
 



 

2 



 

3 

 

 

 

University of Aveiro  

Department of Economics, Management, and Industrial 

Engineering (DEGEI) 

 

IMC 2015  

International Management Conference 

26th June 2015 

 

 

FINAL VERSION 

24
th

 July 2015 

 



 

4 

Title 

IMC 2015: Proceedings of the International Management Conference 

 

Editors 

Manuel Au-Yong-Oliveira, António Carrizo Moreira, João José Pinto Ferreira, Ramiro 

Gonçalves 

 

Scientific Committee 

Manuel Au-Yong-Oliveira, António Carrizo Moreira, Daniel Polónia, José Vale, Raquel 

Fonseca, Vera Vale, Jorge Mota, Victor Moutinho, Hugo Figueiredo, Nina Szczygiel, Ramiro 

Gonçalves, João José Pinto Ferreira 

 

Design 

Núcleo de Estudantes de Gestão da Associação Académica da Universidade de Aveiro 

 

Publisher 

UA Editora, University of Aveiro 

 

1st edition – July 2015 

 

ISBN 

978-972-789-451-2 

 

Cataloging in publication 

International Management Conference “IMC 2015”, Aveiro, 2015 

 

IMC 2015 [Electronic resource]: proceedings of the International Management Conference / 

eds.  Manuel Au-Yong-Oliveira… [et al.]. – Aveiro: UA Editora, 2015. – 380 p. : il, color. 

 

ISBN 978-972-789-451-2 

 

Management // Strategy // Operations management // Human resource management // 

Innovation // Finance // Marketing // Internationalization // Business  

 

CDU 658 



 

5 

INSTITUTIONAL PARTNERS 

University of Aveiro 

Department of Economics, Management, and Industrial 

Engineering (DEGEI) 

SAGE 

www.appuro.com 

 



 

6 

DEGEI – Proud to host the IMC 2015 

The Department of Economics, Management, and Industrial Engineering (DEGEI) of the University of 

Aveiro was proud to host the IMC 2015 conference, which brought together a total of 37 accepted 

papers, an effort which involved a total of 109 authors and co-authors, following the peer-review 

process. Research can thus be seen to increasingly be a team effort. An additional 18 authors and co-

authors submitted videos to be evaluated for the IMC 2015 best video competition. This brings the 

total number of participants in the IMC 2015 to 127 people. We commend the IMC 2015 prize winners 

(best paper, best video, runners-up best video) for their efforts and comment that the task of attributing 

prizes was far from an easy one, given the exceptional level of the submissions. Our thanks to the 

Organizing Committee, the Scientific Committee, the staff of DEGEI, the Nucleus of Management 

Students (NEG), and to the UA Editora. Special thanks to our sponsors who made the IMC 2015 

possible: Sage and www.appuro.com. In the IMC 2015 opening session we had the pleasure of 

welcoming and listening to Dr. Pedro Violas Sá and Dr. Carlos Silva, from COTESI and the Violas 

Group, and to Eng.º Manuel Machado, entrepreneur and specialist in technology. Our thanks to these 

keynote speakers for having shared their valuable experience with us. We hope that the IMC 2015 

was as enjoyable for you as it was for us, at DEGEI, and wish you all the best for the future. 

 

Carlos Costa  

Full Professor 

Director of the Department of Economics, Management, and Industrial Engineering (DEGEI), 

University of Aveiro 

E-mail: ccosta@ua.pt  

 

 

 

 

http://www.appuro.com/
mailto:ccosta@ua.pt


 

7 

Management – A complex task 

The challenge of management, as the proceedings of the IMC 2015 conference show, is an evermore 
complex task. Managers have to master strategy, human resource management, innovation, 
marketing, operations management, business models, finance, and internationalization, among others, 
as well as being able to predict change in the environment. Connectivity provided by the Internet, 
around the clock, means that consumers have a non-stop, ongoing conversation with their preferred 
brands, wherever they are located, around the world. What academia seeks to achieve is to get 
students to realize what the right market-related questions to ask are, and to recognize further that 
these questions are always changing, also in view of significant leaps forward with regards to 
technology, which does not cease to surprise us. 

Organizing a conference is always a risk. The courage of the participants who sent their submissions, 
to IMC 2015, in many cases their first academic submission of this kind, and the subsequent 
presentation of the research, we hope will constitute a major milestone and a significant step for those 
participants aiming to become respected researchers in the academic world.  

Academia and professionals in industry need to come closer together, in an effort to better prepare 
students for their professions, but also to ensure that research is relevant and of practical use. The 
importance of the generation of new theory is paramount, albeit theory that is focused on real 
problems and solutions. The keynote speeches, by Pedro Violas Sá, Carlos Silva, and Manuel 
Machado, were testimony that academic conferences can be worthwhile but also interesting, too. 
Management is about making tough decisions, especially in times of recession and fierce competition, 
and increasingly involves travel abroad.  

The true victory for academia is to attract more interest, with more and more people wanting to further 
their knowledge in higher education institutions. As a Co-Chair of IMC 2015 I would like  to thank all of 
those who chose to participate in some way, whether with academic / multimedia submissions or as a 
part of the organization effort. Most successful endeavours are a result of superior team work, and the 
IMC 2015 was no exception. My heartfelt thanks to you all.  

 

Manuel Au-Yong Oliveira 

Co-Chair IMC 2015 

Member of the Executive Committee of the Department of Economics, Management and Industrial 
Engineering (DEGEI), University of Aveiro 

E-mail: mao@ua.pt  

 

 

mailto:mao@ua.pt
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A gestão como motivo de diferenciação 

A gestão é hoje em dia motivo de diferenciação no mundo competitivo global em que vivemos. A 
interdependência dos contextos socioeconómicos e dos mercados é tão premente que as empresas 
têm necessidade de gestores com visão e entendimento internacional. As discussões dos temas mais 
relevantes a nível internacional começam hoje a ser debatidas em salas de aulas, workshops e 
conferências onde a interação entre professores e alunos é cada vez mais premente, não só pela 
necessidade de moldar futuros profissionais, bem como pela patilha de sentimentos e visões que 
entrelaçam o passado, presente e futuro, numa perspetiva multidisciplinar. 

A International Management Conference 2015 constituiu o início de uma nova etapa para todos os 
que participaram neste evento único: para os alunos/conferencistas foi uma oportunidade única de 
partilhar as aprendizagens e experiências enriquecedoras do capital humano em desenvolvimento; 
para os docentes/investigadores, a oportunidade de testemunhar o fruto do seu empenho. Para todos 
nós, uma coisa é certa: o futuro é promissor. Foi grato ver o entusiamo de todos os que participaram 
e deram vida à IMC 2015. 

O caminho faz-se caminhando. A gestão deve tirar proveito do conhecimento internalizado e 
incorporá-lo nos serviços futuros. Claramente, o desafio está lançado: a inovação, as finanças, a 
contabilidade, as metodologias de investigação, os instrumentos, as técnicas e as ferramentas de 
gestão têm de estar presentes em futuros eventos para podermos ir ao encontro de um público cada 
vez mais exigente.  

Um bem-haja a todos os que fizeram este evento ser importante!  

 

António Carrizo Moreira  

Co-Chair IMC 2015 

Coordenador da Área de Gestão  

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial (DEGEI), Universidade de Aveiro  

E-mail: amoreira@ua.pt  

 

 

mailto:amoreira@ua.pt
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Management - A skill required by entrepreneurs 

The challenge of improving management processes, in academia and in industry, is also a challenge 
embraced at the Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP), in particular in the 
Department of Industrial Engineering and Management. As Director of the Master’s in Innovation and 
Technological Entrepreneurship (MIETE, FEUP), since 2004, one can be aware that much of what 
was discussed at the IMC 2015 conference is of both theoretical and practical relevance to 
management students, wherever they may be located. Closely linked to technology and innovation, 
entrepreneurship requires a broad set of skills, which revolve around the heart of the entrepreneurial 
enterprise: the entrepreneur him- or herself. However, even entrepreneurs are required to manage.  

Attending conferences such as the IMC 2015 is a way to establish ties with other researchers, 
including the co-authors with whom one performs research. These ties often endure over time and 
prove to be priceless, with regards to knowledge shared and continuous learning. Academic research 
involves identifying a gap in the literature and asking a relevant research question and so is the basis 
of much of what is done throughout one’s life, in search of the betterment of society. We must 
commend those who chose to participate in the IMC 2015 and hope that the connections established 
also endure the test of time, surviving well into the future. We thus thank all attendees and contributors 
and hope to cross paths again soon. 

 

João José Pinto Ferreira 

Co-Chair IMC 2015 

Associate Professor with Habilitation, FEUP 

Director of the Master’s in Innovation and Technological Entrepreneurship (MIETE, FEUP)  

E-mail: jjpf@fe.up.pt  

 

 

 

 

 

 

mailto:jjpf@fe.up.pt


 

10 

Alinhamento do Negócio com as Tecnologias de Informação – Um desafio 
crítico 

Num mundo complexo constituído por múltiplas e diversificadas organizações, clara manifestação de 
uma elevada especialização e crescente interdependência, as tecnologias abrem novos caminhos, 
alargam horizontes, criam novas oportunidades e ameaças e revolucionam e reescrevem os modos 
tradicionais de criar e conduzir os negócios (Gonçalves et al, 2008).  

Os últimos anos têm sido decisivos para a formação desta conjuntura a nível mundial, sendo 
particularmente assinalável a influência de um conjunto diversificado de efeitos e tendências 
associadas à aceleração do progresso científico e tecnológico no domínio da informação (Morais et 
al, 2012). De facto, num contexto global de dinamismo e mutabilidade crescentes, em rapidez e 
intensidade, a permanente revolução tecnológica, as novas redes de comunicação, o cenário de 
globalização, são apenas alguns dos condutores fundamentais que marcam a “Era da Informação e 
do Conhecimento” e provocam uma permanente revolução de valores, saberes e perceções em 
praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Na atualidade, o conhecimento é o recurso 
estruturador da nova sociedade emergente e aquele que pode permitir a criação de vantagens 
estratégicas de elevado valor. Para o obter, necessitamos de gerir eficazmente a informação que se 
encontra quase sempre dispersa por múltiplas bases de dados que servem de suporte a diferentes 
tipos de sistemas. O acesso à informação de que necessitamos em múltiplas plataformas não é uma 
tarefa fácil, pelo facto de esta não se encontrar integrada, no formato correto e também devido às 
necessidades serem cada vez mais dinâmicas e voláteis. 

Desta forma crescer de forma sustentada baseada na Inovação é cada vez mais um desafio para as 
organizações, obrigando a um esforço concertado de alinhamento do Negócio com as Tecnologias de 
Informação, cada vez mais as duas faces de uma mesma moeda. Pelas razões apontadas, classifico 
como de grande importância a realização desta 1ª edição da IMC - Conferência Internacional de 
Gestão, onde se pretende através da partilha de experiencias oriundas da academia e das 
organizações, a capacitação dos futuros profissionais em diversas temáticas da área da gestão.  

 

Ramiro Gonçalves 

Co-Chair IMC 2015 

Professor Associado com Agregação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Investigador Integrado do INESC TEC 

E-mail: ramiro@utad.pt  

Referências: 

Ramiro Gonçalves; João Varajão; José Bulas-Cruz; João Barroso (2008). A model of electronic 
commerce initiatives in Portuguese organizations. Interciencia, 33, 2: 120-128.  

Elisabete Morais; José Pires; Ramiro Gonçalves (2012). e-Business Maturity: Constraints associated 
with their evolution. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 280-300. doi: 
10.1080/10919392.2012.696952.  
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Testemunho Sage – DEGEI – Universidade de Aveiro  

Na Sage reinventamos negócios e trazemos a energia, experiência e tecnologia para inspirar os 
nossos clientes a realizar os seus sonhos. Queremos ser o melhor parceiro das empresas na gestão 
dos seus negócios, disponibilizando-lhes ferramentas de gestão e apoiando-as para que tenham 
muito sucesso.  

A Sage é uma empresa do FTSE 100 com 14.000 funcionários em 24 países.  

Em Portugal, a Sage possui atualmente uma equipa de 180 colaboradores, mais de 100 mil 
utilizadores e uma rede de 1.500 Parceiros.   

A pensar nos desafios atuais da economia global, em que as empresas privilegiam cada vez mais os 
profissionais que aliam conhecimentos teóricos às competências práticas e, sobretudo, o contacto 
com as tecnologias de informação, olhamos para o Ensino como uma prioridade.  

Ao longo do último ano, temos vindo a construir este caminho, estabelecendo algumas parcerias e 
desenvolvendo vários projetos. É neste contexto que temos mantido um relacionamento estreito com 
o Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial (DEGEI) da Universidade de Aveiro 
que consideramos uma referência no Ensino Superior. Esta relação de parceria concretizou-se, neste 
último ano letivo, no patrocínio e apoio a vários eventos levados a cabo pela faculdade:  

 Leadership Tournament;  

 Workshop Sage;  

 Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão,  

 IMC 2015 - International Management Conference 

Abrimos as portas dos nossos cursos de verão aos alunos do DEGEI como forma de enriquecerem 
os seus CVs com uma formação muito prática e orientada, e continuamos a lançar o desafio para 
estudarem o mercado das Tecnologias da Informação, um espaço de partilha comum.  

As pequenas e médias empresas têm cada vez mais necessidade de quadros qualificados que 
contribuam ativamente para a melhoria da sua performance, tornando-as mais competitivas e 
capazes de crescer. É neste espirito que nos desafiamos a promover a partilha de know how, a criar 
novos projetos e a aprofundar a nossa relação com o DEGEI procurando contribuir para uma 
aproximação dos alunos às empresas e à sua gestão. 

Assim, nos próximos anos, desejamos continuar a promover iniciativas que possam fazer a diferença 
na comunidade académica da Universidade de Aveiro e, em particular, do DEGEI.  

Estamos certos, que juntos criaremos o Futuro.  

Maria Antónia Costa  

Country Manager Sage Portugal  
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Appuro – Uma plataforma de marketing digital 

O Marketing Digital é identificado como uma indústria impulsiva e volátil, que obriga as empresas a 
uma constante adaptação; foi então que Miguel Cruz e João Melo resolveram criar uma startup e 
desenvolver uma plataforma única que a partir de um só local as empresas e instituições pudessem 
usufruir de ferramentas simples e sempre atualizadas, que lhes permitissem interagir com os seus 
clientes de uma forma rápida, aumentando o envolvimento social e podendo vender online. 

Parece ser uma missão complicada, mas a Appuro acredita estar a ajudar verdadeiramente as 
empresas a melhorarem os seus resultados com uma solução moderna e sempre atualizada em 
função das tendências do mercado. 

www.appuro.com é assim uma plataforma de marketing digital onde qualquer pessoa pode construir 
um website moderno, criar publicações para as redes sociais e em breve vender online de forma 
inovadora. 

Para nós conceitos como otimização da plataforma e motores de pesquisa, utilização das redes 
sociais para melhorar as taxas de conversão e ganhar novos clientes, a utilização do Mobile (método 
das massas) e novos métodos de pagamento, devem ser prioridades das empresas; por esse motivo 
são vistos com especial atenção, para abraçarmos estas tendências atuais. 

A Parceria realizada entre a Appuro, S.A e a conferência IMC 2015, que teve lugar na Universidade 
de Aveiro, em 26 de junho de 2015, contribuiu para a realização do website da conferência em 
tempo recorde e a sua respetiva divulgação. A equipa Appuro agradece, assim, a confiança que a 
referida organização do evento teve e que depositou em nós, e afirma que continuamos disponíveis 
para colaborar com esta instituição para a continuidade deste ou de outros projetos. 

À equipa que organizou a International Management Conference 2015 votos de muito sucesso. 

 

Miguel Cruz  

Chief Executive Officer (CEO) Appuro  
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AFRICAN MANAGERS’ ATTITUDES TOWARD OLDER WORKERS: A 
COMPARATIVE ANALYSIS 

Andreia Vitória1, Tânia Ribeiro2, Arménio Rego3, Leonor Ribeiro4 
1Universidade de Aveiro (PORTUGAL), atvitoria@ua.pt  

2 Jason Associates (MOZAMBIQUE), and ISCTE Business School (PORTUGAL), 
tribeiro@jasonassociates.com 

3 Universidade de Aveiro, and Business Research Unit: ISCTE-Instituto Universitário de 
Lisboa) (PORTUGAL), armenio.rego@ua.pt  

4 Universidade de Aveiro (PORTUGAL), leonoraribeiro@gmail.com  

Abstract  

In an era of labor force ageing, managing, motivating, and attracting older workers are major 
challenges that organizations must face, now and over the next decades. Managers’ attitudes toward 
older workers represent considerable constraints to such a need. Almost all studies about this topic 
have been carried out in Western countries. Considering the African cultural, economic and social 
idiosyncrasies, it is important to study if the empirical pattern found in other contexts is, or is not, 
replicated in such a context. With this in mind, this study aims to test (1) if the five-factor model of 
managers’ attitudes toward older workers identified in Portugal and Brazil (Vitória, Rego, & Vilas-Boas, 
in press) is found in Africa; and (2) how those attitudes predict managers’ decisions toward older 
versus younger workers. Seventy eight managers from Mozambique and Angola reported their 
attitudes toward older workers and made decisions regarding three scenarios. The main findings are 
as follows: (a) the five-factor model of managers’ attitudes does not fit the data satisfactorily; however, 
after removing six items, the model fits the data reasonably well; (b) although African managers 
(versus Brazilian and Portuguese ones) show slightly more positive attitudes toward older workers, 
they present stronger discriminatory decisions toward older workers in the three scenarios. Therefore, 
the empirical pattern is significantly different from the one identified in the Portuguese and Brazilian 
samples. 

Keywords: managers’ attitudes toward older workers; Africa; discrimination 

1 INTRODUCTION  

We are witnessing the increasing workforce ageing, as a result of population ageing worldwide. In this 
sense, managing, motivating, and attracting older workers are major challenges that organizations 
must face, at the present and over the next decades. Nonetheless, managers’ attitudes toward older 
workers represent considerable constraints to such a purpose (Kadefors & Hanse, 2012). Negative 
stereotyping and inaccurate beliefs about older workers lead many (especially young) managers and 
organizations to consider older workers as less productive, less competent, less committed to work, 
less innovative, less willing to accept the introduction of new technology, more resistant to change, 
less interested in learning and developing their competences, less cognitively capable (e.g., Backes-
Gellner, Schneider, & Veen 2011; Cappelli & Novelli 2010; Cuddy, Norton, & Fiske, 2005; Fineman, 
2011; Kanfer & Ackerman, 2004; Maurer, Barbeite, Weiss, & Lippstreu 2008; Ng & Feldman, 2012), 
and mainly interested in retiring as soon as possible (Capowski, 1994; Gendron, 2011; Midtsundstad, 
2011). A large body of research suggests that these beliefs are “mistaken and irrational” (Loretto, 
Duncan, & White 2000, p. 283) and that age is a poor proxy for performance (Fineman, 2011).  

In this paper, we aim to explore the relationship between African managers’ attitudes toward older 
workers and their decisions in three scenarios (two related to hiring and one to selecting a worker for 
training). Almost all studies about this topic have been carried out in Western countries. Considering 
the African cultural, economic and social idiosyncrasies, it is important to study if the empirical pattern 
found in other contexts is, or is not, replicated in such a context. With this in mind, this study aims to 
test (1) if the five-factor model of managers’ attitudes toward older workers identified in Portugal and 
Brazil (Vitória, Rego, & Vilas-Boas, in press) is found in Africa; and (2) how those attitudes predict 
managers’ decisions toward older versus younger workers. Our main questions are (1) how African 
managers see older workers at the light of the five dimensional model identified previously (Vitória, el 
al., in press) and (2) if, and why, the discriminatory behaviors toward older workers founded in other 
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contexts also emerge in Africa. The study in a work in progress, thus the findings must be interpreted 
with caution. 

2 MANAGERS’ ATTITUDES TOWARD OLDER WORKERS AND 
CONSEQUENCES 

A vast body of literature (e.g., Cappelli & Novelli 2010; D’Amato & Herzfeldt, 2008; Fineman, 2011; 
Kanfer & Ackerman, 2004; Ng & Feldman, 2008, 2012) has suggested that (a) older workers have 
high interpersonal and ethical skills; (b) their extensive experience, knowledge, wisdom, and expertise 
can be of great value; (c) show lower absenteeism and express higher loyalty and engagement toward 
the organization; (d) experience fewer accidents at work; and (e) in comparison with younger workers 
do not reveal lower job performance and may even show higher qualitative performance and extra-role 
performance. Older employees are at least as, and sometimes more, competent than younger 
employees (Cappelli & Novelli, 2010; Fineman, 2011; Ng & Feldman, 2008; Van Dalen, Henkens, & 
Schippers, 2010). Porcellato, Carmichael, Hulme, Ingham and Prashar (2010, p. 96) argued that (a) “a 
strong body of evidence suggests that older workers are a valuable source of human capital, and (b) 
the loss of their ‘cultural wisdom and organizational knowledge’ (Hewitt, 2008, p.3) when they leave 
the workplace is disadvantageous to employers”. 

Such an empirical evidence suggests that several (biased) beliefs and ageist attitudes about older 
workers are “mistaken and irrational” (Loretto et al., 2000, p. 283) and give rise to negative 
consequences for older workers, organizations and society. In fact, ageism (i.e., “attitudes and beliefs, 
feelings, and behavior toward people based on their old age”; Blaine, 2012, p. 176) and negative 
stereotyping toward older workers lead many organizations to (a) disinvest in older workers’ training 
(Villosio, 2008), although workers with longer working experience earn larger returns from training 
(Budria & Pereira, 2007); (b) discrimination practices against older workers in selection/recruitment 
processes (Daniel & Heywood, 2007; Posthuma, Wagstraff, & Campion, 2012), in both the US and 
Europe, where such a practice is illegal; (c) non-verbally convey the message that older workers are 
less valuable; (d) losses resulting from not taking advantage of a diverse workforce (Backes-Gellner & 
Veen, 2013; Hertel, Van der Heijden, Lange, & Deller, 2013a, 2013b) and of several positive qualities 
of older versus younger workers (e.g., higher organizational commitment, lower absenteeism, high 
interpersonal and ethical skills; D’Amato & Herzfeldt, 2008; Hertel et al., 2013a, 2013b); (e) conflicts, 
failures in communication, and self-fulfilling effects, that decrease older workers’ self-efficacy and 
performance (Blaine, 2012; Cappelli & Novelli, 2010; Leibold & Voelpel, 2006).  

Together with self-fulfilling effects (Fineman, 2011), those practices (a) decrease older workers’ self-
efficacy (Maurer et al., 2008), (b) elicit stereotype threats (Nelson 2005), and (c) give rise to an actual 
lower performance (Henkens, 2000; Van Dalen, Henkens & Schippers, 2009) and lower wish to 
participate in training (Porcellato et al., 2010) of older workers. This effect reinforces the earlier 
(biased) beliefs; older workers feel unable to counter stereotypes (Bendick & Nunes, 2012), and a 
vicious circle is developed. Additionally, relationships between older and younger workers are harmed, 
with pernicious consequences for cooperation and organizational performance.  

As suggested, the negative consequences of ageism go far beyond the discriminated individuals. 
Ageism also affects organizational performance. Ageism also has negative consequences at the 
economic and societal levels. In fact, giving rise to early exits and poor re-entry rates, ageism and 
negative stereotyping toward older workers produce (a) imbalances and pressures upon social 
security systems (i.e., the “dependency ratio” increases; Lutz, 2014), and (b) higher costs with 
damaging effects on economic development (Porcellato et al., 2010; World Economic Forum, 2013).  

In this paper we do not focus specifically on ageism. Instead, we measure one of its possible 
consequences or manifestations (Blaine, 2012): managers’ attitudes toward older workers. In an era of 
labor force ageing, managing, motivating, and attracting older workers are major challenges that 
organizations must face, now and over the next decades. Managers’ attitudes toward older workers 
represent considerable constraints to such need (Fineman, 2011). In previous empirical work with 
Portuguese and Brazilian managers (Vitória et al., in press), we developed and validated an 
instrument for measuring managers’ attitudes toward older workers, which comprises five dimensions: 
(1) older workers’ adaptability; (2) value of older workers’ competencies for organizations; (3) older 
workers’ organizational conscientiousness; (4) older workers’ social capital and generosity and (5) 
older workers’ performance. These attitudes predict how managers prefer older versus younger 
workers in hypothetical hiring and training scenarios. Moreover, despite of recognizing significant 
positive qualities in older workers, managers discriminate against them.  
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We aim to explore the issue in the African context. This is a work in progress started in late November 
2014, involving managers from Angola and Mozambique. Nearly all studies about this topic have been 
carried out in Western countries. Considering the African cultural, economic and social idiosyncrasies, 
it is important to study if the empirical pattern found in other contexts is, or is not, replicated in such a 
context. Despite the impacts of modernization and industrialization in African countries, the African 
societies still have different structures, compared to Western ones (Oluwabamide & Eghafona, 2012). 
The extended family system is still common in African countries, where older people play a greater 
role, both within the family and the society (Aboderin, 2004; Oluwabamide & Eghafona, 2012; Makoni, 
2008). In African cultures, an older person is to be respected, is considered wiser and more 
experienced, and is encouraged to actively participate in the affairs of his/her community 
(Oluwabamide & Eghafona, 2012).  On the other hand, the tradition and values of African countries 
are changing (Oluwabamide & Eghafona, 2012). Some authors note that “the recent breed of Africans 
know more of European ways of life than own indigenous culture” (Oluwabamide, 2005, in 
Oluwabamide & Eghafona, 2012). We aim to explore if these particularities give rise to a different 
empirical pattern regarding to (a) the nature of the African managers’ attitudes toward older workers 
and (b) the respective consequences. More specifically, the study aims to test (a) if the five-factor 
model of managers’ attitudes toward older workers identified in Portugal and Brazil is found in Africa, 
and (2) how those attitudes predict managers’ decisions toward older versus younger workers. 

3 METHOD  

We contacted, by email, managers who were part of our networks of informal and professional 
contacts. The email contained an explanatory note about the purpose of our research and a link to 
access to an online questionnaire. Seventy eight managers from Angola and Mozambique participated 
in the study (56% male; 67% from Angola). The mean age is 37,82 years (SD: 9,35) and tenure on the 
job is 6,45 years (SD: 6,21). Almost all managers (91%) have university degree, and the majority 
operate in services (74%). The participants perform a wide range of management jobs, from CEO and 
general manager to functional/departmental manager in fields such as human resources, operations, 
quality, finance, etc. 

The managers’ attitudes toward older workers were measured through the questionnaire developed 
and validated in our previous research conducted with Portuguese and Brazilian managers (Vitória et 
al., in press). The questionnaire contains 20 seven-point Likert scales and measures the five 
dimension mentioned above. Confirmatory factor analysis showed that the five-factor model does not 
fit the data satisfactorily. One possible reason is that the measure developed previously does not 
represent particularities of the African context. This explanation makes sense in that, after removing 
six items, the model fits the data reasonably well. For further analysis, we kept the original items 
because, to compare the empirical pattern with the one emerging from studies carried out in Portugal 
and Brazil, it is necessary to use the same content coverage included in the measurement instrument. 

To test the predictive value of managers’ attitudes toward older workers, three short scenarios were 
used (similar to those used in the studies with Portuguese and Brazilian managers). The first scenario 
was presented as follows: “Two individuals, with equal education, apply to a job in your organization. 
One is 28 years old, and the other is 45 years old. Which one would you hire?”. While in this scenario 
only age differed in the description of the two hypothetical workers, the next scenarios included a 
characteristic favoring the older worker profile. Some literature (Kite, Stockdale, Whitley, & Johnson, 
2005) suggests that the bias against age (i.e., ageism) is weakened when additional information 
(beyond age) about the target is provided. The second scenario was the following: “Your organization 
is going to select, between two workers, one that will participate in a training program provided by a 
university. Both employees (one 29 years old, the other 56) show high performance. However, the 
older worker is more motivated to the training. Which one would you select?” The third scenario was 
described in the following way: “A young graduate applies to a job (area: finance). The incumbent 
employee is about to retire, but agrees to continue in the job, on an independent basis, after retiring. 
(S)he accepts being rewarded below the wage that would be paid to the young graduate. Would you 
hire the young graduate or the incumbent?”. 

4 RESULTS 

To facilitate explanation, all items with negative orientation were reverse-coded. Thus, higher scores 
represent more positive attitudes toward older workers. The mean scores of the five dimensions are 
(Table 1): 3,96 on adaptability; 5,00 on value of older works competencies; 5,60 on organizational 
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conscientiousness; 4,67 on social capital and generosity; and 6,00 on performance. Considering the 
7-point scale, the mean score on performance (6,00) can be considered high. The mean scores on the 
attitudes of value of older workers’ competencies and organizational conscientiousness are greater 
than 5 and can thus be considered as moderately high. The mean scores on social capital/generosity 
(4,67)  and on adaptability (3,96) can be considered as moderate and moderately low, respectively. In 
the whole, the attitudes of African managers are similar or slightly more positive than those of 
Portuguese and Brazilian managers (Table 1). 

 

Table 1. Comparing attitudes (mean scores) of African, Portuguese and Brazilian managers  

 
African 

managers  

Portuguese 
managers (n=224; 

Vitória et al., in 
press) 

Brazilian 
managers (n=249; 

Vitória et al., in 
press) 

Adaptability 3,96 3,86 4,05 

Value of older workers’ competencies 5,36 5,23 4,86 

Organizational conscientiousness 5,60 5,25 5,47 

Social capital and generosity 4,67 4,35 4,63 

Performance 6,00 5,59 5,52 

 

Manager’s age correlates positively with the manager’s tenure and with the decision in the first 
scenario (Table 2). Manager’s gender correlates positively with the adaptability dimension. Manager’s 
tenure on the job correlates positively with his/her decision in the first scenario. Several attitudes 
toward older workers intercorrelate positively. However, the attitudes of adaptability, value of older 
workers capabilities, and organizational conscientiousness do not correlate with social 
capital/generosity. The adaptability dimension correlates positively with the managers’ decision in the 
second scenario: managers who consider older workers as more adaptable tend to select them more 
often.  

Regression (binary logistic) analyses were carried out to test the predictive value of the managers’ 
attitudes for their decisions in each scenario. Age, gender, tenure on the job, and sector were included 
for control. Age and tenure were included because they correlate with some attitudes/decisions (Table 
2). Literature also suggests that age and gender may affect attitudes toward older workers (Fineman 
2011; Hassell & Perrewe 1995; Kite et al. 2005; Munnel, Sass, & Soto 2006). Sector was included 
because the nature of several jobs in industry differs from the nature of jobs in services, and these 
differences require abilities (e.g., physical abilities) that may be more or less present in workers with 
different ages (Taylor & Walker, 1994). 

The findings suggest that managers’ attitudes toward older workers predict modest unique variance 
(2% or 3%, respectively for the Cox and Snell R square, and the Nagelkerke R square) of the decision 
in the first scenario. No predictor is significant. The managers’ attitudes also predict unique variance 
(24% or 32%) of the decision made by managers in the second scenario. The significant predictors 
are the attitudes of adaptability (β= 1,26*; SE= 0,44; Wald= 8,43); and performance (β= -1,67*; SE= 
0,63; Wald= 6,93). The managers’ attitudes predict small unique variance (8% or 11%) of the 
manager’s decision in the third scenario, no predictor being significant. 

Table 3 presents the percentage of managers who favored the older versus the younger worker in 
each scenario, as well as the corresponding mean scores on the five attitudes. In the three scenarios, 
most managers chose the younger worker instead of the older one (73% in the first scenario; 51% in 
the second; 60% in the third). Only the attitude of adaptability distinguishes managers who chose the 
older versus the younger worker in the second scenario. 
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Table 2. Means (M), standard deviations (SD), and correlations (n = 78) 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Age 37,82 9,35 -            

2. Gender (a) - - -0,16 -           

3. Qualifications 
(categories, b) 

4,27 0,66 0,18 0,03 - 
 

        

4. Sector (c) - - 0,08 -0,10 -0,02 -         

5. Tenure on the 
job (years) 

6,45 6,21 0,68*** -0,13 0,13 -0,04 -        

6. Adaptability 3,96 1,12 0,19 0,31** 0,22 -0,01 0,10 -       

7. Value of older 
workers’ 
competencies to 
organizations 

5,36 1,12 -0,02 0,11 0,15 0,01 -0,22 0,39*** -      

8. Organizational 
conscientiousness 

5,60 1,04 0,21 0,09 -0,01 0,09 -0,01 0,30** 0,48*** -     

9. Social capital 
and generosity 

4,67 1,06 0,13 -0,01 0,19 0,11 0,20 0,07 -0,19 0,18 -    

10. Performance 6,00 0,97 0,16 0,01 0,07 0,17 0,14 0,28* 0,45*** 0,69*** 0,30** -   

11. Scenario #1 (d) - - 0,38** 0,11 0,19 0,06 0,28* 0,14 0,03 0,18 0,17 0,14 -  

12. Scenario #2 (d) - - -0,22 0,13 0,07 -0,02 -0,03 0,26* 0,06 -0,15 0,01 -0,19 -0,01 - 

13. Scenario #3 (d)  - - -0,20 0,26 -0,06 0,06 -0,17 0,09 0,18 0,18 0,07 0,11 -0,14 0,20 

 *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
(a) 0: female; 1: male. 
(b) Categories: 1 - until the 9th grade; 2 - from 9th  to 12th grade; 3 – Bachelor degree; 4 – Graduation degree; 5 - master's degree or post-graduation; 
6 – PhD dgree  
(c) 0: industry; 1: services 
(d) 0 versus 1: the younger worker (0), versus the older one (1), is selected. 
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Table 3. Comparing attitudes (mean scores) of managers who selected older workers with attitudes of 
those who selected the younger ones (n=78) 

 Scenario #1 
Hiring the older 

worker 

 Scenario #2 
Selecting the older 
worker for training 

 Scenario #3 
Hiring an older 

worker about to retire 

 Younger Older  Younger Older  Younger Older 

Frequencies  
(n = 57; 
73%) 

(n = 21; 
27%)*** 

 
(n = 40; 
51%) 

(n = 38; 
49%) 

 
(n = 47; 
60%) 

(n = 31; 
40%) 

Adaptability 3,86 4,22  3.67* 4,26  3,87 4,08 

Value of older workers’ 
competencies 

5,34 5,41  5,30 5,43  5,20 5,60 

Organizational 
conscientiousness 

5,48 5,90  5,74 5,44  5,45 5,82 

Social capital and 
generosity 

4,56 4,98  4,66 4,68  4,61 4,77 

Performance 5,92 6,22  6,18 5,82  5,92 6,13 

*p < 0,05; ***p < 0,001 (frequencies: binomial test; attitudes: T-test for equality of means) 

 

Table 4 compares the findings with those emerging from our previous research with Portuguese and 
Brazilian managers. In the three scenarios, the percentage of African managers who chose the older 
worker is lower than the percentage of Portuguese and Brazilian managers who make the same 
decision. Thus, discrimination toward older workers African managers is comparatively stronger, 
especially in the first scenario, the one in which only age distinguishes the two workers/candidates 
(Kite et al., 2005). In short: although the African managers versus the Portuguese and Brazilian ones 
denote similar or more positive attitudes toward older workers, they are more discriminatory toward 
those workers. 

 

Table 4. How African, Portuguese and Brazilian managers make decision in each scenario 

 
African 

managers sample 

 Portuguese 
managers sample 
(n=224; Vitória et 

al., in press) 

 

Brazilian 
managers sample 
(n=249; Vitória et 

al., in press) 

 Younger Older  Younger Older  Younger Older 

Scenario  1 73% 27%***  55% 46%  56% 44% 

Scenario  2 51% 49%  32% 68%**  30% 70%** 

Scenario  3 60% 40%  46% 54%  34% 66%** 

**p < 0,01; ***p < 0,001 (binomial test) 

 

5 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Two main findings emerged from our study. The first is that the five-factor structure of managers’ 
attitudes toward older workers found in our previous research does not fully adjust to the African 
sample. One possible explanation is the small sample size. Other explanation is that the mindset of 
African manager differs from the one found in other contexts. In other words, it is possible that African 
managers see older workers through different lens. Future studies should clarify this issue. The 
second most relevant finding is that, although the African managers versus the Portuguese and 
Brazilian ones denote similar or more positive attitudes toward older workers, they are more 
discriminatory toward those workers. The most positive attitudes of African managers may be related 
to African cultural traditions and the higher status ascribed to older individuals. The fact that African 
managers are, despite their positive attitudes, more discriminatory toward older workers, when 
compared with Portuguese and Brazilian managers, seems being paradoxical. One possible 
explanation relates to changes that African societies have been experiencing last years in terms of 
modernization and industrialization (Oluwabamide, 2005; Oluwabamide & Eghafona, 2012). It is 
possible that African managers continue to hold more positive attitudes toward older workers as a 



 

24 

consequence of cultural traditions, and, at the same time, feel impelled to adopt actions more 
consistent with the ageism that pervades organizations worldwide (some of them having invested in 
Africa).   

Our research has several limitations. The sample size is small, and this makes difficult to test the 
dimensionality of the managers’ attitudes and to identify significant relationships between variables. 
Furthermore, reliabilities are modest. Scenarios used to measure dependent variables cover a 
reduced number of managers’ decisions toward older workers. Future studies should include 
scenarios involving other, more complex decisions. Moreover, data on both the dependent and 
independent variables were collected simultaneously and from a single source. Such a procedure may 
have produced consistency biases, and response order effects (first, attitudes; then, decisions on 
scenarios) may have affected the findings (Holbrook, 2008). Future studies may reverse the order of 
the questions/variables and compare the findings with those presented here. A more valid approach in 
future studies may consider real situations, not hypothetical ones, and testing how managers actually 
react toward that reality. 

In spite of these limitations, our study suggests that older workers discrimination is widespread, even 
when they are seen as equipped with positive qualities. Future studies should continue to explore the 
topic in this and other African contexts. 
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Resumo 

O principal objetivo deste estudo de caso explicativo foi investigar a relevância dada à motivação dos 
colaboradores pelo Grupo Isidoro. Esta organização (subdividida em seis empresas) dedica-se à 
construção de obras, nomeadamente de vias rodoviárias e movimentação de terras, obtendo um 
crescimento constante apesar da crise instalada, não só na zona europeia como neste setor em 
geral. Desta forma, foram realizadas três entrevistas estruturadas (com guião de entrevista, com um 
conjunto de questões maioritariamente de resposta aberta) ao Eng.º António Gama (CEO do Grupo 
Isidoro), ao Eng.º Ricardo Rodrigues (Administrador da Isidovias), e à Eng.ª Liliana Fernandes 
(colaboradora da Isidovias) para pesquisar como conseguem, em tempos de crise, manter os níveis 
de motivação altos. As entrevistas foram transcritas na íntegra e tiveram a duração total de cerca de 
duas horas.  

A motivação dos colaboradores revelou-se um aspeto importante na gestão do grupo, mostrado 
através não só da importância que é dada à opinião dos diferentes colaboradores (através do 
envolvimento dos mesmos em projetos considerados estratégicos pela direção – por exemplo, o 
planeamento da construção dos novos escritórios), mas também relativamente à aproximação entre 
níveis hierárquicos. Dado que a remuneração monetária foi identificada como o principal fator de 
motivação, foi realizado um esforço no sentido de não se reduzir os salários dos colaboradores, dado 
que este fator seria considerado uma questão de honra. Contudo, apesar dos esforços realizados na 
motivação dos colaboradores, não se verificou um planeamento prévio relativamente à compensação, 
dado que a maior parte das recompensas era de origem espontânea.  

Os resultados obtidos sugerem então que o Grupo Isidoro consegue de forma eficaz motivar os seus 
colaboradores através do recurso a incentivos monetários, oferecendo a possibilidade de trabalhar no 
estrangeiro, com o incentivo e apoio financeiro da sua formação individual, ou permitindo a 
flexibilidade de horários, mostrando, dessa forma, que a motivação e o reconhecimento dos seus 
colaboradores é um fator essencial para o crescimento do Grupo. Esta ideia vai de acordo tanto com 
a teoria organizacional de Herzberg (1959, citado em Pinto, 2002) como com a pirâmide das 
necessidades de Maslow (1943). No Grupo Isidoro dão liberdade e responsabilidade dentro de uma 
estrutura, um sistema, que é mais fácil de gerir do que estar preocupado em gerir pessoas (Collins, 
2001). Assim, contrariamente ao que seria de esperar numa indústria em crise, gerir pelo medo, 
baixando salários e despedindo colaboradores, não são as soluções procuradas pelo Grupo Isidoro.  

Palavras-chave: motivação, estratégia, Grupo Isidoro, caso de estudo, crise 

1   INTRODUÇÃO 
A sociedade em que vivemos é constituída por organizações, grandes e pequenas, nas quais 
trabalham grupos de pessoas em conjunto, com a finalidade de atingir os objetivos definidos pelas 
mesmas (Teixeira, 2011).  

