALITY of a familiar or easy-

to-judge object (e.g., of a branded product or service), PRICE PERCEPTION (e.g., “inexpensive-

…expensive), and BUYING INTENTION. 

When an attribute is judged to be concrete, there is no need to use more than a single item (part) 

to measure it in a scale.”  

(Rossiter, 2002:313) 

 

3 Vide Rossiter (2002:308).  

 

4 Vide Cronbach  et al. (1972). “The Dependability of Behavioral Measurements : Theory of 

Generalizability for scores and Profiles“. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

5 Malhotra (2001), por exemplo, recomenda como tolerância para o “erro amostral” de 

uma percentagem: 

“Em pontos percentuais (ao nível de confiança de 0,95 para um “tamanho amostral” de 456) 

Percentagem próxima de 10 ............... 3 

Percentagem próxima de 20 ............... 4 

Percentagem próxima de 30 ............... 4 

Percentagem próxima de 40 ............... 5 

Percentagem próxima de 50 ............... 5 

Percentagem próxima de 60 ............... 5 

Percentagem próxima de 70 ............... 4 

Percentagem próxima de 80 ............... 4 

Percentagem próxima de 90 ............... 3 

(Malhotra, 2001:324) 

 

De acordo com este autor, para um “tamanho amostral” de 456, ao nível de confiança de 95%, o 

erro (“amostral”) para uma estimativa próxima de 10% (ou 90%) é de +/- 3%. 

Significa que os 10% obtidos na amostra estão sujeitos a um “erro amostral” de +/- 3 pontos 

percentuais. Provavelmente, 95 das vezes em 100, a média das amostragens repetidas estaria 

entre 7% e 13%, com o valor provável de 10%. 

A propósito deste assunto consultar Rossiter, J. R.; Percy, L., 1998:330, Advertising 

Communications & Promotion Management, (second edition), McGraw Hill. 

 

Malhotra (2001) apresenta ainda uma tabela para determinação da margem de erro para 

determinado “tamanho amostral” em pesquisas por internet.  
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4. Importância atribuída por gestores bancários dos distritos de 

Aveiro e do Porto aos critérios para reputar as organizações-

clientes 

  

 

 

 

A pesquisa visa conhecer, junto de gestores bancários dos distritos de 

Aveiro e do Porto, os seus principais critérios para reputar as organizações-

clientes. Para atingir este objectivo, foi medida a importância “percebida” dos seus 

critérios de avaliação, determinando o grau de importância que atribuíram a cada 

um. Com base em análise estatística (análise descritiva; ACP: análise factorial de 

componentes principais), apurei a importância “percebida” (importância relativa) 

dos diversos critérios; e identifiquei um conjunto de factores, reduzidos os dados, 

com perda mínima de informação, através da ACP.  

 

 

 

 4.1 Análise e interpretação de dados 

 

 

 

4.1.1 Análise Descritiva 

 
 
Caracterização da amostra 

 

A amostra é constituída por 438 sujeitos, com idade compreendida entre 23 

e 63 anos, de média 39.31 + 7.96 anos, e cujo tempo médio de trabalho na banca 

é de 15.14 + 7.76 anos, variando entre 1 e 38 anos. 

 

Dos 438 inquiridos, 333, ou seja, 76.0%, são do sexo masculino. 
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Relativamente à posição que ocupam na banca, a maioria, 225 casos, ou seja, 

51.4%, são gerentes, conforme quadro apresentado de seguida: 

 
 
 
 
Quadro 4.1 

Amostra - Posição 

 
 n % 

Gerente 225 51,4 

Sub-gerente 84 19,2 

Gestor de conta – 
empresas 

129 29,5 

P
o
si

çã
o
 

Total 438 100,0 

                                              

 

 

Se se agruparem a idade e o tempo de trabalho na banca em escalões, 

obtêm-se os seguintes quadros de frequências: 

 

 

 

 

Quadro 4.2 

Amostra - Idade 

 N % % cumulativa 

<= 39 247 56,4 56,4 

40 – 50 151 34,5 90,9 

+ de 50 40 9,1 100,0 Id
ad

e 

Total 438 100,0  
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Quadro 4.3 
Amostra - Anos de trabalho na banca 

 N % % cumulativa 

até  5 29 6,6 6,6 

6 – 15 239 54,6 61,2 

+ de 15 170 38,8 100,0 

A
n
o
s 

d
e 

tr
ab

al
h
o
 

Total 438 100,0  

                                         
 
 
 
 
Caracterização da avaliação 
 

Em 438 inquiridos:  

 

247 (56,4%) consideraram a Situação económico-financeira da empresa-

cliente muitíssimo importante; 167 (38,1%) perceberam-na como muito 

importante: 

Quadro 4.4 

Situação económico-financeira da empresa-cliente 

 N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos  importante 1 ,2 ,5 

  Suficientemente importante 
Importante 

22 5,0 5,5 

  Muito importante 167 38,1 43,6 

  Muitíssimo importante 247 56,4 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

260 (59,4%) consideraram a Visão estratégica do(s) gestor(es) da 

empresa-cliente muito importante; 100 (22,8%) perceberam-na como muitíssimo 

importante: 
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Quadro 4.5 

Visão estratégica do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

 N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

 Mais ou menos importante 13 3,0 3,2 

 Suficientemente importante 64 14,6 17,8 

 Muito importante 260 59,4 77,2 

 Muitíssimo importante 100 22,8 100,0 

 Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

254 (58,0%) consideraram a Experiência do(s) gestor(es) da empresa-

cliente muito importante; 104 (23,7%) perceberam-na como muitíssimo 

importante: 

Quadro 4.6 

Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 12 2,7 3,0 

  Suficientemente importante 67 15,3 18,3 

  Muito importante 254 58,0 76,3 

  Muitíssimo importante 104 23,7 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

181 (41,3%) consideraram o Historial da empresa-cliente com o banco 

muito importante; 150 (34,2%) perceberam-no como muitíssimo importante: 
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Quadro 4.7 

Historial da empresa-cliente com o banco 

  N % % cumulativa 

 Mais ou menos importante 23 5,3 5,3 

  Suficientemente importante 84 19,2 24,4 

  Muito importante 181 41,3 65,8 

  Muitíssimo importante 150 34,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

214 (48,9%) consideraram a Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente muito 

importante; 119 (27,2%) perceberam-na como suficientemente importante: 

Quadro 4.8 

Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 9 2,1 2,1 

  Mais ou menos importante 22 5,0 7,1 

  Suficientemente importante 119 27,2 34,2 

  Muito importante 214 48,9 83,1 

  Muitíssimo importante 74 16,9 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

206 (47,0%) consideraram o Comportamento ético do(s) gestor(es) da 

empresa-cliente muito importante; 139 (31,7%) perceberam-no como muitíssimo 

importante: 
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Quadro 4.9 

Comportamento ético do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 2 ,5 ,5 

  Mais ou menos importante 19 4,3 4,8 

  Suficientemente importante 72 16,4 21,2 

  Muito importante 206 47,0 68,3 

  Muitíssimo importante 139 31,7 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

273 (62,3%) consideraram o Cumprimento pela empresa-cliente de prazos 

assumidos com o banco como muitíssimo importante; 152 (34,7%) perceberam-

no como muito importante: 

Quadro 4.10 

Cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos com o banco 

  N % % cumulativa 

 Mais ou menos importante 2 ,5 ,5 

  Suficicientemente importante 11 2,5 3,0 

  Muito importante 152 34,7 37,7 

  Muitíssimo importante 273 62,3 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

213 (48,6%) consideraram o Conhecimento das instalações da empresa-

cliente como muito importante; 122 (27,9%) perceberam-no como suficientemente 

importante: 
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Quadro 4.11 

Conhecimento das instalações da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 2 ,5 ,5 

  Mais ou menos importante 24 5,5 5,9 

  Suficientemente importante 122 27,9 33,8 

  Muito importante 213 48,6 82,4 

  Muitíssimo importante 77 17,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

192 (43,8%) consideraram o Grau de tecnologia na empresa-cliente como 

muito importante; 167 (38,1%) perceberam-no como suficientemente importante: 

Quadro 4.12 

Grau de tecnologia na empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 2 ,5 ,5 

  Mais ou menos importante 43 9,8 10,3 

  Suficientemente importante 167 38,1 48,4 

  Muito importante 192 43,8 92,2 

  Muitíssimo importante 34 7,8 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

217 (49,5%) consideraram a Qualidade do capital humano na empresa-

cliente como muito importante; 122 (27,9%) perceberam-na como suficientemente 

importante: 
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Quadro 4.13 

Qualidade do capital humano na empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 4 ,9 ,9 

  Mais ou menos importante 33 7,5 8,4 

  Suficientemente importante 122 27,9 36,3 

  Muito importante 217 49,5 85,8 

  Muitíssimo importante 62 14,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

177 (40,4%) consideraram as Condições de trabalho na empresa-cliente 

como suficientemente importante; 158 (36,1%) perceberam-nas como muito 

importante: 

Quadro 4.14 

Condições de trabalho na empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 1 ,2 ,2 

  Pouco importante 18 4,1 4,3 

  Mais ou menos importante 60 13,7 18,0 

  Suficientemente importante 177 40,4 58,4 

  Muito importante 158 36,1 94,5 

  Muitíssimo importante 24 5,5 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

227 (51,8%) consideraram a Capacidade de inovar da empresa-cliente 

como muito importante; 108 (24,7%) perceberam-na como suficientemente 

importante: 
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Quadro 4.15 

Capacidade de inovar da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 2 ,5 ,5 

  Mais ou menos importante 29 6,6 7,1 

  Suficientemente importante 108 24,7 31,7 

  Muito importante 227 51,8 83,6 

  Muitíssimo importante 72 16,4 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

213 (48,6%) consideraram o Património da empresa-cliente como muito 

importante; 109 (24,9%) perceberam-no como muitíssimo importante: 

Quadro 4.16 

Património da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 3 ,7 ,7 

  Mais ou menos importante 21 4,8 5,5 

  Suficientemente importante 92 21,0 26,5 

  Muito importante 213 48,6 75,1 

  Muitíssimo importante 109 24,9 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

184 (42,0%) consideraram o Conhecimento do organograma da empresa-

cliente como suficientemente importante; 102 (23,3%) perceberam-no como muito 

importante: 
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Quadro 4.17 

Conhecimento do organograma da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

  Pouquíssimo importante 3 ,7 ,9 

  Pouco importante 33 7,5 8,4 

  Mais ou menos importante 101 23,1 31,5 

  Suficientemente importante 184 42,0 73,5 

  Muito importante 102 23,3 96,8 

  Muitíssimo importante 14 3,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

164 (37,4%) consideraram a Internacionalização da empresa-cliente como 

suficientemente importante; 119 (27,2%) perceberam-no como muito importante: 

Quadro 4.18 

Internacionalização da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

  Pouquíssimo importante 3 ,7 ,9 

  Pouco importante 24 5,5 6,4 

  Mais ou menos importante 107 24,4 30,8 

  Suficientemente importante 164 37,4 68,3 

  Muito importante 119 27,2 95,4 

  Muitíssimo importante 20 4,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

277 (63,2%) consideraram a Entrega ao banco de informação económico-

financeira credível da empresa-cliente como muitíssimo importante; 137 (31,3%) 

perceberam-na como muito importante: 
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Quadro 4.19 

Entrega ao banco de informação económico-financeira credível  
da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 2 ,5 ,7 