A motivação de um colaborador pode ter subjacentes inúmeros fatores, como defendem as várias 
teorias abordadas. Na realidade, nenhum gestor seguirá exclusivamente uma das teorias existentes, 
sendo o mais certo que a maior parte dos gestores, mesmo privilegiando uma ou outra que lhe 
pareça mais consentânea com as suas convicções e mais esclarecedora do processo, acabará, na 
prática, por lançar mão de várias técnicas (Teixeira, 2011).  

No presente estudo de caso descritivo sobre o Grupo Isidoro, iremos pesquisar o motivo do interesse 
e preocupação dos seus colaboradores e o porquê de estarem motivados ao desempenharem as 
suas funções. Por outro lado, iremos abordar as estratégias adotadas pela organização face à 
concorrência do mesmo setor, o que distingue os seus serviços e produtos do Grupo Isidoro. 



 

27 

Realizamos uma breve revisão da literatura sobre as teorias da motivação bem como sobre a 
estratégia e sistemas de recompensa de uma organização. De seguida, faremos uma abordagem da 
empresa Grupo Isidoro, sendo esta suportada por três entrevistas: ao CEO [Chief Executive Officer], 
a um administrador e a uma colaboradora do referido Grupo, apresentando no final as conclusões 
sobre este estudo. 

 

“Suicide rates in Greece (and other European countries) have been on a remarkable upward 
trend following the global recession of 2008 and the European sovereign debt crisis of 2009… 

This period coincided with the implementation of fiscal austerity in Greece (and in other 
Eurozone countries), soaring unemployment rates and negative economic growth” 

(Antonakakis e Collins, 2014, p.39). 

 

Qual a importância do salário dos colaboradores? É muito relevante evitar despedimentos, 
contribuindo assim para um ambiente de trabalho estável? A “tragédia Grega” (Antonakakis e Collins, 
2014, p.39) tem sido comparada a Portugal, igualmente gerida por credores externos face à sua 
dívida soberana. Em tal cenário, de depreciação económica generalizada, como é que se consegue 
manter os colaboradores motivados – numa altura de crise e numa indústria em crise? Estas 
questões são abordadas neste estudo de caso, que procura dar luz a problemas contemporâneos.  

Concluímos que é possível cortar nos custos sem cortar nos salários dos colaboradores, considerado 
um “ponto de honra” (entrevistado António Gama, 2014) que permaneceu intocável no Grupo Isidoro. 
Também com a iniciativa apropriada é possível conseguir negócios a nível internacional que 
substituam o mercado doméstico em crise. O sentido humano e a iniciativa empreendedora serão 
soluções mais criativas, distintas das que vemos por vezes implementadas em empresas, mas 
também por governos, com as consequências conhecidas que essas ações poderão ter (Ifanti et al., 
2013; Antonakakis e Collins, 2014). 

2 METODOLOGIA 
O procedimento metodológico adotado para a elaboração deste estudo de caso descritivo (Yin, 2012) 
foi a investigação qualitativa (Mason, 2002). Para pôr em evidência o mundo social do Grupo Isidoro 
interpretaram-se os dados reunidos através das entrevistas realizadas, da observação da empresa 
em estudo, e da leitura de literatura relevante. A pergunta de pesquisa que guiou o esforço de 
pesquisa foi como conseguem, em tempos de crise, e numa indústria em crise, manter os níveis de 
motivação altos, no Grupo Isidoro.  

Foram elaborados dois guiões de entrevista. O primeiro foi usado na entrevista realizada com o CEO 
do Grupo Isidoro, o Eng.º António Gama, assim como com um dos administradores da Isidovias, o 
Eng.º Ricardo Rodrigues. O segundo guião de entrevista foi usado para entrevistar a colaboradora 
Liliana Fernandes. As entrevistas tiveram a duração de uma hora e vinte minutos, vinte e nove 
minutos e nove minutos, respetivamente (total de duas horas de entrevistas).  

Os guiões de entrevista estavam estruturados em cinco grupos de questões: o primeiro destinava-se 
à caracterização do representante inquirido; o segundo com vista à obtenção de dados relativos à 
situação laboral e à análise do nível de motivação e de satisfação; o terceiro com o intuito de analisar 
o nível estratégico da empresa; o quarto em que se centrava nos métodos de gestão do Grupo e o 
quinto grupo destinado à caracterização geral do Grupo Isidoro. 

As entrevistas foram realizadas na sede do Grupo Isidoro, em Miranda do Corvo, e foram gravadas 
em suporte de áudio, tendo sido todas posteriormente transcritas na íntegra. Procedeu-se à análise 
do conteúdo das respostas de forma a identificar a existência de fatores motivadores e as categorias 
em que se encontravam inseridos.  

Conforme já referido em cima, e num esforço de triangulação, visando informação de várias fontes, 
na visita às instalações do Grupo Isidoro, em Miranda do Corvo, observou-se os colaboradores e o 
ambiente de trabalho, de forma a confirmar o que os entrevistados comunicaram nas entrevistas 
pessoais, sobre motivação.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Motivação 
A motivação é um conceito com várias e diferentes definições, sendo que, de uma forma geral, todas 
elas procuram explicar o comportamento e o estímulo que lhe é associado. A definição adotada neste 
trabalho será: o acto de combinar metas e objetivos aos quais se dirige o comportamento, num 
processo em que os fatores sociais envolvidos serão preponderantes (Uzonna, 2013 citando 
Huczynski e Buchanan, 2007). 

Considerando o objetivo do nosso estudo, torna-se imprescindível o estudo do comportamento, pois é 
de esperar que a fonte do estímulo do colaborador tenha um impacto significativo no seu 
desempenho e, possivelmente, que esta diferença tenha repercussões nos resultados apresentados 
pela organização. 

Por exemplo, um colaborador que seja capaz de retirar prazer das tarefas que lhe são propostas 
apresenta um valor superior para o grupo de trabalho do que outro que não demonstre tal vontade. 
Paralelamente, também é esperado um desempenho superior de alguém que seja plenamente 
estimulado pelos fatores externos que o rodeiam do que um funcionário que se sinta mal remunerado, 
tratado ou sem reconhecimento da importância da sua atividade.  

3.2 Teoria da motivação intrínseca / extrínseca 
Relativamente a esta teoria é reconhecida a existência de duas classes distintas: motivação 
intrínseca e extrínseca, conforme a origem do estímulo que origina o comportamento. Desta forma, 
enquanto que no primeiro caso um indivíduo realiza determinada ação movido pela tarefa em si e o 
prazer que ela suscita, no caso da motivação extrínseca (mais comum) o comportamento é 
condicionado por fatores externos, sendo inclusive possível a realização de atividades com 
desinteresse e ressentimento (Deci & Ryan, 2000). Daí que, por vezes, a motivação extrínseca seja 
por vezes caracterizada como “vazia” (Deci & Ryan, 2000). 

3.3 Fatores de motivação 
Relativamente aos diversos fatores de motivação podem ser distinguidos em fatores monetários e 
não monetários. 

No primeiro grupo encontram-se desde o salário até outras regalias (sejam monetárias ou não). O 
salário pode ser de base fixa ou baseado na produtividade de um determinado operador (número de 
peças trabalhadas). Ainda podem existir outras compensações, sejam monetárias (como por 
exemplo, bónus) ou outras facilidades para o colaborador (viatura de serviço, flexibilidade de horário, 
etc.). 

O dinheiro, embora tenha impacto distinto de pessoa para pessoa, é visto como um fator de 
motivação universal dada a sua abrangência de aplicação e, por ventura, é a estratégia mais usada a 
nível mundial (Uzonna, 2013). 

Os fatores de motivação não-monetários são aqueles que estão intrinsecamente conectados com as 
características do trabalho. Desta forma, quando referimos estes fatores, referimos: reconhecimento, 
oportunidades de progresso, objetivos e ambições, políticas da organização, estabilidade e 
responsabilidade, dificuldades e desafios, entre outros. Cada um destes fatores resulta diretamente 
da relação entre o colaborador e o seu trabalho, sendo que cada um destes tem um impacto distinto 
no desempenho (Uzonna, 2013). 

3.4 Teorias organizacionais 

3.4.1 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

Em 1959, o psicólogo Frederick Herzberg, conjuntamente com Bernard Mausner e Barbara Bloch 
Snyderman, publica a obra The Motivation to Work. É com base nesta mesma obra, uma das mais 
reconhecidas daquele que viria a ser um dos nomes mais influentes no mundo da gestão empresarial, 
que surge uma das mais conceituadas Teorias Motivacionais. A Teoria dos Dois Fatores surgiu 
através de uma investigação realizada por parte de Herzberg e a sua equipa, a um total de 203 
funcionários (contabilistas e engenheiros), em algumas empresas, na área industrial da cidade de 
Pittsburgh. O principal objetivo do estudo consistia em identificar os fatores, bem como os motivos 
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para que tais fatores existissem e contribuíssem para que esses mesmos indivíduos alternassem 
entre períodos nos quais se sentiam bastante satisfeitos e períodos nos quais se sentiam 
descontentes com o seu trabalho. 

Analisados os resultados do estudo, Herzberg verificou que a motivação laboral dos indivíduos é 
composta por dois fatores independentes e que influenciam o trabalho de diferentes formas. Esses 
dois fatores foram designados de fatores higiénicos e fatores motivadores. No caso dos fatores 
higiénicos, estes não causam qualquer tipo de satisfação e por sua vez podem gerar insatisfação, 
enquanto no caso dos fatores motivadores, estes proporcionam satisfação e no pior dos casos não 
criam insatisfação (Pinto, 2002). 

O primeiro conjunto de fatores, denominados de higiénicos, são os chamados fatores extrínsecos, ou 
seja, aqueles que estão dependentes do contexto de trabalho, entre eles remunerações, benefícios, 
ambiente ou até mesmo o relacionamento com colegas e superiores hierárquicos. Quando satisfeitos, 
estes fatores apenas funcionam como um recurso preventivo de insatisfação dos seus colaboradores, 
não representando por isso um gerador de satisfação (Fugar, 2007). 

O segundo conjunto de fatores, denominados de motivadores, são os fatores intrínsecos ao trabalho 
sendo que resultam da relação do próprio colaborador com o trabalho, excluindo-se assim o controlo 
da empresa. Inserem-se neste conjunto a realização pessoal, o gosto pelo trabalho desempenhado, o 
progresso na carreira, a responsabilidade e o reconhecimento. Quando presentes estes fatores, ao 
contrário do que acontece com os higiénicos, o resultado pode traduzir-se num aumento da 
satisfação do individuo e por conseguinte num aumento do seu desempenho (Pinto, 2002).  

As diferenças entre o primeiro e o segundo conjunto de fatores foi de tal forma evidente que levou 
Herzberg a concluir que os fatores que conduzem à satisfação são diferentes dos que conduzem à 
insatisfação. Neste sentido chegou-se à conclusão que “o oposto de satisfação no trabalho não é a 
insatisfação no trabalho, mas sim ausência de satisfação; e da mesma forma, o oposto de 
insatisfação no trabalho não é satisfação no trabalho, mas sim a ausência de insatisfação” (Júnior e 
Oliveira, 2009). 

Foi com base neste formato que nasceu a teoria dos dois fatores de Herzberg, que exibe a existência 
de um antagonismo entre dois fatores opostos, os higiénicos que quando presentes eliminam a 
insatisfação ainda que não a potenciem e os motivadores que apesar de propiciarem a motivação, 
não são por si só supressores da insatisfação. Assim a motivação encontra-se relacionada com o 
reconhecimento e a realização pessoal, sendo que se as organizações se preocupam em estimular a 
motivação dos seus colaboradores devem ter em consideração primordial tais fatores em vez de 
outros que não geram a motivação dos seus funcionários.  

3.4.2 Teoria X e Y de Douglas McGregor 

Douglas McGregor, na década de 60, através da sua teoria apresentou duas visões antagónicas, 
nomeadamente as teorias X e Y, pelas quais é regido o comportamento organizacional. 

A teoria X está voltada para uma visão negativa segundo a qual as organizações consideram que o 
ser humano possui pouca ambição e criatividade, é passivo, centrado em si próprio, e procura evitar 
qualquer tipo de responsabilidade preferindo desta forma ser dirigido, sendo que se torna necessário 
recorrer a um elevado controlo para que estes indivíduos sejam capazes de atingir as metas 
organizacionais (Stewart, 2010). Esta teoria detém como características principais: 

a) O ser humano não gosta do trabalho que desempenha, procurando sempre que possível evitá-lo; 

b) São pouco esforçados sendo por isso necessário o recurso a estímulos externos; 

c) Procuram evitar conflitos e responsabilidades de maneira a sentirem-se resguardados; 

d) Não possuem espirito de iniciativa nem criatividade; 

e) Como indivíduos passivos que são, têm de ser controlados e coagidos pelas organizações; 

f) Os objetivos pessoais predominam sobre os objetivos das organizações.           

A teoria Y por sua vez está voltada para uma visão positiva na qual as organizações partem da ideia 
que os seus colaboradores encaram o trabalho como algo gratificante e no qual procuram participar 
de forma ativa e assumir responsabilidades (Stewart, 2010). A teoria Y baseia-se portanto nos 
seguintes pressupostos:  

a) O ser humano gosta do trabalho que exerce, encarando-o como uma fonte de satisfação;  
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b) São dedicados e gostam de ter trabalho; 

c) Consideram o trabalho como uma atividade natural e que deve ser desempenhada; 

d) Assumem e procuram responsabilidades; 

e) São criativos e possuem capacidade de tomar atitudes inovadoras; 

f) Não são necessários o controlo e a ameaça como meios de obter trabalho - são indivíduos que se 
auto dirigem.   

A teoria X e Y de McGregor pode apresentar um termo de comparação com a teoria da hierarquia das 
necessidades de Maslow na medida em que com a teoria X há o facto inicial que as necessidades ao 
nível mais baixo dominam os indivíduos e a teoria Y em que as necessidades ao nível mais alto são 
as que dominam (Vieira, 2012).  

McGregor demonstra através da sua teoria, onde nos são apresentadas duas condutas antagónicas, 
que a área dos negócios se encontra diretamente relacionada com a massa humana. Neste sentido, 
se as organizações depositarem a sua confiança nessa mesma massa humana, irão recebê-la de 
volta, caso contrário não conseguirão atingir facilmente as metas a que se propõem (Stewart, 2010).  

3.4.3 Hierarquia das necessidades de Maslow 

A hierarquia das necessidades de Maslow é uma das teorias mais reconhecidas da motivação, onde 
é realizado o estudo da motivação através das necessidades que um individuo requer para alcançar o 
bem-estar geral. As necessidades identificadas foram cinco: as fisiológicas, de segurança, sociais, de 
estima e de auto-realização. Sendo relacionadas umas com as outras e estando organizadas por 
nível de prepotência, se uma das necessidades não estiver a ser garantida, todas as outras menos 
prepotentes passam para um plano insignificante enquanto essa necessidade não for alcançada. Mas 
quando uma necessidade é razoavelmente bem satisfeita, a próxima necessidade prepotente (mais 
elevada) emerge, que por sua vez vai dominar a consciência e será central na organização do 
comportamento, pois necessidades gratificadas não são motivadores ativos (Maslow, 1943). Daí 
Maslow (1943) ter chegado a esta velha máxima de que o homem é um animal eternamente 
insatisfeito.  

Podemos dividir as necessidades em dois grupos, necessidades de baixo nível que são facilmente 
satisfeitas externamente, como o desejo das necessidades básicas da vida e o desejo de nos 
sentirmos em segurança. No outro grupo, temos as necessidades de nível mais alto alcançadas 
internamente, como as necessidades sociais em que desejamos ser amados e obter o sentimento de 
pertença a um grupo, de estima que engloba o reconhecimento, status, confiança e sucesso, e no 
topo das necessidades estão as necessidades de auto-realização que representam o 
desenvolvimento pessoal do individuo e a realização do nosso propósito da vida. 

Contudo, apesar do esforço e intuições do Maslow nas teorias de motivação, estudos replicados não 
conseguiram oferecer um apoio forte de suporte para as teorias baseadas nas necessidades. 
Igualmente, estudos focados na validação da teoria de Maslow falharam na descoberta de substância 
em suporte da hierarquia das necessidades (Ololube citando Ifinedo 2003; Lawler & Suttle, 1972). 
Apesar disso muitos continuam a achar o modelo de hierarquia muito atrativo (Ololube citando Naylor, 
1999). 

3.5 Teorias da Motivação para o Trabalho 
Foram elaboradas algumas teorias da motivação exclusivamente correspondentes às situações de 
trabalho onde procuram explicar a dinâmica de desenvolvimento da motivação. Algumas delas são 
referidas aqui, como a teoria das características da função, a de definição de objetivos e a teoria das 
expectativas. 

3.5.1 Teoria das características da função 

As características do trabalho têm sido apontadas como uma das principais causas de (des)motivação 
(Cunha et al. 2007 citando Parker & Wall, 2001). A resposta mais importante dada a este problema foi 
pela parte de Hackman e Oldham (1975), onde concluíram que são cinco as características da função 
do trabalho que levam a haver motivação. Variedade: o grau em que a função exige diferentes 
atividades envolvendo diversas competências e talentos do colaborador. Identidade: o grau em que a 
função requer a execução de um trabalho identificado com principio e fim, originando um resultado 
visível. Significado: o grau em que a função tem impacto na vida dos outros, dentro ou fora da 
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organização. Autonomia: o grau em que a função fornece liberdade e independência para planear a 
execução das tarefas. Feedback: a informação direta e clara recebida sobre o seu trabalho realizado. 

3.5.2 Definição de objetivos 

Esta é uma das teorias da motivação para o trabalho mais importante e com grande confirmação 
empírica. Ao definir objetivos temos um guia para ação, e nesta teoria é feito um levantamento de 
quais são os objetivos que levam a um desempenho maior devido ao facto de serem geradores de 
motivação. 

A lógica desta teoria, desenvolvida por Edwin Locke e Gary Latham (Cunha et al., 2007, citando 
Locke & Latham, 1990), decorre da constatação de que a nossa vida é de algum modo uma sucessão 
de objetivos. 

A mais importante de todas as conclusões obtidas no âmbito desta teoria refere o facto de os mais 
eficazes de todos os objetivos serem os que combinam um conjunto de características reunidas no 
acrônimo SMART: specific (específicos), measurable (mensuráveis), agreed (acordados, mas 
também attainable i.e. alcançáveis), realistic (realistas mas difíceis), timed (com prazos) (Cunha et al., 
2007). 

3.5.3 Teoria das expectativas 

A teoria das expectativas (ou de forma mais completa, teoria das expectativas, instrumentalidade e 
valência) é uma abordagem de base cognitiva que considera que o comportamento e o desempenho 
são o resultado de uma escolha consciente. O comportamento escolhido é, em regra, aquele que 
conduz a maiores ganhos para a pessoa. As principais contribuições para a teoria foram as de Victor 
Vroom (1964) e Lyman Porter e Edward Lawler (1968) (Cunha et al., 2007). De referir que estes 
autores criaram uma equação em que explicam a motivação através de três conceitos. 

Expectativa: Aqui a expectativa gira em torno da perceção de que através do esforço teremos um 
desempenho bom ou de que através do esforço teremos um resultado que será uma recompensa. 

Instrumentalidade: Quando obtemos um resultado temos a expectativa de que estamos próximos do 
objetivo e que esse mesmo resultado nos facilitará o acesso a um outro resultado. 

Valência: O valor que a recompensa vale para o individuo, após o esforço realizado, resultará em 
receber algo de valioso que recompense esse mesmo esforço e assim continuaremos motivados ao 
longo da realização da tarefa. 

3.6 Estratégia e Sistema de Recompensas 
O sistema de recompensas deve estar alinhado com a estratégia da empresa, um bom sistema de 
remunerações e incentivos pode fazer a diferença na gestão estratégica. A gestão estratégica é 
definida tendo em conta várias variáveis do mercado, como a situação económica e concorrencial em 
que a organização está inserida.  

Segundo Lawler (1993), uma vez desenhado o plano estratégico, a organização deve concentrar-se 
no tipo de recursos humanos, clima e comportamentos que são necessários para o tornar eficaz. O 
passo seguinte consiste em desenvolver um sistema de recompensas que motive o tipo de 
desempenho adequado, atraia pessoas com o perfil desejado e crie um clima de reforço das pessoas 
e da estrutura que lhes dá suporte. 

De modo a que os objetivos sejam alcançados as empresas devem garantir que o comportamento 
dos seus colaboradores seja favorável, e para isso estarão interessadas em investir em recompensas 
para os seus colaboradores. Desta forma, se os colaboradores percecionarem que serão 
devidamente recompensados isto levará a um possível esforço maior da parte deles, obtendo-se 
assim melhores desempenhos. 

Os objetivos básicos de um programa de recompensas são ir ao encontro das necessidades da 
organização, apoiar o cumprimento dos seus objetivos, resolver problemas, explorar oportunidades e 
ir ao encontro das expectativas razoáveis dos empregados da empresa (Sibson, 1990). O autor 
Camara (2011), tentou estabelecer uma ligação entre a estratégia da empresa e o tipo de sistema de 
recompensas normalmente adotado, sintetizado na tabela 1 dele adaptado.  
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Tabela 1 – A estratégia da empresa e o sistema de recompensas (adaptado de Camara, 2011) 

 

Estratégia Sistema de Recompensas 

Inovação  Baseado em competências 
 Baseado no desempenho 
 Descentralizado 
 Igualitário 

Imitação  Baseado na função 
 Baseado no desempenho 
 Centralizado ou descentralizado 
 Hierarquizado mitigado 

Controlo 

de Custos 

 Baseado na função 
 Baseado no desempenho (em raros casos na senioridade) 
 Centralizado 
 Hierárquico 

4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO – O GRUPO ISIDORO 

O Grupo Isidoro denomina o agrupamento de empresas que teve a sua origem com a Isidoro Correia 
da Silva, Lda., fundada a 31 de Janeiro de 1975 pelos sócios Isidoro Correia da Silva e Maria Rosa 
da Gama Silva, uma empresa dedicada à construção de obras públicas e particulares, 
nomeadamente na área de construção de vias rodoviárias e movimentação de terras (Isidoro, 2014). 

A Isidoro Correia da Silva, Lda., “Começou precisamente pelas estradas, pelos trabalhos de 
surribas…” (entrevistado António Gama, 2014). Com o decorrer do tempo, houve a inovação da 
empresa face à procura de novos mercados. “Nos já passamos pelos primeiros ciclos de 
semipenetrações, aquilo que nós falamos do alcatrão nas estradas. (…) Depois vieram os tapetes a 
frio (…) e a quente” (entrevistado António Gama, 2014).  

Com o decorrer do tempo, com o auge das construções e o surgimento das energias renováveis, foi 
necessária a construção de pedrulhas ao longo do país, como em Abrantes, Oleiros e por fim, em 
Penela. 

Foi criado um centro nevrálgico, isto é, exploração e transformação da pedra, formação de britas e pó 
e uma fábrica de emulsões que é “um dos produtos que fazemos para nós e para outros clientes, 
betuminoso, oficinas, edifício de apoio…” (entrevistado António Gama, 2014). Possuem também uma 
central de lavagem de areias, “nós não compramos a areia, nós fabricamo-la, partimos a pedra e a 
partir da central de lavagem conseguimos um produto de alta qualidade e um betão de resistência 
extraordinário” (entrevistado António Gama, 2014). 

De seguida, começaram a construir parques eólicos. “Nós começamos a fazer as infraestruturas dos 
parques eólicos numa obra em Sever da Lousã. (…) E começamos no início desta atividade, o que 
nos permitiu sermos dos primeiros, criando desta forma uma boa posição de mercado. Somos uma 
empresa certificada, que trabalha com qualidade, com o máximo de rigor para que os objetivos sejam 
cumpridos” (entrevistado António Gama, 2014).  

O Grupo Isidoro criou novas empresas, como a Isidovias que se dedica à sinalização rodoviária. 
“Começou por fazer a pintura das estradas, depois começou por fabricar sinais, onde existiu a 
necessidade de criarmos máquinas para a fabricação dos mesmos.” (entrevistado António Gama, 
2014). A Isidovias também se dedica à construção civil, “temos tido alguns projetos de relevo, como 
um lar de 3 milhões de euros, fizemos a sede da Caixa Agrícola em Miranda do Corvo, estamos a 
construir um hotel em Coimbra e entretanto compramos uma urbanização em Coimbra de uma 
empresa que faliu, sendo que a Isidovias está a fazer os acabamentos para venda. A Isidovias 
desenvolve também a nível internacional estruturas metálicas para pavilhões, como exemplo estamos 
a fabricar em Angola um pavilhão com 10.000 metros quadrados, sendo o fabrico do ferro feito em 
Portugal e enviado para Angola.” (entrevistado António Gama, 2014). 
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A Isidovias está presente nestas áreas, tendo sempre a ambição de entrar em novos mercados, como 
é o caso de se encontrar a analisar o mercado romeno. 

Outra empresa pertencente ao Grupo Isidoro é a Asfalcentro, que é um terminal marítimo na Figueira 
da Foz, construído integralmente pelo Grupo Isidoro. Esta empresa dedica-se à importação e 
exportação de produtos betuminosos. “De momento estamos a negociar a exportação de um produto 
da fábrica da Celbi, S.A., para a Polónia e Turquia” (entrevistado António Gama, 2014).  

Existe ainda a Autocarsilva, que se dedica à venda de automóveis da marca Peugeot, novos e 
usados, em que são representantes da mesma em Miranda, Lousã e Penela. 

Outra empresa constituinte deste grupo é a Isidoconstruções que gere o património e a Isidoenergia 
que está a desenvolver projetos de energia eólica, onde se encontram a analisar um projeto na 
Roménia. 

Após o sucesso no mercado nacional, o Grupo Isidoro começou a atuar no mercado internacional. 
Inicialmente com uma construção em Cabo Verde e logo de seguida continuaram para o continente 
Americano, no Chile. Atualmente possuem um escritório sede neste país, onde construíram parques 
eólicos e de momento estão a construir parques fotovoltaicos. “Prevemos trabalho no Chile para os 
próximos dez anos” (entrevistado António Gama, 2014). Ainda no mesmo continente, construíram 
parques eólicos no Uruguai e construíram uma pedreira no Brasil (entrevistado António Gama, 2014).  

A empresa Isidoro Moçambique, ainda sem atividade, é o projeto mais recente deste grupo, bem 
como outros que são de realização única, como na África do Sul. 

A estratégia do Grupo passa pelas oportunidades de negócio que visam a qualidade, a satisfação do 
cliente e os interesses do Grupo, pois é procurado evitar os negócios que não se mostrem rentáveis. 

5 RESULTADOS DO TRABALHO DE CAMPO 
Após a visita às instalações e a realização das entrevistas ficou evidente a importância que o Grupo 
Isidoro coloca no reconhecimento de todos os seus colaboradores. Esta ideia vai de acordo tanto com 
a teoria organizacional de Herzberg como com a pirâmide das necessidades de Maslow, onde este 
fator tem um peso preponderante: “Procuramos fazer um trabalho de equipa com os nossos 
colaboradores que nos ajudam…” (entrevistado António Gama, 2014). 

Outros dos aspetos observados foi o ênfase na aproximação entre níveis hierárquicos diferentes 
como mudança na filosofia de gestão. De um paradigma onde o poder de decisão estaria mais 
concentrado nos níveis superiores, atualmente é mais procurado “ouvir mais os outros” (entrevistado 
António Gama, 2014), recolher a opinião de diferentes colaboradores em diferentes projetos. Outra 
maneira de cumprir este objetivo é a envolvência da equipa de trabalho em projetos considerados 
afetos à direção, como por exemplo o planeamento dos novos escritórios. Esta mudança de 
paradigma aproximam as práticas de gestão da teoria Y de McGregor. 

Uma das preocupações evidentes foi a preocupação com as relações interpessoais. A empresa tem 
de ser vista como um “lar”, onde deve haver um ambiente de trabalho aberto. Este aspeto é 
importante para que os colaboradores se sintam à vontade para comunicar independentemente do 
seu nível hierárquico, mantendo um clima de respeito e harmonia. 

Ao contrário das principais teorias organizacionais, o dinheiro foi indicado como um elemento 
motivador universal, todavia é reconhecida apenas como condição necessária e não suficiente: “às 
vezes não é preciso gratificação em dinheiro” (entrevistado António Gama, 2014). Durante o período 
de crise não foi reduzido o salário a nenhum dos trabalhadores do Grupo Isidoro por ser considerado 
“um ponto de honra” (entrevistado António Gama, 2014). No entanto, foram realizados alguns ajustes 
a alguns complementos como, por exemplo, no encerramento das cantinas (dado que a empresa já 
oferecia o subsídio de almoço).  

Apesar de durante a crise económica não ter sido observado qualquer tipo de diferença significativa 
no desempenho dos colaboradores, o facto de a empresa ter de se internacionalizar de forma a 
sobreviver serviu de motivação a muitos colaboradores. 

Os mecanismos de compensação usados pelo Grupo Isidoro existem, contudo, e são de origem 
espontânea. Estes envolvem, por exemplo, auxílios envolvidos em formações facultativas, desde 
redução do horário de trabalho a apoios financeiros. Contudo, tal como foi descrito, nestes casos a 
iniciativa parte do colaborador. Segundo o entrevistado António Gama, este fator, além de possibilitar 
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a aprendizagem e transferência de conhecimento para a organização, permite uma maior taxa de 
fidelização dos seus colaboradores. Existem outras compensações menores realizadas, tais como a 
oferta de uma pequena recompensa (não monetária) ao fim de um dia mais intensivo de trabalho.  

A boa estratégia é a base da motivação dos colaboradores (figura 1). Sem uma boa estratégia é difícil 
fugir a despedimentos e o baixar salários - por não haver meios para tal.  

 

 

 

Figura 1 - Modelo de motivação numa indústria em crise 

Tabela 2 - Destaque dos elementos das entrevistas que dão relevo aos principais fatores identificados 
no modelo de motivação  

Temas abordados Entrevistados (citações) 

 

Salário (não baixar) 

"Há aqui um ponto de honra, é que nunca se tira um cêntimo a 
ninguém, dos seus salários. Por muito esforço financeiro que se tenha 
que fazer…." (António Gama, entrevistado em 2014)  

 

 

Aprendizagem 
contínua orientada 
pelo próprio 
colaborador 

“Nós hoje estamos, eu estou em formação permanente, os nossos 
colaboradores estão em formação, essa formação é nossa, é interna, 
aprendemos uns com os outros.” (António Gama, entrevistado em 
2014) 

“Procuramos que as pessoas tenham formação, a obrigatória e a 
facultativa” (António Gama, entrevistado em 2014) 

"...Nós temos o dever de informar e formar cada colaborador" (Liliana 
Fernandes, entrevistada em 2015) 

“... auxílios envolvidos em formações facultativas... nestes casos a 
iniciativa parte do colaborador” (António Gama, entrevistado em 2014) 
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Estabilidade (não 
despedir) 

“Quando os fizemos perceber que aqui só ia embora quem não 
quisesse mesmo colaborar...” (António Gama, entrevistado em 2014) 

“Ate porque na nossa casa não há o hábito de despedir ninguém, 
tentamos sempre criar novos empregos” (Ricardo Rodrigues, 
entrevistado em 2015) 

“…mas não se preocupe que quem trabalha nesta casa tem lugar” 
(António Gama, entrevistado em 2014)  

 

 

 

Relações sociais 
próximas com 
colegas 

“Claro que há um patrão, tem que haver necessariamente, há um 
coordenador, mas no fundo somos todos iguais” (António Gama, 
entrevistado em 2014) 

“Para além da relação profissional que temos, temos uma relação 
pessoal muito próxima. Se tiver algum problema não tenho problema 
em dirigir-me ao nosso CEO” (Liliana Fernandes, entrevistada em 
2015) 

“Na nossa opinião, ter cargos de chefias próximos dos cargos dos 
colaboradores é muito importante porque estes sentem-se mais 
acompanhados, mais envolvidos com a empresa, as dificuldades da 
empresa…” (Ricardo Rodrigues, entrevistado em 2015) 

 

 

 

Envolvimento dos 
colaboradores nas 
tomadas de 
decisão 

“Todas as pessoas são livres de darem opinião, ou pelo menos dar 
uma sugestão para o seu posto de trabalho” (Ricardo Rodrigues, 
entrevistado em 2015) 

“Hoje os nossos sentimentos estão mais despertos e hoje 
conseguimos ouvir mais os outros, a filosofia de gestão mudou muito, 
antigamente eram os patrões, eram uns senhores arrogantes que 
podiam, queriam, mandavam e faziam tudo.” (António Gama, 
entrevistado em 2014) 

“Sentem-se mais próximos da administração, sentem que podem falar 
diretamente.” (António Gama, entrevistado em 2014) 

 

Flexibilidade de 
horário 

“Se numa certa altura de maior trabalho for preciso fazer horas extras, 
eles sabem que mais tarde se precisarem dessas horas as podem 
utilizar” (Liliana Fernandes, entrevistada em 2015) 

“... eu preciso de uma tarde para ir não sei aonde, às vezes basta isto, 
nem é tanto o dinheiro” (António Gama, entrevistado em 2014) 

6 CONCLUSÃO 
O estudo da motivação é complexo (McClelland, 1961). O Grupo Isidoro mostrou-se um exemplo 
elucidativo, em especial pela forma como conseguiu desenvolver a componente da motivação tendo 
em atenção a crise socioeconómica existente nos dias atuais. O Grupo Isidoro revela preocupação 
para com os objetivos individuais dos seus colaboradores, como forma de alcançar as metas a que a 
organização se propõe. Numa época em que os colaboradores devem ser vistos como sendo 
detentores de conhecimento que é preciso colher, isto é, motivar a partilhar para o bem da empresa 
(Jashapara, 2004), o Grupo Isidoro está no caminho mais indicado para o sucesso.  

Os resultados obtidos sugerem  que o Grupo Isidoro consegue, de forma eficaz,  motivar os seus 
colaboradores, quer seja através do recurso a incentivos monetários, oferecendo a possibilidade de 
trabalhar no estrangeiro, com o incentivo à sua formação individual, com horários flexíveis, e/ou 
dando reconhecimento: “Sabe que mais, às vezes não é preciso gratificação em dinheiro. É preciso a 
gratificação do reconhecimento, é preciso a gratificação do automóvel, ou de uma tarde” (entrevistado 
António Gama). A motivação dos colaboradores é um fator essencial para o crescimento do Grupo 
Isidoro. Aliás, o reconhecimento e recompensa também são vistos pela literatura como sendo de 
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importância primordial: “Os esquemas de recompensa e de reconhecimento são uma ferramenta 
importante... para aumentar a motivação dos colaboradores e ganhar comprometimento” (Jashapara, 
2004, p.229). Esta ideia vai de acordo tanto com a teoria organizacional de Herzberg como com a 
pirâmide das necessidades de Maslow.  

Notável é que, em relação a indicadores relativos à motivação dos seus colaboradores, “nós, no 
departamento de qualidade, medimos esses fatores” (entrevistada Liliana Fernandes). A medição faz 
parte da boa gestão (Jashapara, 2004).  

“A minha motivação perante a empresa é boa. O facto de vir trabalhar bem disposta, de sentir que 
cada vez mais tenho tarefas diferentes e com mais responsabilidade e conseguir assumir essas 
tarefas, isso para mim é motivação” (entrevistada Liliana Fernandes). As empresas “good-to-great” de 
Collins (2001), tal como no Grupo Isidoro, dão liberdade e responsabilidade dentro de uma estrutura, 
um sistema, que é mais fácil de gerir do que estar preocupado em gerir pessoas. O ideal é criar um 
ambiente em que as pessoas não precisam de ser geridas (Collins, 2001).  

Contrariamente ao que seria de esperar numa indústria em crise, gerir pelo medo, baixando salários e 
despedindo colaboradores, não são as soluções procuradas pelo Grupo Isidoro. O sentido humano e 
a iniciativa empreendedora serão soluções mais criativas, no entanto somente possíveis nas 
organizações com uma base estratégica eficaz.  
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Abstract 

The modern clients request customized products with high quality levels and reduced prices. In order 
to satisfy this increasing customization, modern mixed-model assembly lines are being used to 
produce a large number of variants of a base product. The process of feeding the required 
components to the assembly line, poses a significant challenge to the operations managers. The 
supermarkets act like small distributed logistics areas for storing parts near the assembly lines using 
those parts. In this particular case, the feeding of materials to the assembly lines is done through the 
kitting method where the components of a determined item are collected from a determined storage 
location and placed in a container designed to accommodate all the components required for the kit 
before being sent to the assembly line. The major goal of the simulation study described in this work 
was to evaluate and improve the operations of the current kitting process, focusing the flow of 
materials. The study was developed during the Advanced Simulation course of the master programme 
in Management and Industrial Engineering of University of Aveiro (Portugal) and took place on the 
company Mercatus, a company specialized in the production of refrigerated food service equipment. 
The results were encouraging, showing that the implementation of a kitting supermarket for the cold 
kits will result in an overall improvement of the kitting process. Further studies are being performed in 
order to determine the best way to supply the kitting area. 

Keywords: Lean manufacturing, operations management, simulation, supermarkets, supply. 

1 INTRODUCTION 

Following Lean Manufacturing philosophies, companies have been working to reduce waste and to 
improve the performance of their processes along the value stream. The ultimate goal is to satisfy the 
clients that request customized products with high quality levels and reduced prices. This growing 
demand for variety and customization has been forcing the industries to offer a large number of 
variants of the same base product. The modern mixed-model assembly lines, in which a set of similar 
models of a product can be assembled simultaneously (Vilarinho and Simaria, 2002), are being used 
to provide the flexibility needed to fulfil the market requirements. 

The process of feeding the required components to these mixed-model assembly lines, poses a 
significant challenge to the operations managers because there is an intense flow of diversified parts 
between the warehouse areas and the assembly line and each production unit (workstation) of the line 
has to receive the required components when needed in order to keep the line flow constant, avoiding 
line stoppages and the inherent costs. A Just-In-Time (JIT) principle is also required to avoid 
unnecessary stock at the workstation. The objective is to deliver the products at a constant rate of part 
usage, to smooth the overall production and to balance the workload at each workstation (Lovgren 
and Racer, 2000). As Emde and Boysen (2012a) refer, the supermarket-concept appears to be a 
promising low-cost strategy to feed the different parts to the mixed-model assembly lines in small lots. 
In this particular case, the feeding of materials to the assembly line is done through kitting supply, i.e. 
the components of a determined item are collected from a determined storage location and placed in a 
container designed to accommodate all the components required for that kit before being sent to the 
assembly line. 
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The simulation study described in this work aimed to evaluate and improve the operations of the 
current kitting process, focusing the flow of materials. The current situation was modelled and 
analysed and then, a new scenario, with a JIT-supermarket for the kitting process, was implemented 
in order to see the impact of this strategy on the system operation. The study was developed during 
the Advanced Simulation course of the master programme in Management and Industrial Engineering 
of University of Aveiro (Portugal) and took place on the company Mercatus, a company specialized in 
the production of refrigerated food service equipment. 

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents a brief discussion of 
JIT-supermarket concepts and kitting supply. Section 3 describes the system-in-analysis with the 
relevant operational data. Section 4 is dedicated to the simulation study, highlighting the main steps in 
the study, the key performance indicators, and the main results for both scenarios. Finally, Section 5 
presents the major conclusions and future works. 

2 JIT-SUPERMARKETS AND KITTING SUPPLY 

The supermarkets, in the operations management context, can be understood as “decentralized in-
house logistics areas for intermediately storing parts in direct vicinity of the assembly line consuming 
those parts” (Battini et al., 2013). These intermediate storage areas along the shop floor are supplied 
by the central warehouse and feed the nearby assembly lines ensuring the JIT principles. Then from 
the supermarket, small vehicles (tow trains) can replenish their wagons, and according to their 
schedule, deliver the components into pre-determined workstations and collecting the empty bins, 
returning then to the supermarket to prepare for the next circuit (Emde and Boysen, 2012a). This 
operation mode enables small-lot deliveries reducing buffer sizes along the assembly line but, as 
Battini et al. (2013) state, involves some double-handling and occupation of space near the lines. 
According to Emde and Boysen (2012b), a typical supermarket serves between 20 and 30 
workstations and is located near the assigned line segment so a tow train tour is completed in 200-500 
meters.  

The JIT-supermarkets ensure an efficient part feeding to the assembly workstations but require 
ergonomic and fast material handling operations based on special storage equipment such as gravity 
shelves, modular pipes, and tailor-made bins (Faccio et al., 2013). 

The line-side presentation refers to the ways the parts are placed on the line workstation. This 
presentation can be done through continuous supply, batch supply, kitting and/or sequential supply 
(Johansson et al., 2006). In the kitting method, the case reported in this work, the components of a 
determined item are collected before being sent to the assembly line. So, a kit is “a specific collection 
of components and/or subassemblies that together (i.e. in the same container) support one or more 
assembly operations for a given product or shop order” (Bozer and McGinnis, 1992). These 
components can be either from external suppliers or manufactured by an internal supplier (another 
production unit in-house). Each component is collected from a determined storage location and placed 
in a container (or bin) designed to accommodate all the components required for that kit. Some 
preparation may be necessary, such as, sorting, removing packaging materials, counting, 
preassemble, cutting, etc. In a kitting policy, the kit containers are delivered to the assembly line 
according to the production schedule. This policy is useful for high variety in low volumes/small-
batches avoiding the handling of a high number of small-sized parts but involves more labour 
consumption for kit preparation (Caputo et al., 2015). 

3 SYSTEM-IN-ANALYSIS 

The work reported in this paper was developed on the company Mercatus, a company specialized in 
the production of refrigerated food service equipment, mainly refrigerated counters, cabinets and cold 
rooms for the HORECA sector (the sector of the food service industry HOtel/REstaurant/CAfé). The 
company has facilities located in Portugal (2 production plants: Polo I and Polo II) and in Italy (1 
logistics centre). Mercatus exports 95% of its production, all over the European countries and the 
brand is also well accepted in markets such as the Middle East, Asia or Australia. The company has a 
wide and growing variety of customizable products, making the mixed-model assembly lines important 
for the overall company performance. 

The production planning process at Mercatus, is based on the pull system. Once a customer order is 
placed for shipping on the week N, a production order is launched for the transformation section, 
where the stainless steel sheets are transformed and prepared, on the week N-2 prior to the delivery 
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date. Then the assembly lines will only start working on that order on the week N-1, giving enough 
timespan for the completion and shipment of the order. This provides visibility 1 to 2 weeks ahead of 
the required raw materials and components required for order completion. The company is 
implementing several Lean manufacturing concepts and techniques (e.g., JIT-supermarkets, 
Mizusumashi, and kitting supply) in order to increase the overall productivity and reduce waste. 

There are several types of kits being prepared at Mercatus, namely: i) the transformation kit (contains 
components that come from the transformation section and are integrated into the final product), ii) the 
panel kit (contains the panels that will origin the counters and cabinets) and iii) the cold kit (contains all 
the components required to produce cold for the counters and cabinets). There are two types of cold 
kits, the ones for counters and the ones for cabinets. This work will focus the cold kits for cabinets. 
The components for cabinets are collected into specific carts with two shelves prepared to carry all the 
components required for one cabinet. The warehouse operator picks an empty cart and checks its 
production order, delivered by the production planning department, and begins to travel through the 
warehouse aisles collecting the required components. Once all the components are collected the cold 
kit cart leaves the warehouse. 

With an area of 600 square meters, the warehouse is located in the same building as the assembly 
line, so the distance travelled by the kits is relatively short. There is a single warehouse operator 
assigned to the cold kit preparation, who performs other warehouse logistics tasks when no kitting 
operations are needed. The components are sorted in the warehouse, depending on the family type, 
weight and dimensions. Due to high demand variability there are no fixed storage positions ate the 
warehouse so, the location of the components can change. There are also components of the same 
type, for example, compressors, that are stored in different aisles because there isn’t enough room 
space for the various models on the same aisle (they need to be stored on the lower shelves due to 
the heavy weight of the pallets). These aspects force the warehouse personal to travel considerable 
distances within the warehouse and cause some confusion because their routes keep changing. The 
material handling on the warehouse is done with aid of an electrical stacker and manual pallets. In 
special cases, like the reception of large orders, it can be requested a forklift from the packaging 
sector, but most material handling is done by manual labour. 

In order to improve this kitting process, and in particular the preparation of carts for Cold Kits for 
cabinets, it is necessary to analyse the historic of production orders in order to determine the most 
common types of cold kits prepared and the related components. It is also important to fine-tune the 
operation times of all the steps required to complete a Cold Kit cart. 

4 SIMULATION STUDY 

The simulation study presented in this work was developed during the Advanced Simulation course of 
the master programme in Management and Industrial Engineering of University of Aveiro (Portugal). 
The students of the master programme take a one-year business internship in a Portuguese company 
(usually a SME) and the simulation course helps them to develop a simulation study to solve real 
world problems that they encounter during their internship experience. As already mentioned, this 
simulation study was developed at the company Mercatus. 

The major goal of the simulation study was to evaluate and improve the operations of the current 
kitting process, focusing the flow of materials. The current situation was modelled and analysed and 
then, a new scenario, with a JIT-supermarket for the kitting process, was implemented in order to see 
the impact of this strategy on the system operation. The models were developed using the Arena

®
 

simulation software. The base model was implemented in order to assess the current condition and 
validate the base scenario. The key performance indicators evaluated were the average time spent to 
prepare a single kit, and also the average time spent with the kitting process in an entire week. After 
Verification and Validation (V&V) procedures, a new simulation-based scenario was developed 
considering the implementation of a kitting area (KA). This area, the JIT-supermarket, will be settled 
on the entrance of the warehouse. 

4.1 Input data collection 

The data from past production orders were analysed in order to find the most representative types of 
cold kits prepared in Mercatus. It were found 13 different types of cold kits (Table 1) with similar 
components but with different specifications. For the simulation will be used the types B, C, G, L and 
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M, that represent about 60% of the total of production orders (type I wasn’t considered because 
represents a product with special requirements and uncommon orders). 

 

Table 1. Most representative types of cold kits produced at Mercatus 

Type A B C D E F G H I J K L M Total

Number of orders 1 27 20 8 4 4 29 16 33 13 6 31 23 215

% 0,5 12,6 9,3 3,7 1,9 1,9 13,5 7,4 15,3 6,0 2,8 14,4 10,7 100,0  

 

For each production order (cart), the warehouse operator will have a list of components and will start 
moving through the warehouse aisles and storage positions to pick the needed components. Before 
the cart leaves the warehouse, all the components picked from storage are registered in the system. 
The times spent picking the components and dropping them in the cart are taken into consideration, 
as well as the time spent reconditioning the packages and pallets. For example, a compressor pallet 
contains 120 compressors, distributed over 5 layers. So, for every 24 compressors retrieved there is a 
need of additional time to remove and dispose a Styrofoam protection. Also, every 120 compressors, it 
is necessary to remove the empty pallet and relocate a full one. The availability of data for these 
processing times involved in the kitting process allowed the fitting of proper distributions to these data. 
The distributions and its parameters were selected using the Arena’s software module Input Analyzer. 
The distributions obtained were analysed trough visual inspecting, square error value and p-value, in 
order to guarantee a “good” fit. 

The distances between the zones where the components are stored were also measured, in order to 
collect data to simulate the operator traveling routes in the warehouse. 

4.2 Operational modelling 

Once all the data were collected, a simulation base model was created, using the Arena software, in 
order to reproduce, as close as possible, the actual situation at Mercatus. This base model was used 
to: (i) allow for a better understanding of the actual system, (ii) identify critical aspects and 
opportunities for improvement, and (iii) gain the confidence of the decision makers. The replication 
length was defined as 5 working weeks (25 days with 8 working hours) and the number of replications 
was 20. The number of replications was determined through a trial-and-error approach until 
confidence intervals were reasonable. 

The base model was verified and validated using different techniques such as animation, internal 
validity, predictive validation, structured walkthrough, and examination of model traces. The student 
who accompanied the project on site was crucial in this process, as he combined the knowledge of the 
simulation tool being used with the perception gained on the kitting process details. 

The output values were analysed and the base scenario was validated. It is possible to observe, in 
Table 2, the close alignment of the kitting times (in seconds) when comparing the simulated values 
with the real system values. 

 

Table 2. Kitting times (in seconds): simulated output values vs. real values 

Real System

Average HalfWidth Average

Model B 600,41 ± 1,65 701,00

Model C 580,53 ± 1,62 640,00

Model G 560,39 ± 1,25 534,00

Model L 558,95 ± 1,11 541,00

Model M 578,70 ± 1,46 574,00

Simulation (base scenario)

 

 

After the V&V of the base model, it was developed the new scenario incorporating the kitting 
supermarket (located at the warehouse entrance) where only the components required for the cold kit 
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carts will be stocked. The main goal is to evaluate the distance travelled in the warehouse by the 
kitting operator and improve the current system. This scenario entails two variants: i) simulation of the 
supply of the supermarket, not like a typical JIT-supermarket using a pull system, but using a weekly 
provision simulation of the supply of the supermarket considering the picking system at the main 
warehouse (SS2a), and ii) preparation of the Cold Kit in the supermarket (SS2b). 

Considering the first variation (SS2a), the operator will have to collect all the components required for 
the week, and for that he will have to travel 5 routes in the warehouse. First route will allow the 
operator to collect the various compressors models with the manual pallet or stacker, then head back 
to the kitting area and sort them. For the second route, the procedure is the same but for the 
condensers and evaporators. The third route is for resistors and cables. The fourth one is for the fan 
motors and finally the fifth one is for the fans and protection spiders. The mean time required to supply 
the supermarket for the week (45 kits) was about 37 minutes.  

Considering the second variation (SS2b), the kitting operator will not need to travel through the 
warehouse aisles to collect the required components. The operator only needs to take the empty Cold 
Kit cart into the supermarket, pick the components and place them in the cart (he performs all the 
operations in the supermarket area). After the cold kit completed, the operator just needs to deliver the 
finished cart to the line. 

4.3 Results 

Analysing the key performance indicators defined at the initial stage of the study, and as expected, the 
time spent in kitting has a significant reduction in the new scenario (variant SS2b), because the time 
spent by the kitting operator in the main warehouse has been eliminated (Table 3). 

 

Table 3. Kitting times (in seconds): base scenario vs. scenario SS2b 

Average HalfWidth Average HalfWidth

Model B 600,41 ± 1,65 210,85 ± 0,44

Model C 580,53 ± 1,62 224,07 ± 0,56

Model G 560,39 ± 1,25 210,97 ± 0,54

Model L 558,95 ± 1,11 218,53 ± 0,61

Model M 578,70 ± 1,46 225,27 ± 0,70

Simulation (base scenario) Scenario SS2b

 

 

Obviously, the workload from the kitting operator is being transferred to the operator in charge of 
supplying the kitting supermarket. So, to have a more fine-tuned analysis and evaluate the overall 
performance of the kitting process, the scenario SS2b should incorporate the time spent with the 
supply process to the kitting supermarket (analysed in scenario SS2a). Estimated values for the worst 
case scenario were calculated using the upper limit values of the 95% confidence intervals being the 
average total time spent in the kitting process with the creation of a supermarket of about 268 seconds 
(the values have slightly differences from model to model). 

Comparing these values with the base model (corresponding to the current situation at Mercatus), one 
can find improvements above 50% (Fig. 1). 
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Figure 1. Kitting times (in seconds) and improvement (%) from base scenario to scenario SS2 

 

These results were encouraging, showing that the implementation of a kitting supermarket for the cold 
kits at Mercatus will result in an overall improvement of the kitting process. Further studies are being 
performed in order to determine the best way to supply this intermediate warehouse. 

5 CONCLUSION 

The development of successful projects involving both the universities and the industry is, generally, 
difficult to undertake. In this project, the major difficulties were overcome due to the fact that one of the 
university team members worked fulltime within the company throughout the duration of the project. 
He not only established a privileged communication channel between the university and the company, 
but also directed management and staff attention to the project.  

By testing new scenarios in a simulation environment it is possible to reduce costs inherent to 
disruptions on the systems or inherent to the implementation of “poor” operational solutions. Using 
simulation techniques involves considerable costs of software and training but, the benefits of using 
this tool to evaluate complex systems are unique and can faster outweigh the initial investment. 

The company's goals were attained and the results were encouraging, showing that the 
implementation of a kitting supermarket for the cold kits will result in an overall improvement of the 
kitting process. The modifications are being implemented and further studies are being performed in 
order to determine the best way to supply the kitting supermarket. 

This case study of university/industry interaction in the simulation field can be used as a showcase to 
the benefits that SME's can get from the use of simulation. 
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Resumo 

O entendimento dado neste trabalho ao conceito gestão sustentável das organizações baseou-se na 
definição de Aguinis “A gestão sustentável abrange ações e políticas ajustadas às especificidades da 
organização que tomam em atenção as expectativas dos stakeholders e a abordagem Triple Bottom 
Line do desempenho económico, social e ambiental” (citado em Cunha, Rego, & Ribeiro, 2013, p. 12). 
O principal objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento da teoria respeitante aos 
modelos de implementação da sustentabilidade na gestão das organizações. Assim, a metodologia 
de investigação seguida parte da revisão da literatura capaz de identificar os fundamentos teóricos, 
que posteriormente suportaram a Análise Qualitativa de Relatórios de Sustentabilidade de seis 
organizações com atividade em Portugal. Desta forma, o estudo apresenta um modelo de apoio à 
implementação da sustentabilidade na gestão das organizações, constituído um conjunto de 
elementos estruturados em três eixos principais: Triple Bottom Line (Elkington, 1997), Processo de 
Implementação e Ferramentas de Apoio. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Relatórios de Sustentabilidade; Implementação da 
Sustentabilidade.  

1 INTRODUÇÃO 

A conjuntura económica, as alterações climáticas, a escassez de recursos e as desigualdades sociais 
caraterizam o contexto atual. As empresas contribuíram para este cenário, logo têm de fazer parte da 
solução. Deparam-se com um paradigma desafiante, pois têm de desenvolver mecanismos que 
permitam que as suas atividades sejam desenvolvidas numa perspetiva sistémica, com horizonte no 
futuro e sustentadas na maximização dos resultados líquidos: económicos, ambientais e sociais. 

A gestão da sustentabilidade tem sido apontada como caminho a seguir, pois as práticas de gestão 
de sustentabilidade ajudam as organizações a prevenir os seus riscos, identificar oportunidades e a 
construir um perfil da sustentabilidade dentro de um determinado grupo de negócio (Blackburn, 2007). 

O percurso em direção ao desenvolvimento sustentável tem vindo a evoluir, mas ainda muito focado 
nos aspetos económicos e ambientais (Wang & Lin, 2007). É necessário adotar uma abordagem 
multidisciplinar apoiada no conceito Triple Bottom Line (Elkington, 1997). 

Vários contributos têm surgido na revisão da literatura na área da integração da Sustentabilidade na 
Gestão das operações, no entanto muito focados na avaliação dos resultados. Só se conseguirão 
bons resultados quando alicerçados num processo de implementação que permita que os conceitos 
de sustentabilidade façam parte dos modelos de gestão de forma sistemática e numa perspetiva 
contínua (Pagell & Wu, 2009).  

Identificadas estas lacunas no estado da arte, são necessários contributos que versem o processo de 
conceção da implementação da sustentabilidade (Fahimnia, Sarkis, & Davarzani, 2015; Pagell & Wu, 
2009; Wang & Lin, 2007). Assim, o presente trabalho de investigação tem como principal objetivo 
contribuir para a caraterização do processo de implementação da sustentabilidade, colocando-se a 
seguinte questão de investigação: Como se implementa a Sustentabilidade na Gestão das 
Organizações? 

mailto:claudia.margarida@ua.pt
mailto:Bgouveia@ua.pt
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta secção encontra-se subdividida em três áreas. A primeira diz respeito à clarificação do conceito 
Sustentabilidade de acordo com o campo de aplicação do estudo. A secção destinada a 
Implementação da Sustentabilidade pretende apresentar um conjunto de modelos com o objetivo de 
identificar os elementos teóricos que constituirão as categorias a aplicar nos dados recolhidos, 
concretamente seis Relatórios de Sustentabilidade. O tipo de dados utilizado justifica o 
enquadramento teórico reservado no ponto 2.3, de forma a perceber qual o potencial destes 
documentos na compreensão da integração da sustentabilidade na gestão das organizações. 

2.1 Sustentabilidade 

O grande contributo do relatório de Brundtland (1987) foi no consenso de uma definição de 
Desenvolvimento Sustentável como: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. O 
conceito integra as políticas ambientais com as estratégias de desenvolvimento económico, tornando 
as duas áreas interdependentes que se reforçam mutuamente. 

Aliado à Sustentabilidade, surge o conceito Triple Bottom Line (TBL) tendo como fundamento que a 
performance das organizações não pode ser medida apenas pelos resultados económicos, mas 
também pelos resultados sociais e ambientais (Norman & MacDonald, 2004). Este termo ganhou 
popularidade com a publicação de John Elkington “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 
21st Century Business” (1997). Nesta obra o autor inclui a abordagem de gestão responsável, 
defendendo que as organizações devem considerar na sua gestão as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: ambiental, social e económico. 

Prosseguir com uma abordagem de sustentabilidade obriga a que as organizações se reestruturem 
numa perspetiva sistémica abrangente. O sistema não é constituído apenas pela organização em si 
(infraestruturas e colaboradores) e pelos seus clientes. É necessária a identificação de mais 
intervenientes, designados por Stakeholders, com papel determinante para que a performance da 
organização seja sustentável. As diretrizes do GRI

1
 (GRI, 2013, p. 93) definem o termo stakeholder 

como “entidades ou indivíduos que tendem a ser significativamente afetados pelas atividades, 
produtos e serviços da organização ou cujas ações tendem a afetar a capacidade da organização de 
implementar as suas estratégias e atingir os seus objetivos”. Portanto verifica-se aqui uma relação de 
reciprocidade, ações de um conjunto de entidades que afetam a organização e os impactos que as 
ações da organização têm num conjunto de intervenientes.  

Com os conceito apresentados conclui-se que a sustentabilidade só faz sentido quando entendida 
numa conceção holística, dinâmica e de multicritério. Holística, uma vez que uma abordagem 
individual e singular não conduz à sustentabilidade, é necessária uma perspetiva sistémica com a 
identificação e envolvimento dos stakeholders. Dinâmica, porque as decisões precisam de se 
suportar nas necessidades atuais sem comprometer as necessidades futuras. Por fim, multicritério 
com a integração da abordagem Triple Bottom Line. 

2.2 Implementação da Sustentabilidade 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável não inclui apenas a tradicional orientação para os lucros 
que visa a maximização do valor para o acionista, engloba também os interesses de todos os 
stakeholders (empregados, cliente, fornecedores, comunidade e ambiente), relevando que as 
empresas necessitam de ir para além da maximização do lucro. Esta visão aponta para novos 
modelos de negócio onde os gestores terão de conduzir as atividades de forma a satisfazerem todos 
os stakeholders chave (Pätäri, Jantunen, Kyläheiko, & Sandström, 2011). 

Mas como dar o passo da consciencialização de ter vontade de ser melhor e iniciar o caminho para a 
sustentabilidade até à obtenção de resultados, alcançando o objetivo da vantagem competitiva? Este 
caminho é possível e tangível, sendo necessário para tal conhecer e implementar um conjunto de 
ferramentas que permitirão às organizações alcançar a vantagem competitiva através de uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável (Esty & Winston, 2006). 

Os autores Wang e Lin (2007) identificaram alguns problemas para que as empresas ainda não 
apresentem práticas sistemáticas e contínuas rumo ao desenvolvimento sustentável, sendo um deles 

                                                      
1
 https://www.globalreporting.org 
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a falta de Frameworks abrangentes que permitam seguir, categorizar, medir e ajudar as organizações 
a melhorarem continuamente a sua performance no que respeita à sustentabilidade.  

Passa-se de seguida a descrever alguns modelos que caraterizam os principais passos a considerar 
na implementação da sustentabilidade. De acordo com Roosa (2010), as organizações podem 
integrar a sustentabilidade na sua gestão através do desenvolvimento de programas de 
sustentabilidade compostos por:  

 Redefinição da visão/missão corporativa; 

 Redefinição de metas e objetivos; 

 Identificação e implementação de mudanças nos processos (operacionais) e estabelecendo 
práticas de comunicação dos resultados. 

No mesmo sentido, Furtado (2005) refere que em grande parte, as ações de sustentabilidade 
desenvolvidas pelas organizações não se encontram alinhadas com os eixos estratégicos dos 
negócios, nem estão articuladas com os procedimentos de carácter mais operacional. Nota ainda que 
outras iniciativas atendem ao desempenho ambiental, mas não contabilizam aspetos sociais, como a 
justiça social, inserção e equidade. Assim, o autor estabelece um conjunto de passos para a 
implementação da sustentabilidade: Passo I - Orientação para o desenvolvimento sustentável; Passo 
II -Estabelecimento De Macro Objetivos Organizacionais Sustentáveis; Passo III – Estabelecimento 
de Estratégias Táticas para a Sustentabilidade económica, social e ambiental; Passo IV – Gestão e 
Planeamento estratégico com responsabilidade social e ambiental; Passo V – Medição e Avaliação 
do Desempenho Sustentável; Passo VI - Elaboração do Relatório de Desempenho Sustentável. 

O autor Doppelt (2010) defende que a mudança em direção à sustentabilidade não é um processo 
linear, envolve movimentos nem sempre numa só direção. Sendo a Organização um sistema, não um 
conjunto de partes desconectas, a mudança tem de ser verificada no seu todo. O autor designou o 
seu modelo como “A roda para a mudança em direção à sustentabilidade”. 

Outro autor (Blackburn, 2007) apresenta uma abordagem designada por SOS – Sustainability 
Operating System. Esta abordagem requer focalização, competências, equipas e líderes com 
formação, um planeamento e uma execução muito detalhados. 

Da revisão apresentada, fez-se uma análise complementar dos modelos acima citados com o objetivo 
de identificar as principais dimensões a incluir no processo de implementação da sustentabilidade. O 
modelo desenvolvido por Furtado (2005) é o que mais elementos integra, sendo muitos destes 
reforçados pelos outros modelos estudados. Assim, conclui-se que este processo tem de ser 
desenvolvido de forma integrada com um conjunto de elementos da organização. Parte de um 
processo de liderança alinhado com a estratégia da organização composta por objetivos, políticas, 
visão e valores. Necessita de uma estrutura organizacional estabelecida que permita a construção da 
cultura de sustentabilidade a todos os níveis da Organização.  

As estratégias de sustentabilidade devem ser desdobradas na gestão operacional, integrando os 
objetivos da sustentabilidade nos processos e procedimentos operacionais ao nível tático. Finalmente 
é necessário desenvolver mecanismos que permitam medir a avaliar como as ações têm sido 
desenvolvidas e tomar decisões face aos resultados económicos, ambientais e sociais. De forma a 
obter reconhecimento (interno/externo), a organização tem de desenvolver mecanismos de 
comunicação dos resultados obtidos. Assim, as Dimensões Teóricas identificadas nos modelos de 
implementação da Sustentabilidade são: Liderança; Equipa; Cultura; Estratégia; Triple Bottom Line; 
Ações; Âmbito de aplicação das ações; Ferramentas de apoio; Partes interessadas; Avaliação; e 
Comunicação. 

2.3 Relatórios de Sustentabilidade 

As organizações empresariais têm sido cada vez mais pressionadas pelos seus stakeholders a atuar 
de forma responsável. Estes precisam de perceber como as estratégias de gestão integram os 
vetores social e ambiental nos objetivos económicos globais traçados para as organizações. 

Algumas organizações têm respondido às expetativas dos stakeholders com a publicação periódica 
de Relatórios de Sustentabilidade, onde comunicam as atividades e as estratégias desenvolvidas 
para responder às questões ambientais e sociais. Os relatórios servem de barómetros das atitudes 
que determinada organização desenvolve em torno destas questões, avaliam a plano estratégico e a 
sua integração quer ao nível estratégico quer ao nível funcional. (Tate, Ellram, & Kirchoff, 2010). 
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Não obstante a importância e a crescente utilização dos relatórios de sustentabilidade, a opinião 
sobre a sua utilidade é ainda controversa. Segundo Solomon e Lewis (2002), clientes, entidades 
governamentais e não-governamentais (ONGs) usam a informação dos relatórios para avaliarem o 
envolvimento das organizações com as questões ambientais e sociais, permitindo a comparação 
entre as diversas organizações.  

Outros autores (Trevor & Geoffrey, 2000) reforçam que as ONGs, grupos ambientalistas e outros 
stakeholders analisam os Relatórios de Sustentabilidade para perceberem a proatividade das 
organizações no que respeita às ações sociais e ambientais desenvolvidas. Kolk (2003) questiona se 
através dos relatórios conseguimos perceber como uma organização implementa as estratégias e 
desenvolve as ações de gestão ou meramente as relata com o fim de agradar aos stakeholders. 
Cerin (2002) identificou algumas discrepâncias entre as ações atuais e as ações reportadas. O 
mesmo autor diz que a falta de diretrizes normalizadas gera alguma confusão na análise dos 
relatórios. Outros trabalhos (Montabon, Sroufe, & Narasimhan, 2007; Solomon & Lewis, 2002) 
encontram nos relatórios de sustentabilidade um bom indicador da performance das organizações.  

De acordo com alguns autores (Brown, de Jong, & Levy, 2009), têm sido desenvolvidos alguns guias 
para a elaboração dos relatórios de sustentabilidade, sendo o GRI atualmente o mais utilizado e 
reconhecido por muitas organizações em todo o mundo. No entender deste organismo (GRI), o 
relatório de sustentabilidade deve representar de forma equilibrada a performance da organização, 
incluindo os impactos positivos e negativos que resultam da sua atividade (GRI, 2013). 

3 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A metodologia seguida para o desenvolvimento deste trabalho posiciona-se na área da Investigação 
Qualitativa, tendo sido foi desenvolvido um estudo empírico cujo foco de análise é um conjunto de 
Relatórios de Sustentabilidade publicados por seis organizações com atividade em Portugal. 

Os principais passos integrados na metodologia de investigação foram a organização e análise de 
dados, codificação e categorização dos dados e finalmente a inferência dos dados para a construção 
da teoria de acordo com os objetivos e constructos teóricos. Esta metodologia é designada por 
Análise de Conteúdo (Strauss & Corbin, 1990). 

O estudo empírico desenvolvido, baseia-se apenas em dados secundários constituídos pela 
informação contida num documento publicado (relatório), portanto dados secundários de fontes 
internas à organização (Amado, 2013). 

Foi constituída uma base de dados alargada de Relatórios de Sustentabilidade selecionados 
aleatoriamente que representassem um universo alargado de setores de atividade como: Transporte, 
Energia, Indústrias transformadora, Serviços e Distribuição. Todos estes documentos foram sujeitos a 
uma análise preliminar, de forma a caraterizar a experiência na publicação de relatórios, o nível de 
implementação da sustentabilidade na gestão das operações, o guia de elaboração seguido, o 
período de implementação e a existência de validação externa. Após esta caracterização foram 
seguidos os seguintes critérios de seleção: 

 Com informação respeitante aos anos de 2011 e 2012; 

 Com inclusão de resultados de performance de sustentabilidade; 

 Organizações de diversos setores de atividade; 

 Experiência de elaboração de relatórios pelo nº de publicações; 

 Com validação externa; 

 Pertinência dos conteúdos apresentados face aos objetivos do estudo. 

Seguindo os critérios de seleção descritos, foram analisados os Relatórios de Sustentabilidade das 
seguintes organizações: Galp (Exploração, Produção e Distribuição de produtos petrolíferos e gás 
natural); EDP (Utility: Produção, Distribuição e Comercialização de eletricidade); Portucel (Produção 
e venda de Pasta e papel); AutoEuropa (Fabricação de veículos automóveis, ferramentas e peças); 
Lipor (Gestão de Resíduos) e Sonae (particular foco na área do retalho).  

4 ANÁLISE E RESULTADOS  

A Análise de Conteúdo dos dados recolhidos foi desenvolvida através da codificação dos dados, que 
se traduz num conjunto de operações pelas quais os dados são divididos, conceptualizados, e 
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reagrupados de forma diferente. É o processo nuclear de construção das teorias a partir dos dados 
(Strauss & Corbin, 1990; Yin, 2010) 

Conforme descrito pelo autor Flick (2005, p. 183) um dos traços essenciais da análise de conteúdo é “ 
a utilização de categorias, derivadas frequentemente de fundamentos teóricos: as categorias são 
aplicadas ao material empírico, não são necessariamente extraídas dele, embora sejam 
repetidamente confrontadas com ele e, se necessário, modificadas”  

A estrutura seguida para a apresentação e análise dos dados dos Relatórios de Sustentabilidade foi a 
apresentação de diversos exemplos para as dimensões identificadas nos modelos teóricos de 
implementação da sustentabilidade referidos no ponto 2.2. 

Liderança, Cultura e Equipa 

Verifica-se que o reconhecimento da importância da integração da sustentabilidade nos modelos de 
gestão das organizações, se faz ao nível da gestão de topo com as mensagens de autoria dos 
respetivos Presidentes ao nível da Administração como: “…a LIPOR sentiu necessidade de se 
adaptar às difíceis condições do mercado e de manter os Colaboradores focados em novos desafios, 
o que se repercutiu ao nível do desenvolvimento da Estratégia da Organização e das prioridades de 
desenvolvimento de novas ações no âmbito da Sustentabilidade”(LIPOR, 2013, p. 5). 

Também a Galp, pela mensagem do Conselho de Administração revela que o contexto atual 
“…coloca uma enorme pressão para assegurar um elevado nível de oferta energética, diversificada e 
a um preço acessível, como também torna mais complexa a mitigação dos impactos ambientais do 
sector energético” (Galp, 2013, p. 17). 

Na análise dos dados deste estudo, verifica-se que as organizações trabalham a questão da cultura 
para a sustentabilidade de diversas formas. Veja-se por exemplo o caso da LIPOR com a definição 
dos seguintes valores (LIPOR, 2013, p. 24) : “Ser Responsável nas nossas atividades; Ser Ético nas 
nossas relações Internas e Externas.” 

Os valores necessitam de ser reforçados e dinamizados de forma contínua através de 
programas/projetos que promovam o envolvimento de todas as partes interessadas com a 
sustentabilidade, tal como é defendido pela Sonae: “Com o objetivo de reforçar os valores da Sonae, 
nomeadamente o da Responsabilidade Social, lançámos o Programa Sonae Activshare, que tem 
como objetivo consolidar e agregar todas as ações de Responsabilidade Social da Sonae, bem como 
o desenvolvimento e consolidação de ações de Voluntariado, organizadas pelo Centro Corporativo e 
destinadas a todos os colaboradores”(SONAE, 2013, p. 40).  

Nos documentos analisados, verificou-se que as organizações reconhecem a necessidade de 
estruturar a função de sustentabilidade e, formalmente, fazer a sua integração na estrutura 
organizacional. A Galp Energia formalizou, em 2012, o Comité de Sustentabilidade (Galp, 2013, p. 
22); A EDP constituiu o Conselho de Ambiente e Sustentabilidade (EDP, 2013, p. 102); A AutoEuropa 
atribui a função da sustentabilidade ao departamento de comunicação, sustentabilidade e imagem 
corporativa (AutoEuropa, 2013); A LIPOR atribui a sustentabilidade a uma unidade orgânica 
designada por Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total (LIPOR, 2013). 

Estratégia 

No processo de elaboração dos diversos relatórios, várias foram as evidências da integração da 
sustentabilidade nas estratégias das organizações analisadas. Começando pela análise da estrutura 
dos próprios relatórios, verifica-se que em grande parte das organizações foi reservado um capítulo 
para relatar como a estratégia e a sustentabilidade são alinhadas: A Sonae inclui o capítulo 2.2 
Estratégia de Sustentabilidade; A LIPOR o capítulo 5: A Visão, Missão e os Valores da LIPOR e os 
princípios da sustentabilidade da organização; A Portucel na secção 4 inclui a Estrutura de 
Governação e a Gestão da Sustentabilidade. 

Partes interessadas 

Os relatórios analisados são ricos nos mecanismos desenvolvidos pelas organizações para a 
definição e envolvimento dos seus stakeholders. O relatório da LIPOR é pormenorizado na descrição 
do seu processo de mapeamento e desenvolvimento dos seus stakeholders. Defende que o 
envolvimento das partes interessadas tem como objetivo a participação das mesmas na identificação 
de problemas e na apresentação de soluções (LIPOR, 2013). 

O relatório de sustentabilidade da AutoEuropa revela-se também interessante na forma como 
estabelece mecanismos para o envolvimento das partes interessadas, pois os seus objetivos 
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transcendem a comunicação com as mesmas. Pretendem em conjunto definir caminhos de 
sustentabilidade e obter feedback acerca da relevância e qualidade do reporte e estratégia de 
sustentabilidade, como se pode constatar na sua matriz de materialidade. (AutoEuropa, 2013, p. 21)  

Ações, Ferramentas de Apoio, Âmbito de aplicação e TBL 

Nesta dimensão pretende-se evidenciar o desenvolvimento de um conjunto de ações e programas 
para a operacionalização da sustentabilidade. Verificou-se que esta etapa pode ser levada a cabo 
pela implementação de ferramentas específicas como o compromisso da Galp para o cálculo da 
pegada de carbono ao analisar e rastrear as fontes de emissão de CO2 (Galp, 2013). Ou pela 
implementação de ferramenta específicas como a Japonesa 5S, referida pela AutoEuropa (2013). 
Verifica-se também a implementação de Sistemas de Gestão. A Portucel relata que “as políticas do 
Grupo são consubstanciadas por Sistemas de Gestão, certificados por entidades externas 
acreditadas, de acordo com referenciais internacionalmente reconhecidos ” (Portucel, 2012, p. 36). 
Podem também ser desenvolvidos programas específicos com objetivos focados na sustentabilidade. 
Veja-se o exemplo da AutoEuropa com o programa “Think Blue Factory. Este programa integra os 
objetivos ecológicos e económicos para a redução de 25% dos impactos ambientais por veículo, das 
fábricas de produção da marca Volkswagen, até 2018” (AutoEuropa, 2013, p. 40). 

A análise destes dados denotou que as ações que visam alcançar os objetivos da sustentabilidade 
são desenvolvidas em toda a cadeia de valor das organizações. A montante das operações internas, 
como a EDP que refere que o desempenho dos fornecedores é crucial para o sucesso do Grupo: “De 
uma relação suportada na confiança, na colaboração e na criação de valor partilhado com os nossos 
fornecedores resulta a capacidade conjunta para inovar, reforçar as políticas de Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC)” (EDP, 2013, p. 79). 

Ao nível das operações internas a Galp Energia traça um programa de ação para a promoção do uso 
eficiente de águas em atividades administrativas e industriais, bom como o desenvolvimento de uma 
estratégia corporativa para a gestão sustentável de resíduos no Grupo (Galp, 2013). Da parte da 
Portucel a integração da sustentabilidade nas operações logísticas são evidentes pela análise da 
informação publicada no seu relatório “Em 2010, o Grupo Portucel procedeu à otimização de toda a 
atividade logística florestal do Grupo, responsável pelo transporte anual de mais de quatro milhões de 
toneladas” (Portucel, 2012, p. 68). Nas suas operações internas a convergência com a 
sustentabilidade também se evidencia pela implementação de programas como Eficiência Global das 

Operações (EGO), e o projeto LEAN, cuja filosofia assenta no conceito de “Lean Manufacturing” 
(Portucel, 2012, p. 73).  

Como exemplo de ações aplicadas a jusante das operações internas, indica-se a SonaeRetalho que 
“se propõe disponibilizar uma oferta alargada de sacos reutilizáveis com o objetivo de motivar os 
clientes (através do lançamento de novos modelos) para a adesão à reutilização de sacos de 
compras” (SONAE, 2013, p. 67).  

Os resultados globais evidenciam que todos os vetores de Desenvolvimento Sustentável foram 
englobados na implementação da sustentabilidade na gestão das organizações estudadas. A título 
exemplificativo, a EDP no vetor ambiental implementou a seguinte medida “no caso do carvão 
procede-se a amostragem automática e limita-se a utilização de navios com uma idade máxima de 20 
anos” (EDP, 2013, p. 79). O critério económico atendido pela AutoEuropa pela constituição da 
seguinte ação: “Potenciar os fornecedores locais: a empresa reconhece o seu peso na economia 
local. Esta representatividade acarreta também muita responsabilidade. Tendo em consideração este 
reconhecimento e numa ótica de redução de custos, foram criados clusters de fornecedores na região 
circundante à Volkswagen Autoeuropa, reforçando o envolvimento da empresa com a economia local” 
(AutoEuropa, 2013, p. 82). No que respeita ao pilar Social, a SONAE assumiu como compromisso “ 
Elaborar um Manual de Fornecedores/Subcontratados sobre Segurança, com a descrição das boas 
práticas nesta matéria”(SONAE, 2013, p. 92).  

Avaliação  

Para avaliar os resultados das ações desenvolvidas, as organizações estudadas desenvolvem desde 
procedimentos de controlo e seguimento como o Programa de Verificações levado a cabo pela 
Portucel (Portucel, 2012, p. 66). Este programa tem com o objetivo avaliar o cumprimento dos 
indicadores e obter evidência de que a madeira proveniente de uma determinada fonte é controlada. 
Implementam Indicadores nos três vetores da sustentabilidade como explicita  a LIPOR: “O 
desempenho da LIPOR é monitorizado através de indicadores bem definidos, que permitem refletir e 
avaliar a Visão Estratégica da Sustentabilidade nas suas diferentes vertentes”(LIPOR, 2013, p. 20). 
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Algumas optam também pelo cálculo de índices como o caso da EDP “Fomos reconhecidos pelo Dow 
Jones Sustainability Index enquanto líder” (EDP, 2013, p. 7). 

Comunicação  

Os indicadores permitem a monitorização de um conjunto de objetivos traçados para a área da 
sustentabilidade, e pelos seus resultados comunicar o desempenho das organizações nas áreas 
Social, Económica e Ambiental. A comunicação, nos casos analisados, suporta-se na publicação de 
relatórios de sustentabilidade ou de outro tipo de relatórios, como o caso da EDP.  

Foi referido, ao longo dos relatórios, outros canais de comunicação, com as plataformas informáticas. 
A LIPOR criou um novo Portal com o objetivo de “reforçar a estratégia de ativação da Marca LIPOR 
juntos dos seus públicos externos e internos. Gerar resultados e fortalecer a parceria, tornar concreto 
aos seus públicos os conceitos e valores da Marca, aproximando-a e vivenciando-a”(LIPOR, 2013, p. 
51). 

Após a aplicação das Dimensões Teóricas à análise dos dados, enceta-se o processo interpretativo 
dessa análise. Para tal, foi utilizado o método de indução analítica (Amado, 2013), pois parte da teoria 
e dos dados empíricos para se ir construindo progressivamente o modelo teórico.  

Atendendo à revisão da literatura e aos resultados da Análise Qualitativa dos Relatórios de 
Sustentabilidade, apresenta-se o seguinte modelo teórico para a implementação da Sustentabilidade 
na Gestão das organizações:  

 

Figura 1: Modelo de Implementação da Sustentabilidade (Fonte: elaborado pelo autor) 

O modelo é concebido sobre orientação de três eixos principais, transmitindo que qualquer ação para 
a implementação da sustentabilidade deve ter como coordenadas: a abordagem Triple Bottom Line, 
estar inserida num processo de implementação da sustentabilidade; e ser apoiada pela 
implementação de ferramentas adequadas. A Caixa a tracejado simboliza a permeabilidade 
necessária à organização, no que respeita a entradas e saídas de informação com as partes 
interessadas. 

O Triângulo posicionado na parte superior do modelo representa a necessária estruturação da área 
da Sustentabilidade nas organizações. Assim, é necessária a constituição de uma equipa com 
responsabilidades atribuídas ao Desenvolvimento da Sustentabilidade. Bem como a criação de uma 
cultura orientada para os objetivos da Sustentabilidade que conduzirá ao sucesso da ações 
desenvolvidas. Pode ser potenciada pelo desenvolvimento de ações de formação, pelo 
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estabelecimento de valores e pelo envolvimento em projetos dinamizadores da sustentabilidade. A 
implementação da sustentabilidade deverá fazer parte da gestão estratégica da organização, e 
posteriormente desdobrada ao nível tático da gestão das organizações.  

O corpo central do modelo carateriza o processo de implementação da Sustentabilidade, constituído 
por quatro etapas:  

Envolvimento: Como demonstrado nos resultados, o envolvimento prévio das partes interessadas é 
importante para a identificação das suas necessidades, a priorização das mesmas e para envolver as 
partes interessadas na implementação das ações a definir na etapa seguinte. Esta etapa foca-se na 
relação de reciprocidade entre os intervenientes. Para além deste objetivo, permite o alinhamento 
entre as estratégias e políticas definidas, bem como a recolha de informação sobre a relevância dos 
aspetos a incluir na gestão da sustentabilidade. Assim, as principais atividades nesta etapa são: 
Mapear os stakeholders, identificar as suas necessidades e finalmente, e talvez, o mais importante, 
autoavaliar se a organização está preparada para lidar com os stakeholders e como vai agir perante 
os mesmos (Esty & Winston, 2006).  