  Suficientemente importante 21 4,8 5,5 

  Muito importante 137 31,3 36,8 

  Muitíssimo importante 277 63,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

151 (34,5%) consideraram a Responsabilidade social da empresa-cliente 

como suficientemente importante; 150 (34,2%) perceberam-na como muito 

importante: 

Quadro 4.20 

Responsabilidade social da empresa-cliente 

 N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

 Pouquíssimo importante 4 ,9 1,1 

 Pouco importante 18 4,1 5,3 

 Mais ou menos importante 80 18,3 23,5 

 Suficientemente importante 151 34,5 58,0 

 Muito importante 150 34,2 92,2 

 Muitíssimo importante 34 7,8 100,0 

 Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

270 (61,6%) consideraram a Posição da empresa-cliente no mercado como 

muito importante; 76 (17,4%) perceberam-na como suficientemente importante: 
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Quadro 4.21 

Posição da empresa-cliente no mercado 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 21 4,8 5,0 

  Suficientemente importante 76 17,4 22,4 

  Muito importante 270 61,6 84,0 

  Muitíssimo importante 70 16,0 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

245 (55,9%) consideraram a Qualidade do produto/serviço da empresa-

cliente como muito importante; 100 (22,8%) perceberam-na como suficientemente 

importante: 

Quadro 4.22 

Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 21 4,8 5,0 

  Suficientemente importante 100 22,8 27,9 

  Muito importante 245 55,9 83,8 

  Muitíssimo importante 71 16,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

200 (45,7%) consideraram a Capacidade negocial da empresa-cliente com 

entidades financeiras como muito importante; 145 (33,1%) perceberam-na como 

suficientemente importante: 
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Quadro 4.23 

Capacidade negocial da empresa-cliente com entidades financeiras 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 2 ,5 ,5 

  Mais ou menos importante 44 10,0 10,5 

  Suficientemente importante 145 33,1 43,6 

  Muito importante 200 45,7 89,3 

  Muitíssimo importante 47 10,7 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

261 (59,6%) consideraram a Transparência no relacionamento da 

empresa-cliente com o banco como muitíssimo importante; 149 (34,0%) 

perceberam-na como muito importante: 

Quadro 4.24 

Transparência no relacionamento da empresa-cliente com o banco 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 2 ,5 ,7 

  Suficientemente importante 25 5,7 6,4 

  Muito importante 149 34,0 40,4 

  Muitíssimo importante 261 59,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

154 (35,2%) consideraram a Satisfação dos trabalhadores na empresa-

cliente como suficientemente importante; 143 (32,6%) perceberam-na como muito 

importante: 
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Quadro 4.25 

Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 3 ,7 ,7 

  Pouquíssimo importante 3 ,7 1,4 

  Pouco importante 26 5,9 7,3 

  Mais ou menos importante 73 16,7 24,0 

  Suficientemente importante 154 35,2 59,1 

  Muito importante 143 32,6 91,8 

  Muitíssimo importante 36 8,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

234 (53,4%) consideraram o Relacionamento da empresa-cliente com os 

seus fornecedores como muito importante; 115 (26,3%) perceberam-no como 

suficientemente importante: 

Quadro 4.26 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus fornecedores 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 10 2,3 2,3 

  Mais ou menos importante 39 8,9 11,2 

  Suficientemente importante 115 26,3 37,4 

  Muito importante 234 53,4 90,9 

  Muitíssimo importante 40 9,1 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

214 (48,9%) consideraram o Relacionamento da empresa-cliente com os 

seus clientes como muito importante; 113 (25,8%) perceberam-no como 

suficientemente importante: 
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Quadro 4.27 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus clientes 

 N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 1 ,2 ,2 

 Pouco importante 10 2,3 2,5 

 Mais ou menos importante 27 6,2 8,7 

 Suficientemente importante 113 25,8 34,5 

 Muito importante 214 48,9 83,3 

 Muitíssimo importante 73 16,7 100,0 

 Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

213 (48,6%) consideraram o Relacionamento da empresa-cliente com 

outras organizações como suficientemente importante; 109 (24,9%) perceberam-

no como muito importante: 

Quadro 4.28 

Relacionamento da empresa-cliente com outras organizações 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

  Pouquíssimo importante 1 ,2 ,5 

  Pouco importante 18 4,1 4,6 

  Mais ou menos importante 89 20,3 24,9 

  Suficientemente importante 213 48,6 73,5 

  Muito importante 109 24,9 98,4 

  Muitíssimo importante 7 1,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

205 (46,8%) consideraram o Grau de utilização de marketing/publicidade 

pela empresa-cliente como suficientemente importante; 127 (29,0%) perceberam-

no como mais ou menos importante: 
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Quadro 4.29 

Grau de utilização de marketing/publicidade pela empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

  Pouquíssimo importante 3 ,7 ,9 

  Pouco importante 41 9,4 10,3 

  Mais ou menos importante 127 29,0 39,3 

  Suficientemente importante 205 46,8 86,1 

  Muito importante 57 13,0 99,1 

  Muitíssimo importante 4 ,9 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

204 (46,6%) consideraram a Capacidade de sobrevivência da empresa-

cliente em caso de sucessão como muito importante; 132 (30,1%) perceberam-na 

como muitíssimo importante: 

Quadro 4.30 

Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente em caso de sucessão 

  N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 1 ,2 ,2 

  Pouco importante 2 ,5 ,7 

  Mais ou menos importante 19 4,3 5,0 

  Suficientemente importante 80 18,3 23,3 

  Muito importante 204 46,6 69,9 

  Muitíssimo importante 132 30,1 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

267 (61,0%) consideraram a Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da 

empresa-cliente como muito importante; 79 (18,0%) perceberam-na como 

suficientemente importante: 
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Quadro 4.31 

Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 13 3,0 3,2 

  Suficientemente importante 79 18,0 21,2 

  Muito importante 267 61,0 82,2 

  Muitíssimo importante 78 17,8 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

171 (39,0%) consideraram a Eficiência dos serviços administrativos da 

empresa-cliente como muito importante; 167 (38,1%) perceberam-na como 

suficientemente importante: 

Quadro 4.32 

Eficiência dos serviços administrativos da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

  Pouco importante 15 3,4 3,7 

  Mais ou menos importante 64 14,6 18,3 

  Suficientemente importante 167 38,1 56,4 

  Muito importante 171 39,0 95,4 

  Muitíssimo importante 20 4,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

181 (41,3%) consideraram o Conhecimento que a empresa-cliente tem de 

procedimentos bancários como suficientemente importante; 103 (23,5%) 

perceberam-no como mais ou menos importante: 
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Quadro 4.33 
Conhecimento que a empresa-cliente tem de procedimentos bancários 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 2 ,5 ,5 

  Pouquíssimo importante 2 ,5 ,9 

  Pouco importante 31 7,1 8,0 

  Mais ou menos importante 103 23,5 31,5 

  Suficientemente importante 181 41,3 72,8 

  Muito importante 99 22,6 95,4 

  Muitíssimo importante 20 4,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

183 (41,8%) consideraram a Forma como o(s) gestor(es) da empresa-

cliente se apresenta(m) em público como suficientemente importante; 108 (24,7%) 

perceberam-na como mais ou menos importante: 

Quadro 4.34 

Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se apresenta(m) em público 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 3 ,7 ,7 

  Pouquíssimo importante 5 1,1 1,8 

  Pouco importante 45 10,3 12,1 

  Mais ou menos importante 108 24,7 36,8 

  Suficientemente importante 183 41,8 78,5 

  Muito importante 84 19,2 97,7 

  Muitíssimo importante 10 2,3 100,0 

  Total 438 100,0  

 

 

 

 

 

172 (39,3%) consideraram as Características de personalidade do(s) 

gestor(es) da empresa-cliente como “suficientemente importante”; 134 (30,6%) 

perceberam-nas como “muito importante”: 
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Quadro 4.35 

Características de personalidade do(s) gestor(es) da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 5 1,1 1,1 

  Pouco importante 19 4,3 5,5 

  Mais ou menos importante 81 18,5 24,0 

  Suficientemente importante 172 39,3 63,2 

  Muito importante 134 30,6 93,8 

  Muitíssimo importante 27 6,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

186 (42,5%) consideraram o Sector de actividade da empresa-cliente como 

muito importante; 127 (29,0%) perceberam-no como suficientemente importante: 

Quadro 4.36 

Sector de actividade da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 1 ,2 ,2 

  Pouquíssimo importante 1 ,2 ,5 

  Pouco importante 8 1,8 2,3 

  Mais ou menos importante 43 9,8 12,1 

  Suficientemente importante 127 29,0 41,1 

  Muito importante 186 42,5 83,6 

  Muitíssimo importante 72 16,4 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

180 (41,1%) consideraram a Localização geográfica da empresa-cliente 

como suficientemente importante; 113 (25,8%) perceberam-na como mais ou 

menos importante: 
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Quadro 4.37 

Localização geográfica da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Nada importante 5 1,1 1,1 

  Pouquíssimo importante 5 1,1 2,3 

  Pouco importante 37 8,4 10,7 

  Mais ou menos importante 113 25,8 36,5 

  Suficientemente importante 180 41,1 77,6 

  Muito importante 85 19,4 97,0 

  Muitíssimo importante 13 3,0 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

204 (46,6%) consideraram o Investimento da empresa-cliente em 

tecnologia como muito importante; 137 (31,3%) perceberam-no como 

suficientemente importante: 

Quadro 4.38 

Investimento da empresa-cliente em tecnologia 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 5 1,1 1,1 

  Mais ou menos  importante 37 8,4 9,6 

  Suficientemente importante 
importante 

137 31,3 40,9 

  Muito importante 204 46,6 87,4 

  Muitíssimo importante 55 12,6 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

178 (40,6%) consideraram o Investimento da empresa-cliente em recursos 

humanos como muito importante; 131 (29,9%) perceberam-no como 

suficientemente  importante: 
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Quadro 4.39 

Investimento da empresa-cliente em recursos humanos 

  N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 1 ,2 ,2 

  Pouco importante 11 2,5 2,7 

  Mais ou menos importante 50 11,4 14,2 

  Suficientemente importante 131 29,9 44,1 

  Muito importante 178 40,6 84,7 

  Muitíssimo importante 67 15,3 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

263 (60,0%) consideraram a Qualidade da carteira de clientes da empresa-

cliente como muito importante; 115 (26,3%) perceberam-na como muitíssimo 

importante: 

Quadro 4.40 

Qualidade da carteira de clientes da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 1 ,2 ,2 

  Mais ou menos importante 2 ,5 ,7 

  Suficientemente importante 57 13,0 13,7 

  Muito importante 263 60,0 73,7 

  Muitíssimo importante 115 26,3 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

172 (39,3%) consideraram as Informações de outros bancos sobre a 

empresa-cliente como muito importante; 143 (32,6%) perceberam-nas como 

suficientemente importante: 
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Quadro 4.41 

Informações de outros bancos sobre a empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 1 ,2 ,2 

  Pouco importante 8 1,8 2,1 

  Mais ou menos importante 58 13,2 15,3 

  Suficientemente importante 143 32,6 47,9 

  Muito importante 172 39,3 87,2 

  Muitíssimo importante 56 12,8 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

241 (55,0%) consideraram a Reputação da empresa-cliente como muito 

importante; 98 (22,4%) perceberam-na como suficientemente importante: 

Quadro 4.42 

Reputação da empresa-cliente 

  N % % cumulativa 

 Pouco importante 2 ,5 ,5 

  Mais ou menos importante 23 5,3 5,7 

  Suficientemente importante 98 22,4 28,1 

  Muito importante 241 55,0 83,1 

  Muitíssimo importante 74 16,9 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

 

 

Dos 438 inquiridos, 173 (39,5%) consideraram a Importância que a 

empresa-cliente detém a nível local como suficientemente importante; 161 

(36,8%) perceberam-na como muito importante: 
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Quadro 4.43 

Importância que a empresa-cliente detém a nível local 

  N % % cumulativa 

 Pouquíssimo importante 1 ,2 ,2 

  Pouco importante 10 2,3 2,5 

  Mais ou menos  importante 66 15,1 17,6 

  Suficientemente importante 173 39,5 57,1 

  Muito importante 161 36,8 93,8 

  Muitíssimo importante 27 6,2 100,0 

  Total 438 100,0  

 
 

 

4.1.2 Análise factorial de componentes principais 

 

 

Foi efectuada uma análise factorial sem considerar as variáveis descritivas 

da amostra - idade, sexo, tempo de serviço e posição - dado que o objectivo do 

estudo era a redução de dados para identificar as principais componentes.  