Execução: Desta etapa faz parte o planeamento e a execução de um conjunto de ações a 
desenvolver ao nível da gestão tática, com vista a melhorar o desempenho da organização através de 
resultados económicos, ambientais e sociais. Como exemplificado nos resultados, nesta etapa podem 
ser implementadas ferramentas específicas, sistemas de gestão ou desenvolvimento de programas 
que visem os objetivos da sustentabilidade. 

Monitorização: O planeamento e a execução de ações não são suficientes, é necessário seguir a sua 
implementação e avaliar o seu progresso rumo à sustentabilidade. As etapas anteriores permitem à 
organização a implementação de práticas capazes de promover a sua sustentabilidade. Numa fase 
posterior, é importante perceber a eficácia das práticas implementadas. Nesta fase são aplicados 
mecanismos de controlo e seguimento, como verificações, auditorias e de Avaliação através de 
indicadores e índices que permitam avaliar os resultados económicos, sociais e ambientais. 

Comunicação: a comunicação dos resultados conduz à construção de canais de feedback, permitindo 
analisar um conjunto de dados com vista a ajustar/adequar todas as ações definidas. Representa a 
necessidade de reportar os resultados aos stakeholders identificados, desenvolver mecanismos de 
feedback, para adaptar e melhorar o seu programa de sustentabilidade. Daí as quatro etapas estarem 
interligadas em forma círculo, conferindo a característica de processo contínuo. 

A definição de um processo de implementação caraterizado por um conjunto de etapas conduz que a 
Sustentabilidade não seja implementada apenas no interior da organização. Ajuda que a 
Sustentabilidade não seja apenas a intenção e o planeamento de um conjunto de ações pontuais e 
de curto prazo. É importante, que o valor acrescentado das ações desenvolvidas seja percebido e 
reconhecido através das fases de avaliação e comunicação. 

Este modelo diferencia-se pelo facto de se centrar na abordagem operacional da sustentabilidade e 
por se focar na fase da implementação, sendo portanto capaz de resposnder à questão de 
investigação colocada: Como se implementa a Sustentabilidade na Gestão das Organizações? 

5 CONCLUSÃO E CONTRIBUTOS 

A metodologia de investigação desenvolvida neste trabalho, permitiu partilhar um conjunto de práticas 
desenvolvidas, materializadas e operacionalizadas pelas organizações do estudo, no que respeita à 
implementação da sustentabilidade na gestão das organizações. Como resultado final, foi 
apresentado um modelo teórico focado na fase da implementação da sustentabilidade suportado na 
abordagem TBL com a necessidade de implementar um conjunto de ferramentas. Desta forma o 
modelo desenvolvido tenta colmatar as lacunas identificadas: modelos muito focados nos aspetos 
económicos e ambientais (Wang & Lin, 2007); contributos muito orientados para a avaliação dos 
resultados (Pagell & Wu, 2009); necessidade de contributos que versem o processo de conceção da 
implementação da sustentabilidade (Fahimnia et al., 2015). 

Tal como os autores Esty e Winston (2006), no desenvolvimento deste trabalho, acreditou-se que o 
caminho da sustentabilidade é possível e tangível, sendo necessário para tal conhecer o processo de 
implementação da sustentabilidade na gestão das organizações.  



 

53 

Identifica-se como limitação do trabalho apresentado a ausência de análise da inter-relação dos 
pilares que constituem a abordagem TBL. Portanto como trabalhos futuros, apontam-se investigações 
que colmatem esta limitação, podendo futuramente ser integrada no modelo apresentado. 

O importante atualmente é que os gestores/decisores conduzam e discutam a questão da 
sustentabilidade, ainda que de forma imperfeita, não sendo aceitável que os problemas das gerações 
futuras sejam justificados com a ignorância (Azapagic & Perdan, 2000). 
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Resumo  

A Ach. Brito & C.ª, S.A. é uma das mais antigas empresas de Portugal da indústria dos sabonetes e 
conta com uma história de produção de sabonetes, artigos de perfumaria e para casa que remonta a 
1887, com a fundação da Claus & Schweder. Em 1925, a empresa adquire a massa falida da Claus & 
Schweder, incluindo todo o seu património e marcas, aliando, assim, à inovação a experiência. Em 
1994, a gestão e liderança da empresa passa para as mãos dos bisnetos de Achilles de Brito 
havendo uma reestruturação e reposicionamento do portefólio de produtos. Em 2008, a Ach. Brito 
adquire a Saboaria e Perfumaria Confiança S.A., a sua principal concorrente nacional até à data. A 
empresa opera em três mercados distintos: o mass market, o mercado intermédio e o mercado de 
luxo.  

Para a realização do estudo, enviou-se para a Ach. Brito um questionário (ao qual responderam por 
e-mail) com 23 questões divididas em 3 temas principais – a história da empresa, a estratégia de 
negócio e a internacionalização. Sob a orientação da Dr.ª Carla Casal visitou-se, ainda, a loja de 
fábrica da empresa, em Fajozes – Vila do Conde, e realizou-se uma entrevista informal com duração 
de 45 minutos (foram tomadas notas manuscritas pelas duas investigadoras).  

Com este caso de estudo demonstra-se que a Ach. Brito prima, sobretudo, pela diferenciação nos 
vários segmentos de mercado em que está presente: mass market, intermédio e luxo. A diferenciação 
está patente no design dos produtos que apresentam, na qualidade dos materiais usados, nas 
técnicas preservadas e nos aromas apresentados. Esta diferenciação só é possível com as 
constantes inovações que são implementadas, nomeadamente na criação de novos aromas (segundo 
a entrevistada Drª Carla Casal). 

A Ach. Brito conseguiu fidelizar os seus clientes com a estratégia de diferenciação, mas expandiu 
substancialmente as suas fronteiras ao ter implementado uma estratégia de internacionalização. 
Tendo esta marca vários segmentos e, portanto, uma vasta gama de produtos, é apropriado para 
vários países e culturas. Assim, em 2002, a Ach. Brito passou a ter presença em vários mercados 
internacionais, cerca de 50 países. Esta foi uma estratégia muito importante, visto representar 40% 
do volume anual de vendas (2013).  

Contudo, tanto a diferenciação como a internacionalização dos produtos da marca Ach. Brito & C.ª 
são apoiadas pelas competências nucleares da empresa. O facto de a empresa ter persistido em 
manter os seus colaboradores, mantendo grande parte dos processos de produção controlados e 
elaborados manualmente fornece um fator diferenciador das restantes marcas. 

Keywords: Diferenciação, segmentação do mercado, internacionalização, competências nucleares 

1 INTRODUÇÃO 

Com este trabalho pretende-se preparar - através da realização de entrevistas e inquéritos, da análise 
de textos publicados e não publicados, da análise de artigos e da análise de outros dados 
secundários - um caso de estudo sobre uma empresa de sucesso em Portugal.  

Propôs-se  analisar a empresa centenária portuguesa Ach. Brito & C.ª, S.A. Esta empresa despertou 
o interesse pelas suas décadas de experiência e pelos seus magníficos produtos, considerados 
verdadeiros objetos de arte e design (Ach Brito, n.d.-a). Por outro lado considerou-se pertinente 
analisar os motivos que levaram esta empresa ao sucesso e ao crescimento sustentado na indústria 
de saboaria e perfumaria. 

Os objetivos do artigo são apresentar a empresa, partilhando um pouco da sua história e 
competências; analisar as estratégias de negócio usadas nos últimos anos, e de que forma têm 
contribuído para o sucesso da empresa; e, por último, a internacionalização, tentando perceber como 



 

56 

foi a entrada no mercado estrangeiro, a aceitação dos consumidores e quais os benefícios trazidos 
para a empresa.  

Para a concretização deste trabalho realizou-se uma investigação bibliográfica, sendo que a obra 
principal foi “Strategic Management: Competitiveness and Globalization: Concepts” de Michael A. Hitt, 
R. Duane Ireland e Robert E. Hoskisson, 2011.  

2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

O presente artigo trata-se de um caso de estudo descritivo (Yin, 2003) e pretende responder à 
questão de pesquisa – ‘O que leva à criação e manutenção de uma marca de luxo portuguesa?’ onde  
a empresa protagonista do estudo é a Ach. Brito & C.ª, S.A..  

A empresa foi contactada com sucesso via correio eletrónico e, desde logo, disponibilizou-se a ajudar 
e responder a todas as questões. Desta forma, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica e investigação 
histórica da empresa para a formulação de questões pertinentes. Reuniu-se, assim, um total de 35 
questões que foram, depois, analisadas e selecionadas de forma a não haver repetições ou questões 
cuja resposta fosse de domínio público. Assim, enviou-se a 20 de outubro de 2014, via correio 
eletrónico, à Ach. Brito um questionário com 23 questões que estavam divididas em 3 temas 
principais: a história da empresa, a estratégia de negócio e a internacionalização. 

No dia 24 de outubro de 2014, visitou-se a loja de fábrica da empresa, em Fajozes – Vila do Conde, 
conheceu-se o espaço e tirou-se algumas fotografias. Esta visita (com duração aproximada de 45 
minutos) foi autorizada pela Drª. Carla Casal, Técnica de Marketing no departamento de 
Comunicação e Marketing, que acompanhou os investigadores, apresentando os produtos 
disponíveis na loja e respondendo a algumas questões que não constavam do guião da entrevista.  

A 27 de outubro recebeu-se as respostas ao questionário, transcreveu-se e analisou-se juntamente 
com as notas efetuadas aquando a visita à loja. Posteriormente, fez-se uma revisão da literatura com 
vista a explorar alguns termos importantes para o tema e realizou-se o artigo com vista a perceber o 
sucesso desta marca.  

3 HISTÓRIA DA EMPRESA 

A Ach. Brito & C.ª, S.A. é uma das mais antigas empresas de Portugal e conta com uma história de 
produção de sabonetes, artigos de perfumaria e para casa que remonta a 1887, com a fundação da 
Claus & Schweder. A Ach. Brito foi fundada em 1918 pelos irmãos Achilles e Affonso de Brito. Em 
1925, a empresa adquire a massa falida da Claus & Schweder, incluindo todo o seu património e 
marcas, aliando, assim, à inovação a experiência (Ach Brito, n.d.-c). 

Após décadas a liderar o mercado, e com o aparecimento de novos produtos, o trajeto da marca 
perde alento. Até que, em 1994, a gestão e liderança da empresa passa para as mãos dos bisnetos 
de Achilles de Brito: Aquiles e Sónia de Brito. Nesse ano a empresa é restruturada e o portfólio de 
produtos é reposicionado (Ach Brito, n.d.-e). Surge a vontade de alcançar novos horizontes e, em 
2002, a empresa aposta na estratégia de internacionalização da marca de luxo – Claus Porto (Ach 
Brito, n.d.-d). 

Em 2008, a Ach. Brito adquire a Saboaria e Perfumaria Confiança S.A., a sua única concorrente até à 
data. Assim, fundem-se as duas mais antigas fábricas de sabonetes da Península Ibérica (Ach Brito, 
n.d.-c). Segundo a Dr.ª Carla Casal, a Saboaria e Perfumaria Confiança S.A. pertence à Ach. Brito, 
contudo, legalmente as duas empresas estão separadas, continuando a Confiança a operar em 
Braga e a Ach. Brito a operar em Fajozes – Vila do Conde. 

A empresa opera em três mercados distintos: o mass market, o mercado intermédio e o mercado de 
luxo. A gama mais económica da Ach. Brito apresenta produtos de elevada qualidade a preços 
acessíveis. Estes estão disponíveis em supermercados, drogarias e mercearias. Para o patamar 
intermédio, são fabricados produtos de grande qualidade com design inovador e arrojado. Os 
produtos de mercado intermédio, como sabões, águas-de-colónia e artigos para casa, são produzidos 
em Braga nas instalações da Saboaria e Perfumaria Confiança S.A..Para o patamar de luxo, a Ach 
Brito apresenta a Claus Porto, uma marca centenária, autêntica e exclusiva. São usados os métodos 
artesanais e inspiração tradicional. O design tem inspiração vintage (Ach Brito, n.d.-e). 
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Segundo a Dr.ª Carla Casal, a quota de mercado em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos 
anos, tendo crescido o número de referências Ach. Brito e Confiança nas grandes superfícies. No 
entanto, este valor em termos numéricos, não nos foi disponibilizado. 

A empresa compete diretamente com marcas na área da perfumaria, cosmética, saboaria e 
fragâncias para casa. O leque de competidores é vasto, contudo a relação que mantêm com cada um 
deles é “saudavelmente competitiva”, como descreveu a Dr.ª Carla Casal. Na Ach. Brito tentam ser 
“(...) inovadores, ditar tendências e estar, assim, um passo à frente das outras marcas da área.”. 

O crescimento da Ach. Brito denota-se ao longo dos anos, nomeadamente, no seu volume anual de 
vendas. Em 2011 e 2012 o volume total de vendas da Ach Brito e Confiança foi de 5 Milhões de 
euros. Em 2013 este valor aumentou, tendo sido o valor total de vendas de 5.5 Milhões de euros. 
Para a manutenção do sucesso da empresa, nos últimos 3 anos, a Ach. Brito & C.ª, S.A., tem 
empregado entre 50 a 60 trabalhadores tal como explicou a Dr.ª Carla Casal. 

A Ach. Brito explica na sua página de internet que “O sucesso da empresa deve-se, à genuinidade e 
autenticidade dos seus produtos, ao portfólio histórico, aos anos de experiência na produção de 
sabonetes e à extraordinária qualidade dos seus produtos, que resultam da utilização das melhores 
matérias-primas, de processos de fabrico tradicionais e do carinho colocado no embalamento manual 
de cada produto.” (Ach Brito, n.d.-a). 

4 REVISÃO DA LITERATURA 

Todas as empresas inseridas numa dada indústria têm que adotar uma estratégia competitiva (Porter, 
1998b) tornando-se fundamental que consigam criar valor (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2011). Por esse 
motivo, é necessário que a empresa defina de que forma é que irá competir, quais os objetivos que 
quer alcançar e quais as políticas que irão utilizar (Porter, 1998). 

Existem, por isso, duas formas de competir e ganhar a vantagem competitiva, em termos de 
estratégia de negócio - através do menor custo ou da diferenciação. O menor custo pressupõe que a 
empresa comercialize um produto semelhante ao dos competidores mas a preços mais reduzidos. 
Por outro lado, a diferenciação do produto traduz-se numa maior qualidade e, portanto, o preço 
poderá ser mais elevado. Independentemente do método usado por uma empresa, a vantagem 
competitiva é conseguida na obtenção de rendimentos superiores aos dos competidores (Porter, 
1993). 

Para atingir a vantagem competitiva, e após definição da estratégia que irá ser usada, as empresas 
devem usar as suas competências para otimizar o resultado pretendido, ou seja, as empresas 
deverão usar as suas competências nucleares. Isto é, todo o conhecimento que a empresa tem e 
mais-valias cujos competidores não consigam imitar (Prahalad & Hamel, 1990). É possível, por isso, 
entender que as capacidades e competências nucleares de uma empresa podem ser fundamentais 
no que respeita à obtenção da vantagem competitiva uma vez que são únicas e distintas entre 
competidores. 

A internacionalização, por sua vez, é, também, uma forma das empresas alcançarem a vantagem 
competitiva visto que, se forem bem sucedidas, poderão obter 4 benefícios principais – aumento do 
tamanho do mercado; maiores retornos financeiros em investimentos; melhores economias de escala 
e uma vantagem competitiva ao nível da localização. As empresas podem, por isso, internacionalizar-
se de várias formas – exportação; formação de alianças; aquisições; criação de subsidiárias; licensing 
(Hitt et al., 2011). 

Em suma, as empresas podem delinear a sua estratégia de negócio tendo em conta as suas 
competências nucleares e se pretendem adotar um menor preço ou a diferenciação. No entanto, e 
considerando que atualmente estamos num mundo globalizado, e onde as indústrias são cada vez 
mais transversais, é também de salientar a importância da internacionalização (Ghemawat, 2001). 

5 ACH. BRITO & C.ª, S.A.: A ESTRATÉGIA 

5.1 Contexto interno 

O ambiente interno de uma empresa juntamente com o externo são dois fatores muito importantes no 
desenvolvimento da mesma. Deste modo, a análise interna permite à empresa identificar o que se 



 

58 

pode fazer em determinado momento para que seja possível desenvolver e manter a sua vantagem 
competitiva. 

Segundo Hitt et al. (2011), existem aspetos dentro de uma empresa que são indispensáveis de 
analisar, tais como, os recursos da empresa (tangíveis e intangíveis), as capacidades, as 
competências nucleares e a cadeia de valores. Estas características intrínsecas de uma empresa 
poderão levá-la a ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes permitindo, por 
isso, ter competências nucleares e uma cadeia de valores única. A diferenciação das empresas 
encontra-se nos recursos, capacidades e nas formas de organização e reação das mesmas quanto 
ao mercado. 

Segundo West et al. (Caescu Stefan, Popescu, & Ploesteanu, 2011) o perfil das capacidades internas 
estratégicas de uma empresa pode ser dividido em dois pontos, o perfil das capacidades estratégicas 
da empresa em termos da análise dos recursos (materiais, humanos e financeiros) e da análise da 
cadeia de valores (ativos intangíveis, logística interna, logística de distribuição e a gestão dos 
recursos humanos).Por outro lado, segundo Hitt et al. (2011), existem quatro critérios essenciais para 
criar uma vantagem competitiva sustentável, a citar: recursos valiosos, recursos raros, recursos 
difíceis de imitar e recursos insubstituíveis. 

Após a análise da empresa Ach. Brito, verifica-se que esta tem alguma vantagem competitiva 
suportada pela sua organização interna.  A Ach. Brito é uma empresa centenária e, por isso, é 
detentora de uma grande história, fator que é difícil de imitar e que lhe permite ter know how para 
produzir produtos diferenciadores e com qualidade. A empresa aproveita essa vantagem para criar 
produtos exclusivos, baseados na história e no meio em que se localiza, para desenvolver e para 
apresentá-los ao mercado interno e externo, defendendo por isso o lema “Preservar o Passado, 
estimular o Presente, desafiar o Futuro”, como foi explicado pela Dr.ª Carla Casal.  É, também, de 
referir que, atualmente, a Ach. Brito possui um papel importante na produção, no design, na 
rotulagem e no acondicionamento de todos os seus produtos pois é um trabalho realizado pelos seus 
recursos humanos especializados, conferindo aos seus produtos características únicas e distintivas 
(Keller, Parameswaran, & Jacob, 2011). Percebe-se, então, que a Ach. Brito tem um especial cuidado 
com  a sua cadeia de valores, ou seja, na sequência de atividades que acrescentam valor ao longo 
de todo o processo produtivo, desde a obtenção de matérias-primas até à disponibilização do produto 
ao consumidor e à relação pós-venda (Serra, Ferreira, Torres, & Torres, 2012).  

Conforme é dito por Hitt et al. (2011), a existência da cadeia de valores é importante para a 
realização de uma boa análise interna e externa para que se possa tomar uma decisão estratégica. É 
ainda salientado, quer por Hitt et al. como por Serra et al., a importância de uma boa relação com os 
clientes e fornecedores pois há troca de conhecimentos - “capital social”. A Ach. Brito manifesta 
cuidado com toda a sua cadeia de valores porque, como foi referido pela Dr.ª Carla Casal, optam pelo 
trabalho humano de forma a garantir toda a qualidade dos processos. Por outro lado, todos os 
processos são de total responsabilidade da empresa, dividindo a sua produção entre Fajozes e 
Braga, não recorrendo, por isso, a nenhuma fonte de outsourcing. 

Para uma boa análise interna da empresa e para melhor poder identificar todas as oportunidades é 
possível fazer uma análise SWOT. A realização desta torna-se importante para se perceber quais os 
principais pontos em que a empresa se deve focar e em virtude da mesma qual a estratégia a seguir. 
Na tabela 1 é apresentada uma análise SWOT da Ach. Brito pretendendo-se sintetizar os pontos 
fortes e fracos, bem como as principais oportunidades e ameaças.  

Desta forma, apesar de a Ach. Brito ter como ameaça o aumento crescente dos produtos artesanais e 
das novas estratégias dos concorrentes, bem como ter uma fraca aposta na publicidade, percebe-se 
que tem produtos de grande qualidade e diferenciados. Por este motivo, a Ach. Brito conta com um 
número fixo de clientes que foi conquistando ao longo dos anos. É, também, uma empresa que 
possui várias características diferenciadoras tendo, por isso, uma sólida posição no mercado. 
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Tabela 1 – Análise SWOT da Ach. Brito 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Apresentação e qualidade do produto.  - Fraca aposta numa estratégia de 
publicidade. 

 - Adaptabilidade a diferentes tipos de público.  - Preço acima da média. 
 - Vasta linha de produtos (mass market, linha 
intermédia e linha de luxo). 

 

 - Produtos inovadores e diversificados.  
 - Fortes raízes históricas.  
 - Qualidade do produto.  
 - Produção e embalamento manuais.  
  

Oportunidades Ameaças 

 - Participação em feiras para divulgação dos 
produtos. 

 - Crise em Portugal e na Europa. 

 - Expansão para novos mercados.  - Produtos facilmente substituíveis. 

5.2 Estratégia de negócio 

A estratégia de negócio está presente na Ach. Brito desde muito cedo. A empresa iniciou-se, como 
referido na sua história,  adquirindo a massa falida da Claus & Schweder. Esta estratégia permitiu que 
a empresa pudesse obter os conhecimentos da Claus & Schweder e reaproveitá-los no sentido de 
aprimorar os seus produtos (Ach Brito, n.d.-a).  Mais tarde, a Ach. Brito, adquiriu a sua maior 
concorrente nacional - Saboaria e Perfumaria Confiança, S.A. - tendo, por isso, ficado a dominar o 
mercado nacional no que respeita a produtos marcados pela estratégia de diferenciação.  

Uma vez que a diferenciação implica um maior custo do produto, o mercado da Ach. Brito  divide-se 
em três segmentos: mass market, intermédio e luxo. A segmentação não foi uma decisão arbitrária, 
foi planeada cuidadosamente e aperfeiçoada ao longo do seu desenvolvimento, com o objetivo de 
atender melhor às necessidades dos diferentes consumidores. Porter (1998a) aponta que a 
segmentação é dinâmica e deve mudar para refletir mudanças estruturais. No caso da Ach. Brito, a 
mudança ocorreu quando a empresa adquiriu a Saboaria e Perfumaria Confiança, S.A., como explica 
a Dr.ª Carla Casal: “A segmentação entre mass market e luxo já existia antes de incluirmos o portfólio 
de produtos Confiança na vida da empresa. No entanto, depois desta aquisição, em 2008, foi o 
momento em que passamos a atuar nos três segmentos.”.  

A Ach. Brito tem, por isso, algumas diferenças estruturais no que respeita à estratégia de 
comunicação e de gestão dos recursos humanos para os três segmentos, a fim de garantir uma 
gestão eficaz e um melhor resultado, como vem explicar a Dr.ª Carla Casal: “(...) temos canais de 
comunicação e stakeholders diferentes para cada caso – temos por isso 3 páginas de Facebook 
distintas por exemplo e duas contas de Instagram (uma referente à Ach. Brito, outra exclusiva Claus 
Porto) (...) atualmente existem duas equipas – uma a trabalhar em exclusivo a marca de luxo, a Claus 
Porto e outra, voltada para o mass market e Confiança Premium (segmento intermédio). No entanto, 
nem sempre existiu esta divisão mas, para que houvesse coerência, sempre existiriam planeamentos 
claros do caminho a seguir para cada caso.”. 

Outra mudança estrutural implementada pela Ach. Brito é o design dos seus produtos, sendo que 
Abbott et al.(Hitt et al., 2011) considera que o design está-se a tornar numa fonte cada vez mais 
importante de diferenciação. Os 3 segmentos de produtos são, também, marcados por diferentes 
estilos de design, por exemplo, na Claus Porto pode-se encontrar designs baseados num estilo 
vintage (inspirado nos arquivos provenientes da Claus & Schweder) enquanto no mass market, ou até 
no segmento intermédio, encontram-se designs mais contemporâneos (Ach Brito, n.d.-b).  

A totalidade do processo de produção, design, rotulagem e acondicionamento fica, também, a cargo 
exclusivo da empresa por acharem que desta forma podem ter um controlo mais minucioso e rigoroso 
dos produtos. A Ach. Brito, opta por um processo de embalamento manual na maioria dos seus 
produtos o que lhe confere uma vantagem competitiva visto que o embalamento é visto como uma 
área importante do marketing, sendo até considerado o 5º P do Marketing, em que as empresas 
devem investir (Kotler & Keller, 2012). Consideram, como referido pela Dr.ª Carla Casal na conversa 
informal, que, desta forma, o embalamento é feito com “amor e carinho” imprimindo um cunho mais 
pessoal da marca.  
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A importância que a Ach. Brito dá ao marketing – produto, preço, localização e promoção – é fulcral 
para que a estratégia adotada possibilite a obtenção de resultados acima da média e permita 
sobreviver à concorrência. Por ter uma estratégia de negócio marcada pela diferenciação do produto, 
a Ach. Brito & C.ª, S.A. tem uma concorrência mais reduzida do que outras marcas baseadas no 
custo. No entanto, mantém uma concorrência direta, por exemplo, com a marca portuguesa Castelbel 
fundada em 1999 por um antigo colaborador da Ach. Brito, Aquilles Barros (Castelbel, n.d.). Contudo, 
em 2013 apresentou um maior volume de vendas – 5.5 milhões de euros – do que a concorrente 
Castelbel – 3.8 milhões de euros (informação divulgada pela Dr.ª Marta Araújo da Castelbel) (Kotler & 
Keller, 2012). 

Pode-se, por isso, perceber que a Ach. Brito passou por muitas mudanças ao longo da sua história, 
como tem vindo a ser descrito, mas que, no entanto, a diferenciação e a inovação dos seus produtos 
caminham lado-a-lado. Assim explica a Dr.ª Carla Casal: “A inovação é necessária e uma oferta 
sempre ‘fresca’ no portfólio de produtos é algo vital para o desempenho da empresa e para manter o 
interesse do consumidor.”. Acima de tudo, a maior estratégia de negócio da Ach. Brito é a utilização 
do historial da empresa e suas raízes dando origem ao lema ‘Preservar o Passado, estimular o 
Presente, desafiar o Futuro’. 

5.3 Estratégia de internacionalização 

Com o esbatimento das fronteiras politico-legais e geográficas, as estruturas socioeconómicas 
sofreram transformações, resultando numa aproximação da oferta e da procura à escala planetária. 
Os fatores enunciados, aliados à rápida evolução da tecnologia, contribuíram para a diminuição de 
distâncias físicas e técnicas entre os agentes económicos (Lemaire, 1997). Atualmente, as empresas 
precisam de possuir uma forma de abordagem diferenciada aos mercados, dado que atuam num 
mundo globalizado. A internacionalização é hoje uma realidade transversal para grandes, médias e 
pequenas empresas (Serra et al., 2012), no entanto não deve ser encarada como uma solução 
definitiva aos problemas de uma empresa (Costa & Lorga, 2003) visto que esta importa riscos tais 
como as distâncias geográficas, as diferenças culturais, económicas e políticas (Ghemawat, 2001).  

Tendo em conta o panorama atual da economia portuguesa, este tema ganha particular relevo pois, a 
transposição de operações para outros mercados geográficos torna-se fulcral (Amaral, 2009). No 
caso da empresa em estudo, a Ach Brito, e analisando os dados disponibilizados, a 
internacionalização representou um importante fator de aumento de mercado e de maior rendibilidade 
para a empresa, visto que exporta para mais de 50 países (por exemplo: Japão, Inglaterra; França e 
E.U.A.). Analisando os dados, tabela 2, correspondentes aos últimos três anos de atividade da 
empresa, houve um aumento nas receitas de cerca de 10%. 

Tabela 2 - Volume total de vendas da Ach. Brito & C.ª, entre 2011 e 2013 

 
Ano Volume de vendas (aproximado em €) 

2011 5 milhões 

2012 5 milhões 
2013 5.5 milhões 

Tendo em conta o valor de receitas de 2013, e sabendo que 40% desse valor corresponde a 
exportações, como foi explicado pela Dr.ª Carla Casal, pode-se, assim, determinar que 
aproximadamente 2 200 000 euros correspondem ao valor de vendas para o estrangeiro. Pode-se, 
por isso, perceber que a estratégia de internacionalização pode ser uma importante ferramenta de 
retorno financeiro, como consequência direta do aumento de vendas.  

Normalmente, quando as empresas dão início ao seu processo de internacionalização têm pouco 
conhecimento do mercado estrangeiro enfrentando, assim, a incerteza do mercado, acabando por 
optar por entrar naqueles que se situam geograficamente mais perto, dado os custos serem também 
menores. Após um acumular de experiência dá-se uma mudança para mercados mais longínquos 
(Meneses & Brito, 2012). O conhecimento revela-se, assim um dos maiores ativos da empresa dado 
fornecer uma base de vantagem competitiva (Soriano, Espinosa, & Suanes, 2013). As empresas 
terão que lidar, no entanto, com condições ambientais bastante diferentes das do seu mercado 
doméstico, devendo considerar fatores como as variações económicas, as diferentes políticas fiscais, 
as regulamentações laborais, as normas e valores culturais, bem como, restrições impostas às 
importações e exportações e investimento estrangeiro, fatores que podem ser classificados como 
barreiras à entrada (Serra et al., 2012). 
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Quando questionada acerca da importância da internacionalização para a empresa, a Dr.ª Carla 
Casal relatou que “Foi vital. A abertura e expansão para outros mercados fora de Portugal veio dar 
um estatuto à própria empresa que não é comum em Portugal.”. De salientar, no entanto, que a 
temática da internacionalização não é algo novo para a empresa. No passado, a Ach. Brito, exportou 
para as ex-colónias -Brasil, Angola e outras - apontando que um dos mercados mais difíceis de 
penetrar foi a Angola porque “É um mercado que é à partida é facilmente apetecível pela sua ligação 
a Portugal e pela própria língua, mas no qual muitas vezes é difícil encontrar os locais certos para 
venda”. É possível compreender as dificuldades porque existe uma diversidade de etnias bastante 
acentuada. Podemos encontrar zonas mais influenciadas pelo mundo islâmico, outras pela cultura 
portuguesa e noutras serem predominantes as culturas africanas tribais, condicionantes que 
contribuem para um mercado mais complexo (Amaral, 2009). 

Após a empresa avaliar qual o melhor mercado para a prospeção da sua atividade, é necessária a 
avaliação de qual o melhor modo de entrada no mesmo. A criação de uma rede de trabalho 
internacional classifica-se como um processo cumulativo e gradual. Este processo permite à empresa 
a possibilidade de aprendizagem com outros parceiros e, possivelmente, a utilização dos seus 
recursos, bem como a criação de sinergias (Szymura-Tyc, 2013). Nas parcerias as empresas 
envolvidas partilham custos e lucros, bem como o planeamento para atingirem um objetivo em 
comum. As empresas envolvidas numa parceria não têm que ser necessariamente semelhantes, 
conforme a sua natureza reagem de forma diferente, tendo em conta as suas idiossincrasias 
(Meneses & Brito, 2012). Estima-se que entre 40 a 70% das parcerias entre empresas falham (Farrell, 
2014). As empresas possuem culturas e perspetivas diferentes o que muitas vezes causa desconforto 
na gestão e planeamento de um projeto em conjunto. Muitas empresas encontram-se, também, em 
competitividade nestas parcerias dado pertencerem ao mesmo setor de negócio.  

Uma parceria pode ser, assim, além de benéfica uma experiência muito complexa, devendo as 
empresas previamente esclarecer qual a melhor estratégia para o seu objetivo final e assumirem uma 
postura de compromisso. No caso da Ach. Brito, uma parceria com uma empresa sediada nos 
Estados Unidos - a distribuidora Lafco - foi uma das soluções de abordagem ao mercado escolhido. 
Através desta parceria a Ach. Brito teve à sua disposição conhecimento de que não dispunha. Por 
exemplo, ganhou capacidade de atuação em novos mercados, como o mercado europeu, enquanto 
que a Lafco pôde aumentar o seu portefólio de produtos de alta qualidade. Foi, assim, criada uma 
relação de benefício mútuo, uma sinergia eficiente. Enquanto a Ach Brito ganhou know how e uma 
nova rede de distribuição, a Lafco pode aumentar a sua gama de produtos. Como elucida a Dr.ª Carla 
Casal, a criação de relações de confiança com stakeholders internacionais permitiu a chegada a 
mercados geográficos diferentes: “(...)Procuramos nos distribuidores internacionais mais do que 
meros parceiros de negócio, damos valor a agentes que zelam pela exclusividade e valores de 
prestigio da nossa marca de luxo, a Claus Porto.”. 

A natureza de um produto ou serviço possui bastante influência na sua capacidade de padronização 
aquando da comercialização ou necessidade de adaptação aos diferentes mercados (Ghantous & 
Aix-Marseille, 2008). Assim sendo, as empresas devem procurar qual a melhor abordagem ao 
mercado tendo em conta as caraterísticas do seu produto ou serviço que pretendem comercializar. 
Na Ach. Brito, tendo em conta a segmentação de mercado, os produtos são bastante moldáveis aos 
mercados em que são comercializados, como referido, pela Dr.ª Carla Casal, não existe uma 
adaptação do produto pois este possui versatilidade suficiente apesar dos diferentes mercados em 
que se insere. 

6 CONCLUSÃO 

O objetivo deste caso de estudo era responder à seguinte questão – ‘O que leva à criação e 
manutenção de uma marca de luxo Portuguesa?’. Para isso, primeiramente, contactou-se a empresa 
no sentido de obter informações sobre a história da Ach. Brito e a estratégia que adotam para 
alcançar o sucesso. Com a informação recolhida e a pesquisa bibliográfica efetuada, pode-se 
perceber, como é demonstrado na tabela 3, que a Ach. Brito & C.ª, S.A. consegue crescer de forma 
sustentada através da aposta em marcas de renome, como a Claus Porto que é reconhecida 
internacionalmente; na diferenciação que é uma característica fundamental dos seus produtos; no 
design da embalagem do produto que prima pela inovação; na comunicação e na internacionalização, 
como confirmou a Dr.ª Carla Casal, do Departamento de Comunicação e Marketing. 
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Tabela 3 – Modelo de crescimento sustentado na indústria da Saboaria e Perfumaria 
 
  

Tema Citação (afirmado pela Dr.ª Carla Casal) 

Diferenciação “ (…) Mesmo os produtos de mass market distinguem-se da atual 

concorrência não pelo seu preço, mas sim pela sua qualidade e valores 
intrínsecos que a insígnia Ach. Brito ou Confiança lhes impõe. A estratégia de 
diferenciação é assim comum aos três segmentos de mercado, simplesmente 
nos produtos mass market, devido às características deste segmento, os 
produtos apresentam um valor mais baixo o que, porém, não é sinónimo de 
menor qualidade.” 

Design das 
embalagens do 
produto 

“ (…) Importa referir que a diferença em relação às outras marcas está 
principalmente no facto de as nossas embalagens serem o resultado de um 
estudo exaustivo do extenso arquivo histórico da empresa (…).”  
“(…) No fundo, a nossa inspiração vem da nossa história e as embalagens são, 
na sua maioria, inspiradas em antigos rótulos que a empresa guarda 
religiosamente.” 

Inovação “ (…) Tentamos ser inovadores, ditar tendências e estar, assim, um passo à 
frente das outras marcas da área.” 
“A inovação é necessária e uma oferta sempre ‘fresca’ no portfólio de produtos 
é algo vital para o desempenho da empresa e para manter o interesse do 
consumidor. (…) primamos pela diferença (..) pelo lançamento de novos 
produtos e novos aromas distintos. (…)”  

Internacionalização “ (…) É ainda importante referir que a Claus Porto não é uma marca nova no 
mercado, era sim uma marca que já existia e tem as suas raízes em 1887 
(Claus & Schweder), tendo sido relançada nos anos 2000 a nível de estratégia, 
com um grande foco na internacionalização.”  
“ (…) estamos já presentes em cerca de 50 países, com um foco para a 
internacionalização da Claus Porto. Apesar dos diferentes mercados, desde os 
EUA até ao Japão, não existe uma necessidade de adaptação do produto pois 
este é (…) suficientemente versátil. Aliás, mesmo em termos de fragrâncias 
existe uma oferta muito variada, servindo assim diferentes gostos olfativos.” 

Comunicação “Em termos de estratégia de comunicação há um planeamento muito bem 
definido para cada caso, e uma filosofia igualmente distinta no modo de 
comunicar, para que haja uma separação clara dos dois segmentos. Neste 
sentido temos canais de comunicação e stakeholders diferentes para cada 
caso – temos por isso 3 páginas de Facebook distintas por exemplo e duas 
contas de Instagram (uma referente à Ach. Brito, outra exclusiva Claus Porto). 
Estes são apenas alguns exemplos.” 

 

A Ach. Brito é uma empresa que, desde cedo, mostrou estar atenta ao mercado que a rodeia e às 
oportunidades que surgem. A sua história é, por isso, marcada pela aquisição da massa falida da 
Claus & Schweder e do seu maior concorrente nacional na altura - a Saboaria e Perfumaria 
Confiança, S.A.. É uma empresa que produz artigos artesanais e tem um vasto conhecimento e 
sabedoria que vem aplicando ao longo dos anos.  

O crescimento sustentado que tem vindo a demonstrar ao longo dos últimos anos deve-se sobretudo 
ao equilíbrio existente entre a estratégia de internacionalização, responsável por 40% do volume de 
vendas, e a estratégia de diferenciação. Neste sentido a Ach. Brito é exímia a usar o know how dos 
seus colaboradores de forma a melhorar todas as antigas estratégias utilizadas conservando as 
características diferenciadoras dos seus produtos, melhorando, assim, o portefólio de produtos 
apresentado. Segundo Hitt et al. (2011), os consumidores estão dispostos a pagar um preço mais 
elevado por um produto, apenas quando a empresa é verdadeiramente única em alguma coisa e é 
percecionada como tal. A Ach. Brito conseguiu fidelizar os seus clientes com a estratégia de 
diferenciação, mas expandiu substancialmente as suas fronteiras ao ter implementado uma estratégia 
de internacionalização.  
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Resumo 

O objetivo deste caso de estudo explicativo é analisar e descrever a eficácia de marketing da 
empresa Spirito Cupcakes & Coffee. Apesar de o produto não ser por si só muito inovador, todo o 
marketing envolvente torna os seus produtos muito mais apelativos e faz com que pareça uma ideia 
totalmente inovadora. Para tal, e usando uma metodologia qualitativa, fizemos uma entrevista na 
empresa em estudo, para percebermos melhor quais as técnicas de marketing utilizadas (por 
exemplo, ao nível dos 4 P’s). A entrevista, semi-estruturada, foi realizada a um dos gestores da 
marca, com um guião pré-definido. Para além disso, fizemos também inquéritos (total de 255 
inquéritos válidos realizados) a pessoas de todas as faixas etárias e de todo o país para apurar quão 
conhecida é a empresa. Houve ainda uma análise a apenas uma amostra da população para fazer 
uma análise mais aprofundada das respostas. De seguida, encontram-se algumas informações 
relativas ao negócio que foram retiradas de alguns vídeos que se encontram no website da empresa. 

A Spirito Cupcakes & Coffee foi fundada por quatro elementos: Nuno Freitas, a mulher Nádia e dois 
cunhados – Dário e Ricardo. A simpatia dos proprietários e funcionários, bem como a qualidade dos 
produtos, são a base do sucesso deste conceito. No verão de 2011 Nuno Freitas investiu 200 mil 
euros numa loja, situada em Braga, de cupcakes e gelados artesanais, tendo em vista a faixa etária 
predominante da cidade. Sabendo que Braga foi Capital Europeia da Juventude em 2012 o potencial 
de expansão além-fronteiras podia ser uma rampa de lançamento para o negócio. 

Para conseguirem captar e reter clientes delinearam várias estratégias fundamentais, tais como: a 
formação, a inovação dos produtos e a utilização de ingredientes frescos. Para além disso, seguem o 
lema “não basta ser bom, tem de ser o melhor possível”.  

Dado o interesse de várias pessoas, avançaram para o franchising, primeiro no Porto e, de seguida, 
em Guimarães tendo ainda em vista a possibilidade de expandirem o negócio por todo o país, uma 
vez que têm 470 pedidos para outros franchisings. O mercado externo também é fonte de análise, 
sendo a Inglaterra o país onde as negociações estão mais avançadas. 

Por último, ao longo do estudo verificou-se que a formação dos sócios foi fundamental para a 
trajetória de sucesso alcançada e, numa altura em que se discute o valor da educação e da 
formação, o presente trabalho mostra apoio para a aprendizagem ao longo da vida, se focada em 
objetivos concretos.  

Palavras-chave: Marketing, inovação, qualidade, Spirito, cupcakes, coffee, gelados.  

 

Abstract 

The aim of this explanatory case study is to analyse the efficiency of the marketing plan and practices 
of Spirito Cupcakes & Coffee. Even though the product itself isn’t innovative, the whole marketing 
involving the business makes its’ products look a lot more appealing, making the idea totally 
innovative. In order to get additional data, we decided to perform an interview (with a pre-defined 
interview script) with one of the founders of Spirito, to understand which techniques have been used 
for their marketing (for example, involving the 4 P’s). Furthermore, we did a number of surveys (total of 
255 valid surveys performed) of people from all age groups and from all around the country in order to 
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find out how well-known the company is. Afterwards, we studied the answers in-depth, in order to 
provide for a good analysis. Below there is some information relative to the business that was taken 
from the videos from Spirito’s website.  

Spirito Cupcakes & Coffee was founded by four people: Nuno Freitas, his wife Nádia and two 
brothers-in-law – Dário and Ricardo. The friendliness of the owners and employees, as well as the 
quality of the products, are the base of the success of this concept. In the summer of 2011 Nuno 
Freitas invested 200 thousand euros on a store, located in Braga, selling cupcakes and homemade 
ice cream, considering the predominant age group of the city. Knowing that Braga was the European 
Youth Capital in 2012, the potential for expansion beyond borders could be a launch pad for the 
release of the business.  

In order to attract and retain customers, they outlined several strategies such as: training, innovation 
of the products and the use of fresh ingredients. In addition, they follow the motto: “it’s not enough to 
be good, it has to be the best”.  

Given the interest of several people, they moved towards franchising, first in Porto and then in 
Guimarães, considering the possibility of expanding the business all over the country, as they have 
470 additional requests for franchising. The external market is also being analysed, with England as 
the country where the negotiations are more advanced.  

Finally, throughout this study, we verified that the specific training of the founders was essential to the 
success attained. At a time when the value of education and training is questioned, this study provides 
support for life-long learning, if focused on concrete objectives.  

Keywords: Marketing, innovation, quality, Spirito, cupcakes, coffee, ice-creams. 

1 INTRODUÇÃO 

A Spirito Cupcakes & Coffee foi fundada em Braga no Verão de 2011, começando com apenas 4 
sócios e, atualmente, tem 12 pessoas empregadas (30 se contarmos com a equipa das lojas 
franchisadas). Inicialmente, nenhum dos fundadores tinha ligação com negócios de pastelaria, eram 
apenas apreciadores. “Nádia, esposa de Nuno, nasceu na África do Sul, com uma cultura anglo-
saxónica muito voltada para os cupcakes e brownies. O gosto por esta vertente fez com que Nádia 
começasse a fazer cupcakes em casa para familiares e amigos” (citando Nuno Freitas na entrevista 
feita pelo Porto Canal). Estes costumavam incentivá-los a abrir um negócio, porém para eles não era 
suficiente ter apenas os cupcakes como base. A esta ideia, associaram também a criação de gelados 
artesanais, visto que uma parte da família estava ligada à Itália, nomeadamente Nápoles. Como 
curiosidade, Spirito é o apelido da família de Nádia que deu origem ao nome da empresa. 

Antes da abertura do negócio, todos os membros da sociedade fizeram formações na área, quer na 
parte financeira e de gestão, quer na parte de pastelaria e confeção de bolos e gelados. Estas 
formações foram efetuadas dentro e fora do país, nomeadamente em Itália e nos Estados Unidos. 
Será caso para se dizer que “Acquiring skills ... [can] transform lives... When high-quality goods and 
services are provided, when innovations are introduced or when products are customized it is often 
the skills of employees that make the difference” (Grugulis, 2007, p.1).  

O volume anual esperado da empresa para o presente ano – 2015 – é de 1,6 milhões de euros. 
Neste momento têm em vista a abertura de mais um franchising em Lisboa, ainda este ano, e outro 
em Londres, Inglaterra. Para além disso, atualmente têm mais de 470 pedidos para aberturas de lojas 
sendo que só em Lisboa tiveram 64 candidaturas para analisar. 

2 ANÁLISE CRÍTICA DA EMPRESA 

Antes de avançarem com a abertura da loja, realizaram um estudo de mercado para analisar a 
concorrência e um plano de marketing de modo a avaliar o target que deveriam atingir e as 
necessidades procuradas pelos possíveis consumidores. Os objetivos focam-se no crescimento do 
conceito e em atingir a qualidade máxima destes produtos em Portugal. A curto prazo pretendem 
expandir internacionalmente, sendo que a longo prazo idealizam que a marca se torne global. 
Relativamente aos objetivos financeiros, estes ainda não requerem grande atenção por parte dos 
responsáveis.  

Nuno Freitas é licenciado em Gestão, concluiu o mestrado em Marketing e um Executive MBA na 
mesma área, o que se tornou uma mais-valia para segmentar o posicionamento da marca.  
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2.1 Análise SWOT 

Forças 

Know-how a nível de operação e logística 

Utilização de produtos frescos e com a maior 
qualidade possível 

Receitas próprias de gelados (com criação de 
novos sabores todas as semanas) 

Política de retenção de trabalhadores 

Fraquezas 

Risco de um dos franchisings manchar a marca 

Pouca oferta de produtos sem lactose e para 
clientes vegans 

Espaço reduzido das instalações 

 

Oportunidades 

Possibilidade de expansão através de 
franchisings 

Abertura aos mercados estrangeiros 

Surgimento de novos canais de distribuição 

Ameaças 

Cópias do conceito das lojas 

Barreira ao comércio exterior 

Mudança de hábitos alimentares do consumidor 

 

2.1.1 Forças 

Uma das forças mais relevante é o facto de utilizarem produtos frescos, ou seja, todos os produtos 
vendidos nas lojas são confecionadas no próprio dia. A produção de pastelaria é feita em cada loja, 
porém os gelados são produzidos centralmente (em Braga) e são de seguida distribuídos pelas 
outras lojas, mantendo assim a qualidade e o segredo da receita.  

Procuram os produtos com a máxima qualidade possível, mais caros, o que é uma vantagem 
competitiva já que a concorrência pretende adquirir matéria-prima mais barata; no entanto, 
conseguem garantir preços competitivos.  

Relativamente à criação de gelados, a empresa cria, em média, 1,5 novos sabores por semana. Até à 
data da entrevista, já haviam sido criados 165 sabores de gelados, cujas doses variam entre as 70 a 
145 calorias. 

A política de retenção de pessoas segue um alinhamento uniforme em todas as lojas que inclui um 
salário base de 700 euros líquidos, oportunidades de progressão de carreira e formação constante. 
Esta política motiva os empregados, levando-os a manter o seu lugar na empresa por mais tempo, 
garantindo que os trabalhadores estejam familiarizados com o conceito da marca. Para além disso, 
permite que os empregados conheçam algumas características de alguns clientes mais frequentes, 
contribuindo para uma relação cliente-empregado.  

2.1.2 Fraquezas 

O risco de um dos franchisings manchar o nome da marca é bastante elevado tornando-se, deste 
modo, uma das maiores fraquezas do negócio, daí que haja um conjunto de regras para os 
franchisados. Alguns exemplos das quebras dessas mesmas regras são: a divulgação de informação 
confidencial, a venda de produtos não confecionados no próprio dia assim como o atendimento não 
corresponder às expectativas dos clientes.  

2.1.3 Oportunidades 

Quanto às oportunidades temos, como surgimento de novos canais de distribuição, a abertura de um 
novo laboratório de fabricação de gelados em Lisboa. Isto permitirá a criação do franchising em 
Lisboa assim como a expansão da marca nas localidades mais próximas.  

2.1.4 Ameaças 

Em relação às ameaças, as cópias do conceito das lojas é o mais preocupante. Existem casos de 
pedidos de franchising em que os interessados apenas têm o intuito de descobrir informações e 
segredos relativos ao negócio, para posteriormente usufruir destes conhecimentos abrindo lojas com 
o mesmo conceito da Spirito. 
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2.2 Divulgação da Marca 

A empresa pretende dar a conhecer a marca através das redes sociais, uma vez que lhes dão acesso 
a quem e a quantas pessoas estão a atingir. “Cerca de 70% do plano de meios de comunicação é 
composto por comunicação online. Através das redes sociais, conseguimos responder aos feedbacks 
que vão chegando por parte dos consumidores, dando mais atenção aos negativos, pois é a maneira 
mais eficaz para conseguirmos melhorar, ainda que, por vezes, se saiba que não se pode agradar a 
todos“ (segundo Nuno Freitas, entrevistado em 23-03-2015). 

Esta empresa não aposta em anúncios publicitários porque não têm oferta no país todo. Por este 
motivo, não faria sentido publicitar algo que depois não pudesse chegar ao consumidor final. 

Em suma, a Spirito Cupcakes & Coffee foca-se no Marketing Digital para promover os seus produtos. 
Contudo, tem a consciência que pode induzir a sérios problemas, nomeadamente comentários 
inapropriados e desnecessários, influenciando negativamente futuros clientes. 

2.3 Marketing-Mix 

O Marketing Mix envolve a estratégia dos 4P’s: Produto, Preço, Promoção e Distribuição (Kotler e 
Keller, 2009).  

2.3.1 Produto 

A nível de produto, esta organização apresenta grande variedade de escolha bem como um elevado 
grau de qualidade. O design do produto consegue captar as atenções do público-alvo e as suas 
dimensões respondem às necessidades do consumidor. A Spirito é uma marca Umbrella pois, numa 
só marca, existe uma grande diversidade de produtos (Lendrevie et al., 2015). 

2.3.2 Preço 

O preço, em comparação com lojas do mesmo género, é bastante acessível e competitivo para a 
qualidade e forma como são confecionados os produtos.  

2.3.3 Promoção 

Com o objetivo de quebrar o desperdício, a empresa promove um conjunto de descontos: no final do 
dia ofereciam dois produtos pelo preço de um; no horário de encerramento optam por oferecer os 
excedentes aos seus funcionários assim como aos clientes que ainda se encontravam no interior na 
loja. De momento, a Spirito pretende estabelecer parcerias com instituições solidárias 
(nomeadamente a Refood), para que o desperdício seja cada vez menor.  

2.3.4 Distribuição 

Relativamente à distribuição, todas as lojas Spirito se situam no centro de cada uma das cidades, 
sendo fácil o seu acesso. Para além disso, apostam em cidades com universidades pois o seu 
público-alvo é maioritariamente jovem, incluindo alunos do ensino secundário. 

2.4 Matriz BCG 

O negócio desenrola-se num mercado de elevado crescimento e requer fortes investimentos 
(estratégias de lealdade, extensão e aquisição de novos clientes) para manter a liderança. 

Posto isto, verifica-se que este negócio se considera “estrela”, visto que representa as melhores 
oportunidades de investimento, devendo ser feitos todos os esforços para consolidar a sua posição.  

2.5 Matriz da GE/McKinsey  

Os 7 S’s de McKinsey 

 Structure (Estrutura): O negócio apresenta um conjunto de regras que todos, incluindo os 
franchisados, têm de seguir. 

 Strategy (Estratégia): Uma vez que não encontravam no mercado resposta às suas próprias 
necessidades, decidiram explorar essa vertente e abrir um negócio de cupcakes e gelados. 

 Systems (Sistemas): Existem regras que devem ser cumpridas, nomeadamente a política de 
contratação de pessoal. 
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 Staff (Técnicos e Quadros): Todos os funcionários foram submetidos a entrevistas 
estruturadas, para demonstrarem as mais-valias que podiam trazer ao negócio. A organização 
preza o bom ambiente e isso passa também por haver uma boa relação cliente-funcionário. 

 Skills (Aptidões): As qualificações que o CEO apresenta, bem como as formações que são 
disponibilizadas aos funcionários, são atributos valiosos para a organização. 

 Style (Estilo): A boa gestão por parte dos administradores, tal como os elevados padrões de 
comportamento, são vitais para o bom funcionamento da empresa e isto verifica-se na Spirito 
Cupcakes & Coffee. 

 Shared Values (Valores partilhados): A organização consegue incutir os conceitos-base nos 
seus membros, tais como servir bem os clientes e mantê-los leais à empresa. 

3 METODOLOGIA DE ESTUDO 

3.1 Entrevista 

Para a realização deste estudo, seguiu-se uma metodologia qualitativa e efetuou-se uma entrevista 
ao CEO da empresa. Esta foi realizada telefonicamente, com a duração de cerca de 37 minutos e foi 
efetuada com um guião pré-definido ao qual se acrescentaram algumas questões que surgiram ao 
longo da conversa (a entrevista foi semi-estruturada). A entrevista foi gravada (com o consentimento 
do entrevistado) para posterior análise das respostas. De seguida, apresenta-se o guião inicialmente 
definido. 

1. Como surgiu a ideia para a criação deste negócio?  

2. Quando começou o vosso negócio?  

3. A sociedade é composta por quantos membros?  

4. De quanto foi o investimento inicial?  

5. Fizeram algum estudo prévio para saber quais os desafios e qual a concorrência que podiam 
esperar quando abrissem cada uma das lojas?  

6. Quais são os vossos objetivos?  

7. Qual a vossa visão e missão?  

8. Como obtiveram todas as informações necessárias para conseguir realizar este projeto?  

9. Em termos de publicidade, como pretendem dar a conhecer a vossa marca?  

10. Nunca pensaram em fazer anúncios?  

11. Quais os objetivos e estratégias de marketing deste negócio?  

12. Acham que o marketing iria beneficiar o negócio? Em que medida?  

13. Costumam fazer alguns eventos promocionais? Quais?  

14. Têm alguém na equipa especializado em marketing? Se sim, qual a mais-valia, no vosso ponto de 
vista?  

15. Pretendem abrir mais franchisings pelo país?  

16. Qual o feedback dos clientes?  

17. Qual o produto que se vende mais?  

18. O que diferencia o vosso produto do da concorrência?  

19. Como definem o vosso cliente ideal?  

20. Quando começaram o negócio, tiveram em consideração como agregar valor ao negócio, ganhar 
vantagem competitiva e ser líder?  

21. Quais os vossos pontos fortes? E os fracos?  

22. Possuem algum produto/serviço patenteado?  
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23. Quais as vossas ameaças? (forças?)  

24. Conseguem identificar a concorrência?  

25. Qual o método que usam para receber o feedback dos clientes? Caso o feedback seja negativo, 
que impacto provoca na vossa empresa e nas vossas políticas?  

26. Quantas pessoas empregam?  

27. Qual o volume anual de vendas?  

28. Qual a sua quota de mercado?  

3.2 Questionários 

A fim de apurar o quão conhecida a empresa é e o quão satisfeitos os clientes estão, foi criado um 
questionário, elaborado nos Formulários do Google pois é uma ferramenta fácil de utilizar e com 
muitas funcionalidades para a análise das respostas. Para isso, recorreu-se às seguintes perguntas: 
sexo, idade, localidade de residência e de estudo/trabalho e se a pessoa conhece a Spirito Cupcakes 
& Coffee. Caso esta última resposta fosse afirmativa, o inquirido indicava onde ouviu falar da 
empresa e se já fez alguma visita a alguma das lojas. De seguida, indicavam qual das lojas iriam 
avaliar e faziam uma análise de 1 a 6 (de muito mau a muito bom) dos seguintes parâmetros: 
qualidade, preço, qualidade/preço, localização, atendimento e página do Facebook. Para finalizar, era 
perguntado se recomendariam a Spirito a um familiar ou amigo.  

4 RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 

O inquérito foi efetuado a um total de 262 pessoas de norte a sul do país e de todas as faixas etárias, 
sendo que 7 respostas foram eliminadas (por não cumprirem os requisitos necessários), perfazendo 
um total de 255 inquéritos válidos.  

Como se pode ver nos gráficos abaixo indicados (imagem 1 e 2), 70% das pessoas inquiridas eram 
do sexo feminino e apenas 30% do sexo masculino. Para além disso, 76% tinha idades 
compreendidas entre os 18 e os 24 anos, seguindo-se 16% entre os 25 e 34 anos e as idades menos 
frequentes, com apenas 1% e 3%, respetivamente, foram as pessoas com menos de 17 anos e as 
com mais de 45. Conclui-se que o sexo dos inquiridos não tinha efeito nas respostas dadas no 
questionário, ou seja, não há diferenças estatisticamente significativas. 

 

              Imagem 1                                               Imagem 2 

Das 262 pessoas que participaram no questionário, 65% conheciam a empresa em questão (171 
pessoas) e desse grupo 115 já haviam visitado pelo menos uma das lojas. Podemos então concluir 
que, do total de inquiridos, 44% das pessoas conheciam e tinham visitado a empresa. 

Conclui-se também que as pessoas que conheciam a empresa tinham ouvido falar da mesma através 
de: Amigos ou familiares (59%), Facebook (36%), Reportagem (2%) e Outros (3%). Desta última 
categoria, os indivíduos ficaram a conhecer a empresa no trabalho e através de turismo 
(encontraram-na na rua). 

Num total de 115 indivíduos que visitaram a Spirito Cupcakes & Coffee, 113 recomendaria a um 
amigo ou familiar, perfazendo um total de 98% de pessoas a recomendar a loja. 
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Quanto à residência das pessoas inquiridas 84% são dos distritos de Aveiro, Braga, Viana do Castelo 
e Porto, e 82% trabalha ou estuda nos distritos de Aveiro, Braga e Porto. Observando apenas as 
pessoas que já visitaram as lojas Spirito, conclui-se que 97% dos clientes têm como local de trabalho 
ou estudo os distritos de Braga, Aveiro e Porto.  

Com o intuito de averiguar se havia correlações entre os diferentes critérios avaliados durante os 
questionários, recorremos ao SPSS. Como a nossa amostra era de dados não paramétricos, 
utilizámos o teste Mann-Whitney. Fez-se então uma análise das correlações entre os diferentes 
parâmetros (idade, qualidade dos produtos, localização, qualidade/preço, atendimento, preço e 
Facebook) e pôde-se tirar algumas conclusões:  

 Em relação à idade, concluiu-se que quanto maior a idade dos inquiridos maiores foram as 
suas avaliações quanto ao preço dos produtos. Isto pode dever-se ao fato de haver uma 
diferença significativa no orçamento disponível dos diferentes indivíduos (geralmente maior 
nas pessoas de mais elevada faixa etária).  

 Observando as correlações com o preço, vê-se que este está correlacionado com todos os 
outros parâmetros, isto é, quando o preço era bem avaliado também o eram o atendimento, a 
qualidade/preço, a qualidade dos produtos, a localização e a página do Facebook. Há 
também uma correlação positiva entre a qualidade dos produtos e o atendimento e 
qualidade/preço.  

 Pode-se ainda observar - o que seria de esperar - que, quanto maior a avaliação da 
qualidade/preço, maior é a avaliação da qualidade dos produtos e do preço dos mesmos.  

Para fazer um melhor cruzamento dos dados entre as diferentes lojas e averiguar se há diferenças 
estatisticamente significativas entre elas, efetuou-se também um T-Test no SPSS, usado para 
amostras independentes. É importante referir que, por exemplo, no caso da relação entre as lojas de 
Braga e Guimarães, os resultados podem estar enviesados tendo em conta que há quase o dobro de 
respostas relativas à loja de Braga do que à de Guimarães. Quanto maior é a amostra estudada, mais 
estável esta é (o que se pode observar vendo as diferenças entre os desvio-padrão). 

Comparando a loja do Porto com a de Guimarães, apenas se notam diferenças em relação à 
qualidade dos produtos, sendo esta melhor na primeira loja. No caso da comparação entre Braga e 
Porto, os inquiridos avaliam melhor o atendimento em Braga, sendo este o único parâmetro com 
diferenças estatisticamente significativas. Por último, entre as lojas de Braga e Guimarães há 
diferenças na avaliação dos seguintes critérios: qualidade dos produtos, atendimento, 
qualidade/preço e Facebook. Em todos os casos anteriormente referidos, os clientes que dão melhor 
avaliação são os da loja de Braga. Em suma, fazendo uma comparação entre as 3 lojas, pode-se 
concluir que a loja com melhor avaliação foi a de Braga, nomeadamente na qualidade dos produtos e 
no atendimento.  

5 CONCLUSÃO 

A Spirito Cupcakes & Coffee está em ascensão apesar de se considerar que o consumo dos seus 
produtos é um consumo supérfluo, ou seja, não é um produto que seja indispensável à sobrevivência 
humana. Para este sucesso de marketing e de inovação, é óbvio que a preocupação com a formação 
dos sócios fundadores foi fundamental. “One of the most commonly repeated management truisms is 
that there is a link between training and performance, that productivity, profits and quality can all be 
boosted by increasing training or by focusing on the right training” (Grugulis, 2007, p.7).  

Ao longo do trabalho foram retratadas diferentes ferramentas estratégicas com o objetivo de auxiliar a 
organização da empresa na obtenção de um melhor posicionamento e projeção no mercado, onde a 
competitividade cresce diariamente. A utilização destas ferramentas visa orientar a organização no 
seu meio envolvente; no entanto, cabe aos administradores a perceção de como as utilizar da melhor 
maneira possível, para que os resultados estejam de acordo com o esperado pela organização. 

Foi possível perceber que, para a organização obter uma posição “confortável” no mercado, houve 
muita pesquisa realizada anteriormente à abertura da empresa e muita ponderação sobre o que 
poderiam fazer para se distinguirem face à concorrência. Todo esse esforço será recompensado na 
medida em que o nome da empresa (a marca) possivelmente se tornará numa referência de 
excelência no mundo dos cupcakes e gelados artesanais. 

A realização de uma entrevista ao CEO da empresa e de um inquérito, com o intuito de verificar as 
opiniões das pessoas relativamente à Spirito Cupcakes & Coffee, trouxeram grandes vantagens ao 
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trabalho realizado. Através das duas metodologias utilizadas, foi possível desenvolver um trabalho 
mais aprofundado sobre o funcionamento da organização. Relativamente ao inquérito, pode-se 
concluir que a empresa é conhecida principalmente nos distritos próximos à localização das atuais 
lojas, apesar de a marca já ser conhecida noutros pontos do país (nomeadamente em Lisboa, onde 
houve um comentário sugerindo que a Spirito abrisse uma nova loja na capital). Para além disso, o 
sexo e idade da maioria dos inquiridos está de acordo com o alinhamento definido pela gestão da 
empresa (mulheres com idades entre os 18 e os 34 anos). 

Quanto às lojas, as avaliações foram bastante positivas em quase todos os parâmetros, 
especialmente na qualidade dos produtos, atendimento e página do Facebook. O pior critério 
avaliado, mas cuja média de avaliação se situa entre o bom e razoável, é o preço, fator que até foi 
alvo de alguns comentários assinalando que os produtos eram caros ou pouco acessíveis. Mas o 
melhor indicador que obtivemos (e o mais positivo!) é que, dos 115 inquiridos que visitaram as lojas 
da empresa em estudo, 98% recomenda a loja a amigos e familiares. Conclui-se por último que, 
apesar de tudo, os clientes estão extremamente satisfeitos com a marca e que, muito provavelmente, 
mantêm um elo ligação com a mesma. 

Em suma, considerou-se que é viável fazer um bom marketing com um produto pouco inovador pois, 
apesar de já haver várias ofertas a nível de pastelaria caseira, a Spirito Cupcakes & Coffee conseguiu 
distinguir-se, pela positiva, dos seus concorrentes.  

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Tendo em conta que a página do Facebook da empresa tem cerca de 160 mil seguidores, seria muito 
produtivo poder fazer um inquérito mais abrangente para se poder fazer uma outra análise dos 
resultados obtidos. 

Para além disso, seria bastante interessante ter sido feita uma comparação com outras 
marcas/empresas do mesmo género, como por exemplo: Starbucks, Costa Coffee, Santini, Amorini. 
Fazer o paralelismo com estas marcas traria uma mais-valia, quer a nível de comparação de preços e 
produtos, quer a nível do marketing envolvido nessas empresas. 
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Abstract 

This case study has as its main goal to analyse the cork, its origins, the process of extraction and 
treatment, its role as a sustainable product and find out in what way this can be a substitute of other 
non-sustainable products. Through the study of Najha, a Portuguese company that produces fashion 
cork products, this case focus on showing the growing importance of issues such as sustainability and 
the development of sustainable products and the importance that these issues acquire these days. 
Additionally, it aims to demonstrate that Portuguese companies may establish a new paradigm by 
making use of cork in several areas in order to, in this way, ensure sustainable development. 

Keywords: Cork, Innovation, Sustainability, Sustainable Development 

Resumo 

Este caso de estudo tem como principal objetivo analisar a cortiça, as suas origens, o processo de 
extração e tratamento, o seu papel como produto sustentável, bem como averiguar de que forma é 
que esta poderá ser um substituto de outros produtos não-sustentáveis.  

Através do estudo da Najha, uma empresa portuguesa produtora de produtos de moda em cortiça, 
este caso pretende ilustrar a importância crescente que temas como a sustentabilidade e o 
desenvolvimento de produtos sustentáveis adquirem nos dias de hoje. Para além disso, pretende 
demonstrar que as empresas portuguesas podem estabelecer um novo paradigma fazendo uso da 
cortiça nas mais diversas áreas para, desta forma, garantir um desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Cortiça, Inovação, Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a revolução industrial vimos o panorama económico e social completamente alterado e 
revolucionado. Desde produtos a preços mais baixos, à criação de redes de transporte e ao 
desenvolvimento do capitalismo, os efeitos da revolução industrial foram sentidos em muitos aspectos 
da sociedade. No entanto, séculos mais tarde, assiste-se a um novo paradigma: os impactos 
ambientais do aumento da produção. 

A primeira chamada de atenção para esta problemática foi dada por Malthus (1798), que referiu que o 
potencial de crescimento da população humana é muito superior à capacidade da natureza de 
sustentá-la. Desta forma, o que anteriormente eram considerados recursos infinitos, hoje são tidos 
como recursos finitos e cada vez mais escassos. 

Por isso, hoje em dia assiste-se a uma crescente preocupação pelo ambiente e sustentabilidade, 
tanto por parte do ser humano per se como por parte das organizações. Neste sentido, o Homem 
tem-se tornando cada vez mais consciente da necessidade de criar alternativas a produtos não-
sustentáveis. 

mailto:anarbarroso@ua.pt
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Num ambiente empresarial cada vez mais competitivo, as empresas procuram assumir posturas 
altamente estratégicas de forma a diferenciarem-se dos concorrentes. Devido à crescente divulgação 
e consciencialização dos problemas ambientais, a vertente sustentável nas empresas tem adquirido 
cada vez mais importância. Desta forma, hoje em dia a sustentabilidade e o desenvolvimento 
sustentável são muitas vezes vistos como fonte de diferenciação por parte das organizações. 

Para além disso, e muito graças à educação para a sustentabilidade e aos actuais problemas 
ambientais, a grande maioria das empresas sente-se desafiada a usar os materiais necessários à 
produção de uma forma mais sustentável, nomeadamente através da redução da quantidade de 
materiais e do uso de materiais ”verdes”, e ainda através da reciclagem dos mesmos. 

Neste sentido, as empresas são desafiadas, cada vez mais, a utilizar materiais de forma mais 
sustentável, bem como a produzir com impactos ambientais reduzidos, conseguindo, dessa forma, ir 
ao encontro da crescente procura por materiais mais “verdes”. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Segundo a World Comission on Economic Development (1987) a sustentabilidade passa pela 
“satisfação das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
satisfazerem as suas.” A literatura defende a existência de três dimensões dinâmicas e interatuantes 
da sustentabilidade: dimensão económica, dimensão ambiental e dimensão social (Sachs, 1993). A 
dimensão económica designa um conjunto de medidas e politicas que visam a incorporação de 
preocupações e conceitos ambientais e sociais. Os parâmetros ambientais e sociais são, assim, 
aliados aos conceitos tradicionais das mais-valias económicas. Por outro lado, a dimensão ambiental 
consiste em fazer uma gestão ambiental de modo a diminuir a deterioração ambiental ao máximo. 
Finalmente, a dimensão social consiste em preservar as raízes culturais dos povos, bem como a sua 
identidade cultural, tornando-se num fator catalisador para todas as outras dimensões. 

Segundo Ashley (2002), as crescentes disparidades e desigualdades sociais obrigam a que se 
repense o desenvolvimento económico, social e ambiental. Assim, para responder a este desafio é 
necessário procurar alternativas, visando um desenvolvimento económico sustentável. 

Neste sentido, surge o conceito de responsabilidade social corporativa. Segundo Porter e Kramer 
(2006), responsabilidade social corporativa significa “responsabilizar as empresas pelas 
consequências sociais das suas actividades”. Nos dias que correm, empresas que colocam em 
prática práticas de responsabilidade social corporativa conseguem, com isso, obter diferenciação em 
relação aos concorrentes e criar valor em relação ao consumidor. 

Neste caso em particular, vemos a sustentabilidade aplicada ao mundo da moda. Neste sentido, e 
relacionado à sustentabilidade podemos encontrar o conceito de desenvolvimento do produto 
sustentável. Este conceito consiste em desenvolver um novo produto com maior valor para o 
consumidor e para a sociedade em geral, ao mesmo tempo que se incorpora, nesse mesmo produto, 
aspectos eco-eficientes de forma a diminuir o impacto ambiental do mesmo (Brezet e Hemel, 1997). 

Desta forma, podemos concluir que a sustentabilidade pode estar presente a várias actividades numa 
mesma empresa, seja relativamente à produção, transporte, ou até mesmo ao produto final em si.  

3 METODOLOGIA 

O presente caso de estudo foi realizado tendo como base uma pesquisa empírica. Desta forma, para 
a realização deste trabalho foram utilizados dados primários e dados secundários. 

Os dados primários foram reunidos tendo como base uma entrevista à criadora da Najha, Daniela Sá, 
com o objetivo de conhecer melhor a organização, aspectos relacionados com a sustentabilidade e 
práticas de responsabilidade social corporativa. 

Os dados secundários incluíram diversos artigos científicos, nomeadamente sobre cortiça, 
sustentabilidade e design do produto sustentável. 
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4 A CORTIÇA 

4.1 Contextualização e Utilização 

A cortiça é a casca do sobreiro, uma árvore que cresce em regiões mediterrânicas como Espanha, 
Itália, Marrocos e, sobretudo, Portugal, onde existem 716 mil hectares de florestas de sobreiros, bem 
como uma indústria corticeira de grande valor para o país. 

A cortiça é, por si só, um produto sustentável, com características únicas e inigualáveis: 

1. Muito leve; 

2. Impermeável a líquidos e gases; 

3. Elástica e compressível; 

4. Excelente isolante térmico e acústico; 

5. Muito resistente ao atrito. 

É um produto natural, reciclável, não-tóxico e uma fonte renovável. A sua exploração não abate 
sobreiros, para além de estes desempenharem um papel importante na mitigação dos efeitos das 
emissões de carbono pelo Homem. Por isso, a indústria corticeira é geralmente vista como uma 
indústria amiga do ambiente graças à sua produção que causa pouco impacto ambiental e também à 
facilidade de reciclagem de produtos em cortiça (Carvalho e Williams, 2014). 

O sobreiro tem uma vida média de entre 250 a 350 anos e é a única árvore que se auto-regenera 
após cada extracção. No entanto, são precisos cerca de 20 a 25 anos até que a primeira cortiça 
possa ser extraída do sobreiro, o que faz com que a cortiça seja um material que requer investimento 
a longo prazo (Carvalho e Williams, 2014).  

Actualmente, Portugal possui uma das maiores florestas de sobreiros do mundo (cerca de 34% da 
área mundial) e estima-se que o ritmo de reflorestação ascenda aos 10.000 hectares por ano. Por 
isso, este sector apresenta naturalmente um elevado potencial que pode ser aproveitado não apenas 
na produção de rolhas e produtos relacionados, mas também como substituto de outros produtos 
não-sustentáveis.  

4.2 Novas Aplicações da Cortiça 

Uma das mais conhecidas aplicações da cortiça é no fabrico de rolhas. No entanto, outras aplicações 
são hoje conhecidas e utilizadas e muitas outras estão, neste momento, a ser exploradas (Pereira et. 
al, 2012). 

Actualmente, a cortiça é utilizada em várias áreas, nomeadamente nas áreas da construção 
(isolamento térmico e acústico, pavimentação, revestimento de paredes e tectos), desporto (volantes 
de badminton, bolas de hóquei e basebol, raquetes de ténis de mesa, alvos das setas de tiro com 
arco, entre outros), calçado (palmilhas de cortiça, sapatos, solas de sapatos), acessórios (porta-
moedas, guarda-chuvas, chapéus, cintos, bolsas, entre outros) e alimentação (rolhas de cortiça). 

Para além disso, a cortiça é também utilizada como absorvente de derrames de crude, possui efeitos 
anti-cancerígenos e antioxidantes quando em contacto com o vinho e vê os seus componentes serem 
utilizados pelas indústrias cosmética e farmacêutica, demonstrando o interesse da indústria e da 
investigação nesta matéria-prima natural, renovável, biodegradável e reciclável. 

Desta forma, e com o desenvolvimento de materiais em cortiça, hoje em dia a cortiça já não é apenas 
um material uma vez que já existe um largo portefólio de materiais em cortiça e muitos mais a serem 
desenvolvidos (Pereira, 2012). 

5 ESTUDO DE CASO: A NAJHA 

5.1 Contextualização 

Já há muitos anos que a Najha, na altura ainda sem nome, surgiu na mente de Daniela Sá, designer 
e criadora da marca. No entanto, apenas em 2006 se reuniram as condições necessárias para que, 
de facto, a sua ideia ganhasse um nome: Najha.  
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Em 2008, Daniela Sá começou por criar os primeiros modelos e em 2009 decidiu dedicar-se a 100% 
à sua ideia. Depois de horas, dias e meses de intensa pesquisa, é em 2012 que se dá o nascimento 
da empresa. 

Com a visão de “mudar o mundo”, a Najha encontrou na cortiça um material sustentável, com 
potencial e substituto da pele animal passível de ser usado em vestuário e acessórios de moda. Essa 
é a aposta da Najha: levar novas consciências ao mundo da moda através da cortiça. 

Com apenas três funcionárias directas e duas funcionárias subcontratadas, a Najha encontra-se, 
hoje, presente em Espanha, Itália, França, Canadá, México e Hong Kong. 

5.2 A Najha e a Sustentabilidade 

A Najha surgiu da junção de dois conceitos inseparáveis à marca: moda e cortiça. Desta forma, a 
filosofia da marca é extremamente associada à sustentabilidade e ao desenvolvimento de produtos 
sustentáveis. 

A cortiça utilizada nos produtos Najha tem origem portuguesa, o que tem um impacto significativo na 
redução dos impactos ambientais decorrentes do transporte do produto. 

Para além do uso da cortiça nos seus produtos (o que, por si só, é uma fonte de sustentabilidade), a 
Najha utiliza também, nas suas bolsas de gama alta, algodão orgânico. Segundo a própria mentora 
da marca, Daniela Sá, este algodão tem um impacto ambiental muito reduzido comparativamente ao 
algodão comum e, para além disso, confere aos seus agricultores uma melhor qualidade de vida uma 
vez que na sua produção não são usados quaisquer tipo de pesticidas (eliminando qualquer tipo de 
doenças) e também por ser mais bem pago do que o algodão comum. 

Contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do produto sustentável, o forro utilizado nos 
acessórios Najha é certificado pela GOTS (Global Organic Textile Standard), da mesma forma que o 
forro utilizado no calçado é ecológico, tendo também a devida certificação. 

A Najha procura, cada vez mais, selecionar fornecedores que tenham as mesmas preocupações no 
que toca à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o fornecedor de algodão 
orgânico e o fornecedor de forros demonstram uma grande preocupação relativamente aos impactos 
ambientais decorrentes do seu negócio. 

Daniela Sá refere, ainda, que “as práticas sustentáveis são intrínsecas à Najha, à sua forma de 
trabalho, logo estão inseridas no seu desempenho operacional e fazem parte das operações diárias 
da mesma”. A implementação destas práticas sustentáveis torna-se mais fácil devido ao facto de a 
média de idades de todos os colaboradores da Najha ser de 35 anos, ou seja, pessoas jovens com 
mais abertura para este tipo de assuntos e que se envolvem mais facilmente com o conceito 
sustentável da marca e tudo aquilo que a mesma pretende transmitir. 

Inerente à responsabilidade social da Najha, foi estabelecida, em 2013, uma parceria com a 
“Viver100fronteiras”, uma Organização Não-Governamental da Guiné Bissau, reconhecida pelo seu 
trabalho que passa pela intervenção social e cultural e também pelo apoio a meios hospitalares. 
Desta forma, por cada Najha vendida, uma percentagem é doada para o desenvolvimento deste 
projecto. 

Quando questionada acerca de quais são os maiores desafios sentidos actualmente, Daniela Sá 
refere que “sem dúvida que é encontrar parceiros que tenham a mesma filosofia que nós e que a 
coloquem em prática”. 

6 CONCLUSÃO 

Embora a imagem da cortiça esteja associada à tradicional rolha e esta ocupe uma posição 
dominante no universo desta matéria-prima, os seus usos alternativos são cada vez mais objecto de 
projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) levados a cabo por vários actores do mercado – 
empresas, associações, universidades e instituições de investigação. 

Nos dias em que vivemos, temas como a sustentabilidade e preocupação ambiental tornam-se 
constantes, o que leva a que se recorra cada vez mais a materiais ecológicos, recicláveis e 
biodegradáveis (como a cortiça), levando ao desenvolvimento de áreas como o design para a 
sustentabilidade e o eco-design. Desta forma, cada vez mais artistas procuram criar objectos do 
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quotidiano - utensílios de mesa, cozinha, lazer, mobiliário, entre outros, a partir de materiais cem por 
cento naturais e que contribuam para a sustentabilidade ambiental. 

Com novas aplicações, cores, texturas e dimensões a serem exploradas todos os dias, a cortiça 
deixou de ser um material do passado para se transformar num dos mais excitantes e desafiantes 
materiais do presente cada vez mais projectado no futuro. Mas é, acima de tudo, um material 100% 
natural, reciclável e renovável, três atributos imprescindíveis numa sociedade como a actual que se 
deseja cada vez menos poluída e amiga do ambiente. 

Em Portugal, por exemplo, o aproveitamento das potencialidades da cortiça tem vindo a crescer de 
forma exponencial mas, no entanto, há ainda um longo caminho a percorrer nesta área. Apesar de 
muitas utilizações da cortiça terem sido já descobertas, muitas outras devem ser exploradas e, mais 
importante que isso, aplicadas ao quotidiano, como faz a Najha ao inserir a cortiça no universo da 
moda. 
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Resumo 

Devido ao contexto económico do momento, as empresas portuguesas têm cada vez mais 
necessidade de se internacionalizar atendendo à dimensão reduzida do mercado interno e à 
necessidade do crescimento das próprias empresas, pelo que propomos abordar a 
internacionalização das pequenas e médias empresas (PME) no mercado russo em tempos de crise, 
analisando para tal as suas características, as estratégias que seguem e as barreiras que enfrentam.  

Pretende-se, assim, relacionar a situação geopolítica atual da Rússia com o fenómeno da 
internacionalização e estudar as motivações para a internacionalização das PME portuguesas no 
mercado russo; proceder à análise do mercado russo como oportunidade de negócios para essas 
empresas; verificar a existência de apoios e incentivos capazes de fomentar a internacionalização 
das mesmas nesse mercado e referir dados estatísticos descritivos que permitam analisar as 
características, as estratégias dessas empresas no mercado russo e as barreiras que devem 
enfrentar em tempo de crise. 

Com base em estudos de caso múltiplos, seguiu-se uma metodologia de caráter qualitativo e 
exploratório a partir da aplicação de inquéritos aos responsáveis de cinco empresas, de diferentes 
setores, que constituem a amostra. 

As conclusões do estudo permitem determinar o perfil das empresas internacionalizadas no mercado 
russo e apreender as suas dificuldades para essa internacionalização, a dificuldade no acesso a 
diretórios comerciais ou as dificuldades na obtenção de informação qualificada sobre parceiros locais; 
permitem, também, determinar fatores de sucesso para a internacionalização das PME portuguesas 
no mercado russo. 

Não se conhecendo muitos trabalhos de natureza científica sobre esta problemática, este estudo 
pretende contribuir para colmatar essa lacuna e promover pontos de discussão sobre estratégias de 
internacionalização no mercado russo de PME portuguesas, para além de pretender contribuir para a 
melhoria das práticas de gestão ao permitir a gestores e empresários adquirirem novas competências 
fomentadoras de vantagens competitivas para as suas empresas.  

 

Palavras-chave: pequenas e médias empresas; tempos de crise; internacionalização; mercado russo. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O tema da internacionalização das empresas, considerado um fenómeno relevante sobretudo no 
contexto atual de crise económica que Portugal atravessa, é o elemento central numa grande 
quantidade de pesquisas ao longo das últimas décadas (Ruzzier, Hisrich, Antoncic, 2006) e tem 
grande pertinência para os académicos e os profissionais em gestão estratégica, negócios 
internacionais e empreendedorismo (Lu e Beamish, 2004), ainda que muitos dos trabalhos existentes 
se restrinjam, apenas, a uma tímida reflexão pelo que se impõe uma análise mais aprofundada do 
tema. 