 

Foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett para avaliar o KMO 

(Medida da adaptabilidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin). Malhotra (2001: 

505;506) explicita o referido teste:  

“Uma estatística de teste usada para examinar a hipótese de que as variáveis não sejam 

correlacionadas na população. Em outras palavras, a matriz de correlação da população é uma 

matriz de identidade; cada variável se correlaciona perfeitamente com ela própria (r=1) mas não 

apresenta correlação com as outras variáveis (r=0).”  

Ainda: 

Existem estatísticas úteis para testar a conveniência do modelo fatorial. Pode-se aplicar o teste de 

esfericidade de Bartlett para testar a hipótese nula, de que as variáveis não sejam correlacionadas 

na população. Em outras palavras, a matriz da correlação populacional é uma matriz identidade. 

Em uma matriz identidade, todos os termos da diagonal são 1, e todos os termos fora da diagonal 

são 0. A estatística de teste de esfericidade se baseia em uma transformação qui-quadrado do 

determinante da matriz de correlação. Um valor elevado da estatística de teste favorece a rejeição 

da hipótese nula. Se essa hipótese não pode ser rejeitada, então a conveniência da análise fatorial 

deve ser questionada.” 

 

Malhotra (2001: 505;506) prossegue com o KMO:  
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“Índice usado para avaliar a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) 

indicam que a análise fatorial é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial 

pode ser inadequada.”  

Mais: 

“Outra estatística útil é a medida de adequacidade da amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Este 

índice compara as magnitudes dos coeficientes de correlação observados com as magnitudes dos 

coeficientes de correlação parcial. Pequenos valores da estatística KMO indicam que as 

correlações entre pares de variáveis não podem ser explicadas por outras variáveis, e que a 

análise faatorial pode ser inapropriada.” 

 

 O KMO deverá ser superior a 0.6 para que a análise factorial (AF) seja razoável, 

conforme quadro seguinte: 

 

Quadro 4.45 
KMO 
 
KMO < 0.5 0.5 – 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8 – 0.9 0.9 -1.0 

AF Inaceitável Má Razoável Média Boa Muito boa 

     

 

Segue-se a citação do artigo de Kaiser (1974:35) que serve de base ao Quadro 

4.45: “evaluation of levels of our index of factorial simplicity: 

in the.90s, marvellous 

in the.80s, meritorious 

in the.70s, middling 

in the.60s, mediocre 

in the.50s, miserable 

below .50, unacceptable”. 

 

A análise factorial obtida produziu resultados bastante fiáveis, dado que o 

KMO foi superior a 0.93. 
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Quadro 4.46 
KMO e Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy  ,936 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 7020,594 

  Df  780 
  Sig. ,000 

 
 
 

Posteriormente, foi avaliado o número de factores a extrair, através da análise da 

variância total explicada, pelo critério de Kaiser (valores próprios superiores a 1) e 

do teste scree de Cattell, dado que estes geram soluções credíveis para a 

escolha do número de factores a reter. Aaker et al. (2001:578) e Malhotra 

(2001:505;508) especificam o critério de Kaiser:   

“Critério de eigenvalue. Um eigenvalue representa a quantidade de variância nas variáveis 

originais que está associada a um fator. Aqui, apenas variáveis com eigenvalues maiores que 1,0 

são retidas; os demais fatores não são incluídos no modelo. Em outras palavras, a soma dos 

quadrados das cargas fatoriais de cada variável para cada fator representa o eigenvalue, ou 

variância total explicada por esse fator.” 

“Autovalor (Eigenvalue) Representa a variância total explicada por cada fator.” 

 “Determinação com Base em Autovalores Nessa abordagem, são retidos apenas os fatores 

com autovalores superiores a 1,0; os outros fatores não são incluídos no modelo. Um autovalor 

representa a quantidade da variância associada ao fator. Logo, só se incluem fatores com 

variância maior que 1,0. Fatores com variância inferior a 1,0 não são melhores do que uma 

variável isolada porque, devido à padronização, cada variável tem variância de 1,0. Se o número 

de variáveis é inferior a 20, essa abordagem resulta em um número conservador de fatores.” 

Aaker et al. (2001:578) e Malhotra (2001:505; 508) pronunciam-se, igualmente, 

sobre o teste Scree:  

“Critério do gráfico “de entulho” (scree plot). Um gráfico “de entulho” é uma representação 

gráfica de eigenvalues em relação ao número de fatores, para fins de extração (Veja Figura 21.2). 

A forma do gráfico é utilizada para determinar o número de fatores. Esse gráfico quase sempre 

apresenta uma quebra distinta entre uma inclinação íngreme com os fatores com eigenvalues 

mais altos e uma trilha gradual associada ao restante dos fatores. Essa trilha gradual é a que se 

refere como “entulho”  

“Scree plot Gráfico dos autovalores versus número de fatores por ordem de extração.” 

“Determinação com Base em um Gráfico de Declive (“Scree plot”) Um gráfico de declive é 

uma representação gráfica dos autovalores versus número de fatores pela ordem de extração. A 

forma do gráfico é usada para determinar o número de fatores. Tipicamente o gráfico apresenta 

uma acentuada interrupção entre o acentuado declive dos fatores com grandes autovalores e uma 
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gradual redução relacionada com o restante dos fatores. Esta redução é conhecida como rampa 

suave. Evidências experimentais indicam que o ponto no qual começa a rampa suave denota o 

verdadeiro número de fatores. Em geral, o número de fatores determinado por um gráfico de 

declive será superior em mais um ou mais alguns ao daquele determinado pelo critério dos 

autovalores.” 

 

Foi usada uma rotação oblíqua pelo método Oblimin. Hair et al. (1999 :99) 

manifestam-se a favor deste método de rotação:  

”Sin embargo, si el objectivo último del análisis factorial es obtener varios factores teóricamente 

significativos, resulta apropriada una solución oblicua. Llegamos a esta conclusión dado que, 

realmente, muy pocos factores están incorrelacionados, como ocurre con la rotación ortogonal.”  

Malhotra (2001:511)  

especifica: 

“A rotação é chamada de ortogonal se os eixos são mantidos em ângulo reto. O método de 

rotação mais comumente utilizado é o processo varimax. Trata-se de um método ortogonal de 

rotação que minimiza o número de variáveis, com altas cargas sobre um fator, reforçando assim a 

interpretabilidade dos fatores. A rotação ortogonal tem como resultado fatores não-

correlacionados. A rotação se diz oblíqua quando os eixos não se mantêm em ângulo reto e os 

fatores são correlacionados.”. 

Para Aaker et al. (2001:581;582), a rotação oblíqua permite uma melhor 

interpretação: “Na rotação oblíqua, os fatores são rotacionados para uma melhor 

interpretação, fazendo desaparecer a ortogonalidade.”  

“Na rotação oblíqua, sacrificamos a ortogonalidade dos fatores para uma melhor 

interpretação.”  

 

Os valores dos loadings antes da rotação oblíqua são observáveis no 

quadro que, de seguida, se apresenta. Loadings são coeficientes de correlação 

entre as variáveis (linhas) e os factores (colunas). 
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Quadro 4.47 

Extracção de factores  

Variância Total Explicada (Kaiser/Scree Plot)  

 Total Variance Explained 

Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 
1 11,736 29,339 29,339 11,736 29,339 29,339 8,490 
2 3,091 7,729 37,068 3,091 7,729 37,068 4,206 
3 1,897 4,744 41,812 1,897 4,744 41,812 3,501 
4 1,424 3,559 45,371 1,424 3,559 45,371 5,766 
5 1,299 3,247 48,618 1,299 3,247 48,618 5,778 
6 1,117 2,793 51,411 1,117 2,793 51,411 1,776 
7 1,089 2,722 54,133 1,089 2,722 54,133 4,044 
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O critério de Kaiser e o scree plot conduziram à extracção de 7 factores, 

conforme é confirmável. A identificação das variáveis em cada factor deve ser 

feita pela avaliação da maior associação, em valor absoluto, de cada variável com 

as componentes identificadas. Hair et al. (1999), na página 100, apresentam uma 

tabela onde indicam os tamanhos amostrais para que a carga factorial se 

considere significativa. Assim, uma carga de 0,30 é considerada significativa se o 

tamanho amostral for 350 e uma de 0, 35 se o tamanho amostral for 250. No caso 

vertente opto pela carga factorial de 0,35 embora o tamanho amostral (438) 

exceda os 350 indivíduos. Fica, deste modo, favorecido, o rigor do estudo. 

“A carga fatorial oferece, assim, uma indicação de quais variáveis originais estão correlacionadas 

com cada fator, bem como a extensão dessa correlação.”  

(Aaker et al., 2001:580)  

“A interpretação é facilitada pela identificação das variáveis que apresentam 

grandes cargas sobre o mesmo fator.” (Malhotra, 2001:511) No entanto, poderá 

acontecer que, correspondendo a mais do que um factor, faça mais sentido 

associar a variável a um deles. Efectuei, em primeiro lugar, a título informativo, 

uma rotação ortogonal que apontou sete factores. Rotulei-os: modus operandi, 

relacionamento com o banco, qualidades do(s) gestor(es), potencial de 

desenvolvimento, qualidade da gestão, informações de terceiros sobre a 

organização, contextualização. De seguida, procedi à rotação oblíqua que 

apontou, igualmente, sete factores, como é verificável. Ela implica um maior grau 

de dificuldade em termos de interpretação, já que, correlacionando-se, as 

variáveis podem “carregar” em mais do que um factor. A interpretação que 

efectuei é garantida pelos valores de alfa obtidos em cada factor.  
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Quadro 4.48 
Matriz de estrutura 
  
 Structure Matrix 

Component 

 1 2 3 4 5 6 7 
Satisfação dos 
trabalhadores na empresa-
cliente 

,792     ,429 -,370     

Eficiência dos serviços 
administrativos da 
empresa-cliente 

,723     ,368 -,464     

Relacionamento da 
empresa-cliente com os 
seus clientes 

,707           -,391 

Relacionamento da 
empresa-cliente com os 
seus fornecedores 

,707       -,420   -,410 

Condições de trabalho na 
empresa-cliente ,682     ,543 -,434     

Investimento da empresa-
cliente em recursos 
humanos 

,664     ,630       

Relacionamento da 
empresa-cliente com 
outras organizações 

,653     ,403 -,419     

Forma como o(s) 
gestor(es) da empresa-
cliente se apresenta(m) em 
público 

,650     ,433       

Grau de utilização de 
marketing/publicidade pela 
empresa-cliente 

,649     ,530 -,386     

Conhecimento que a 
empresa-cliente tem de 
procedimentos bancários 

,646         -,407   

Responsabilidade social da 
empresa-cliente ,610   ,357   -,354     

Conhecimento do 
organograma da empresa-
cliente 

,592     ,364       

Qualidade do 
produto/serviço da 
empresa-cliente 

,505     ,353     -,421 

Situação económico-
financeira da empresa-
cliente 

  ,692           

Cumprimento pela 
empresa-cliente de prazos 
assumidos com o banco   ,679           
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Entrega ao banco de 
informação económico-
financeira credível da 
empresa-cliente 