A internacionalização das pequenas e médias empresas (PME) para o mercado russo tem vindo a 
ganhar espaço em função dos novos desafios da contemporaneidade que exigem das empresas que 
se tornem mais internacionais (Kirby e Kaiser, 2003) e procurem novos mercados. 

mailto:kira@ua.pt
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Neste âmbito, Portugal e Rússia têm mantido um relacionamento crescente, com as empresas 
portuguesas a olharem cada vez mais para a Rússia como um mercado interessante devido à sua 
dimensão populacional, ao seu crescimento económico e às oportunidades de negócio que decorrem 
destes fatores. 

Assim, tendo por ponto de partida a questão de investigação “Como conseguir a internacionalização 
de sucesso para a Rússia?”, pretende-se refletir sobre essa mesma internacionalização e fornecer 
informação útil aos estudiosos da área em observação, mas também aos empresários, munindo 
ambos de um instrumento de análise que facilite a interpretação da realidade atual e a sua 
compreensão. 

O trabalho foi organizado em seis secções. Na introdução descreve-se a questão e o objetivo da 
pesquisa. Na segunda secção, apresenta-se a revisão da literatura sobre “PME portuguesas no 
mercado russo”. Na terceira secção é tratada a metodologia, na quarta secção é apresentada a 
discussão dos resultados, na quinta secção apresentam-se as conclusões e, por último, na sexta 
secção são transmitidas sugestões de pesquisa futura. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura desta pesquisa está dividida em diversas subsecções: numa primeira revêm-se 
conceitos sobre internacionalização de empresas, motivações e processos; depois procede-se à 
análise do mercado russo e às razões específicas da internacionalização das PME portuguesas para 
a economia russa, nomeadamente oportunidades de negócios e apoios e incentivos; em que houve 
também, a partir duma breve reflexão sobre o contexto geopolítico russo, um retrato das 
características das PME portuguesas internacionalizadas no mercado russo, as barreiras que 
enfrentam em tempo de crise e as estratégias que desenvolvem para as ultrapassar.  

2.1 A internacionalização de empresas 

A partir dos anos 1990, quer a literatura académica, quer a imprensa económica anglo-saxónica 
estudaram um fenómeno novo observado na América do Norte, na Europa, e na Asia: a 
internacionalização das empresas. Muitas, a partir da sua criação ou pouco depois como fuga a um 
mercado doméstico cada vez mais saturado, pois segundo Lu e Beamish (2004, p.565), “a expansão 
geográfica é um dos importantes caminhos para o crescimento da empresa”. O objetivo é retirar 
desse passo uma vantagem sobre a concorrência com as empresas a tornarem-se mais competitivas 
através da aquisição e utilização de recursos, da diversificação das fontes de venda e do aumento do 
volume de negócios em múltiplos países, uma vez que uma primeira experiência bem-sucedida num 
mercado estrangeiro contribui para outras atividades neste mercado (Brewer, 2001, Cabrol, 2007).  

Das muitas interpretações do conceito “internacionalização”, resulta a necessidade de compreender 
os motivos que podem conduzir as empresas a encetar o processo de internacionalização e 
apreender esse mesmo processo.  

Ora, identificar e compreender as motivações das empresas para a sua internacionalização significa 
questionar-se sobre o percurso progressivo que lhes permite passar de uma orientação e de 
estruturas puramente nacionais, ou até mesmo regionais, a uma orientação e estruturas 
internacionais ou multinacionais; significa, também, analisar o processo de internacionalização das 
empresas, assim como as diferentes estratégias para se desenvolver internacionalmente.  

Da análise bibliográfica efetuada, verifica-se que as motivações para a internacionalização se 
relacionam, essencialmente, com a deteção de uma oportunidade de mercado passível de ser 
explorado pelas empresas; observa-se, também, que o processo de internacionalização resulta, tal 
como se apresenta na tabela 1, da influência de fatores internos e externos (Hollensen, 1998), o que 
torna o mesmo complexo. 

As primeiras investigações completas sobre a internacionalização das PME começaram no início de 
1970 nos países Nórdicos, que produziram o modelo gradualista, também conhecido como escola de 
Uppsala (Kalinic e Forza, 2012; Ruzzier et al, 2006).  

Durante a última década, as PME tornaram-se um objeto de crescente interesse e de reavaliação da 
sua relevância, não só para cientistas mas também para políticos e entidades públicas (Ruzzier et al, 
2006; Francioni et al, 2013; Nakos e Brouthers, 2002; Kamakura et al, 2012). Estes autores 
reconsideraram a importância dessas empresas e agora veem-nas como uma relevante proveniência 
de emprego e de riqueza (Nummela et al, 2006), uma vez que representam mais de 95% de todas as 
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empresas em muitos países (Chiao et al, 2006) e constituem os motores do crescimento económico 
global pelo desempenho importante e fundamental no comércio internacional (Knight, 2001). 

 

 

                         Fatores internos      Fatores externos 

 

 

 

 

Pró-atividade 

 

A dinâmica empresarial; 

O produto ou a competência 
únicos; 

A diferenciação em relação à 
concorrência; 

As economias de escala por 
aumento das quantidades 

produzidas. 

Oportunidades nos 
mercados estrangeiros 

 

Reatividade 

 

Repartição dos riscos, 

Procura sazonal dos produtos; 

 

Saturação do mercado de 
origem 

 

Tabela 1 – Internacionalização, fatores internos e externos 

Fonte: elaboração própria (a partir de Albaum, Albaum & Duerr, 2008) 

 

Assim, é opinião de alguns autores (Liesch e Knight, 1999; Abrantes, 1999) que as PME raramente 
se internacionalizam devido às suas especificidades como a escassez de recursos de gestão, 
financeiros e operacionais; estas características impedem as PME de investir na contratação e treino 
de pessoal internacional. Estas empresas também se apresentam menos estáveis do que as 
empresas maiores, mais avessas ao risco e com dificuldade no acesso a diretórios comerciais ou na 
obtenção de informação qualificada sobre parceiros locais, devido essencialmente aos parcos 
recursos de que dispõem quando comparadas com as grandes empresas. Outros autores - 
Hutchinson, et al. (2006) - destacam o papel importante da internacionalização destas empresas. 
Evidenciam a forma como ultrapassam os obstáculos acima expostos e se impõem, pela 
versatilidade, a reorganização estrutural ou, ainda, a concertação de alianças estratégicas para o 
mercado internacional e para o mercado russo, também. 

2.2 Análise do mercado russo 

Trabalhar no mercado russo é um desafio que começa na peculiaridade da sua cultura, ainda que 
este país ofereça muitas vantagens – a própria dimensão, a abundância de recursos naturais, as 
normas legais, laborais e ambientais abertas, a concorrência relativamente baixa, a mão-de-obra 
barata mas bastante qualificada – pois este mercado caracteriza-se por um alto nível de incerteza e 
risco – instabilidade política, volatilidade do sistema fiscal, mudança de preferências dos 
consumidores e volatilidade da moeda – (Aleshin, 2001), barreiras importantes à internacionalização 
das PME portuguesas, que podem ter um forte efeito negativo nos seus projetos de 
internacionalização. 
No entanto, observam-se razões específicas da internacionalização das PME portuguesas para a 
economia russa para além das já citadas: 

 A oportunidade de negócios (mesmo se neste momento, travada pela situação geopolítica difícil e 
instável) oriunda do facto de o mercado russo se mostrar aberto e disponível para a 
internacionalização de empresas estrangeiras, criando “zonas económicas especiais, onde as 
empresas que aí se instalem beneficiam de apoios estatais fiscais e aduaneiros” (Gonçalves, 
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2011, p.20) e oferecendo “ainda outros fatores atrativos para o investimento estrangeiro, com 
baixos custos de energia” (Gonçalves, 2011, p.20); 

 Os apoios e incentivos; autores como Simões consideram que “as medidas de apoio poderiam 
revelar-se mais importantes se não fossem tão segmentadas e desadequadas da realidade” 
(Simões, 2010, p.46). Os apoios e incentivos disponibilizados aos empresários portugueses são, 
sobretudo, ao nível da informação, do apoio logístico ou do suporte financeiro. Têm o objetivo de 
fomentar a participação das PME portuguesas em feiras internacionais onde possam apresentar 
os seus produtos e assim estabelecer contactos potencializadores de futuros clientes russos. 

Contudo, apesar das razões acima expostas e do esforço realizado quer pelo governo português quer 
pela massa empresarial para dinamizar a internacionalização das PME portuguesas, a sua ainda 
pouca presença no mercado russo não constitui surpresa, pois a distância cultural com este mercado 
é muito elevada e o nível de conhecimento do meio local é baixo, tal como a capacidade financeira 
destas empresas para iniciar operações neste país.  
No contexto económico atual, é certo que a internacionalização, sobretudo pela conquista de novos 
mercados e apesar dos fatores acima mencionados, faz parte integrante das opções estratégicas de 
qualquer empresa portuguesa e um parâmetro desejado para a economia portuguesa e comum na 
União Europeia (UE) (Simões, 2010). No entanto, independentemente do setor em que se insere, 
qualquer empresa que opte pela possibilidade de internacionalizar os seus negócios para a Rússia 
deve proceder a uma análise rigorosa das condições competitivas do mercado, ameaças e 
oportunidades do mesmo, além da evolução interna das suas capacidades e dimensões estratégicas 
como as administrativas, financeiras, tecnológicas, de pessoal, mercadológicas e levar em conta os 
objetivos desejados, as barreiras legais e administrativas que obrigam a empresa a adaptar-se à 
regulamentação em vigor.  
Assim sendo, importa determinar o perfil das PME portuguesas internacionalizadas no mercado russo 
e refletir sobre as características, as estratégias e as barreiras que enfrentam em tempo de crise. 

3 METODOLOGIA 

Segundo Michel (2005), pode-se entender metodologia como um caminho que se traça para atingir 
um certo objetivo. É, portanto, a forma, o modo para resolver problemas e procurar respostas para as 
necessidades e dúvidas. A metodologia científica é um caminho que procura a verdade num processo 
de pesquisa, ou aquisição de conhecimento; um caminho que utiliza procedimentos científicos, 
critérios normalizados e aceites pela ciência. 
Após esclarecer conceitos, como os já indicados nas palavras-chave, e estabelecer relações entre 
eles, pretendemos estudar de forma mais profunda, as “PME portuguesas no mercado russo: 
características, estratégias e barreiras em tempo de crise”. 
Atendendo aos objetivos definidos, optou-se por estudos de caso múltiplos (cinco no total) (Yin, 2005) 
porque surge da necessidade de uma compreensão acrescida acerca de um fenómeno tal como se 
apresenta, baseado numa metodologia essencialmente qualitativa, que visa um máximo de 
objetividade possível, uma vez que pretendemos apenas analisar a situação e não mensurá-la. 
Todas as empresas que participam no estudo são pequenas ou médias empresas, uma vez que 

apesar de múltiplas tentativas, nenhuma micro empresa foi encontrada que estivesse a exportar para 

a Rússia (este tipo de empresa terá dificuldades acrescidas devido a falta de recursos). Todas, à 

exceção de uma, apresentaram lucros durante o ano de 2014, apesar do contexto económico difícil 

que se vivia em Portugal nesse ano. Os setores representados pelas empresas estão ligados a 

diversos ramos: metalurgia, mais especificamente moldes e banheiras e bases, madeiras, loiças, 

cerâmica e instrumentos musicais cordofones. Relativamente à data de criação das empresas em 

estudo, verifica-se grande disparidade entre as mesmas, havendo desde empresas já bastante 

antigas, com mais de 60 anos, a empresas mais recentes. Fazem parte do estudo empresas há muito 

internacionalizadas no mercado russo e outras cuja internacionalização para esse mercado é recente.  

Assim, na elaboração deste documento foram utilizadas fontes de informação publicadas como 
revistas específicas da área, livros de referência sobre a temática em estudo, bem como trabalhos de 
investigação, já expostos, cuja área de pesquisa, em algum ponto, se relaciona com o tema que 
apresentamos neste estudo. Também foi feita uma análise de estudos e artigos científicos referentes 
aos tópicos de interesse sobre o tema em investigação; aplicou-se, ainda, um instrumento de 
avaliação elaborado de raiz – o inquérito – que, de acordo com Quivy & Campenhoudt (2003) permite 
descobrir determinados aspetos do fenómeno analisado em que o investigador não teria naturalmente 
pensado por si mesmo e, desta forma complementar as pistas de trabalho propostas pelas leituras 
realizadas ou pelas observações efetuadas. 
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O objeto de estudo desta investigação e os seus objetivos conduziram à opção de um modelo 
conceptual que organiza e integra estratégias formativas e investigativas, cruzando-as sem, no 
entanto, as confundir para responder à questão investigativa inicial “como conseguir a 
internacionalização de sucesso para a Rússia”.  
A amostra foi organizada depois de estabelecidos inúmeros contactos por correio eletrónico e via 
telefone para apurar uma listagem de PME portuguesas internacionalizadas para o mercado russo, 
incluindo nela as PME de CAE diferentes para tornar o trabalho mais rico, que estavam disponíveis 
para responder ao inquérito. O inquérito foi respondido por quatro das empresas através de 
autopreenchimento ao longo do mês de Abril de 2015, tendo a quinta empresa respondido ao 
inquérito na presença de um dos investigadores. Todos os inquéritos foram enviados às empresas 
por correio eletrónico, tendo havido, no entanto, também um acompanhamento adicional através de 
contacto telefónico para esclarecer dúvidas e obter informação adicional.  

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Apesar de se perceber que quer Portugal quer a Rússia estão inseridos num mundo global, os 
resultados obtidos através dos inquéritos mostram que: 

 As empresas participantes no estudo apresentam diversas motivações para a sua 
internacionalização no mercado russo, por exemplo, a captação de um novo mercado com 
grande potencial. Segundo um inquirido, “o mercado russo continua a apresentar-se como um 
mercado de grande potencial”; ou, ainda, constate-se a apetência russa pelo produto português, 
segundo outro inquirido, “é um mercado incontornável, pelo poder de compra, pela apetência pelo 
produto “europeu” no nosso segmento”; 

 No entanto, quer os apoios quer os incentivos à internacionalização das PME portuguesas para o 
mercado russo são, segundo inquirimos, “comuns a outros mercados no âmbito da exportação”, 
não estando organizações como a AICEP “preparadas para trazer valor acrescentado à 
empresa”, mesmo se é reconhecido o trabalho de algumas dessas organizações para 
participação das empresas em feiras internacionais capazes de as projetar. De facto, 
“praticamente não há apoios, à exceção de uma pequena percentagem na participação em feiras 
do setor”. Revelou-se um caso em que “tivemos ajuda do IAPMEI para uma visita numa 
exposição.” Há ainda suporte fornecido pelo QREN aos exportadores: “o chamado QREN e aí 
sim, os apoios que temos são bons; toda a gente se queixa mas não têm razão”; 

 Para além do papel da situação geopolítica atual da Rússia na internacionalização das PME 
portuguesas para o mercado russo, uma vez que “a situação Geopolítica da Rússia influencia 
negativamente o início de qualquer atividade no mercado russo – provoca instabilidade nos 
mercados financeiros e falta de confiança no mercado local”, a internacionalização das PME 
portuguesas para o mercado russo enfrenta também outras barreiras; 

 O mercado russo é um mercado difícil, segundo os inquiridos: “[É] um mercado difícil dada a falta 
de bases de dados sobre empresas”; e ainda envolve viagens e logísticas demasiado onerosas e 
complicadas (“a organização de viagens e logística é complicada”); um sistema aduaneiro 
complexo que apresenta “taxas de desalfandegamento elevadas” (segundo um inquirido); uma 
abordagem ao mercado demasiado lenta – é necessária “muita paciência para conseguir 
apresentar amostras e conseguir a primeira encomenda” (segundo outro inquirido); há 
dificuldades na prospeção de mercado, ou seja, afirmou-se que “é necessário que o fornecedor 
funcione também como consultor do próprio cliente”; a dificuldade da língua é um problema real 
para as empresas portuguesas pois “as empresas precisam de intérpretes”; a “desvalorização 
elevada da moeda russa face ao Euro”, segundo um inquirido, é um problema; assim como a 
burocracia - “taxas, aprovação de créditos e burocracia”; e o risco comercial, que também existe: 
“Pedimos seguro de crédito…com a Rússia é mais complicado porque isso não funciona”, admitiu 
um inquirido. 

Na posse destes dados pode-se agora responder à questão de investigação: “Como conseguir a 
internacionalização de sucesso para a Rússia?”. 

A partir das estratégias referidas nos inquéritos, apresenta-se o contributo do estudo realizado, isto é 
um modelo com as bases para uma internacionalização de sucesso para a Rússia de PME 
portuguesas, tal como se observa na figura 1 abaixo apresentada. 
Compilaram-se, na tabela 2, as diversas variáveis referidas (códigos) pelos inquiridos assim como a 
respetiva narrativa de sustentação.  
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Fig. 1 – Estratégias referidas pelos inquiridos para a internacionalização de sucesso para a Rússia 
das PME portuguesas 

 

Variável Citações dos inquiridos 

Participar em feiras 
internacionais é essencial 

“Talvez a participação em feiras seja a melhor” (A) 
“Tem a ver com as feiras” (D) 
“Os contactos praticamente foram todos via feira e 
principalmente na feira de Frankfurt” (D) 

Fazer seguro de crédito é 
aconselhável 

“Há cuidados que nós temos com alguns mercados” (D) 
“Há uma margem de risco comercial” (D) 

Fornecer bons produtos e 
serviços, com qualidade 

“De um modo geral os clientes russos são exigentes na 
qualidade” (A) 
“Estar sempre pronto a dar assistência sempre que o cliente 
a necessite” (A) 
“Os russos sabem reconhecer quem quer vender, somente, e 
quem quer vender, ensinar ajudar e colaborar, com 
honestidade e transparência e essa é a nossa filosofia” (A) 

Ter contatos/parceiros na Rússia 
é benéfico 

“É importante ter um agente/colaborador que domina o 
mercado”(C) 
“Identificar um parceiro(s) local capaz de promover 
eficazmente os produtos/serviços que comercializam”(B) 
“Conseguir algum tipo de parceria com algum agente ou 
distribuidor” (E) 

Falar russo e conhecer a cultura 
russa é uma boa prática 

“Conhecimento profundo das características do país e 
mercado” (C) 
“Domínio desadequado de línguas que não a russa por 
maioria da população” (B) 

Conhecer-se a logística para 
chegar ao mercado russo é 
crucial 

“As empresas precisam de intérpretes e de organização 
lógica” (A) 
“Logística complexa” (B) 

 

Tabela 2 – Sustentação do modelo de Internacionalização de sucesso de PME portuguesas para a 
Rússia em tempo de crise [empresas inquiridas indicadas como A-E] 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho analisa, a partir de estudos de casos múltiplos, a internacionalização das PME 
portuguesas no mercado russo, pretendendo-se saber “como conseguir a internacionalização de 
sucesso para o mercado russo.”  

Apesar de haver poucos estudos científicos sobre o tema, e o presente trabalho também se basear, 
fundamentalmente, em pesquisa bibliográfica e num número reduzido de inquéritos em empresas 
diferentes (cinco), admitimos poder concluir que é possível a internacionalização com sucesso das 
PME portuguesas para a Rússia, em tempo de crise, uma vez que todas as empresas inquiridas 
avaliam como positiva a sua internacionalização para o mercado russo. 

É confirmada, também, a avaliação positiva que as empresas fazem do seu processo de 
internacionalização para o mercado russo, mesmo se reconhecem a complexidade deste mercado e 
a falta de estrutura das PME portuguesas para o enfrentar. 

Um aprofundamento do conhecimento obtido pelo estudo seria importante através de amostras mais 
alargadas, pelo que se impõe reconhecer que só com muitas precauções se poderá gerar nova teoria 
a partir das conclusões do mesmo. 

No entanto, a nível científico, este estudo contribui para aprofundar o conhecimento sobre 
internacionalização de PME portuguesas para o mercado russo e ajuda ainda a compreender os 
motivos e os benefícios que levam as empresas a optar por esta internacionalização.  

O propósito do estudo centrou-se na realização de inquéritos, tendo os inquéritos realizados facultado 
informação rica, e os inquiridos mostrado especial interesse em relação aos temas debatidos.  

Os aspetos abordados no modelo proposto seguem outros modelos de internacionalização, 
nomeadamente o modelo CAGE, de Ghemawat (2007), que refere distâncias ou desvantagens. No 
modelo CAGE o “C” é de cultura, ou de distância cultural, e não será demais referir que falar russo (a 
língua é um elemento fundamental ligado à cultura) será um elemento impulsionador das relações e 
trocas comerciais, através do qual se irão criar relações de confiança. Muitos russos não falam inglês, 
muito menos português. Por outro lado, conhecer a cultura russa envolverá, por exemplo, respeitar a 
tradição de beber vodka, nos momentos de convívio, pois esta bebida aproxima as pessoas, 
proporcionando o ambiente desejado de convívio com uma cultura que é bastante mais fechada que 
a cultura portuguesa. A logística para chegar à Rússia envolve a componente “G”, de geografia, ou 
proximidade / distância geográfica, do modelo CAGE, estando neste caso Portugal situado bastante 
longe da Rússia, o que poderá dificultar trocas comerciais. Dadas também as diferenças a nível 
aduaneiro e a nível burocrático, entre a Rússia e Portugal, o “A” do modelo CAGE, significando 
distância administrativa, faz-se sentir, daí a necessidade de ter contactos com pessoas locais, para 
ultrapassar esta barreira adicional. Finalmente, o “E” de económico, significa a distância económica 
entre Portugal e Rússia, o que se vê ao nível da dificuldade de conseguir seguro de crédito, que é 
aconselhável, mas dados os costumes comerciais diferentes (dificuldades de fornecimento, canais de 
distribuição, forma de fazer negócio, regulamentos, entre outros) e a moeda diferente, é difícil de 
assegurar. Outros elementos do nosso modelo proposto traduzem aspetos de marketing, por 
exemplo, os 4Ps (Kotler e Keller, 2009) onde se enfatiza a qualidade do produto e serviço a fornecer, 
assim como a sua promoção, que poderá ocorrer, conforme referido, em feiras internacionais. O que 
o nosso estudo vem contrariar, de certa forma, é que, mesmo com as desvantagens apontadas pelo 
modelo CAGE (Ghemawat, 2007), as trocas comerciais e a internacionalização para a Rússia de 
empresas PME portuguesas poderá ocorrer com sucesso.  

6 SUGESTÕES DE PESQUISA FUTURA 

A ampliação desta investigação a outros casos exemplares da problemática em estudo constitui uma 
sugestão para trabalhos futuros, passível de completar as lacunas ao nível da representatividade, 
atrás expostas. Poder-se-ão comparar os resultados alcançados neste estudo e alcançar uma 
possível confirmação dos mesmos com a inclusão de diferentes realidades empresariais.  
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RESUMO 

Este artigo constitui o relatório do estudo de caso elaborado sobre uma das melhores marcas do 
mercado automóvel. A informação presente foi baseada em entrevistas e inquéritos realizados pelas 
autoras, tendo sido analisados também alguns artigos já publicados. 

Do contacto com os concessionários, neste trabalho, conseguiu-se perceber que esta grande marca de 
prestígio mantém contacto regular com a sede situada na Alemanha, onde tudo começou, tendo 
encontros nacionais e internacionais para o efeito, fornecendo também formações específicas, sobre 
os produtos e as novidades no mercado, como expôr aos clientes, entre outros. Este contacto próximo 
faz-nos perceber como se marca a diferença num mercado cada vez mais competitivo, como é o do 
mercado automóvel, especialmente em tempos de recessão económica, quando os mercados se 
retraem.  

Não obstante a competitividade verificada com outras marcas, verificamos que existe também grande 
rivalidade entre concessionários desta grande marca.  

O cliente procura sempre o menor preço, nem que para isso tente negociar com todos os 
concessionários, mesmo dentro do mesmo grupo.  

Os concessionários, ao venderem carros iguais, acabam por competir no preço entre eles, ganhando 
negócios quem aparentemente for mais eficiente em termos de custos internos (podem suportar preços 
mais baixos no mercado).  

Palavras-Chave: estratégia, luxo, marca de prestígio, clientes, concorrência, concessionários 

1 INTRODUÇÃO 

O período após a Primeira Guerra Mundial foi fortemente afetado pela inflação e pelo número de 
vendas reduzido, em diversas indústrias, especialmente em relação aos bens de luxo, como 
automóveis de passageiros, e acabou por pesar fortemente sobre a indústria automóvel alemã. Apenas 
marcas fortes produzidas por empresas com solidez financeira foram capazes de sobreviver, e muitas 
delas foram forçadas a fusões e a cooperativas.  

Será interessante saber um pouco mais sobre esta marca de prestígio, principalmente a sua 
formulação estratégica. 

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) (citado por Pereira et al.), o processo de geração de 
estratégia é um misto que pode misturar jogos de poder em busca de vantagem competitiva, 
socialização coletiva, formalização, aprendizagem, planeamento, mas cada um deve ser encontrado 
dentro do seu tempo e do seu próprio contexto (Pereira, et al., 2011). 

A flexibilidade estratégica é a “capacidade de resposta aos vários tipos de procura e às oportunidades 
existentes em ambientes concorrenciais dinâmicos e incertos, esta implica gestão da incerteza e dos 
riscos inerentes” (Moreira e Au-Yong-Oliveira, 2014). 

Este artigo tem como objetivo o estudo da formulação estratégica de uma marca de prestígio do setor 
automóvel em geral, mas analisando em particular o caso Português, através de trabalho de campo. Ao 
longo do trabalho, apresentamos informações acerca desta marca e aprofundaremos a sua formulação 
estratégica, onde teremos respostas de alguns concessionários em Portugal, para perceber melhor o 
funcionamento da marca. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo de caso é descritivo e foca aspetos estratégicos ligados à marca. O objetivo é descrever 
ações desta, principalmente em Portugal.  
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Foi realizada uma pesquisa on-line para saber informações pertinentes acerca da empresa.  

Para recolhermos a primeira impressão das pessoas formulou-se um inquérito on-line acerca da marca 
em questão (via Google), para um grupo de uma alargada faixa etária, ficando assim a perceber o que 
esperam da marca, o que gostariam de mudar, e o que lhes desperta a atenção. 

Houve ainda o intuito de contactar concessionários diferentes desta grande marca. Infelizmente a Sede 
Alemã não esteve disponível para responder a inquéritos. Somente um único concessionário, na zona 
centro de Portugal, é que se disponibilizou para fazer uma entrevista presencial. Fizemos ainda duas 
entrevistas via e-mail, uma a um concessionário do Porto, e outra a um concessionário de Lisboa, onde 
as perguntas diferiram um pouco. De notar que com as mesmas perguntas da entrevista do 
concessionário de Lisboa, foi feita uma entrevista presencial ao concessionário em cima mencionado, 
na zona centro, onde o entrevistado foi muito prestável connosco, pois para além da entrevista, que 
durou 50 minutos, também nos mostrou as instalações e nos explicou tudo o que acontecia no dia-a-
dia naquele concessionário. 

Para além disso, obtivemos ajuda de um engenheiro de um dos concessionários do Porto, conhecido 
por uma das autoras, que se disponibilizou ao máximo para ajudar na resposta ao inquérito e para 
esclarecer qualquer dúvida acerca da marca.  

3 PORQUÊ ESTA EMPRESA? 

A marca em análise é uma marca bem posicionada no mercado automóvel. Consideramos fascinante a 
forma como a marca com o passar do tempo teve de se adaptar às exigências de um nicho de 
mercado mais jovem, referido pelo entrevistado. Daí o interesse em saber mais sobre a empresa, de 
que maneira teve de se adaptar sem colocar em causa valores primordiais - Qualidade e Segurança. 

Depois do inquérito on-line feito a 50 clientes / possíveis clientes da marca, podemos concluir que a 
maior parte dos inquiridos relaciona esta marca a uma marca luxuosa, de qualidade e prestígio. 
Verificamos também que a imagem incutida pela publicidade da mesma é a qualidade com 44% de 
respostas, depois é o status com 26% e por fim o conforto com 24%. 

Com a ajuda destes inquéritos também percebemos que os consumidores da marca não têm grandes 
reclamações em relação ao produto desta, a maior parte desses consumidores (12%) encontra-se no 
nível 5 de satisfação com a marca (sendo a escala de 1-5, onde 1 é nada satisfeito e 5 é muito 
satisfeito). 

De 13 pessoas que têm equipamentos desta marca de luxo, 2 delas já fizeram uma reclamação e 
avaliaram o nível de satisfação do serviço entre 4 e 5 depois da reclamação (sendo a escala de 1 a 5, 
onde 1 é nada satisfeito e 5 muito satisfeito).   

Notamos assim que os clientes desta grande marca utilizam bastante o carro para ir de casa para o 
trabalho, para viajar aos fins de semana e para ir de férias, pois a maior parte dos consumidores 
consideram este tipo de carro confortável e na altura de compra têm sempre em atenção a qualidade 
do produto, sendo o conforto um dos fatores pertinentes na escolha. 

4 MARCA DE LUXO 

4.1 Missão 

Segundo Peter Drucker uma missão desafiadora prospetora de sucesso deve responder às seguintes 
questões: Qual é o nosso cliente? Quem é o cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será o 
nosso negócio? e Como deveria ser o nosso negócio?. Assim a missão de uma empresa deve ser 
clara, porém com o tempo poderá ser alterada com objetivo de aproveitar novas oportunidades ou 
responder a novas condições de mercado (Portugal, 2014).  

“Promover e assegurar aos nossos clientes a melhor experiência de compra dos produtos e serviços, 
através da comercialização com excelência, responsabilidade e lucratividade” é uma missão possível 
de uma empresa que se quer diferenciar no mercado (Portugal, 2014).  

4.2 Visão 

“Ser reconhecida pelos clientes e franqueadores como o melhor Grupo empresarial no ramo 
automóvel, capaz de superar as expectativas e realizar os seus desejos” é um exemplo de uma visão 
de uma empresa de luxo (Portugal, 2014).  
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4.3 Valores 

”Ética: compromisso com a verdade, transparência e honestidade; 

Respeito pelos colaboradores: Comprometimento mútuo entre funcionários e organização; 

Excelência de serviços prestados aos clientes: busca constante de melhorias e satisfação 
Responsabilidade Ambiental; 

Orientação para resultados que garantem a perenidade”  (Portugal, s.d.).  

Para este exemplo de uma marca de prestígio a dinâmica e a eficiência são as suas forças motrizes; e 
quanto mais segurança, melhor.  

5 CONTEXTO EXTERNO DA EMPRESA  

5.1 Meio setorial 

5.1.1 Clientes 

Podem ser chamados de usuários, consumidores, contribuintes e cooperadores (Kotler, 1993), citado 
por (Silva, 2007). São estes que estabelecem as exigências que querem ver cumpridas pela marca 
luxuosa, esta oferece assim como resposta diversas soluções. 

Esta marca possui dois grupos de Clientes, sendo estes: 

Clientes “Conta V”: estes são os consumidores do produto final da empresa, ou seja, aqueles que 
compram os veículos. 

Oficinas: diz respeito à parcela de reparação de veículos e à faturação de peças. 

Dado a pesquisa efetuada e as entrevistas realizadas, apercebemo-nos que esta marca automóvel 
desenvolveu soluções específicas para frotas, à medida das necessidades da sua empresa é essencial 
encontrar soluções, pois os clientes são cada vez mais exigentes. 

Por exemplo a pensar nos clientes foi criado um Cartão  Cliente destacando-se os seguintes 
benefícios: 

Desconto de 25% em óleo de motor e filtro de óleo (Óleo Original); 

Oferta de 1 check-up gratuito por ano; 

Preços especiais no aluguer de viaturas; 

Oferta de lavagem na execução de serviços de oficina. 

Através da entrevista elaborada, a pessoa entrevistada referiu que um dos principais objetivos é alargar 
o leque de clientes a uma população cada vez mais jovem não descurando os seus valores primordiais 
– qualidade e segurança. 

5.1.2 Fornecedores 

Poder negocial dos fornecedores 

Os fornecedores são empresas e indivíduos responsáveis por fornecer os recursos que a empresa 
necessita para produzir os seus bens e serviços (Kotler, 1993, p.38), citado por (Silva, 2007).  

5.1.3 Análise da concorrência 

“Feita a análise do ambiente geral e competitivo e dos grupos estratégicos da indústria, importa 
analisar mais de perto os concorrentes com que a empresa se defronta diariamente no terreno. É 
importante analisar não só os seus aspectos mais visíveis (hard factors) como a sua dimensão, os seus 
recursos financeiros e capacidades de produção, mas também os aspectos menos visíveis (soft 
factors) como a sua cultura e estilo de gestão, as prioridades em relação aos diversos mercados, os 
objetivos, etc...” (Teixeira, 2011) 

Segundo (Ferri, 2010), em geral, a rivalidade, ou pressão competitiva, entre concorrentes diretos é 
mais elevada quando: 
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O número de concorrentes é elevado e o seu poder é semelhante; 

A indústria tem um crescimento baixo; 

Existem custos fixos de armazenamento elevados; 

Os produtos dos diferentes concorrentes são pouco diferenciados entre si e/ou os clientes podem 
mudar de fornecedores a baixos custos; 

Existem barreiras à saída importantes (fecho/fim empreendimento). 

De acordo com a entrevista presencial, ao longo de 50 minutos, já mencionada, podemos apurar que: 
“Neste momento há uma outra marca que fica à frente da nossa, onde a diferença está no preço e 
valorização de retoma”. O que mostra que mesmo em produtos de luxo o preço é importante.  

5.2 Aspetos gerais, segmentos 

5.2.1 Sociocultural 

Esta marca direciona-se para clientes de uma classe média/alta com um estilo de vida ativo e exigente; 
apreciadores de momentos requintados; cargos de chefia; poder de compra elevado; apreciador de 
veículos luxuosos, confortáveis, inovadores, com elevada gama tecnológica e de altas cilindradas. 

Devido à concorrência, a marca foi obrigada a expandir o seu leque de clientes. Antigamente o 
conceito abrangia na sua maioria uma faixa etária compreendida entre os 45-60, mais direcionada para 
“empresários”, hoje em dia, a empresa aposta numa linha mais jovem, desportiva e principalmente 
mais económica, sendo exemplo disso os novos modelos lançados no mercado. Como afirma o 
entrevistado: “O objetivo foi abranger um leque maior de clientes com o novo modelo mais económico, 
depois temos as gamas acima e até ao ano 2020 vai haver mais lançamentos para atingir todos os 
nichos de mercado”.  

A empresa pretende, assim, que os seus produtos e serviços sejam percecionados com elevada 
qualidade, inovadores, com alta tecnologia, confortáveis, atraentes e exequíveis para todas as classes 
sociais existentes no mercado. 

5.2.2 Tecnológico 

A marca é vanguardista na liderança de inovação e tecnologia oferecendo aos seus clientes produtos 
inovadores tecnologicamente nos prazos esperados. 

5.2.3 Global 

A China representa neste momento um mercado muito importante para as marcas de prestígio, tendo 
contribuído para vendas recorde em alguns casos, em 2014 (Reuters, 2015).  

Além de produzir automóveis, a empresa alemã fabrica também motores para aviões e camiões. 
Atualmente fabrica também protótipos de motores para corridas em que a elevada performance é 
primordial.  

5.3 Contexto interno da empresa 

5.3.1 Estrutura 

O sucesso deste grupo automóvel e sendo uma empresa global é o resultado dos esforços de milhares 
de indivíduos que usam os seus conhecimentos, aptidões, criatividade, talento e motivação para o 
benefício das vendas e marca da empresa na sociedade. A responsabilidade deste grupo assenta nos 
seus colaboradores. O grupo investe fortemente na formação e num bom ambiente de trabalho, a nível 
dos processos e do ambiente social.  

5.3.2 Competências nucleares 

As aptidões nucleares têm de ser únicas quando comparadas com a concorrência, têm de assegurar 
benefícios para o cliente e a sua concorrência não poderá imitá-las e devem assegurar-lhe acesso a 
um maior número de mercados. Se possuir as aptidões centrais, poderá ganhar lucros adicionais. 
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Contudo, as competências nucleares encontram-se mais relacionadas com o conhecimento e a gestão 
do conhecimento. Vantagens competitivas sustentáveis podem ser adquiridas se as aptidões de uma 
empresa preencherem os quatro seguintes critérios: 

As aptidões têm de ser valiosas; 

As aptidões têm de ser raras; 

Devem ser difíceis de imitar/copiar; 

Devem ser difíceis de substituir. 

Um carro desta grande marca é destinado a quem tem paixão por automóveis e por todos os valores 
que a marca agrega. Desempenho, segurança, conforto, requinte, durabilidade e respeito ao meio 
ambiente consagraram a marca em todo o mundo. Estes valores fazem dela a vanguarda na criação e 
no desenvolvimento de carros de passeio. Antecipar sempre o futuro do automóvel é tarefa importante 
para uma marca que quer estar na liderança da indústria. 

5.4 Vantagem competitiva 

Segundo o site oficial, a marca considera que as vantagens competitivas têm em foco os clientes, 
oferendo-lhes vários benefícios: 

Descontos especiais e competitivos;  

Viaturas especiais que respondem às suas especificações;  

Processo de entrega célere;  

Extensa rede de assistência.  

“De acordo com a utilização dos veículos, existem cuidados especiais na produção dos mesmos. 
Assim, é possível adequar o modelo da sua eleição às especificações pretendidas” (Portugal, 2014).  

A customização do automóvel é essencial nos mercados de hoje, podendo o consumidor perder-se na 
escolha dos extras e do modelo que mais se adequa (BMW, 2015). 

“A Audi Portugal possui uma vasta gama de automóveis. Limousine, Avant ou SUV...” (Audi, 2015).  

5.5 Análise da cadeia de valor 

A Cadeia de Valor de Michael Porter é um modelo que ajuda a analisar atividades específicas através 
das quais as empresas criam valor e vantagem competitiva. Ou seja, é um conjunto de atividades que 
uma organização realiza para criar valor para os seus clientes. A maneira como as atividades dessa 
cadeia são realizadas determina os custos e afeta os lucros (Gestão, s.d.).  

Este modelo foca-se nos sistemas e na maneira como os inputs são mudados para outputs comprados 
pelos consumidores. A partir deste ponto de vista, Porter definiu uma cadeia de atividades, comum a 
todos os negócios, e dividiu-as em atividades primárias e de suporte (Gestão, s.d.). 

As atividades primárias relacionam-se diretamente com a criação física, venda, manutenção e suporte 
de um produto ou serviço. Essas atividades genéricas primárias são as seguintes: 

Logística de entrada; 

Operações Logística de saída; 

Marketing e Vendas; 

Serviço. 

As atividades de apoio ajudam as atividades primárias. Aqui podemos encontrar: 

Infraestrutura; 

Gestão de Recursos Humanos; 

Desenvolvimento Tecnológico Aquisição/Compra. 

(Gestão, s.d.) 
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6 IMPLEMENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

Apesar de possuir enfoques diferentes, Ansoff (1983) e Porter (1992) (citados por Pereira et al.), 
reforçam no conceito de estratégia a questão do ambiente em que a organização opera. Na perceção 
de Ansoff (1983) a estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da empresa com o seu 
ecossistema. Para Porter (1992), essas decisões estratégicas são ações ofensivas ou defensivas para 
criar uma posição defensível numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e, 
assim, obter um retorno maior sobre o investimento (Pereira, et al.). 

Antes de uma empresa se focar no conceito de formulação estratégica, deve ter a certeza que na fase 
do planeamento ela mesma ou o corpo estratégico já conseguiu agrupar várias informações a respeito 
do ambiente e já possui uma visão clara de onde quer chegar. No entanto, esta fase exige maturidade 
e equidade com a visão empresarial, a fim de escolher as estratégias mais assertivas (Administração, 
2003-2014).  

Para Goold e Campbell não existe uma maneira única de formular estratégias para todas as 
organizações. Pelo contrário, a melhor maneira é variável de acordo com as características do negócio 
e suas necessidades. Face ao tema, Ansoff (1990, p.96) contribui para o estudo ao aclarar que "o 
processo de formulação da estratégia não se aplica numa ação imediata, no entanto, estabelece às 
direções gerais a posição da empresa, apontando o sentido onde esta crescerá e se desenvolverá" 
(Administração, 2003-2014).  

Ansoff (1990, p.99) faz um alerta sobre dificuldades encontradas na implantação do processo de 
formulação de estratégias, ao afirmar que: “Uma fonte importante de dificuldades decorre do fato que, 
na maioria das organizações, os processos anteriores à tomada de decisões estratégicas são de 
natureza altamente política. A estratégia introduz elementos de racionalidade que perturbam a cultura 
histórica da empresa, e que ameaçam o processo político. Uma reação organizacional natural é lutar 
contra a perturbação da cultura histórica e da estrutura de poder, em vez de enfrentar os desafios 
criados pelo ambiente” (Administração, 2003-2014).  