  ,679           

Transparência no 
relacionamento da 
empresa-cliente com o 
banco 

  ,656           

Historial da empresa-
cliente com o banco   ,542 ,363         

Sector de actividade da 
empresa-cliente     ,762         

Conhecimento das 
instalações da empresa-
cliente 

  ,440 ,608         

Património da empresa-
cliente   ,451 ,573         

Localização geográfica da 
empresa-cliente ,541   ,563         

Investimento da empresa-
cliente em tecnologia ,387     ,784 -,357     

Grau de tecnologia na 
empresa-cliente ,391     ,773       

Internacionalização da 
empresa-cliente       ,596       

Qualidade do capital 
humano na empresa-
cliente 

,560     ,587     -,403 

Capacidade de inovar da 
empresa-cliente ,430     ,575 -,414     

Reputação do(s) gestor(es) 
da empresa-cliente ,366     ,353 -,759     

Características de 
personalidade do(s) 
gestor(es) da empresa-
cliente 

,547       -,665     

Reputação da empresa-
cliente         -,622 -,414   

Comportamento ético do(s) 
gestor(es) da empresa-
cliente 

  ,421     -,618     

Importância que a 
empresa-cliente detém a 
nível local 

,379   ,465   -,490 -,393   

Experiência do(s) 
gestor(es) da empresa-
cliente 

  ,353     -,466   -,406 

Informações de outros 
bancos sobre a empresa-
cliente 

  ,375       -,631   
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Qualidade da carteira de 
clientes da empresa-cliente       ,357     -,740 

Capacidade empresarial 
do(s) gestor(es) da 
empresa-cliente 

      ,423 -,540   -,585 

Visão estratégica do(s) 
gestor(es) da empresa-
cliente 

      ,375 -,506   -,531 

Capacidade negocial da 
empresa-cliente com 
entidades financeiras 

,420       -,369   -,481 

Posição da empresa-
cliente no mercado     ,381   -,458   -,475 

Capacidade de 
sobrevivência da empresa-
cliente em caso de 
sucessão 

  ,385   ,377     -,459 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
 
 
 
Análise dos resultados obtidos por análise factorial 

 

O modelo abaixo apresentado é considerado bastante fiável no que 

respeita aos resultados obtidos, dado ter atingido KMO superior a 0.9  - que 

Kaiser (1974:35) descreve como “marvellous”. Através da análise factorial 

(Oblimin) sem variáveis demográficas, são obtidos os seguintes factores: 
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F1 

O factor 1, constituído por 13 itens, revela uma elevada consistência 

interna (alfa = 0.901), conforme quadro seguinte. De facto, qualquer que fosse o 

item excluído deste factor, o valor de alfa seria inferior, ainda que não houvesse 

uma alteração significativa, dado que as correlações entre os itens variam entre 

0.289 e 0.643, com média 0.430, e a correlação de cada item com o total é 

sempre elevada. 

 

Quadro 4.49 

F1 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,148 4,642 5,708 ,112 

Variância Itens ,900 ,630 1,209 ,030 

Corr. Inter-item ,430 ,289 ,643 ,005 

12 ,900 ,901 61,77 7,85 

 
 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Grau de tecnologia na empresa-cliente 56,29 55,079 ,502 ,298 ,897 

Condições de trabalho na empresa-cliente 56,53 51,810 ,678 ,510 ,889 

Conhecimento do organograma da empresa-cliente 56,89 52,275 ,585 ,367 ,893 

Responsabilidade social da empresa-cliente 56,58 51,796 ,584 ,371 ,894 

Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente 56,61 49,569 ,701 ,534 ,887 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus 
fornecedores 

56,19 52,923 ,635 ,517 ,891 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus clientes 56,06 52,989 ,588 ,483 ,893 

Relacionamento da empresa-cliente com outras 
organizações 

56,79 52,783 ,649 ,438 ,890 

Grau de utilização de marketing/publicidade pela 
empresa-cliente 

57,13 52,548 ,637 ,422 ,891 

Eficiência dos serviços administrativos da empresa-
cliente 

56,51 51,948 ,674 ,473 ,889 

Conhecimento que a empresa-cliente tem de 
procedimentos bancários 

56,86 51,752 ,604 ,409 ,892 

Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se 
apresenta(m) em público 

57,05 51,556 ,602 ,393 ,893 
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F2 

O factor 2 é constituído apenas por 4 itens, facto que pode justificar o valor 

de alfa de 0.677, ainda que este valor esteja acima do considerado razoável 

(0.65). De facto, a correlação inter-item média é de 0.344, sendo no máximo de 

0.381, o que, para uma amostra de 438, é significativo, mesmo no seu valor 

mínimo (0.302), dado que qualquer coeficiente de correlação superior a 0.25, para 

n= 60, é significativo ao nível 0.05. 

 

Se o item fosse excluído do factor, o valor de alfa seria menor, baixando 

assim a correlação de cada item com o total da escala, pelo que é lícito concluir 

que este factor é fiável. 

 

Quadro 4.50 

F2 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 6,546 6,502 6,589 ,002 

Variância Itens ,382 ,320 ,419 ,002 

Corr. Inter-item ,344 ,302 ,381 ,001 

4 ,676 ,677 26,18 1,761 

 
 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Situação económico-financeira da empresa-cliente 19,68 1,920 ,454 ,209 ,612 

Cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos 
com o banco 

19,59 2,022 ,471 ,227 ,603 

Entrega ao banco de informação económico-financeira 
credível da empresa-cliente 

19,61 1,913 ,455 ,214 ,612 

Transparência no relacionamento da empresa-cliente 
com o banco 

19,66 1,877 ,454 ,214 ,613 
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F3 

Pelas mesmas razões apontadas para o factor 2, o factor 3 pode 

considerar-se como tendo uma consistência interna aceitável. 

 

Quadro 4.51 

F3 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,563 4,747 6,046 ,230 

Variância Itens ,832 ,665 1,132 ,031 

Corr. Inter-item ,276 ,117 ,398 ,005 

6 ,693 ,695 33,38 3,438 

 
 
 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Historial da empresa-cliente com o banco 27,33 9,166 ,366 ,188 ,670 

Conhecimento das instalações da empresa-cliente 27,61 9,141 ,408 ,169 ,658 

Património da empresa-cliente 27,46 8,967 ,426 ,213 ,652 

Sector de actividade da empresa-cliente 27,78 8,234 ,471 ,236 ,636 

Localização geográfica da empresa-cliente 28,63 8,192 ,410 ,237 ,661 

Importância que a empresa-cliente detém a nível local 28,09 8,573 ,469 ,242 ,638 
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F4 

O factor 4, constituído por 6 itens, revela uma boa consistência interna, 

avaliada pelo alfa de Cronbach (0.776), com uma correlação média inter-item de 

0.365. Analisando o quadro dos possíveis factores a excluir, este factor 

apresenta-se como devendo manter-se constituído, pelo menos, por estes itens. 

 

Quadro 4.52 

F4 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,599 4,979 6,009 ,119 

Variância Itens ,803 ,666 1,018 ,022 

Corr. Inter-item ,365 ,238 ,543 ,007 

6 ,771 ,776 33,60 3,673 

 
 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Qualidade do capital humano na empresa-cliente 27,91 9,729 ,583 ,372 ,722 

Capacidade de inovar da empresa-cliente 27,82 10,131 ,518 ,285 ,738 

Internacionalização da empresa-cliente 28,62 9,903 ,405 ,179 ,770 

Capacidade de sobrevivência da empresa-cliente em 
caso de sucessão 

27,59 10,312 ,443 ,208 ,755 

Investimento da empresa-cliente em tecnologia 27,99 9,634 ,591 ,356 ,719 

Investimento da empresa-cliente em recursos humanos 28,05 9,073 ,585 ,395 ,719 
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F5 

O factor 5, constituído por 7 itens, mostra também uma elevada 

consistência interna (0.782), com uma correlação média inter-item de 0.339, ainda 

que o valor mínimo seja de 0.175. A correlação de cada item com o total da 

escala é, no mínimo, superior a 0.381, razão pela qual este factor se demonstra 

fiável. 

 

Quadro 4.53 

F5 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,778 5,123 6,053 ,115 

Variância Itens ,668 ,494 1,001 ,033 

Corr. Inter-item ,339 ,175 ,468 ,004 

7 ,778 ,782 40,44 3,748 

 
 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Visão estratégica do(s) gestor(es) da empresa-cliente 34,43 11,000 ,532 ,300 ,746 

Experiência do(s) gestor(es) da empresa-cliente 34,42 11,251 ,469 ,235 ,757 

Reputação do(s) gestor(es) da empresa-cliente 34,71 10,157 ,564 ,339 ,737 

Comportamento ético do(s) gestor(es) da empresa-
cliente 

34,39 10,637 ,499 ,277 ,751 

Capacidade negocial da empresa-cliente com entidades 
financeiras 

34,88 11,231 ,381 ,166 ,774 

Capacidade empresarial do(s) gestor(es) da empresa-
cliente 

34,51 11,010 ,545 ,311 ,744 

Características de personalidade do(s) gestor(es) da 
empresa-cliente 

35,32 9,618 ,552 ,325 ,742 
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F6 e F7           

Os factores 6 e 7 revelam uma fraca fiabilidade. Esta fraca fiabilidade pode 

decorrer de serem constituídos por um número muito reduzido de itens, dado que 

a correlação inter-item média é, para o factor 6, de 0.312, e para o factor 7 de 

0.311, valores acima do que normalmente é aceite (0.300).  

 

 

Quadro 4.54 

F6 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,650 5,473 5,826 ,063 

Variância Itens ,762 ,615 ,909 ,043 

Corr. Inter-item ,312 ,312 ,312 ,000 

2 ,469 ,476 11,30 1,411 

 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Informações de outros bancos sobre a empresa-cliente 5,83 ,615 ,312 ,097 - 

Reputação da empresa-cliente 5,47 ,909 ,312 ,097 - 

 

 
 
 
Quadro 4.55 
 
F7 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,944 5,831 6,116 ,023 

Variância Itens ,509 ,419 ,576 ,007 

Corr. Inter-item ,311 ,307 ,315 ,000 

3 ,572 ,575 17,83 1,572 

 

Se o item fosse excluído do factor Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Posição da empresa-cliente no mercado 11,95 1,304 ,380 ,145 ,475 

Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente 12,00 1,245 ,384 ,148 ,470 

Qualidade da carteira de clientes da empresa-cliente 11,71 1,449 ,386 ,149 ,470 
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Assim, considero preferível reagrupar os cinco itens constituintes destes 

dois factores nos factores anteriormente definidos (F1 a F5), de forma a obter 

uma escala com cinco dimensões e efectuar novamente a análise de fiabilidade 

para os factores redefinidos. A opção, então, foi colocar os itens: Qualidade do 

produto/serviço da empresa-cliente, Qualidade da carteira de clientes, no factor 1; 

e os itens Informações de outros bancos sobre a empresa-cliente, Reputação da 

empresa-cliente, Posição da empresa-cliente no mercado, no factor 3.  Embora 

fossem possíveis outras escolhas, a Qualidade do produto/serviço da empresa-

cliente e a Qualidade da carteira de clientes encaixam no Modus operandi de uma 

organização, enquanto as Informações de terceiros sobre a organização 

(Informações de outros bancos sobre a empresa-cliente, Reputação da empresa-

cliente) e a Posição da empresa-cliente no mercado contribuem para melhor 

contextualizar uma organização. Analisada a fiabilidade dos novos factores 1 e 3, 

é manifesto que ela melhora com a inclusão dos novos itens, conforme quadros 

seguintes: 
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Quadro 4.56 

F1 (redefinido) 

 
F1 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,266 4,642 6,116 ,188 

Variância Itens ,843 ,419 1,209 ,048 

Corr. Inter-item ,395 ,183 ,643 ,008 

14 ,902 ,902 73,72 8,52 

 

Se o item fosse excluído do factor 1 Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Satisfação dos trabalhadores na empresa-cliente 68,56 59,693 ,692 ,538 ,891 

Eficiência dos serviços administrativos da empresa-
cliente 

68,46 62,277 ,665 ,475 ,893 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus clientes 68,01 63,105 ,602 ,498 ,895 

Relacionamento da empresa-cliente com os seus 
fornecedores 

68,14 63,075 ,645 ,527 ,893 

Condições de trabalho na empresa-cliente 68,47 61,989 ,679 ,513 ,892 

Relacionamento da empresa-cliente com outras 
organizações 

68,74 63,040 ,650 ,440 ,893 

Forma como o(s) gestor(es) da empresa-cliente se 
apresenta(m) em público 

69,00 61,666 ,607 ,403 ,895 

Grau de utilização de marketing/publicidade pela 
empresa-cliente 

69,08 62,772 ,639 ,428 ,894 

Grau de tecnologia na empresa-cliente 68,23 65,378 ,517 ,321 ,898 

Responsabilidade social da empresa-cliente 68,52 62,186 ,572 ,373 ,897 

Conhecimento que a empresa-cliente tem de 
procedimentos bancários 

68,81 62,108 ,593 ,415 ,896 

Conhecimento do organograma da empresa-cliente 68,83 62,354 ,596 ,388 ,895 

Qualidade do produto/serviço da empresa-cliente 67,89 65,820 ,508 ,313 ,899 

Qualidade da carteira de clientes da empresa-cliente 67,60 68,144 ,383 ,212 ,902 

 

 

          De facto, o valor de alfa não baixa; pelo contrário, aumenta ligeiramente, o 

que traduz a robustez deste factor. 

 

          Relativamente ao factor 3, o aumento na fiabilidade é maior, passando este 

factor de uma consistência interna razoável (α = 0.695 com 6 itens) para boa (α = 

0.770 com 9 itens). 
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Quadro 4.57 

F3 (redefinido) 

 
F3 

 Itens Factor 

 Média Min Max DP2 
Nº de 
Itens 

α Cronbach 
α Cronbach (itens 
standardizados) Média DP 

Média Itens 5,618 4,747 6,046 ,163 

Variância Itens ,784 ,533 1,132 ,035 

Corr. Inter-item ,271 ,117 ,448 ,005 

9 ,766 ,770 50,56 4,70 

 
 
 

Se o item fosse excluído do factor 3 Média Variância 
Correlação 
Item-Total 

R2 αααα Cronbach 

Sector de actividade da empresa-cliente 44,96 17,321 ,469 ,250 ,740 

Conhecimento das instalações da empresa-cliente 44,79 18,630 ,395 ,177 ,751 

Património da empresa-cliente 44,64 18,144 ,450 ,232 ,743 

Localização geográfica da empresa-cliente 45,82 17,259 ,417 ,246 ,751 

Historial da empresa-cliente com o banco 44,52 18,209 ,424 ,244 ,747 

Importância que a empresa-cliente detém a nível local 45,27 17,307 ,536 ,334 ,730 

Informações de outros bancos sobre a empresa-cliente 45,09 17,944 ,399 ,197 ,752 

Reputação da empresa-cliente 44,74 18,099 ,504 ,316 ,736 

Posição da empresa-cliente no mercado 44,68 18,681 ,454 ,237 ,744 

 

 

           Torna-se evidente que é mais eficaz considerar apenas cinco factores, em 

vez de sete, dado que a fiabilidade dos factores 6 e 7, inicialmente considerados, 

era inaceitável, e a escala com cinco factores revela maior consistência interna. 
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            Para possibilitar a  comparação dos factores, agora constituídos, eles 

foram recodificados de forma a que a pontuação de cada um estivesse na mesma 

escala (Rossiter, 2002) - cada dimensão foi recodificada para traduzir um valor 

entre 1 e 100. Foram obtidos os seguintes valores descritivos: 

 

Quadro 4.58  
Comparação de Factores 

 Média DP Min Max Intervalo confiança 95% 

F1 71,09 10,15 38,10 100,00 70,14 72,05 

F2 92,43 7,34 50,00 100,00 91,74 93,12 

F3 76,97 8,70 50,00 100,00 76,15 77,78 

F4 76,66 10,20 41,67 100,00 75,70 77,61 

F5 79,63 8,92 45,24 100,00 78,79 80,46 

 

            

            Por conseguinte, em termos percentuais, os valores médios são bastante 

elevados, uma vez que o valor máximo, em qualquer um dos 5 factores, é de 

100%. Na verdade, os factores 1, 3, 4 e 5 obtêm valores médios na casa dos 70-

80%, mas o factor 2 atinge um valor médio de 92.48%. Relativamente ao intervalo 

de confiança a 95%, para este factor, é tido que o verdadeiro valor da média, na 

população, deverá estar entre 91.74% e 93.12%. Com 95% de confiança,  erro de 

5%, é possível afirmar que a média da população estará naquele intervalo. Como 

verificável, o intervalo de confiança (IC 95%) para o factor 1 está entre os 70,14 e 

os 72,05; para o factor 2, entre os 91,74 e os 93,12; para o  factor 3, entre os 

76,15 e os 77,78; para o factor 4, entre os 75,70 e os 77,61; para o factor 5, entre 

os 78,79 e os 80,46. O IC (95%) não chega a atingir os dois pontos percentuais. 

Logo, de acordo com Rossiter (2002), a fiabilidade dos resultados da amostra 

situar-se-á bastante acima dos 90%. 

 

A amostra evidencia como importantes para os gestores bancários 

inquiridos, relativamente à organização-cliente, os factores assim rotulados: 

Modus operandi (F1) 

Relacionamento com o banco (F2)  

Contextualização (F3) 

Capacidade de desenvolvimento (F4) 
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Qualidade da gestão (F5)  

 

Ordenados por importância decrescente (vide Quadro 4.58):  

Relacionamento com o banco  

Qualidade da gestão  

Contextualização  

Capacidade de desenvolvimento 

Modus operandi. 

 

A amostra evidencia como critérios avaliativos principais (constitutivos de 

F2), usados pelos gestores bancários inquiridos: 

Situação económico-financeira da empresa-cliente 

Cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos com o banco 

Entrega ao banco de informação económico-financeira credível da empresa-

cliente 

Transparência no relacionamento da empresa-cliente com o banco. 

 

4.1.3 Análise de fiabilidade do instrumento de medida 

 

 

No intuito de validar os resultados obtidos com o instrumento de medida, foi 

verificada a fiabilidade, seguindo as indicações de Rossiter (2002). Concluí que os 

resultados do índice apresentam fiabilidade elevada já que a margem máxima de 

erro rondou os dois pontos percentuais, o que regista uma precisão bastante 

acima dos 90%. (vide Quadro 4.59) A análise foi complementada, calculando os 

coeficientes de correlação item-item e item-total (average inter-item correlation 

and average item-total correlation):”La práctica empírica sugiere que la correlación 

ítem-total exceda de 0,50 y que las correlaciones inter-ítem excedan de 0,30 

(30).” (Hair et al., 1999 :105) e o coeficiente alfa de Cronbach (correlação split-half 

reliability,  SPSS, 14.0). Esta opção correlaciona o somatório dos resultados dos 

itens pares com os dos ímpares. Segundo Hair et al. (1999), um valor de pelo 

menos 0,70 reflecte uma fiabilidade aceitável, embora reconheçam que esse valor 
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não seja um padrão absoluto. Os autores esclarecem que são aceitáveis valores 

alfa de Cronbach inferiores a 0,70 se a pesquisa for de natureza exploratória: ”El 

acuerdo general sobre el límite inferior para al alfa de Cronbach es de 0,70 (30, 

31), aunque puede bajar a 0,60 en la investigación  exploratoria (30).” (Hair et al., 

1999 :105) Malhotra (2001:265) faz notar que valores do coeficiente alfa abaixo 

de 0,6 indicam fiabilidade insatisfatória. (Para aprofundar este assunto, consultar 

o capítulo 3). Foi ainda verificada a variância. Os resultados no Quadro 4.1 

indicam que a média está relativamente próxima do centro do espectro da 

possível pontuação: 

F1, a média é 71,0943 e a mediana é 72,6190; 

F2, a média é 92,4277 e a mediana é 95,8333; 

F3, a média é 76,9660 e a mediana é 77,7778; 

F4, a média é 76,6553 e a mediana é 77,7778; 

F5, a média é 79,6260 e a mediana é 80,9524. 

 

Quadro 4.59 

Factores - Médias 

 N Média Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Percentis 25 Percentis 
50 (Mediana) 

Percentis 75 

F1 438 71,0943 10,14709 38,10 100,00 65,4762 72,6190 78,5714 

F2 438 92,4277 7,33804 50,00 100,00 87,5000 95,8333 100,0000 

F3 438 76,9660 8,70123 50,00 100,00 72,2222 77,7778 83,3333 

F4 438 76,6553 10,20272 41,67 100,00 72,2222 77,7778 83,3333 

F5 438 79,6260 8,92331 45,24 100,00 73,8095 80,9524 85,7143 

 

 

 Quanto ao alfa de Cronbach os resultados são: 

F1 - ,902 

F2 - ,676 

F3 - ,766 

F4 - ,771 

F5 - ,778 

 

Constatei que a fiabilidade segundo os valores críticos explicitados por  

Malhotra (2001) e Hair et al. (1999) era elevada (a=0.902) para o primeiro factor, 
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razoável (a=0,676) para o segundo e moderada (0,766;0,771;0,778) para os 

restantes, o que, para os autores, confirma a consistência interna no índex. 

Permito-me, contudo, relembrar as observações de Rossiter (2002:38) no domínio 

da fiabilidade - aponta situações em que se privilegia a validação de escalas 

unicamente através de elevados alfas, originando resultados anómalos. Na 

verdade, a precisão dos resultados faz sentido se a escala que lhe dá origem é 

válida. A fiabilidade dos resultados obtidos com o instrumento de medida é 

confirmada. 

 

No próximo capítulo procederei às conclusões da pesquisa. 
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Capítulo 5 - Resultados e discussão 
 

 

 

 

Este capítulo reporta sinteticamente os resultados da análise e discute-os, 

considerando os seguintes vectores: Resultados e Conclusões da Pesquisa 

Empírica; Implicações de Gestão e Recomendações; Considerações Finais. Os 

resultados são apresentados de forma breve, tornando possível conhecer os 

critérios de avaliação mais significativos dos gestores bancários inquiridos. 