A palavra estratégia, embora antiga, encontra-se na vanguarda. Para Mintzberg et al. (2000, p. 17) o 
termo é definido de uma forma, mas frequentemente usada de outra. Os autores propõem a 
compreensão de estratégia sob os seguintes aspetos: plano, padrão, posição, perspetiva e truque 
(Motta & Fonseca, 2007). 

A perspetiva de estratégia como posição é compreendida pela localização de determinados produtos 
em certos mercados, de modo que obtenha a maior lucratividade possível. Já a estratégia como 
perspetiva valoriza a visão dos empreendedores. Por fim, a estratégia como um truque, representa 
uma “manobra” para enganar um concorrente. Há até mesmo casos em que a empresa opta pela 
ausência de estratégia com a finalidade de promover consistência de ação em todos os níveis da 
organização, característica própria de organizações enxutas e não burocráticas (Mintzberg et al., 2000, 
p. 19; 23), (citado por Motta & Fonseca, 2007). 

Analisando o acima referido e analisando a empresa de luxo que está a ser estudada neste caso 
descritivo, nestes parâmetros consideramos que esta utiliza uma estratégia de posicionamento 
diferenciada, uma vez que é bem pensada, por pessoas especializadas e tem interesse no que os 
clientes pensam acerca do produto, sabem que o produto é valorizado devido a certas características e 
têm atenção nas mesmas ao elaborar a estratégia. 

7 DISCUSSÃO DO CASO 

A realização deste trabalho possibilitou ficar a conhecer melhor a marca, e como esta ao longo do 
tempo teve de se adaptar ao mercado em questão, nomeadamente como tiveram que alargar o 
segmento de clientes e tornar os produtos acessíveis também para uma classe com menos poder 
financeiro, nunca colocando em causa a qualidade e a segurança. Devido às suas estratégias, e de 
forma a fidelizar os seus clientes, é possível verificar que não comprometeu o seu lugar de marca 
automóvel muito valiosa, aliás das mais valiosas do mercado (Interbrand, 2014). 

Do contacto com os concessionários, neste trabalho, conseguiu-se perceber que esta grande marca 
mantém contacto regular com a Alemanha, tendo encontros nacionais e internacionais para o efeito, 
fornecendo também formações específicas, sobre os produtos e as novidades no mercado, como expor 
aos clientes, entre outros. Este contacto próximo faz-nos perceber que marca a diferença num mercado 
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cada vez mais competitivo, como é o do mercado automóvel, especialmente em tempos de recessão 
económica, quando os mercados encolhem.  

Não obstante ao observar a competitividade com outras marcas, verificamos que existe também 
grande rivalidade entre concessionários desta marca de luxo (ver caixa 1). 

Caixa 1 – A variável preço e as vendas 

O cliente procura sempre o melhor preço, nem que para isso tente negociar com todos os 
concessionários, mesmo dentro do mesmo grupo. O entrevistado afirmou: “normalmente as 
ordens que eu dou é de cumprir com os preços de tabela, [mas] os preços que iremos fazer serão 
os feitos na hora, quando vierem cá. Andar a dar preços por telefone não damos... Já me 
aconteceu estar aqui um cliente e passados 10 minutos encontrá-lo noutro concessionário nosso 
para ver o melhor preço [possível]”. A verdade é que isto é a realidade, os stands competem uns 
com os outros, fazendo variar os preços, para serem o melhor, e para ter mais vendas, mas 
também têm o cuidado de não baixar muito, pois há um limite mínimo não desejável, a intenção é 
vender os carros, não dá-los (segundo revelaram as entrevistas). 

Foi bastante útil um dos concessionários desta marca de prestígio nos possibilitar a oportunidade de 
visitar o stand, pois podemos ter uma abordagem prática, mais próxima da realidade, o que nos 
facilitou a escrita deste caso descritivo. 

A marca tenta sempre prestar ao cliente um serviço de excelência, é visível nos stands limpos, nos 
carros polidos e mesmo na apresentação dos vendedores, como diz o ditado “Mais do que ser é 
preciso parecer” (lembrado pelo entrevistado). Ver a caixa 2.  

Como não partilham lucros entre stands, estes acabam por ter que competir uns com os outros, pois só 
ganha quem vende. Exemplo disso é o cartão cliente, já em cima referido, que só diz respeito a um 
determinado stand do grupo, não sendo útil para qualquer outro. Este tipo de concorrência acontece 
porque se em alguma circunstância tiverem de fechar algum stand, no grupo, o que será fechado será 
o menos rentável, daí fazerem de tudo para terem mais vendas, mesmo dentro do mesmo grupo.  

Ao venderem carros iguais acabam por competir no preço entre eles, ganhando negócios quem 
aparentemente for mais eficiente em termos de custos internos (podem suportar preços mais baixos no 
mercado).  

Cada concessionário adota a sua própria estratégia operacional, de acordo com a região onde está 
inserida (por exemplo, os dias da semana em que têm apresentações – embora haja dia de semana 
sugerido pela casa mãe, na Alemanha, para tal – por exemplo, poderão verificar maior afluência de 
clientes à Sexta-feira do que à Quinta-feira, sendo então a Sexta-feira mais apropriado para 
apresentações).  

Caixa 2 – A imagem de uma marca de luxo 

As palavras da pessoa entrevistada comprovam então que: “Limpeza, é obvio que temos cuidados 
que uma marca generalista não tem, se calhar se formos a outra marca as pessoas não andam de 
fato e gravata, os carros de demonstração têm que andar limpos sem amassadelas, é a mesma 
coisa que irmos a um “tasco” e até aceitarmos que nos atirem a comida e ir a um restaurante mais 
prestigiado e achar isso mal, mas como digo há todo o tipo de cliente, cada vez mais temos de nos 
adaptar ao tipo de cliente que temos, temos desde cá de baixo até cá em cima.” Ou seja, a 
limpeza dos automóveis e a imagem passada continua igual, apesar da crise continuam a entregar 
carros sempre limpos. Há também, no que respeita à imagem, um cuidado extremo no vestuário 
dos colaboradores da marca, nos stands. É nestes pequenos detalhes que esta marca de tão 
grande prestígio procura ser diferente, num nicho de mercado muito específico que é o dos 
automóveis de luxo, qualquer que seja o segmento em que concorram.  

8 CONCLUSÃO 

Foi referida a importância do preço, da imagem, do serviço ser de qualidade, num mercado global e 
transparente. Os concessionários acabam por competir também dentro de regiões. O sucesso poderá 
estar nos pequenos detalhes, que fazem a diferença. No entanto em Portugal, onde a marca tem 
sucesso, o desejo de ter um produto de luxo poderá ser fundamental. Ainda existe o desejo do estatuto 
que uma marca pode dar. Terá sido boa estratégia lançar gamas mais baixas? Mais acessíveis às 
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“massas”? Só o tempo dirá o efeito global sobre a marca, mas a literatura já afirmou que foi uma ação 
estratégica arriscada onde a marca vale tudo. Outras marcas de “luxo” tais como a Apple, altamente 
diferenciada, optaram a certa altura por produtos mais acessíveis às massas (iPhone série 5C, em 
plástico, mais económico). As marcas de luxo no setor automóvel competem no mercado diretamente 
entre elas, apresentando-se estas, por exemplo, todas elas com gamas mais baixas e acessíveis às 
massas (Mercedes Classe A, Mercedes Classe B, Audi A1, Audi A2, BMW Série 1, entre outros). 
Mesmo marcas lendárias como a Porsche têm uma gama mais acessível (por exemplo o Porsche 
Boxster). Parece então ser uma tendência do mercado global trazer o produto de luxo para outros 
públicos. Alerta-se, no entanto, para o facto de a aura das marcas de luxo, a sua escassez, continuar a 
ser essencial para o seu sucesso (Cialdini, 2001).  
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Abstract  

The objective of this explanatory study was to understand how an international company, such as 
Nestlé, establishes a familiar relationship with its customers in order to avoid negative factors that may 
affect the brand and improve the brand image. Nestlé is a world producer of goods that can fit in 
almost every category of food or beverages, from baby food (Cerelac, Nestum), to cereals (Chocapic, 
Fitness) or chocolates (KitKat, Smarties) (Nestlé, 2015). The company was founded in 1866 by the 
anglo-swiss Henri Nestlé and its business operations are supported by ten main principles related to 
nutrition, quality assurance and customer relations. Nestlé has sold its products in 196 countries, has 
447 factories in 86 countries, 333,000 employees (Nestlé, 2013), a total sales of 86 772 million Euros 
and a “Marketing and Administrative expense” of 18 613 million Euros for the year of 2014 (Nestlé, 
2014). 

In order to have a better understanding of the final consumers’ opinions towards the company, we 
have directed a randomly distributed questionnaire of eight simple questions. The questionnaire was 
conducted online at the national level and the collected data resulted from a convenience sample of 
100 people. The sample included people from the local area, Aveiro (approximately 50%), and from 
other districts of the country and the questionnaire was mainly answered by people in their twenties 
(about 70% of all the responses) and females (around 60% of the sample). Thus, we tried to 
understand the company and the consumers’ sides of the question. Is Nestlé a reference to everyone? 
Are the customers satisfied? How does that affect the price and promotion of its products? Regarding 
the type of consumed products, how can we describe the Portuguese population? And given this 
description, is there the need to rethink any product in the Portuguese market? Furthermore, is Nestlé 
a transnational company? To support the conclusions of this article, we have resorted not only to the 
analysis of other case studies duly acknowledged and referenced (Bolton & Bhattacharya, 2000; Rust, 
Moorman & Bhalla, 2010), but also to the application of marketing related concepts. The Marketing 
Mix, a SWOT analysis, the product life cycle and the type of international strategy were the basis of 
study for this case. 

Keywords: Nestlé, Portugal, Questionnaire, SWOT analysis, Marketing Mix, Type of International 
Strategy 

1 INTRODUCTION 

1.1 Defining the main picture 

In a globalized world, major companies such as Nestlé need to reinvent their brand image, marketing 
mix, positioning and international strategy in order to give a more effective response to changes in 
customer behavior. “Large B2B [business-to-business] firms are often advanced in their customer 
orientation, and some B2C [business-to-consumer] companies are making notable progress” (Rust, 
Moorman & Bhalla, 2010, p.3). To understand what efforts Nestlé may have put in motion to satisfy 
the needs of its consumers, we have decided to carry out a more extended SWOT analysis, supported 
by other case studies, marketing related concepts and the results of the questionnaire we have 
conducted at the Portuguese national level. 

Nestlé is a company that pursues the vision statement “To be recognized as a leading company in 
Nutrition, Health and Wellness; a company that deserves the trust of all stakeholders and a reference 
in terms of financial performance” and the mission “Good Food, Good Life” (Jurevicius, 2013). Nestlé 
also shares the following 10 corporative principles: nutrition, health and wellness; quality assurance 
and product safety; consumer communication; human rights in our business activities; leadership and 
personal responsibility; safety and health at work; supplier and customer relations; agriculture and 
rural development; environmental sustainability; and water” (Nestlé, 2010). 

mailto:teresa.moura@ua.pt
mailto:martabranco@ua.pt
mailto:mmc@ua.pt
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Does Nestlé have a product portfolio capable of entering the lives of different types of families and 
people from all age ranges? And if so, how does that affect the price and promotion of its products? 
What has Nestlé done regarding the process of achieving new customers and what else can be done? 
Having in consideration the subjects referred to above, we will also discuss these questions and try to 
give some sense to them.  

1.2 Purpose of the study 

This study was developed with the main purpose of analysing with a critical perspective the marketing 
developed by a major global company. Nestlé was our choice not only because we consider the group 
a very important employer in Portugal, mainly in the region of Aveiro, but also because Nestlé is a 
brand that has a remarkable and embracing presence in the country. This study aims to clarify what 
are Nestlé’s key points that allow the company to have such successful results all over the world, but 
with a specific look into Portugal. The statistical data collected offer a contribution to understanding 
how the customers view the company, opening the doors for conclusions and suggestions about 
future improvements. 

2 QUESTIONNAIRE 

2.1 Description 

In order to really understand the consumers’ opinions, we conducted a questionnaire of quick-to-
answer questions, in order to increase the response rate. The questionnaire was distributed randomly 
in Portugal through the internet and 100 answers were collected. This number allowed us to make 
some conclusions about the brand and to fulfil the aim of the study. Firstly, we wanted to know if the 
person that was answering was a Nestlé consumer. After that, we asked if, according to that person, 
Nestlé products were well distributed in terms of being easy to find for purchase and consumption. 
The third question was about the products being or not adequate to the consumer’s needs. The next 
question was about how good the person thought the advertising was and the last of the quick-to-
answer questions was about the relationship between price and quality, of the products in general. To 
complete the questionnaire, there were two questions where people would chose, from a scale of 1 to 
5, the best number to describe each one of the two situations: the quality of the products themselves 
and how frequently they consumed Nestlé’s products. 

2.2 Statistical results 

The answers we collected through the questionnaire allowed us, not to know, but to confirm the main 
ideas we already had about Nestlé. 

Most of the people included were from Aveiro, while the rest was distributed throughout the country. It 
means that the results represent mostly the reality in this district, even though it includes more 
information. The majority of people were in their twenties, even though the youngest one was 11 and 
the oldest one 55 years old. We received a bigger number of responses from females, but it 
represents the Portuguese population. 

96% of all the people said they consume Nestlé’s products, which is even more than 
we expected to get. The question was not if they knew the brand, but if they were 
consumers and the answers confirmed how well known and also successful the 
organization is among everyone. 

In terms of distribution, there’s an agreement that Nestlé does its work perfectly. Only 1% 
of the people believe the products are not well distributed. By looking at the results, we 
can, then, affirm that a big strength of Nestlé is, indeed, its distribution throughout the 
country. 

When it comes to the variety of the products and the way they meet the consumer’s 
needs, here again the results are positive. 93% percent of the people say that 
Nestlé has not been making this kind of “mistakes”, instead, they are meeting 
expectations, keeping old consumers and attracting new ones. 
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The numbers become a little lower in terms of success when people are asked about the 
advertising of the firm. Yet, almost 70% of all the answers indicate that consumers 
consider Nestlé does it correctly and in an appealing way. 

Not only do quality, distribution, variety and advertising make Nestlé an exemplar firm. The 
price counts a lot when it comes to buying products. The product or service has to be good and 
not too expensive. More than 75% of people think that the price does indeed meet the quality of 
the products.  

 

On a scale of 1 to 5 (being 1 low quality and 5 high quality), 90% of the answers are 
distributed between 4 and 5. The products are considered of high quality by most of the 
people. This is consistent with the results presented above and the success Nestlé has 
in Portugal, but also in many other countries in the world. 

If asked about how frequently people consume the products, the variations observed 
are very big. On a scale of 1 to 5 (1 - not frequently; 5 - very frequently), 80% of the 
people chose a number between 2 and 4. This is the point where we can’t really see a 
pattern, but it has a lot to do with the people’s culture in general. 

 

After the first analyses, we tried to understand what the most important products of Nestlé were. Using 
a list from where people could choose 5 of their favorite products, the results obtained are presented 
in figure 1. 

 

Figure 1 – Nestlé’s most relevant products 

To help the search and reading of the chart, the products were ordered by name, alphabetically. The 
number of answers is equal to 480 (5 x 96), considering that 4 of the questioned people didn’t choose 
their favorite products from Nestlé. It is easy to see that the top five consists of Chocapic, Kit Kat, 
Nesquick, Cerelac and Nestum. The five together make up 45% percent of the total number of 
answers. 

3 MARKETING ANALYSES 

3.1 Theoretical Foundations 

SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. “By understanding your 
strengths and weaknesses, you can exploit the most relevant opportunities in the marketplace – and 
manage threats that might otherwise take you by surprise” (Manktelow, 2011). “This analysis leads to 
business awareness and is the cornerstone of any successful strategic plan," said Bonnie Taylor, vice 
president of strategic marketing at CCS Innovations focused on helping companies grow their 
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business. "It is impossible to accurately map out a small business's future without first evaluating it 
from all angles, which includes an exhaustive look at all internal and external resources and threats.” 
(Goodrich, 2015). 

Any company, which wants to lead a certain market, has to develop new ideas or production 
processes to be able to satisfy all of its costumers’ needs. Innovation can make the difference 
between a sustainable company and an unsuccessful organization. Innovation is known as the first 
attempt to perform an idea of new products or services. According to Henry W. Chesbrough (2003) in 
“The Era of Open Innovation”, there’s a closed innovation model, where the “company generates, 
develops and commercializes its own ideas” with the principle of “control[ing] our intellectual property 
(IP) so that our competitors don't profit from our ideas”. Contrarily, in the open innovation model, the 
“company commercializes both its own ideas as well as innovations from other firms and seeks ways 
to bring its in-house ideas to market by deploying pathways outside its current businesses” with the 
principle of “profit[ing] our IP and  buy others' IP whenever it advances our own business model”. 

“Positioning is the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place in 
the target market’s mind.” is the definition suggested by Kotler for positioning, in “Marketing 
Management”. 

According to the results obtained from the statistic study we have conducted and according to some 
news about Nestlé published in the Portuguese and international media, we found some strengths and 
opportunities that can make Nestlé grow its business and some weaknesses and threats that should 
be eliminated. 

3.2 SWOT Analyses 

3.2.1 Strengths 

According to Público (Pinto, 2011), since 2003, Nestlé has a program called Innova+ with the purpose 
of finding new ideas for products, services, packaging and even for new flavors and ingredients. 
Everyone from the organization is involved so that all the workers have a say in the innovation 
process. The fact that the workers of the company are also consumers leads to a better understanding 
of the aspects to be improved. 

Furthermore, and based on the news published in Económico (Lopes, 2014), Nestlé hasn’t reduced 
the amount of money invested in the company over the years. 

In addition, last year (2014) Nestlé spent one million euros on a new production line of instant 
beverages installed in one of the four production installations of the company. This project allowed a 
design change in the packaging with the goal of increasing the sales by 5% (Silva, 2014).  

Moreover, Nestlé shows its social responsibilities by participating in a program fighting younger 
unemployment and by promoting coaching and mentoring to the new assets within the company 
(Mateus, 2013). 

Based on the results of our statistical study, we can also conclude that Nestlé provides a large variety 
of products that satisfies the needs of different aged people. The answers of the people surveyed 
indicate that Nestlé has been efficient when it comes to advertisements and also distribution and 
access to everyone. The price was considered adequate by most of the people as well as the quality 
of the products.  

According to Hitt et al. (2011) in Strategic Management, “A transnational strategy is an international 
strategy through which the firm seeks to achieve both global efficiency and local responsiveness. 
Realizing these goals is difficult: One requires close global coordination while the other requires local 
flexibility. “Flexible coordination” — building a shared vision and individual commitment through an 
integrated network — is required to implement the transnational strategy. Such integrated networks 
allow a firm to manage its connections with customers, suppliers, partners, and other parties more 
efficiently rather than using arm’s-length transactions”. Nestlé follows a transnational strategy, which 
means that the product is adapted to each country, always pursuing a global efficiency of its products. 

3.2.2 Weaknesses 

“The Portuguese situation in the European context due to the Troika dependence, which we have 
recently departed from, the hard situation of several European countries, such as the countries from 
Southern Europe where the unemployment rates are extremely high and the levels of debt are quite 
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alarming; the armed conflicts that keep arising in different parts of the world indicate to us a not very 
bright future ahead. The world situation is currently of great uncertainty at every level, particularly in 
the economic and financial sector” (EAPN, 2015). In a world of few certainties, the price becomes an 
extremely relevant factor when a consumer wants to do his or her shopping and assumes more and 
more importance in the decision of buying a product. Therefore, the price of Nestlé’s products has to 
be adjusted to the positioning of each product in order to be appealing for its direct customers. 
According to the results of the study we have conducted, 76% of the people find the price of most of 
Nestlé’s products adequate to their quality. Nevertheless, 24% of the people are not pleased with the 
price of the products Nestlé has to offer. This might reveal the low purchasing power that the 
Portuguese consumers have, which may end up in a diminishing of revenue for the company. The 
data presented in the “Financial Statements 2014” shows that the total amount of sales decreased 
from 88.375 million Euros in 2013 to 87.852 million Euros in 2014. Nevertheless, on 23rd October 
2014, the general manager of Nestlé in Portugal, assured that the company would be able to grow its 
sales within the country, mostly thanks to the sales of Cerelac, Nestum and the coffee capsules, which 
can be verified with the statistics data from the question number 8 of the questionnaire (Silva, 2014).  

Corporate Social Responsibility may be defined as the “Corporate initiative to assess and take 
responsibility for the company's effects on the environment and impact on social welfare. The term 
generally applies to company efforts that go beyond what may be required by regulators or 
environmental protection groups” (Investopedia, 2015). This might be one of the most relevant 
weaknesses of the company if we consider the news from around the world, like the ones referring 
that Nestlé “continues steeling world’s water during drought” (Bacher, 2015) or that some of Nestlé’s 
products included horse meat and had to be taken off the market (Lusa/ SOL, 2013). This type of 
news often has the power to damage the image of the company, however, Nestlé is capable of 
creating self-advertisements by establishing partnerships with the Portuguese government in order to 
create job opportunities for the younger generation (Lusa/ SOL, 2014), for instance.  

3.2.3 Opportunities 

According to Paul Bulcke, Nestlé’s CEO, the innovation the company invests in creates opportunity in 
all the categories allowing a connection between the consumers and the organization (Silva, 2012).  

To show more concern about the consumers, Nestlé could introduce some healthier products in the 
market. According to our statistical study, Nestlé has the opportunity to improve the advertising of its 
products and change the opinion of 30% of the people in our sample. 

3.2.4 Threats 

Over the last few years, consumers found that the best way to avoid the world crisis and save some 
money was to buy white-label products, so this is still the main threat for a company such as Nestlé. 
However, the company was able to take the awareness of this external factor into the market and they 
focused their strategy on producing more PPP, products of popular positioning. This strategy has paid 
off and in the year of 2010, the PPP represented 12% of Nestlé’s total sales all around the world 
(Público, 2011). Nevertheless, this seems to be a diminishing threat since the white-label products 
haven’t been able to acquire more market share in Portugal. Data from the first semester of 2014 
shows that companies such as Nestlé have actually been able to grow within this market (Silva, 2014).  

4 CONCLUSION 

Nestlé is indeed a reference, not only globally, but also at the Portuguese national level. Most of the 
respondents to our survey have shown satisfaction towards the products Nestlé has developed and its 
quality. Nevertheless, and as we have concluded throughout the SWOT analysis, there is room for 
improvement, especially in terms of advertising. Taking as an example the revitalisation of the brand 
leader “Kit Kat” in the beginning of the century, there is the need to rethink the marketing plan for the 
less voted products in order to create more expectations by the customers and to stimulate the 
demand. It is also important to maintain the substantial investment in development and research so 
that Nestlé has the ability to offer more products that fit the needs of its customers – in an effort to be 
“consistently and sustainably innovative… [where] innovation is 5% inspiration and 95% perspiration” 
(Birkinshaw, Bouquet e Barsoux, 2011, p.44). Nestlé has had the capacity to adapt its products to 
different target markets, offering some customization, which has been crucial to keep the high 
revenues in the different countries where the company is established. The definition of a marketing 
strategy adapted to the Portuguese market has led Nestlé to maintain its leadership in the food 
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industry. This is in line with Ghemawat’s (2001) suggestion that the world is not as globalized as one 
may think, and that, for example, economic and cultural distances may hinder sales to certain 
countries, in the absence of adaptation. 

Nestlé is then a story of success, with regards to innovation, but also to adaptation, seen as a form of 
intelligence, in this case at the corporate level. Nestlé adopts a transnational strategy (Hitt et al., 
2011), rather than a multidomestic or global international strategy, outside its domestic market, as 
mentioned above, which means that the product is adapted to each country, while always having as its 
objective the global efficiency of its products – catering to the need for responsiveness to local 
markets while remaining globally integrated (Hitt et al., 2011).   

Considering everything that was mentioned throughout this study, we would like to conclude 
presenting what we consider being the model for the “super brand” Nestlé (figure 2), contributing 
therefore for a better understanding of Nestlé’s success as an international organization. 

 

Figure 2 – “Super Brand”’s Model 
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Abstract 

Face ao contexto atual de crise económica em Portugal, o objetivo deste estudo passa pela análise 
das estratégias de internacionalização utilizadas por empresas Portuguesas, de forma a fomentar o 
incremento das suas exportações e a celeridade nos seus processos de internacionalização. Este 
estudo envolveu sete entrevistas qualitativas semiestruturadas (com guião de entrevista e gravadas 
em áudio e transcritas na totalidade) dirigidas a vários órgãos de decisão (Diretores de Recursos 
Humanos, Diretores de Expansão, Gestores/Diretores de empresas) em seis empresas e com um 
especialista em internacionalização com background desenvolvido no exercício de funções enquanto 
colaborador de uma entidade associativa (AEP). As empresas atuam em áreas distintas, tais como a 
área de produção de produtos (acessórios, embalagens, assemblagem de equipamento eletrónico e 
comunicações, componentes de cozinha) ou a área de prestação de serviços (consultoria de 
comunicação, software, formação).  

Com base na análise dos modelos / teorias de internacionalização, em conjunto com a informação 
obtida nas entrevistas e na pesquisa qualitativa, conseguiu-se reunir um conjunto de dois grupos – 
área de relações humanas e de capacidade técnica da empresa – com alguns passos essenciais que 
as empresas devem ter em conta, para que seja aumentada a sua probabilidade de sucesso em 
novos mercados além-fronteiras. Desta forma, será importante, por exemplo, a proximidade 
geográfica dos mercados; o recurso à rede de contactos (network); a procura por países emergentes; 
a consideração da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) como mercados-destino; o 
know-how sobre o mercado local; as relações de confiança existentes; a adaptabilidade da empresa; 
a capacidade financeira da empresa; a capacidade de inovação; assim como uma masculinidade por 
parte dos responsáveis pela internacionalização, isto é, uma preocupação com os resultados e 
sucesso e o querer ser líder nos mercados onde atua (em vez de haver somente uma preocupação 
com a qualidade de vida) (contrariando o que seria de esperar de um país feminino como Portugal).  

Conclui-se ainda que o processo de internacionalização gradual de Uppsala apresentado na literatura 
é seguido por algumas das empresas, enquanto outras dão ênfase a ligações históricas / culturais 
com as ex-colónias, bem como a laços existentes entre os diferentes atores que potenciam uma 
maior confiança e o sucesso no processo de expansão das empresas.  

Palavras-Chave: Relações humanas; masculinidade, casos de estudo; processo de 
internacionalização, pesquisa qualitativa.  

1 INTRODUÇÃO 

A internacionalização dos negócios atualmente é incontornavelmente um dos acontecimentos mais 
significativos na economia mundial (Viana & Hortinha, 2005). Assim, coloca-se a questão: Quais as 
estratégias internacionais adotadas por empresas Portuguesas, de forma a poderem vencer nos 
mercados internacionais? Face ao contexto atual de crise económica nacional é importante a análise 
das estratégias utilizadas pelas empresas Portuguesas, de forma a fomentar o incremento das suas 
exportações e a celeridade nos seus processos de internacionalização. Outro motivo para este 
estudo prende-se também com a relativamente diminuta informação encontrada sobre as estratégias 
adotadas pelas empresas Portuguesas na sua internacionalização, em revistas académicas 
internacionais.  

mailto:tiago.daniel.sousa24@ua.pt
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Existem vários modelos que analisam os processos de internacionalização como o modelo Uppsala, 
que é aplicado por empresas na amostra deste estudo. Este estudo envolveu sete entrevistas 
qualitativas (com guião de entrevista e gravadas em áudio e transcritas na totalidade) dirigidas a 
vários órgãos de decisão (Diretores de Recursos Humanos, Diretores de Expansão, 
Gestores/Diretores de empresas) em seis empresas e um especialista em internacionalização com 
background desenvolvido no exercício de funções enquanto colaborador de uma entidade associativa 
(AEP). 

Com base nas informações recolhidas junto dos responsáveis pela área de internacionalização, 
identificaram-se diversos pontos-chave nas suas estratégias, destacando-se: a proximidade 
geográfica dos mercados; a rede de contactos (network); a procura por países emergentes; a 
consideração da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) como mercados-destino; o 
know-how sobre o mercado local; as relações de confiança existentes; a adaptabilidade da empresa; 
a capacidade financeira da empresa e a capacidade de inovação.  

Só com esta capacidade de gerar novo conhecimento (Rugman & Verbeke, 2004), juntamente com a 
capacidade de ajustamento aos diferentes mercados, respondendo às necessidades daqueles que 
estão interessados em comprar os produtos da empresa, os clientes (Viana & Hortinha, 2005), é que 
as empresas conseguirão ultrapassar os diferentes desafios no comércio internacional (Rugman & 
Verbeke, 2004).   

A revisão bibliográfica incide sobre os temas internacionalização, recursos internos da empresa, 
seleção de mercados, teorias de internacionalização, modos de entrada, desafios culturais e modelos 
de cultura, e análise de mercados.  

O estudo qualitativo de campo complementa-se com outras fontes de dados, o que permite uma 
maior confiabilidade das provas através da triangulação de dados (Vaivio, 2008). Assim, além das 
entrevistas, recolheram-se dados através de observações durante as visitas às empresas e 
procedeu-se à análise documental (Parker, 2012). Procedeu-se à recolha de informação (sete 
entrevistas realizadas) até haver saturação dos dados e repetição da informação recolhida (Glaser & 
Strauss, 1967, cited in Jill et al., 2009).  

2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Internacionalização e o seu processo  

Podemos definir a internacionalização como um processo que envolve operações internacionais 
além-fronteiras (Liu et al., 2011). Alguns autores ainda acrescentam que este é um processo no qual 
as empresas necessitam de se adaptar ao nível estratégico, estrutural ou de recursos para novos 
ambientes internacionais (Chetty & Campbell-Hunt, 2003). Brewer (2001) aponta que a 
internacionalização é um processo que implica a definição das regiões próximas ou distantes do 
globo em que as empresas pretendam atuar, considerando-se a necessidade de ultrapassar um 
conjunto de barreiras consoante os mercados, ao nível de custos de transporte, assim como 
distâncias entre o exportador e o importador (Ellis, 2007). No entanto, o acesso a novos mercados 
atualmente é mais facilitado derivado de um conjunto de mudanças geopolíticas e a liberalização 
económica (Pogrebnyakov & Maitland, 2011), intensificando a competitividade do mercado global 
(Viana & Hortinha, 2005).  

Os membros de direção têm que tomar decisões estratégicas de expansão que lhes permitam 
aproveitar novas oportunidades de crescimento. Os motivos para esta tomada de decisão podem ser 
diversos e mudarem ao longo do tempo (Brewer, 2001), desde a saturação do mercado interno, o 
acompanhamento de clientes, o ciclo de vida do produto (Cerviño, 2006) ou a emergência de novos 
mercados (Viana & Hortinha, 2005). Cervinõ (2006) refere que esta decisão só deve ser determinada 
após uma forte consolidação do mercado interno. Para essa tomada de decisão Cerviño (2006) 
apresenta um conjunto de questões que os membros de direção devem considerar: Que produtos 
internacionalizar? Aonde vamos (mercados)? A quem (clientes)? Quando (momento temporal)? e 
Como internacionalizar?  

Neste processo são inicialmente analisados os recursos internos disponíveis (produção, financeiros, 
organização, marketing), estudados um conjunto de países possíveis para onde se poderá 
internacionalizar e examinados os seus objetivos chave. Após essa etapa são selecionados os 
mercados e as suas formas de entrada, por intermédio de análises e estudos de mercado, com a 
aplicação do marketing-mix (Cervinõ, 2006).  
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2.1.1 Teorias de Internacionalização – Modelo de Uppsala 

Na literatura internacional são apresentadas diversas teorias para o processo de internacionalização, 
sendo a teoria de Uppsala uma das mais aceites (Brewer, 2001). Neste âmbito destacam-se também 
a teoria de redes, internalização, eclética e recursos (Bell, 1995; Forsgren, 2002; Ekeledo & 
Sivakumar, 2004). Neste modelo a internacionalização é vista como um processo de aprendizagem 
(Forsgren, 2002), gradual e de aumento de compromisso por parte das empresas nas operações 
internacionais (Chetty & Campbell-Hunt 2003). Com um maior conhecimento dos mercados as 
empresas vêem assim o risco de expansão reduzido (Forsgren, 2002). Oviatt & Mcdougall (2005) 
mencionam que as empresas inicialmente instalam-se em mercados que lhes são próximos 
geograficamente e adotam estratégias menos arriscadas, como a exportação. Após a obtenção de 
um maior conhecimento e afirmação nesses mercados, podem então decidir a sua expansão para 
mercados mais distantes (Oviatt & Mcdougall, 2005). Chetty & Campbell-Hunt (2003) referem que as 
empresas que não tiveram experiências anteriores com clientes estrangeiros dificilmente conseguem 
acumular conhecimento de atuação nos mercados externos.  

2.1.2 Teoria de redes  

A atuação nos mercados internacionais por intermédio de redes pessoais tem sido uma estratégia 
adotada por diversas empresas de forma a reduzir os custos de adaptação aos novos mercados 
(Oviatt & Mcdougall, 2005). Bell (1995) conclui no seu estudo que a abordagem de rede é a melhor 
forma de atuação no processo de internacionalização entre empresas da Noruega, Finlândia e 
Irlanda. A seleção de um mercado pode partir de uma oportunidade por intermédio de um contacto 
externo e não apenas por decisão do gestor (Coviello & Munro, 1995).  

Oviatt & Mcdougall (2005) definem um modelo de internacionalização por rede assente em três 
pontos essenciais: a força de laços da rede, o tamanho da rede e a densidade global. Na primeira 
situação, nas relações mais próximas (laços fortes) investe-se mais emocionalmente, na confiança e 
fiabilidade a longo prazo. Enquanto as relações mais afastadas (laços fracos) são mais usuais pois 
exigem menos proximidade e podem estabelecer-se facilmente, por exemplo, nas relações com 
clientes, fornecedores ou outros atores envolvidos nos negócios. Estes são muitas vezes essenciais 
na obtenção de informação e conhecimento da atuação nos outros mercados. Oviatt & Mcdougall 
(2005) mencionam que quanto maior a rede de contactos mais rápida poderá ser a 
internacionalização. A confiança gerada entre os atores envolvidos em uma rede ajuda a identificar 
oportunidades, estreitar relações, aumentar credibilidade, levando por vezes às estratégias de 
cooperação, como são exemplo as alianças estratégicas (Oviatt & Mcdougall, 2005).  

No estudo desenvolvido por Brewer (2001) para seleção de mercados, o autor refere que para 
avaliação dos países consideram-se várias fontes de informação ligadas às empresas, desde a 
participação em feiras, às informações dos seus aliados, programas de governo, clientes da empresa, 
relatórios, seminários e visitas a mercados.  

Os processos de internacionalização possuem diversos modos de entrada: investimento direto 
estrangeiro (IDE) (Liu et al. 2011); alianças estratégicas; joint-ventures; licenciamento (Li et al. 2013); 
exportações diretas e indiretas (Bell, 1995); franchising (Anderson & Gatignon, 1986); entre outros. 
Desta forma as empresas têm em vista atingir um maior crescimento e posicionarem-se no mercado 
externo.   

2.1.3 Teoria de Internalização / Eclética / Baseada em recursos 

A teoria de internalização vê a instalação de uma unidade de produção no estrangeiro (IDE) como 
uma vantagem, em vez de estabelecer acordos de licenciamento com entidades empresariais locais 
(Ekeledo & Sivakumar, 2004). Ekeledo & Sivakumar (2004) indicam que as empresas recorrem a esta 
abordagem quando ocorrem barreiras no mercado, tais como barreiras à livre circulação de produtos 
entre países ou obstáculos à venda do know-how.  

A teoria eclética foca três pontos: a vantagem de propriedade, de localização e internalização. A 
vantagem de propriedade relaciona-se com a vantagem competitiva que uma empresa estrangeira 
possui relativamente às empresas locais (Dunning, 2000). Relativamente à vantagem de localização, 
os riscos inerentes ao país de origem permitem que o mercado externo seja mais lucrativo (Ekeledo & 
Sivakumar, 2004). A vantagem de internalização permite uma redução dos riscos contratuais para as 
empresas através do IDE, do que conceder a autorização a uma empresa local para vender os seus 
produtos (Agarwal & Ramaswani, 1992, cited in Ekeledo & Sivakumar, 2004).  
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Ekeledo & Sivakumar (2004) referem que os recursos das empresas são vistos como um modo de 
entrada padrão até que se prove o contrário, em contraste com os custos de transação.  

2.1.4 Desafios culturais em novos mercados  

Toda a envolvente externa acarreta um conjunto de desafios para a internacionalização das 
empresas, desde aspetos culturais, políticos, económicos, de concorrência que devem ser 
previamente analisados para que se obtenha sucesso nos novos mercados (Craig & Douglas, 2000; 
Young & Javalgi 2007; Trommer, 2014). Os modelos de Hofstede e GLOBE analisam com mais 
profundidade as diferentes culturas e permitiram agrupar vários países em grupos semelhantes 
culturalmente (Gupta et al. 2002). Ghemawat (2001), por outro lado, define, no seu estudo, quatro 
dimensões (Modelo de CAGE) que aproximam ou distanciam os países nos seus processos de 
internacionalização: fatores culturais (e.g. religião, raça, normas sociais); administrativos (e.g. ex-
colónias, moeda); distância geográfica (e.g. alteração das condições de clima) e económico (e.g. 
distribuição de riqueza).  

Young & Javalgi (2007) referem que o conhecimento das normas culturais dos países pode significar 
a diferença entre o sucesso ou fracasso numa negociação. Nos países do Médio Oriente, as 
mulheres não aceitam ser entrevistadas por um homem, e discutir algo sobre produtos de higiene 
pessoal com um desconhecido é considerado ofensivo (Zilmund, 2000 cited in Young & Javalgi 2007). 
As culturas muçulmanas nas suas práticas não ingerem bebidas alcoólicas ou carne de porco (Viana 
& Hortinha, 2005). Durante o mês do Ramadão, o jejum e a oração são importantes, o que condiciona 
o ritmo de trabalho e leva a paragens frequentes. Na realização de contratos deve-se considerar o 
limite de pagamento de juros dado que a usura

2
 é vista como pecado (Viana & Hortinha, 2005).  Em 

culturas predominantemente Cristãs, os períodos festivos de Natal e Páscoa têm um grande impacto 
no comércio local. Usualmente verifica-se um grande aumento do consumo nestas épocas (Viana & 
Hortinha, 2005). 

Nas regiões asiáticas e latinas, dá-se origem a relações de longo prazo, criam-se laços para que a 
atividade negocial perdure durante mais tempo, enquanto que na região Norte-Americana, dá-se mais 
ênfase às tarefas a cumprir do que às relações. Desenvolver este tipo de relações implica um grande 
investimento, e com alguns países asiáticos pode levar-se dois a três anos para se iniciar 
efetivamente um negócio, após um mútuo conhecimento (Prime et al., 2009).  

Outra situação relaciona-se com a expatriação de funcionários, que se coloca como mais um desafio 
para as empresas multinacionais e assumindo-se cada vez mais como uma componente importante 
na gestão internacional de recursos humanos (Froese & Peltokorpi, 2011). A preparação dos 
funcionários para o uso da língua local no dia-a-dia dos negócios (sendo o inglês uma das línguas 
comuns), permite aos profissionais adquirirem mais confiança ao trabalharem em ambientes 
multilingues (Yamao & Sekiguchi, 2014).  

Ghemawat (2001) aponta que o comércio entre países que partilhem a mesma língua será três vezes 
superior do que entre países que falem línguas diferentes e que as ex-colónias podem impulsionar o 
comércio entre os países em 900%, como acontece nos casos da Grã-Bretanha, França e Espanha.  