 

 

 

5.1 Resultados e conclusões da pesquisa empírica 

 

 

5.1.1 Síntese de resultados e conclusões  
 

 

Este trabalho, que proporciona uma visão da importância atribuída pelos gestores 

bancários da amostra, num dado segmento temporal  (2004-2006), aos critérios 

para reputar as organizações-clientes, fornece informação inédita. Não são, no 

momento, conhecidos estudos sobre critérios específicos de gestores bancários 

para reputar as organizações. A resposta à questão:  

 

Que importância atribuem os gestores bancários da amostra aos critérios para 

reputar as organizações-clientes? 

 

permite começar a compreender como é que um dos grupos de stakeholders das 

organizações reputa as organizações-clientes. Assim, o estudo apresenta-se 

iniciador em Portugal, tanto quanto é dado saber. Os resultados da inquirição são 

seguidamente sintetizados. Eles indicam que, na avaliação das organizações-
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clientes, os gestores bancários inquiridos acentuam o valor dos seguintes 

critérios: 

Situação económico-financeira da empresa-cliente, 

Cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos com o banco, 

Entrega ao banco de informação económico-financeira credível da empresa-

cliente, 

Transparência no relacionamento da empresa-cliente com o banco. 

 

Evidencia-se a situação económico-financeira das empresas-clientes como 

um dos mais importantes critérios apontados pelos gestores bancários inquiridos, 

o que, de resto, era expectável. Resumindo, duas conclusões podem extrair-se 

deste estudo exploratório.  

 

Em primeiro lugar, destaca-se o factor que rotulei Relacionamento 

com o banco. Ele é constituído por critérios financeiros (Situação 

económico-financeira da empresa-cliente, Entrega ao banco de informação 

económico-financeira credível da empresa-cliente), mas, igualmente, não-

financeiros (Cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos com o 

banco, Transparência no relacionamento da empresa-cliente com o banco). 

Tal facto confirma a antecipação expressa no primeiro capítulo.  

 

Em segundo lugar, além do factor destacado, na amostra distinguem-

se, como factores importantes para os gestores bancários inquiridos, 

relativamente à organização-cliente: 

A Qualidade da gestão  

A Contextualização  

A Capacidade de desenvolvimento  

O Modus operandi. 

 

De particular interesse foi a descoberta relacionada com a importância 

atribuída ao Relacionamento com o banco. Este factor é preponderante na forma 

como os gestores bancários da amostra reputam as organizações-clientes. O 
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estudo gera conhecimento sobre a importância dos critérios avaliativos de um 

grupo - gestores bancários inquiridos - e aumenta o conhecimento no território 

reputacional. O valor da pesquisa reside no facto de, a partir de agora, as 

organizações prestarem uma maior atenção ao Factor Relacionamento com o 

banco, optimizando o seu desempenho nesta área, com vista a gerirem a 

reputação junto destes stakeholders, de forma mais eficaz. Melhorar-se-á a 

interacção das organizações com os seus stakeholders. Embora os resultados 

tenham contribuído para dilucidar a resposta à questão da pesquisa, eles devem 

ser interpretados prudentemente já que  a análise se baseia em amostragem não-

probabilistica de gestores bancários. Logo, vincaría que não se afigura lícito, do 

ponto de vista metodológico, extrapolar os resultados para a população em geral. 

Não generalizaría estes resultados a todo o grupo de gestores bancários 

portugueses, o que, aliás, não constituía objectivo do estudo. Até que o 

conhecimento sobre critérios avaliativos se aprofunde e medidas com assento 

internacional sejam desenvolvidas, manter-se-ão limitações inerentes à avaliação 

da reputação das organizações. 

 

 

5.1.2 Limitações  
 

 

O presente estudo possui algumas limitações que devem ser identificadas. A  

limitação a nível de generalização é talvez a mais marcante. Como os resultados 

foram obtidos através de amostra seleccionada por amostragem não-

probabilística sujeita a critérios de disponibilidade e/ou conveniência dos 

respondentes, os resultados observados devem ser avaliados com prudência. Isto 

significa que a natureza da amostra inviabilizou a generalização de resultados.  

Acresce que enviesamentos ao nível da resposta e/ou da génese e selecção de 

itens sempre poderiam ser aduzidos. É possível que os resultados possam estar 

de alguma forma (não conscientemente) enviesados  como acontece com todo o 

processo de inquirição. Mas penso que o instrumento utilizado serviu os 

objectivos propostos. Na verdade, ab initio, tive em conta a advertência de 

Churchill (1979) que insiste num planeamento cuidado ao nível da recolha de 
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dados e da sua análise para melhorar a medição em marketing.  Quanto ao 

conteúdo, a existirem lacunas, elas dever-se-ão, essencialmente, ao facto de os 

gestores bancários terem omitido algum aspecto relevante ou de os especialistas 

não terem avalizado bem o índice. No entanto, como o propósito primordial da 

pesquisa era identificar os aspectos mais importantes, a sua consecução não foi 

afectada. O tipo de pesquisa usado neste estudo é o transversal, o que restringe 

informação sobre mudanças longitudinais nos critérios de avaliação. Apesar de os 

resultados não serem representativos, eles permitiram explorar a forma como os 

gestores bancários inquiridos reputam as organizações-clientes. E, embora seja 

impossível verificar a veracidade das respostas dadas, os procedimentos 

metodológicos seguidos surgem como critério para assegurar o rigor do estudo. 

 

 

5.1.3 Perspectivas ao nível da investigação 

 

 

De natureza predominantemente exploratória, o presente trabalho aponta 

resultados de interesse, que sugerem necessidade de investigação mais ampla 

nesta temática. A própria impossibilidade de generalizar os resultados veicula 

esta necessidade. Perdura, portanto, o interesse em pesquisa empírica 

continuada, sobre esta matéria, com especial incidência na concretização de 

iniciativas que visem aprofundar o conhecimento sobre os critérios avaliativos dos 

parceiros bancários e de outros grupos que interagem com as organizações. 

Convém comparar os resultados com os de outros grupos-alvo. Isto significa que 

não será suficiente inquirir só clientes, ou só trabalhadores, ou só fornecedores 

(Martin e Hetrick, 2006). Interessante seria organizar um repositório para 

compreender mudanças nos respectivos critérios. Uma outra questão prende-se 

com o comummente aceite pressuposto de que uma reputação positiva é um 

processo de longo prazo. Mas, no que diz respeito a organizações recentemente 

estabelecidas, estarão elas em vantagem ou desvantagem reputacional? Seria 

uma questão interessante a desenvolver. Uma pesquisa referenciada por Bennet 

e Kottasz (2000) conclui que, até ao momento, os serviços de gestão da 
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reputação que as organizações respondentes mais prestaram (segundo as 

variáveis evidenciadas pelo rating da Fortune - vide capítulo 2) situaram-se, 

sobretudo, ao nível da responsabilidade comunitária e ambiental, da qualidade 

dos produtos e serviços e da capacidade de inovar. Ainda segundo a mesma 

pesquisa, futuramente os clientes recorrerão a mais serviços para gerir a 

reputação. Surge, assim, outra pergunta passível de suscitar interesse 

investigativo: A reputação das organizações é uma moda na estratégia?  

 

 

 

5.2 Implicações de gestão e recomendações 

 

 

 

Face aos resultados obtidos, afigura-se-me referir, com especial ênfase, 

algumas implicações e algumas recomendações avisadas. Uma reputação 

positiva pode reforçar a posição da organização relativamente aos seus 

concorrentes. Todavia, se eles mesmos ostentarem uma reputação positiva, a 

organização terá de se esforçar por conhecer e manter o apreço dos 

stakeholders. No entanto, a avaliação da reputação será sempre tarefa inacabada 

porque não se conseguirá obter as avaliações de todos os indivíduos que 

interagem com a organização. Quando muito, ter-se-á avaliações mais ou menos 

representativas de diversos grupos-alvo. Além disso, uma vez que a validade das 

medidas a utilizar continua objecto de debate, torna-se presentemente oportuno 

conhecer os critérios de avaliação de cada grupo de stakeholders. Assim, se uma 

organização tem dificuldade em seleccionar e aplicar um método de avaliação da 

reputação ou considera prematuro usar um método antes de a investigação ter 

avançado mais neste domínio, ela terá sempre vantagem em, pelo menos, 

conhecer os critérios através dos quais é avaliada. Conhecê-los contribuirá para 

preservar ou melhorar uma reputação favorável ou para a rectificar quando é 

desfavorável. Efectivamente, conhecê-los deve afectar a estratégia e a alocação 

de recursos. Afigura-se ser este o papel da reputação na gestão estratégica. Urge 



Capítulo 5 

183  

que os gestores saibam gerir adequadamente. Isto implicará determinar os 

factores críticos da avaliação e, posteriormente, efectuar melhoria nesses 

factores. A gestão da reputação é uma disciplina emergente. No entanto, o 

simples bom senso advoga que comunicação e acção devem estar alinhadas e 

ser positivamente significativas para todos os stakeholders, a fim de que a 

organização possa haurir uma reputação positiva. Exige-se aos gestores a 

capacidade de harmonizar diferentes expectativas. Na verdade, de forma a 

oferecerem valor aos vários grupos de stakeholders, os gestores tirariam ganho 

em ponderar as opiniões, não só dos parceiros bancários, mas igualmente dos 

outros grupos que interagem com a organização. Stakeholders importantes para 

praticamente todas as organizações incluem clientes, trabalhadores, media, 

comunidade financeira (integrando accionistas, analistas financeiros, bancos) e a 

comunidade local (compreendendo agências governamentais, cidadãos locais, 

grupos cívicos). Outros stakeholders podem incluir parceiros de negócio (e.g. 

alianças), fornecedores, potenciais clientes, clientes perdidos, universidades e 

concorrentes. É importante ter presente que reputar é avaliar, julgar. E, realmente, 

há dois grandes motores da opinião dos stakeholders: a experiência directa com a 

organização e a experiência indirecta, largamente ancorada na cobertura 

mediática ou na rede informal de contactos, isto é, no “passa-palavra”. Os 

parceiros bancários surgem como potenciais líderes de opinião junto, quer da 

comunidade empresarial, quer da comunidade em geral. Eles podem, 

informalmente, difundir informação sobre as organizações, afectando-lhes a 

reputação de forma crítica. Assim para que a interacção com as entidades 

bancárias seja eficaz, devem considerar os critérios avaliativos usados. Além 

disso, o departamento “finanças”,  responsável pela interface com os bancos, 

deve  prestar atenção ao pessoal que contacta com os diversos balcões, já que 

este afecta as imagens detidas pelos bancários e, consequentemente, a 

reputação da organização. Os resultados implicam que conseguir uma avaliação 

positiva por parte dos parceiros bancários não é somente função de critérios 

financeiros (situação económico-financeira, entrega ao banco de informação 

económico-financeira credível da empresa-cliente). Uma boa cooperação 

(cumprimento pela empresa-cliente de prazos assumidos com o banco e 
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transparência no relacionamento da empresa-cliente com o banco)  pode, com 

certeza, reverter em benefícios. Entre outros, conhecimento “financeiro” do 

mercado e da concorrência, rumor positivo, predisposição favorável na 

negociação e rapidez na obtenção de pareceres solicitados. Para projectar uma 

imagem positiva e originar rumor favorável junto das entidades bancárias, o 

relacionamento com o banco é, por consequência,  crucial. Todavia, não é 

aconselhável descurar a interacção de uma empresa com todos os outros grupos 

com que se relaciona, uma vez que ela afectará, igualmente, o julgamento dos 

bancários, via convergência de opiniões. Não é de ignorar que os stakeholders 

internos, por exemplo, se encaixam também numa míriade de redes externas 

informais por onde escorrem factos, deslizam rumores, resvalam insinuações – o 

“passa-palavra” sobre a organização. A opinião dos parceiros bancários pode 

acabar por ser um reflexo da opinião da comunidade local, uma vez que eles são, 

por natureza, confluência de fluxos informacionais de variadíssimas fontes, 

privadas, públicas, pessoais, colectivas. A reputação ostenta, por conseguinte, um 

carácter endógeno (de formação interna) e um carácter exógeno (de formação 

externa), não permitindo que se exerça, na sua totalidade, o controlo que as 

organizações sobre ela procuram deter. A reputação surge impregnada de 

dinamismo próprio e evolui de forma quase autónoma. Efectivamente, não se 

consegue controlar a forma como os indivíduos integram a expressão difundida 

da avaliação de uma organização, exactamente porque os valores pessoais, que 

orientam as avaliações, diferem de sujeito para sujeito, de cultura para cultura. 

Explicitando: os critérios sobre a honorabilidade (credibilidade, honestidade, 

responsabilidade) das organizações podem apresentar-se diferenciados, de 

indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura.  E, inclusivamente, um mesmo 

acto comunicativo pode gerar uma percepção positiva para um indivíduo e uma 

percepção negativa para outro indivíduo. Não obstante as organizações não 

plasmarem todos os aspectos da reputação, elas determinam, até certo ponto, o 

modo como os outros as percepcionam (gerando percepções favoráveis na mente 

dos stakeholders). Consequentemente, incidir na comunicação será uma valência. 

E a organização procurará apresentar consistência entre comunicação e acção, 

menorizando a vulnerabilidade da reputação. Através da consistência entre a 
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comunicação e a acção, entre aquilo que diz e aquilo que faz, influenciará, ainda 

que relativamente, o rumo que a sua reputação possa tomar. Além disso, 

necessitará, de modo continuativo,  de incrementar o seu modus operandi, de 

adquirir, manter, fomentar o seu potencial de desenvolvimento, revelando uma 

parte integrante da qualidade da gestão. Mensurar intangíveis - neste caso, a 

reputação da organização – é, naturalmente, controverso. Porém, caso a 

organização decida “medir a sua reputação”, afigura-se que o importante seja 

optar por uma base de trabalho, de relativamente fácil implementação com 

possibilidade de ser continuamente aperfeiçoada. O interesse nos resultados da 

medição motivará por si só um melhoramento do processo e dos instrumentos 

utilizados. Convirá que tais instrumentos permitam, com carácter sistemático, 

pesquisar, conhecer, “medir”, integrar e melhorar. Entretanto, aguarda-se que 

entidades com cariz supra-nacional (FASB e União Europeia) tornem públicas as 

suas recomendações ou exigências quanto à medição do capital reputacional. 

Provavelmente só quando se conhecerem melhor os critérios avaliativos dos 

vários grupos de stakeholders e medidas da reputação forem desenvolvidas, 

usadas e publicadas sistematicamente pelos investigadores e gestores, a gestão 

da reputação será notada por muitos como um recurso corporativo. Assim, têm 

toda a oportunidade as palavras de Low e Kalafut (2002:207): “As we said 

elsewhere, we do not pretend to be the final word on this subject or to have the 

perfect answer.” Os autores acrescentam: “Nor do we think you should trust 

anyone who says he or she does. The field is too new, and everyone in it is 

continuing to learn from each other.” Do ponto de vista teórico, este estudo sobre 

critérios específicos de gestores bancários para reputar organizações, preenche 

um gap nesta área. Do ponto de vista da gestão, ele sugere que as organizações, 

para criarem e/ou melhorarem a sua reputação junto dos gestores bancários, 

potenciais key stakeholders, têm de apostar no relacionamento com o banco. E é 

sempre preferível geri-la de uma forma pro-activa (Tucker e Melewar, 2005). À 

semelhança de qualquer outro estudo empírico, os resultados devem ser filtrados 

à luz das limitações inerentes. Concluindo, diria que este estudo representa um 

passo para uma melhor compreensão dos factores que influenciam a reputação 

das organizações. 
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5.3 Considerações finais 

 

 

 

Resta-me esperar que o presente trabalho concite positivamente  o meio 

académico e venha a constituir um influxo proveitoso no meio empresarial. De 

facto, é meu desiderato que ele se traduza em divulgação de informação útil para 

as organizações, permitindo-lhes garantir a sua reputação junto do grupo gestores 

bancários.  
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O estudo (Study On The Measurement of Intangible Assets And Associated 

Reporting Practices, 2001-2003) analisou a metodologia de medição (holistica vs. 

atomistica; monetária vs. não-monetária). Alguns dos métodos analisados: 

Knowledge Capital Earnings (Lev, B.); Skandia Navigator (Edvinsson & Malone); 

Intangible Assets Monitor (Sveiby); Balanced Scorecard (Norton & Kaplan).  

Guimón (2002:5) enumera os modelos que, a seu ver, são mais reconhecidos: 

“Among the most renowned management models which have been developed are the Balanced 

Scorecard (Kaplan and Norton, 1996), the Skandia Navigator (Edvinsson and Malone, 1997), the 

Intangible Asset Monitor (Sveiby, 1997) or the Technology Broker (Brooking, 1996).” 

Relativamente aos modelos: Intangible Assets Monitor (Sveiby), Skandia 

Navigator (Edvinsson) e Intellectual Capital Index (Roos), Andriessen e Stam 

(2004:10) afirmam: 

“The logic of these models is that intellectual capital is the product of interaction of these three 

different classes of intangibles: human resources, organizational resources and relational 

resources (Roos, 2003).”  

Continuando: 

“Comparison of several intellectual capital models (table 3) shows us that many of them are based 

on a more or less same classification (Stam,1999, Stam, 2001).” 

 

Para Starovic e Marr (2003:7), o facto de que o que se aplica a uma organização 

pode não se aplicar a uma outra, tem arrastado consigo a diversidade a nível 

metodológico: 

“This leads us to the third problem: the idiosyncratic nature of IC. What is valuable for one 

company may be worthless for another. This has resulted in diverse measuring systems that make 

comparability across companies and sectors difficult.” 

Métodos utilizados na área da medição são abordados pelos autores: 

(“Generic models”) 

Balanced scorecard 

Performance prism 

Knowledge assets map approach 
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(“Individual company models”) 

The Skandia navigator 

Ericsson’s cockpit communicator 

Celemi’s intangible assets monitor 

Ramboll’s holistic company model 

Bates Gruppen Company IQ measurement system 

Métodos utilizados na área da atribuição de valor (“valuation”) abordados pelos 

autores: 

The value-added approach 

The value creation index 

Market or value-based approach 

Tobin’s q 

Calculated intangible value 

Matching assets to earnings – the Baruch Lev method 

Human resource accounting 

Value-added intellectual capital coefficient. 

 

O Report on the Feasibility of an Enterprise Data Repository on Intangible Assets 

oferece uma síntese de modelos (“Accounting models”, “Non-financial metrics 

approach” e “New business reporting models”), que inclui: 

“1FASB (SFAS 141 & 142) 

2AICPA 

3SEC (MD&A Guidelines) 

4 The Danish Intellectual Capital Statement 

5 The Intangible Assets Monitor 

6 The Skandia Intellectual Capital Navigator 

7 The Balanced Scorecard 

8 GRI 

9 MERITUM 

10 PwC 

11 KPMG” 

(Mantos Associates, 2004b:18). 
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O relatório RICARDIS (2005) dispõe de uma síntese de guidelines e respectivos 

endereços de website: 

ARC ICReport 

Danish Guidelines 

IC-dVAL® 

Wissensbilanz 

PiP project 

MERITUM 

Intellectus Model® 

IC-Rating™ 

(RICARDIS, 2005, Part 1:63). 

 

Van der Zwan (2005) menciona países europeus que já operacionalizam a nível 

nacional, guidelines: 

“Member States:  

National Guidelines: Austria, Denmark, France, Germany, Iceland, Spain and Sweden”. 

 

Smith e Mc Keen (2003:4) enunciam dois tipos de medidas: 

“There are essentially two types of measures in use: those that measure the stocks of intellectual 

capital/ knowledge and those which measure its effectiveness in delivering value (VanBuren, 

1999).” 

Os autores listam medidas que foram abordadas por outras autorias: 

“Current Measures of Intellectual Capital 

Balanced scorecard (Stivers & Joyce, 2000) 

Intellectual capital “vital signs” scorecard (Vanderkaay, 2000) 

Human capital bridge (Stamps, 2000) 

Skandia Navigator (Bontis, 2000) 

IC-Index (Bontis, 2000) 

Technology Broker (Bontis, 2000) 

Intangible Asset Monitor (Bontis, 2000) 

Knowcorp (Bontis, 2000) 

Tobin’s Q (Bontis, 2000) 

MVA and EVA (Bontis, 2000) 

Citation Weighted Patents (Bontis, 2000) 

Human Resource Accounting (Bontis, 2000) 

Intellectual Capital Management Model (VanBuren, 1999) 

Human EVA; Human Capital ROI; Human Capital Market Value (Fitz-enz, 2000) 
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Calculated Intangible Value (CMA, 1999) 

Innovation (Stewart, 1997) 

Employee Attitudes (Stewart, 1997) 

Tenure, turnover, experience, learning (Stewart, 1997) 

Customer satisfaction (Stewart, 1997)” 

(Smith e McKeen, 2003:Appendix A). 

 

Upton, Jr (2003:471), no artigo “Challenges From the New Economy for Business 

and Financial Reporting”, destaca quatro posições face à medição e relato de 

intangíveis: 

Na primeira posição, encontram-se os que consideram necessário um novo 

modelo de relato (“new financial reporting paradigm”), uma vez que a informação 

de carácter financeiro se fixa no passado (“backward-looking”); 

Na segunda posição, situam-se os que advogam o desenvolvimento de um 

conjunto de medidas para avaliar informação de carácter não-financeiro, que 

permita a comparação entre organizações; 

Na terceira posição, enquadram-se todos os que defendem a necessidade de 

padrões contabilísticos que tornem possível o reconhecimento e a medição de 

activos intangíveis gerados internamente; 

Na quarta posição, estão quantos entendem que alterações neste assunto não 

serão benéficas: “Some maintain that existing business and financial reporting is adequate to 

the purpose for which it is intended. Those who hold this view maintain that changes, especially 

mandated changes, will do more to harm the usefulness and credibility of reporting than to improve 

its usefulness.” 

 

Masino (2003:5) confirma a diversidade a nível de metodologia de medição: 

“First we need to consider the present debate about models for reporting and measuring 

intangibles. While there is a growing diffusion and acceptance of general (and somewhat generic) 

guidelines and conceptual structures for models, we are still far from finding a set of widely shared 

operational guidelines, indicators, variables, methods, specific concepts and constructs. A wide 

array of different models is available, and each model has strengths and weaknesses.” 

 

Com efeito, não se deve perder de vista a ideia de que dificilmente se obterá uma 

medida quantitativa uniformizada, quando muito, considerar-se-á uniformizável o 

processo de medição de intangíveis (diferentes fases aconselháveis):  
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“Firms are unique in their intangibles and use that uniqueness to create competitive advantage, 

also with respect to Intellectual Capital. Creating a uniform and “one size fits all” – metric denies 

that unique intangible position and, thus, will destroy competitive advantage: However, what can be 

uniformized is the development process, notably the (stages of the) educacional process part of it.”   

(CORDIS, 2003) 

Curiosamente, a  propósito da medição da reputação (intangível), também 

Wiedmann e Boecker (2004:18) têm por adequado o desenvolvimento de medidas 

diferenciadas: 

“For the sustainable support of the planning and control of successful reputation management, it 

appears particularly expedient to develop differentiated measuring concepts for the recording and 

evaluation of existing corporate reputation as a basis for the definition of operational targets for a 

future-oriented elaboration of reputation strategies and measures.” 

 

A NFF (2002:7) acentua o carácter de especificidade que rodeia o processo de 

relato de informação não-financeira: 

“The report will need to be business specific and the information must be relevant” 

Ainda: 

“Which parameters, information and measures are of interest to the individual business enterprise, 

is decided by the enterprise’s strategy, development stage, size, sector and etcetera.” 

 

Andersen e Striukova (2004) vêem cautelosamente o processo de medição de 

intangíveis, preceituando necessidade de mais investigação nesta área: 

“However, the complexity surrounding IC and intangible assets is manifold. We need to establish 

more empirical research to explore further and more genuinely the dynamics of such value drivers. 

With respect to identifying the IC and intangible assets of modern enterprise, it is evident that many 

different perceptions can be drawn from the theoretical literature. 

However, it is difficult to advance our understanding for valuing (or measuring) and managing such 

assets without more empirical research.”  

(Andersen e Striukova, 2004) 

 

O relatório “creating value from your intangible assets” (dti, 2001) faz notar o 

perigo inerente à atribuição de valor financeiro a intangíveis: 

“Attempting to place a financial value on specific intangibles was seen as unreliable, potentially 

misleading and dangerous.” 

(dti, 2001:35) 
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No projecto B2B Metrics (2005:83), explicita-se o facto de a medição de 

intangíveis estar ainda numa fase incipiente: 

“From the extensive interviews conducted in the pilot phase, it appeared clearly that the 

measurement of intangibles is still in its infancy and that subsequently a huge amount of efforts has 

to be dedicated to increasing awareness, developing (competing) models and providing institutional 

support to a certain level of harmonisation.” 

A opinião de que o relato de intangíveis está numa fase embrionária é sublinhada 

pelo relatório RICARDIS (2005): 

“Experiments are being conducted in many European countries and in Asia and new lessons are 

being learned everyday. There is still a lot that we do not know, so the Group has been modest in 

its assertions.” 

(RICARDIS, 2005, Part 1:15) 

Smith e McKeen (2003:1) enveredam por igual trilho: 

“Since valuing intellectual capital is a very new field, both the theories and practices involved are 

still highly experimental (Stewart, 1997).” 

 

Guthrie et al. (2003:437-438) consideram que a medição do Capital Intelectual 

(IC) ainda se encontra numa fase teórica imatura - (“theory building stage”): 

”Almost all of the papers indicate that IC, despite about ten years of experience, is still in an 

immature theoretical phase. For example, Marr, Gray and Neely hold that IC measurement remains 

at the theory building stage, and Chaminade and Johanson propose that the culture dimension 

should be considered in IC theory building.” 

A este propósito, Guimón (2002:21) defende um esforço de coordenação a nível 

de investigação, aduzindo motivos para as dificuldades de harmonização: 

“While many argue that we are still at an early stage of research where the variety of initiatives and 

perspectives stimulates new insights, it is also clear that increased effort should be made in the 

future to coordinate the different research groups which are working to provide guidelines for 

reporting on intellectual capital. But, at the same time, there are forces that push in the opposite 

direction.” 

Particulariza: 

“Specifically, resistance to change and vested interests among the various parties promoting 

specific approaches (professional bodies, research groups, entrepreneurial associations, national 

governments, etc.) are an important obstacle to standardization that might prove difficult to 

overcome.” 

(Guimón, 2002:21) 
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Starovic e Marr (2003:4), pronunciando-se sobre os vários métodos existentes, 

confirmam as suas limitações: 

“All have limitations and many suffer from a lack of practical testing. But this is still a developing 

field, with contributions from many disciplines, so the lack of consensus is not surprising.”  

Ainda (2003:26): 

“It may take a while to reach a consensus on what constitutes the best model for managing and 

reporting intangible value drivers.” 

 

Smith e McKeen (2003:1) dão voz à frustração de académicos e executivos 

quanto aos instrumentos de medição de intangíveis: 

“Practitioners and academics alike have expressed both frustration and dissatisfaction with the 

current state of our ability to measure almost any sort of intangible (Bontis, 2000). This is coupled 

with the fact that there is wide recognition of the limitations of our current cost accounting system to 

capture actual firm performance (Tanazsi and Duffy, 2000).” 

Bontis (2001:3) afirma: 

“Accountants and financial analysts have tried to develop metrics to measure these intangible 

assets, but these metrics typically are company-specific, do not easily conform to Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP), and are not general enough for the Financial Accounting 

Standards Board (FASB) or the Securities and Exchange Commission (SEC) to adopt.” 

Roos et al. (2005:7) sublinham, por sua vez, a ineficácia dos instrumentos 

disponíveis: 

“As stated in the introduction to this paper, the business community today lacks powerful and 

standardised tools for measuring the performance of a company i.e., of all its resources and their 

transformations.” 

Prosseguem (2005:7-8): 

“The issue is whether either of these approaches can meet the need in an auditable, useful, and 

secure way. Internally, this means a measurement regime that gives managers the levers 

necessary to guide the business while not instilling bad behaviours through measuring the wrong 

things nor imposing a heavy burden of measurement of people who have better things to do. 

Externally, it means providing stakeholders and potential investors with the often long-term 

information they need but without disclosing sensitive strategic intentions to competitors.” 

 

Para Gow (2002:47-48), embora os instrumentos disponíveis não tenham 

aplicação imediata no ambiente das PMEs (Pequenas e Médias Empresas), seria 

desejável a concretização de um instrumento on-line: 
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“None of the tools or methodologies identified would appear to have immediate, specific application 

to the wider SME environment and all require further, detailed evaluation to assess their suitability 

for use in such a forum. However, there is a degree of commonality amongst them, and once an 

evaluation has been undertaken it should not prove to be an onerous task to formulate a suitable 

model or design for an on-line tool using existing knowledge of SME requirements.” 

A autora (2002:48) passa a sugerir a criação de uma entidade responsável pela 

sua implementação junto da comunidade PME: 

“It is likely that the use and applications for such a tool could best be managed centrally on behalf 

of the SME community. Such central administration and training would also help justify the costs 

associated with such an exercise as it is likely that an SME could find the costs associated with 

purchase; training and application of an IA Management Tool to be prohibitive.” 

E: 

“Thus overall, it would appear that although there is no tool immediately available for 

implementation in the SME environment, there would appear to be a number of applications which 

warrant further evaluation to assess their suitability for adoption and use with SMEs together with 

an umbrella organisation which could provide expertise and back-up as required.” 

 

Guimón (2002:21) vê na adopção e utilização da linguagem XBRL um catalizador 

capaz de acelerar os esforços de harmonização no relato do capital intelectual: 

“Moreover, the growing efforts being made by regulators worldwide in the search of greater 

comparability of financial statements through XBRL (Bonsón, 2001) could act as a catalyst for 

accelerating harmonization efforts in intellectual capital reporting.” 

reconhecendo, todavia, que há, ainda, um longo caminho a percorrer: 

 

Anderson (2005:3) explana o conceito de XBRL: 

“XBRL is a computer language that allows users of information to prepare, publish, exchange and 

analyze financial statements easily, quickly and cost-effectively, no matter what technology 

platform is being used. XBRL makes it possible, among other things, for financial reporting to occur 

over the Internet using a common language. XBRL improves and speeds access to financial 

information by making it possible to communicate that information across different software formats 

and technologies. We believe it will benefit all stakeholders in the information value chain, including 

public and private companies, professional accountants, regulators, analysts, the investment 

community, capital markets and lenders, as well as key third parties, such as software developers.” 

Para esta questão, consultar o Report on the Feasibility of an Enterprise Data 

Repository on Intangible Assets, Volume III (pp. 44-47) e o site www.xbrl.org. 
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O relatório RICARDIS (2005) reforça a importância de desenvolvimento de 

standards XBRL: 

“A very long list of intangibles is already included in the latest published taxonomy (last version 

January 2005), but it includes only the Intangible Assets accepted as such by the IASB. There is 

nothing done yet about the rest of the IC items. 

Having in mind the potential benefits resulting from an XBRL taxonomy of some IC items, the 

Expert Group suggest that the Standardization Task Force works with the XBRL system governing 

bodies with the aim of developing a prototype for IC items.” 

(RICARDIS, 2005, Part 1:99) 

 

A propósito de estandardização, o relatório RICARDIS tece algumas 

considerações de pertinência: 

“The Standardisation of the intellectual capital reporting is at the same time an important and 

delicate issue.” 

(RICARDIS, 2005, Part 1:95) 

“However, standardisation is also a delicate issue, because ICR is a tool, which should be 

essentially designed around the specific features of each organisation and its activity. Therefore, 

the standardisation of ICR cannot be too extreme for the very nature of this document. Further, the 

diverse contents of IC Reporting are consistent with the fact that entities operate in dissimilar 

sectors, and this should be remembered when facing a standardisation effort.” 

(RICARDIS, 2005, Part 1:95) 

“Another delicate issue in this subject area is the actors that should be in charge of this ICR 

standardisation process. The HLEG believes that this effort cannot be carried out but primarily by 

the organisations that represent different stakeholders as well as the users of IC reports 

(employers, banks, accounting firms, managers, stock exchange agencies, trade unions, and 

alike).” 

(RICARDIS, 2005, Part 1:97) 

E: 

“Standardisation of ICR is not an easy process, and certainly it will require some time to be 

achieved also in its minimal terms. The emergence of a generally agreed structure and a set of 

common indicators should find its roots in the best practices and experimentation of companies 

and other organisations which have started using this reporting tool.” 

(RICARDIS, 2005, Part 1:97) 

 

Segundo o relatório Report on the Feasibility of a pan-European Enterprise Data 

Repository on Intangible Assets (2004b:32), encontra-se já em curso uma 

iniciativa para chegar a um modelo consensual (“consensus model”): 
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“The PwC model is considered a step towards a completely new reporting model. However, there 

is, as of now, no consensus behind one such model. The AICPA Special Committee on Enhanced 

Business Reporting is working to create such a consensus model.” 

Para já, Guimón (2002:2) argumenta que as recomendações “MERITUM 

Guidelines” e “Danish Guideline” são as mais relevantes quanto a recomendações 

de cariz prático, para empresas que pretendam gerir e relatar o capital intelectual: 

“They are arguably the most relevant guidelines in place aiming to provide practical guidance to 

firms in the process of managing and reporting on intellectual capital. Among existing initiatives, 

they probably have the strongest institutional and corporate support.” 

 

O relatório RICARDIS (2005, Part1:7) chama a atenção para o facto de as 

empresas preferirem, porventura, instruções pormenorizadas e “ready to use” 

templates para implementarem relatórios de capital intelectual: 

“In fact, firms would have to be educated on the importance of “knowledge sharing” and would 

prefer detailed instructions in the form of guidelines with some “ready to use” templates with which 

to implement IC statements.” 
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