3 METODOLOGIA  

Considerando o objetivo inicial deste estudo optou-se pelo uso do método qualitativo indutivo, uma 
vez que permite uma análise mais próxima do ambiente de estudo (Vaivio, 2008 cited in Parker, 
2012) a partir do interior das organizações (Parker, 2012). Para tal, analisaram-se e compararam-se 
diferentes ambientes organizacionais (Vaivio, 2008). O que proporcionou a obtenção de informação 
mais rica e holística das empresas explorando as suas diferentes estratégias (Becker-Ritterspach & 
Bruche, 2012). Procurou-se através da codificação

3
 de dados obtidos nas entrevistas (realizadas 

entre Dezembro de 2013 e Março de 2014), discernir padrões dos passos efetuados pelas empresas 
no seu processo de internacionalização (Barratt et al., 2011). Assim decidiu-se que o método de 

                                                      
2
 Cobrança de juros muito superiores ao expectado (Oxford Dictionaries, 2015a). 

3
 A codificação de dados consiste na condensação de informação, com base em determinados 

critérios, o que permite uma perceção de toda a informação recolhida em estudos qualitativos (e. g. 
transcrição de entrevistas) (Barratt et al., 2011).   
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pesquisa mais conveniente a utilizar seria a abordagem Grounded Theory. Após uma revisão de 
literatura inicial realizou-se o guião de entrevista e procedeu-se à coleta de dados nas empresas 
(Elharidy et al., 2008), simultaneamente efetuaram-se as transcrições e análises das entrevistas 
iniciais e novas pesquisas bibliográficas (Sousa & Baptista, 2011).  

Este estudo envolveu sete entrevistas qualitativas dirigidas a vários órgãos de decisão (Diretores de 
Recursos Humanos, Diretores de Expansão, Gestores/Diretores de empresas) em seis empresas e a 
um especialista em internacionalização com background desenvolvido no exercício de funções de 
uma entidade associativa (AEP). As entidades atuam em áreas distintas tais como: 1) indústria de 
retalho (acessórios) (PARFOIS); 2) produção de embalagens (metal e plástico) (empresa que deseja 
ficar anónima); 3) assemblagem de equipamento eletrónico e comunicações (HFA); 4) componentes 
e mobiliário para cozinhas (PORTAX / IBEROPERFIL); 5) consultoria de comunicação (LOBA); 6) 
consultoria em tecnologia de informação (SHORTCUT); 7) associação de consultoria no processo de 
internacionalização.  

As entrevistas semiestruturadas (gravadas em áudio e transcritas na íntegra) foram baseadas em um 
guião de entrevista com um conjunto de questões abertas, dando a possibilidade ao entrevistado de 
responder livremente, mas sem que este se desvie muito do tema (Sousa & Baptista, 2011). O guião 
foi então constituído por diversas questões, baseadas em artigos, teses e inquéritos (Bell, 1995; 
Masum & Fernandez, 2008; Pham, 2008; Castellacci, 2010; AICEP, 2010; Deloitte, 2012a, 2012b) 
inclusive realizados por entidades que estudam e analisam a área de internacionalização, como a 
AICEP e a Deloitte, relacionadas com a atividade empresarial e o processo de internacionalização 
das empresas. O contacto para a marcação das entrevistas realizou-se através de telefonemas e o 
envio de e-mails. Do total das 16 empresas contactadas apenas 7 confirmaram a entrevista, o que dá 
uma taxa de sucesso 43,75%. Outro condicionante foi a distância geográfica, que implicou bastante 
tempo e custos para as deslocações (Meredith, 1998) usualmente efetuadas por transportes públicos 
(metro; autocarro; táxi) ou ainda a pé para distâncias curtas.  

Procedeu-se à recolha de informação (sete entrevistas realizadas) até haver saturação dos dados e 
repetição da informação recolhida (Glaser & Strauss, 1967, cited in Jill et al., 2009).  

O estudo qualitativo de campo complementa-se com outras fontes de dados (Vaivio, 2008), dando 
origem à triangulação de dados (Vaivio, 2008), o que permite uma maior fiabilidade dos resultados do 
estudo. Mesmo antes das entrevistas a preparação envolveu a leitura de notícias publicadas nos 
media sobre as empresas em questão, o que foi mais fácil no caso das empresas maiores 
pesquisadas, mas desta forma evitou-se fazer perguntas sobre as quais já havia resposta publicada. 
Assim, além das entrevistas, recolheram-se dados através de observações durante as visitas às 
empresas e procedeu-se à análise documental (Parker, 2012). Ao longo do estudo acedeu-se 
também a livros, jornais e revistas científicas, da área de marketing internacional, através de bases 
de dados (Becker-Ritterspach & Bruche, 2012) como a Science-Direct, Emerald Insight, Scopus, 
EBSCO, Google Scholar, RCAAP ou ainda outras fontes disponíveis na internet como o site do 
Instituto Nacional de Estatística (INE) (Sousa & Baptista, 2011).  

Inicialmente efetuou-se uma pesquisa geral no Science Direct, utilizando-se como termo de pesquisa 
“Internationalization process” and “Portuguese companies” (no título, abstract e palavras-chave), e 
encontraram-se somente 22 artigos, sendo o primeiro datado de 2006, com o nome “Portuguese” no 
título. Destes 22 artigos apenas um artigo aborda a questão dos “fatores de propensão para a 
exportação” das empresas têxteis Portuguesas (Serra et al., 2012), o que demonstra como o tema em 
análise não tem sido alvo de muitos estudos.  

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS À LUZ DA LITERATURA  

Apesar da atuação em diferentes setores comerciais por parte das empresas estudadas, com base 
nas informações recolhidas junto dos responsáveis pela área de internacionalização identificaram-se 
diversos pontos-chave nas suas estratégias, destacando-se: a proximidade geográfica dos mercados-
destino; a rede de contactos (network); a procura por países emergentes; a consideração da CPLP; o 
know-how do mercado local; as relações de confiança; a adaptabilidade; a capacidade financeira da 
empresa; a capacidade de inovação; e a masculinidade (ver tabela 1).  

A tabela 1 mostra os vários aspetos-chave (codificados das entrevistas) considerados no processo de 
internacionalização das empresas, segundo apurou este estudo, e para que as empresas possam 
sair vencedoras e alcançar o sucesso a nível internacional.  
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Tabela 1 - Codificação de dados (aspetos-chave na internacionalização); fonte: adaptado de 
Barratt et al. (2011, pp.333-334) 

Critério de codificação Descrição do critério 

Países emergentes 

“Inicialmente o principal fator foi irmos para 
mercados emergentes, onde as coisas estavam a 
acontecer, onde havia menos concorrência, os 
centros comerciais estavam a abrir, como é o 
caso do Médio Oriente. … Até pelo desejo que 
existe nesses países por terem marcas 
estrangeiras.” (Diretor de expansão – PARFOIS) 

Proximidade geográfica 

“…Começamos por ter uma fábrica em Espanha, 
de enchimento de aerossóis, mais tarde 
compramos outra fábrica (em Espanha) de fabrico 
de embalagens metálicas, em 1999.” (Diretor de 
recursos humanos – empresa 2) 
 
“Exportamos há mais de 20 anos. Sendo que 
começamos para a nossa vizinha Espanha.” 
(Diretor geral – PORTAX / IBEROPERFIL) 

CPLP (Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa) 

 “Nós temos uma estratégia de 
internacionalização que passou primeiramente 
pelos PALOPs. Foi por aí que começou a 
estratégia da empresa, em termos de novos 
mercados, começando por Angola e Moçambique. 
Tem a ver com alguma proximidade cultural.” 
(Diretor geral –LOBA) 

Capacidade de Inovação 
“…avanço tecnológico face à concorrência é de 
extrema importância… e antecipação de soluções 
aos clientes.” (Diretor geral – HFA) 

Capacidade Financeira 

“Outro tema é o custo. … Uma viagem à América 
do Sul, por duas semanas pode custar cerca de 
5.000€, cinco vezes por ano temos esse custo e 
isto multiplicado pelo Médio-Oriente. Essa é uma 
dificuldade, que temos que equacionar o retorno 
versus investimento.” (Diretor geral – PORTAX / 
IBEROPERFIL) 

Network (rede de contactos / Diáspora) 

“É mais…pela network, pela rede de 
conhecimento de outros que estão lá, e nós 
vamos comunicando e tendo informações.” 
(Diretor geral – PORTAX / IBEROPERFIL) 
 
“…contactamos alguém que fosse Português, que 
já estivesse na Alemanha…fizemos um acordo 
com ele. Temos empresas que nos representam, 
uma na Alemanha, outra na França e na Suiça. 
Estas funcionam como uma rede (intermediários) 
apenas apontam o caminho.” (Diretor geral – 
HFA) 

 
 

Know-how do mercado local (parcerias) 
 

“…Nos PALOPs (Angola e outros)… temos uma 
parceria. Chegamos lá, encontramos uma 
empresa que é Angolana, mas a pessoa que está 
à frente dela é Portuguesa.” (Diretor geral – HFA) 
 
“Isso é também um fator cultural, enquanto os 
empresários não conhecerem bem o mercado, o 
tipo de utilização que o produto pode ter nesse 
país, não terá grande sucesso.…” (especialista de 
internacionalização com experiência como 
colaborador de uma entidade associativa (AEP))  

Relações de confiança 

“…a presença é fundamental, as pessoas gostam 
de comunicar olhos nos olhos, gostam de sentir 
se tem um problema tem alguém para resolver e 
com isso ganha-se confiança” (Diretor geral – 
PORTAX / IBEROPERFIL) 
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“…é necessário estar presente no terreno ou 
termos um parceiro de confiança.” (Diretor geral – 
SHORTCUT) 

Orientação para o sucesso (aspetos masculinos)  

“Queremos que a Parfois esteja Top of mind, que 
se lembrem da Parfois, ou seja, que seja uma 
marca com a qual eles se identifiquem e que 
sabem que pagam o preço justo pelo produto.” 
(Diretor de expansão (Filipe Correia) – PARFOIS) 
 
“Acima de tudo a [empresa 2] tem essa visão, 
quer ser líder do mercado, e portanto não 
excluímos novas geografias sempre, estamos 
sempre abertos para novos mercados.” (Diretor de 
Rec. H. da empresa 2) 

Adaptabilidade da empresa (experiência dos 

gestores) 

“…os administradores e os gestores têm que ser 
um pouco polivalentes.” (Diretor geral (Carlos 
Alves) – HFA) 
 
“…ao adaptarem-se ao mercado e estarem 
abertos à mudança as coisas são possíveis.” 
(Diretor de expansão (Filipe Correia) – PARFOIS) 
 
“Uma das coisas mais importantes é conseguir 
adaptar o produto que aqui é feito, à utilização 
que é feita no mercado local.” (especialista de 
internacionalização com experiência como 
colaborador de uma entidade associativa (Manuel 
Biltes) (AEP)) 

Numa primeira fase de internacionalização para novos mercados, algumas das empresas estudadas 
(PARFOIS, HFA, PORTAX / IBEROPERFIL e a empresa de produção de embalagens – empresa 2), 
admitiram a utilização do modelo de Uppsala (Brewer, 2001). Normalmente optam por mercados 
próximos de Portugal, “começamos [a internacionalização] pela nossa vizinha Espanha” (palavras do 
diretor geral da PORTAX / IBEROPERFIL). De facto, este tipo de estratégia acarreta menos riscos 
para as empresas (Forsgren, 2002), pois permite uma prospeção mais rápida dos mercados e uma 
diminuição dos custos daí inerentes. Os hábitos de consumo Europeus, de forma geral idênticos aos 
dos Portugueses, também proporcionam uma aceitação mais rápida nestes mercados.  

O diretor geral (empresa - PORTAX / IBEROPERFIL) mencionou ainda a importância do 
conhecimento adquirido nesses mercados próximos (Forsgren, 2002), para posteriormente ser 
replicado em outros mercados mais distantes (Chetty & Campbell-Hunt 2003; Oviatt & Mcdougall, 
2005), contudo é de ressalvar / acautelar as características próprias de cada país.  

Por outro lado, a procura e a consideração de mercados emergentes por parte das empresas 
estudadas (PARFOIS, HFA, PORTAX / IBEROPERFIL, LOBA e empresa de produção de 
embalagens (2)) é uma realidade. O boom económico apresentado por vários mercados a nível 
mundial, como são exemplo, o Médio-Oriente (Qatar, Dubai), a América Latina e os CPLP (Angola, 
Brasil, Moçambique), representaram uma oportunidade para as empresas em análise. Apesar da 
distância geográfica e até cultural (no caso do Médio Oriente) (Craig & Douglas, 2000; Young & 
Javalgi, 2007; Trommer, 2014), a baixa concorrência, o desejo por marcas estrangeiras por parte dos 
consumidores locais, a abertura de novos centros comerciais (significando novas oportunidades de 
comércio) ou a necessidade de tecnologia, como apontaram os entrevistados (diretor de expansão da 
empresa de retalho (PARFOIS) e o diretor geral da empresa de mobiliário (PORTAX / IBEROPERFIL) 
são fatores que motivam as empresas a alargarem a sua presença nesses novos mercados.  

Outro aspeto relevante tem a ver com as ligações históricas / culturais com os mercados dos 
PALOPs. “Nós temos uma estratégia de internacionalização que passou primeiramente pelos 
PALOPs …começando por Angola e Moçambique. Tem a ver com alguma proximidade cultural, não é 
por acaso que os PALOPs têm sido a primeira opção…” referiu um dos entrevistados (empresa de 
consultoria de comunicação (LOBA)). “O facto de termos a mesma língua, facilita um pouco para 
entender mais rapidamente como são as coisas…” sublinhou o diretor de expansão da empresa de 
retalho (PARFOIS).  

Com ex-colónias Portuguesas a comunicação entre os diferentes intervenientes durante o processo 
de internacionalização é facilitada, uma vez que estes podem expressar-se e explicar detalhes 
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importantes durante as negociações em língua portuguesa (Yamao & Sekiguchi, 2014). No caso da 
adaptação de expatriados (Froese & Peltokorpi, 2011) nesses países, as diferentes barreiras a que 
estão sujeitos são assim mais rapidamente ultrapassadas dada a similaridade cultural entre os países 
(Ghemawat, 2001). É de referir, no entanto, que a empresa de produção de embalagens (empresa 2) 
não vê as ex-colónias como prioridade na sua estratégia de internacionalização. 

Esta redução de barreiras promove uma aproximação e contacto entre os vários atores envolvidos no 
processo de internacionalização das empresas (Brewer, 2001). Para esta tomada de decisão os 
entrevistados afirmam que o recurso à sua rede de contactos é essencial para o acesso a 
informações mais rápidas e seguras dos mercados (Bell, 1995).  

O contacto com novos mercados é muitas vezes proporcionado pela diáspora
4
 portuguesa (Coviello & 

Munro, 1995), como menciona o entrevistado diretor geral da empresa de assemblagem de 
equipamento eletrónico (HFA): “…contactamos alguém que fosse Português, que já estivesse na 
Alemanha…fizemos um acordo com ele”. Normalmente estes portugueses conhecem bem o mercado 
em questão, estando integrados nas suas sociedades, dominam particularidades (como hábitos locais 
e de negócios) que poderão passar despercebidas às empresas que pretendam avançar para os 
mercados onde se encontram (Oviatt & Mcdougall, 2005), trazendo por isso custos acrescidos e 
oportunidades perdidas. “Conhecer o tipo de utilização que o produto pode ter neste país, 
possibilitará alcançar um maior sucesso em novos mercados” refere o especialista em 
internacionalização (ex-colaborador de uma entidade associativa (AEP)). É precisamente este tipo de 
informação que procura por exemplo a empresa de mobiliário através da sua “rede de conhecimento 
de outros que estão lá que vão comunicando e obtendo informações” (palavras do diretor geral da 
empresa - PORTAX / IBEROPERFIL).   

Este contacto inicial entre os vários atores envolvidos é efetuado através da realização de visitas e 
jantares de negócios (indica o diretor geral da empresa HFA) e ainda com recurso a estudos de 
mercado realizados por entidades de consultoria.  

O acesso a estas informações, dos parceiros e sobre os mercados locais, permite um maior know-
how dos novos mercados facilitando a entrada, adaptação e implementação dos produtos nos 
mercados locais - proporcionando diferentes parcerias nos novos mercados através de lojas 
franchisadas (Anderson & Gatignon, 1986) com retalhistas locais no Brasil (no caso da empresa de 
retalho – PARFOIS) e joint-ventures (Li et al. 2013) no Médio Oriente (Dubai) (empresa de 
embalagens – empresa 2). Adicionalmente, e no mercado do Médio Oriente, facilitam o trabalho com 
armazenistas, que posteriormente fazem a distribuição de produtos da empresa de acessórios para 
mobiliário de cozinha (PORTAX / IBEROPERFIL) e ainda a criação de uma empresa de comunicação 
em Angola (IDE) (LOBA) (Liu et al. 2011).  

Isto só é possível devido à confiança que se desenvolve ao longo do tempo, mantendo-se uma 
relação de proximidade (Oviatt & Mcdougall, 2005): a “realização de visitas constantes e o 
acompanhamento dos clientes permite realmente que estes confiem nos nossos serviços” (palavras 
do diretor geral da empresa - PORTAX / IBEROPERFIL).  

Outro aspeto, para se ser bem-sucedido nos novos mercados internacionais, passa pela capacidade 
de adaptação a diferentes realidades. O conhecimento da cultura e hábitos locais, por exemplo, 
segundo o diretor de expansão (empresa de retalho (PARFOIS)) – “saber adaptar os seus produtos 
às culturas islâmicas e às diferentes estações desses continentes” permite diminuir os riscos de 
aceitação dos produtos por parte dos clientes locais (Young & Javalgi, 2007).  

Os gestores devem ser um pouco polivalentes e saber adaptar-se às circunstâncias, por exemplo, um 
dos entrevistados (diretor geral da empresa - PORTAX / IBEROPERFIL) conseguiu conquistar novos 
clientes através da sua perspicácia: “todos queriam vender então eu inverti os papéis, os meus 
clientes passaram a ser os expositores e em três dias mostrei a um cliente que seria mais vantajoso 
para ele incluir no seu portfólio de produtos os meus produtos, e que poderia ganhar ainda mais [com 
isso]”. Esta afirmação revela também alguma auto-confiança da parte do entrevistado, mas com efeito 
“knowing the customer in international sales means more than comprehending the customer’s product 
needs” (Kalé, 2003, p.90).  

A aposta na tecnologia e nos centros de inovação conferem mais competitividade às empresas, pois 
conseguem antecipar soluções para os clientes e oferecer produtos mais distintos comparativamente 
com a concorrência. Como referiu um dos entrevistados (empresa de retalho - PARFOIS), “é 

                                                      
4
 Cidadãos portugueses dispersos pelo mundo (Oxford Dictionaries, 2015b).  
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necessário estar constantemente a inovar pois caso isso não aconteça morremos”. Neste caso, nesta 
empresa, há uma oferta variável de acordo com o mercado e o continente em que se encontra, ao 
nível das coleções oferecidas, com novos produtos nas lojas todas as semanas, o que permite um 
seguimento, da coleção oferecida, ao longo do tempo, por parte das clientes (Young & Javalgi, 2007; 
Viana & Hortinha, 2005).  

A capacidade financeira da empresa é outro dos aspetos chave (Cerviño, 2006), pois sem esta 
capacidade as estratégias de expansão podem estar comprometidas (segundo afirmou o diretor da 
empresa de assemblagem (HFA)). 

Os entrevistados revelaram também uma masculinidade considerada elevada, um desejo de ter 
sucesso e de ser líder (tabela 1), apesar de Portugal ser um país feminino (Hofstede, 2001) que 
valoriza mais as relações pessoais e a qualidade de vida do que o sucesso material.  

A versatilidade e adaptabilidade (tabela 1) são necessárias num mercado extremamente competitivo, 
é importante para os diretores das empresas conhecerem e tentarem perceber como funcionam os 
mercados locais, como refere o entrevistado (especialista de internacionalização com experiência 
como colaborador de uma entidade associativa (Manuel Biltes) (AEP)) “…tem-se que conhecer bem a 
legislação, quem são os consumidores a quem se vai distribuir, se vai ter ou não parceiros…”, para 
que se tire algum proveito das prospeções de mercado realizadas. 

5 CONCLUSÃO  

Com base na análise dos modelos / teorias de internacionalização, em conjunto com a informação 
obtida nas entrevistas, conseguiu-se reunir um conjunto de dois grupos (área de relações humanas e 
capacidade técnica da empresa) com alguns passos essenciais que as empresas devem ter em 
conta, para que seja aumentada a sua probabilidade de sucesso em novos mercados além-fronteiras 
(fig. 1). Blake e Mouton (1985) e estudos da Universidade de Michigan (citados em Teixeira, 2013) já 
referiram igualmente aspetos técnicos e de relações humanas como sendo importantes para a 
liderança eficaz das empresas, fatores que entendemos agora alargar ao processo de 
internacionalização. De notar que a expansão para mercados novos internacionais envolve grande 
risco, o que explica a importância das relações humanas: “the greater the risk, the higher the 
confidence threshold required to engage in trusting action.” (Inkpen, 2001, p.417).  
É de salientar que as empresas que pretendam expandir-se para novos mercados, segundo o que foi 
apurado neste estudo, devem considerar países emergentes (em franco crescimento), com afinidades 
culturais e linguísticas que, no caso de Portugal, serão as ex-colónias, (e.g. Angola, Brasil), o que é 
salientado por Ghemawat (2001), pois essa relação histórica deverá ser determinante para a escolha 
de alguns mercados em detrimento de outros, como sucede com algumas das empresas portuguesas 
em análise (as empresas PARFOIS, PORTAX, e LOBA). De referir, no entanto, que a empresa de 
produção de embalagens (a empresa 2) não mostrou preferência pelas ex-colónias portuguesas no 
mercado Africano. 
A masculinidade dos entrevistados também contraria o que seria de esperar de gestores 
portugueses, uma vez que Portugal é considerado um país com costumes femininos (Hofstede, 
2001). 

 

 

Figura 1 - Passos para o sucesso internacional (elaboração própria) 



 

113 

 

 

Não será assim uma melhor prática apenas avançar-se, numa fase inicial de expansão, para 
mercados próximos geograficamente (e.g. mercado Espanhol, para Portugal), como indicado, por 
exemplo, no Modelo de Uppsala. Embora a partilha de fronteiras comuns seja também um fator 
preferencial na expansão para novos mercados, segundo Ghemawat (2001).  

Na área de relações humanas é notável que as empresas privilegiem na análise toda a envolvente 
humana externa: o recurso a informações através das redes de contactos (contacto com profissionais 
da área de internacionalização; relações com clientes; estudos de mercado; consultas de agências / 
associações) previamente às visitas aos mercados locais, assim como parcerias com empresas 
locais, usualmente representados pela diáspora.  

Os fatores relações humanas e competência técnica, no ambiente externo e interno, são essenciais 
no processo de internacionalização, complementando assim as diferentes teorias de 
internacionalização, tanto para consolidação de mercados próximos (Uppsala), utilização da rede de 
contactos para expansão (teoria de redes) e para a decisão de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 
(teoria de internalização e eclética), que não focam, em grande profundidade, a capacidade de 
inovação da empresa, que irá influenciar o plano de atuação de forma importante, fator referido, por 
exemplo, nas entrevistas com os diretores das empresas de retalho (diretor de expansão empresa – 
PARFOIS), embalagens (diretor de recursos humanos da empresa 2) e comunicação (diretor geral da 
empresa – LOBA).  

É tentador afirmar que, mesmo para empresas portuguesas, com boas relações humanas, em 
diversos mercados e indústrias, se não houver inovação, dificilmente os produtos e serviços de uma 
empresa serão aceites em novos mercados, inovação essa que idealmente será acompanhada da 
promessa de uma marca reconhecida internacionalmente, quer em mercados business-to-business 
(industriais), quer em mercados business-to-consumer (e.g. de grande consumo). Finalmente, a 
vontade de ser líder (característica masculina) é vista como sendo preponderante para uma boa 
atuação nos mercados internacionais.  
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Resumo 

Atualmente, as empresas enfrentam grandes desafios para sobreviver no mercado e lidar 
principalmente com a concorrência de empresas estabelecidas. A sustentabilidade é um tema que 
impera cada vez mais na realidade empresarial, as empresas sentem uma necessidade de aplicar 
estratégias, adotando práticas, tanto a nível ambiental como a nível social.  

Este artigo pretende focar essencialmente como é que as empresas abordam as estratégias 
implementadas aos níveis referidos, no âmbito do setor metalúrgico, e quais os impactos das 
mesmas. Para tal, pretende-se perceber quais os motivos e o que influencia a aplicação dessas 
estratégias de duas empresas do setor, assim como, os benefícios e os obstáculos que daí advêm. 
Desta forma, foram contactadas as empresas e realizados inquéritos e entrevistas com o intuito de 
analisar as estratégias de responsabilidade social empresarial, complementando esta análise com 
informação recolhida nos websites, relatórios ambientais e newsletters das mesmas.  

Posto isto, será identificado qual o tipo de estratégia de responsabilidade social empresarial 
implementada no setor, analisando o meio interno e externo, com base no Modelo de análise dos 
tipos de estratégia de responsabilidade social das PME, de Santos et al. (2006), podendo ser uma 
das seguintes: estratégia voluntária, estratégia de prevenção, estratégia de obrigação e estratégia de 
reação.  

Os benefícios que advêm da colocação em prática da RSE, são, entre outros, trazer uma maior 
notoriedade para as empresas que implementam essas práticas, assim como, uma maior motivação 
dos envolvidos (colaboradores e outros stakeholders), conduzindo a níveis de produtividade mais 
elevados. 

Em complemento a este estudo, foi criado um Novo Modelo de RSE, constituído por quatro fases, 
planeamento, implementação, avaliação e melhoria, onde estão implícitas algumas práticas de RSE 
relevantes, numa perspetiva de melhoria continua. Esta análise permite perceber como é abordada a 
Responsabilidade Social Empresarial no seio empresarial do setor em questão. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social; Responsabilidade Ambiental; Estratégia; Setor 
Metalúrgico. 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

A importância dada às questões da Responsabilidade Social tem crescido ao longo dos anos. Em 
1968 foram realizados três encontros com o intuito de definir estratégias capazes de combater os 
problemas ambientais com que se deparavam nos anos 70 e futuros (Dias, 2007).  

Com as crescentes preocupações ambientais que se faziam sentir, na década de 80, a Assembleia 
Geral da ONU, criou em 1983 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CMMAD), cujo objetivo era analisar a relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento e 
apresentar possíveis soluções (Dias, 2007). 

Nos finais da década de 90 e início do seculo XXI, o meio ambiente ocupava já um lugar privilegiado 
nos vários encontros internacionais. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD), que ocorreu em 1992, aumentou a notoriedade do conceito de 
desenvolvimento sustentável, mostrando a importância da conexão entre o desenvolvimento e as 
questões ambientais. Acerca dessa mesma conferência, e segundo Reinaldo Dias (2007), “o meio 
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ambiente e o desenvolvimento sustentável são duas faces da mesma moeda com nome próprio, 
desenvolvimento sustentável, o qual “não se constitui num problema técnico, mas social e político””. 

Atualmente, as empresas enfrentam grandes desafios para sobreviver no mercado e lidar 
principalmente com a concorrência de empresas estabelecidas. Por isso, é necessária uma 
capacidade de diferenciação notória por forma a obter vantagem competitiva, não só em relação ao 
preço, pois este pode ser ultrapassado pela concorrência, mas também na diferenciação do produto e 
pela adoção de práticas ambientais e sociais, como é o caso das duas empresas do setor metalúrgico 
que serão analisadas.  

Ao longo deste estudo, será feita uma contextualização dessas empresas, que se desdobra na sua 
apresentação, estratégia geral e na responsabilidade social e ambiental de cada uma, finalizando 
com uma análise dos resultados obtidos sobre as duas empresas em estudo. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

"Ser socialmente responsável não significa somente cumprir plenamente as obrigações jurídicas, mas 
também ir mais além de seu cumprimento investindo mais no capital humano, no entorno e nas 
relações com os interlocutores" (Livro Verde da Responsabilidade Social Empresarial da Comissão 
Europeia, 2001).  

São vários os conceitos em torno da Responsabilidade Social, segundo Marisa Toldo (2002), como 
refere Reinaldo Dias (2007), “são estratégias pensadas para orientar as ações das empresas em 
consonância com as necessidades sociais, de modo que a empresa garanta além do lucro e da 
satisfação de seus clientes, o bem-estar da sociedade. A empresa está inserida nela e seus negócios 
dependerão de seu desenvolvimento e, portanto, esse envolvimento deverá ser duradouro. É, um 
comprometimento”. Já para a Conferência das Nações Unidas para o Comercio e o Desenvolvimento 
“a responsabilidade social da empresa vai além da filantropia. Na maioria das definições se descreve 
como as medidas constitutivas pelas quais as empresas integram preocupações da sociedade nas 
suas políticas e operações comerciais, em particular, preocupações ambientais, económicos e 
sociais. A observância da lei é o requisito mínimo que as empresas devem cumprir”.  

Além disso, as organizações consideradas socialmente responsáveis seguem um modelo de gestão 
baseado no triple bottom line, também conhecido por 3 P’s, que tem em consideração o impacto 
económico (profit), social (people) e ambiental (planet) de todas as atividades da empresa. 
Relativamente ao impacto social, todas as ações das organizações influenciam a dimensão social da 
vida dos stakeholders, refletindo-se, por exemplo, no respeito pelos direitos dos trabalhadores. 
Relativamente ao impacto ambiental, as empresas ao estarem atentas às implicações que a sua 
atividade tem no meio ambiente e tomarem ações para diminuir esse impacto, são consideradas 
socialmente responsáveis. 

Segundo Santos et al. (2006), existem fatores potenciadores que influenciam o desenvolvimento de 
práticas de RSE nas empresas, tais como: a idade da empresa, pois quanto maior a idade, maiores 
são as práticas; a dimensão da empresa, pois quanto maior a dimensão, maior o envolvimento; a 
localização, sendo as empresas dos países nórdicos quem mais adotam estas práticas, e sendo 
Portugal considerado um país intermédio; o setor de atividade, sendo as empresas do setor da 
indústria e do comércio quem mais se envolvem; e a estratégia da empresa, sendo que as práticas de 
RSE mais implementadas são quando existem estratégias de qualidade e inovação. 

Santos et al. (2006) afirma que existem motivações que conduzem à implementação de práticas de 
RSE, tais como: os valores ético-sociais do dono/gerente da empresa, sendo a ética a principal razão 
de desenvolvimento de RSE; melhoria da fidelidade dos consumidores e aumento da boa relação 
com os clientes, parceiros de negócio e com a comunidade; pressão dos clientes e da adaptação à 
legislação.  

As práticas de responsabilidade social empresarial são mais evidentes em empresas motivadas, não 
só por altruísmo mas também por razões tais como a competitividade (diferenciação da imagem) e 
em conformidade com os stakeholders (Garay and Font 2012). 

Além disto, Dias (2007) reforça que existem vários estímulos para adoção de métodos mais 
orientados para a gestão ambiental, os estímulos internos e os externos. Como estímulos internos, 
“que motivam a organização a se envolver mais concretamente com a implementação de técnicas de 
gestão ambiental, como parte de seu processo de desenvolvimento e inovação de produtos”, o 
aumento da qualidade do produto, a melhoria da imagem do produto e da empresa, a necessidade de 



 

118 

inovação e redução de custos e a sensibilização do pessoal interno. Quanto aos estímulos externos, 
identifica a procura do mercado, os fornecedores, a concorrência, as certificações ambientais, o meio 
sociocultural e o poder publico e a legislação ambiental. 
Santos et al. (2006) identifica vários benefícios a nível interno e externo, que têm como consequência 
vantagens competitivas, podendo ser classificados em várias dimensões. Os benefícios de natureza 
interna são compostos por três dimensões: 

 Organizacional: melhoria da qualidade da gestão, aumento de informação (Observatório 
das PME europeias, 2004, citado por Santos et al, 2006) e capacidade de aprendizagem 
e de inovação (UNIDO, 2002, citado por Santos et al, 2006); 

 Financeira: diminuição dos custos devido à economia de materiais e energia ou do 
incremento da performance económica (em Observatório das PME europeias, 2004, 
citado por Santos et al, 2006); 

 Relativa aos colaboradores: aumento da satisfação dos trabalhadores, o incentivo do 
empowerment e maior capacidade de atrair e reter colaboradores (BSR, 2005; UNIDO, 
2002, citado por Santos et al, 2006). 

Os benefícios externos agrupam-se nas seguintes categorias: 

 Comercial: obtenção de novos clientes, de novas oportunidades de expansão e 
fidelização dos consumidores (BSR, 2005, citado por Santos et al, 2006; Observatório 
das PME europeias, 2004, citado por Santos et al, 2006);  

 Ambiental: redução dos custos de produção, devido a uma redução de consumo de 
recursos energéticos, ou por exemplo, ao se adotar um design de produto de acordo 
com as exigências ambientais, este pode-se tornar mais flexível aquando da instalação e 
ao nível das operações, reduzindo o seu custo e aumentando a vida útil (Dias, 2007); 

 Comunicação: melhoria da imagem e da reputação da organização, melhoria das 
relações com os clientes e aumento da cooperação com a comunidade. 

Segundo alguns autores (Maden et al. 2012), os funcionários que trabalham para as empresas com 
reconhecimento público positivo, percecionam as suas condições de trabalho e de emprego como 
mais favoráveis e, como resultado, sentem-se mais satisfeitos com seus empregos. 
Atualmente as empresas ambicionam ser certificadas, de forma a criar valor para os seus clientes. A 
norma ISO 14001:2004 é a norma que trata das questões relativas ao Sistema de Gestão Ambiental, 
sendo que o facto de esta ter uma grande compatibilidade com a norma ISSO 9001:2000 é 
identificada como uma vantagem, uma vez que simplifica a implantação de programas de gestão 
integrada.  
Santos et al (2006) considera que existem quatro tipos de estratégias de responsabilidade social: 
estratégia voluntária, obrigação, prevenção e reação. Estes tipos de estratégia estão caracterizados 
na Tabela 1, sendo explicadas posteriormente. 

Tabela 1- Modelo de análise dos tipos de estratégia de responsabilidade social das PME 
(Santos et al., 2006) 

 Obrigação Reação Prevenção Voluntária 

Estratégia de negócios Custo Focalização Diferenciação Inovação 

Relação com 
stakeholders 

Sócios, Entidades 
Públicas 

Trabalhadores, 
Clientes, 

Fornecedores 

Sindicatos, 
Comunidade 

Universidades, 
Associações, 

Empresas 

Motivações Lucro Pressões de grupos Éticas-sociais Criação de Valor 

Benefícios Económico-
Financeiros 

Comerciais Comunicação Organizacional 

Obstáculos Financeiros Temporais Informativos e de 
Conhecimento 

Cooperação (Capital 
Social) 

Tipos de Apoio Financeiros Informação Técnicos Conhecimento 

Periodicidade das 
Práticas de RSE 

Ocasionais, não 
integradas na 

estratégia 

Regulares, não 
integradas na 

estratégia 

Ocasionais, 
integradas na 

estratégia 

Regulares, integradas 
na estratégia 
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 Estratégia voluntária: orientada para a introdução de novos produtos no mercado, ou 
seja, para a inovação, em que as empresas tendem a criar relações com outras 
empresas, universidades, associações. A principal motivação das empresas que adotam 
esta estratégia é a criação de valor através da fidelização dos clientes, da melhoria das 
relações com parceiros e reforço da imagem da mesma. Com as práticas, as empresas 
obtêm benefícios organizacionais, tal como o reforço da motivação dos trabalhadores. O 
principal obstáculo é a cooperação das outras entidades.   

 Estratégia obrigação: orientada para o baixo custo, em que as empresas tendem a criar 
relações com entidades públicas devido à necessidade de cumprir a legislação. A 
principal motivação das empresas que adotam esta estratégia é a obtenção de lucro 
através de incentivos públicos. Os principais benefícios obtidos com esta estratégia é o 
aumento da produtividade e da redução dos custos. O principal obstáculo é a falta de 
recursos financeiros.   

 Estratégia prevenção: orientada para a criação de produtos com maior valor para o 
cliente, ou seja, para a diferenciação, em que as empresas tendem a criar relações com 
a comunidade e sindicatos. As empresas adotam esta estratégia pois consideram existir 
uma responsabilidade social e cívica inerente à mesma, sendo essa a sua principal 
motivação. Com as práticas, as empresas reforçam a sua imagem junto da comunidade 
e o seu principal obstáculo centra-se na falta de informação e conhecimento para 
implementar práticas de RS.  

 Estratégia reação: orientada para focalização em determinados produtos, em que as 
empresas tendem a reforçar as suas relações com os trabalhados e fornecedores, de 
forma a otimizar os processos de produção. A motivação das empresas que adotam esta 
estratégia é desenvolvida devido à pressão dos grupos que influenciam a orientação da 
empresa. Com as práticas, as empresas obtêm benefícios comerciais, devido à pressão 
para o aumento da qualidade e das vendas. As suas principais dificuldades são os 
obstáculos temporais.  

De acordo com o Eurostat, a Comissão Europeia refere que, para uma empresa ser classificada 
como PME (Pequena e Média Empresa), esta terá de possuir um número de colaboradores inferior a 
250, e um volume de negócios igual ou inferior a 50 milhões de euros ou um Balanço Total até no 
máximo 43 milhões de Euros. 
 

3 METODOLOGIA 

Dada a importância de analisar a vertente da Responsabilidade Social nas Empresas, para tal foi 
pertinente fazer uma pesquisa qualitativa, em que para a realização deste estudo foram analisadas 
duas empresas do setor metalúrgico. Foram realizados 2 questionários ao Diretor de Marketing da 
empresa ALFA, que foram respondidos via-eletrónica, tal como realizadas 2 entrevistas presenciais 
ao Diretor Comercial e ao responsável pelo Departamento de Qualidade da empresa BETA com uma 
duração de 40 a 50 minutos, usando um guião de entrevista semelhante aos questionários feitos 
(tarefas realizadas em Novembro de 2014). 

Além das entrevistas e dos questionários elaborados, também foi fundamental recolher mais 
informações em jornais, websites das empresas, relatórios e revistas, visto que as empresas 
possuem muita informação acerca do tema em estudo, disponibilizada via-eletrónica, o que foi uma 
mais-valia para o estudo.   

Após conseguida a informação requerida acerca destas empresas, começou-se então por fazer uma 
breve introdução de cada uma, e de seguida abordar a estratégia seguida por cada uma no seu 
negócio, e ainda por focar alguns aspetos importantes que estas têm em conta no seu dia-a-dia, 
nomeadamente na questão da responsabilidade social empresarial. 

Por fim, serão apresentados os resultados das empresas ALFA e BETA (as empresas desejaram ficar 
anónimas), onde serão apresentadas as práticas implementadas pelas duas, de forma a perceber 
como estas abordam as estratégias de Responsabilidade Social Empresarial. Seguidamente será 
classificado o tipo de estratégia de cada empresa, segundo o Modelo de análise dos tipos de 
estratégia de responsabilidade social das PME.  

As empresas em estudo pertencem a grupos de empresas distintos no setor metalúrgico, mais 
concretamente na área dos alumínios e caixilharia. Estas encontram-se localizadas no distrito de 
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Aveiro. Para a realização do estudo em causa, as empresas serão, como referido em cima, 
denominadas por empresa ALFA e BETA. 

3.1 Apresentação da empresa ALFA 

A empresa ALFA pertence a um grupo composto por várias empresas localizadas em Portugal, 
Angola, Cabo Verde e Moçambique. Todas as empresas do grupo partilham a mesma política, 
assente na premissa da qualidade, produzida com respeito por todos os parceiros e pelo ambiente. A 
empresa ALFA dedica-se ao ramo da extrusão e tratamento de perfis de alumínio para aplicação na 
arquitetura e na indústria em geral, tais como perfis de caixilharia.  

O grupo é hoje uma referência à escala global, sendo um dos principais players europeus, 
reconhecido pelos elevados padrões de qualidade. 

3.1.1 Estratégia da Empresa ALFA 

A estratégia geral da empresa, segundo o Diretor de Marketing, assenta na mesma filosofia desde o 
seu inicio de atividade, em oferecer soluções em alumínio ajustadas às necessidades dos seus 
clientes, mantendo a qualidade de sempre, a qual tem posicionado a marca e a sua distinção no 
mercado. 

Tal como referido no questionário realizado a colaboradores da empresa, para a elaboração da 
estratégia empresarial participam agentes internos com experiência e dinamismo, das áreas da 
administração, comissão executiva e os chefes dos vários departamentos. 

3.1.2 Estratégia de Responsabilidade Social e Ambiental da empresa ALFA 

As preocupações ambientais sempre fizeram parte da cultura de qualidade da organização, estando 
integradas em variadas soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa, pelas quais a Direção foi 
elegendo ao longo dos anos, segundo o Relatório Ambiental de 2001 publicado no seu website.  

Segundo consta do seu website, a empresa é certificada pela Norma NP EN ISO 9002 (atual NP EN 
ISO 9001), assim como, tem implementado o SIGMA (Sistema Integrado de Gestão do Meio 
Ambiente), com base na norma ISO 14001. Os perfis cumprem a norma EN 755 ou EN 12020 (caso 
seja solicitado). Enquanto os perfis para caixilharia produzidos para a arquitetura cumprem normas 
como EN 573-3 e EN 755-2.  

Segundo o Diretor de Marketing, a “responsabilidade social sempre foi uma das preocupações tidas 
pela empresa, em que internamente estas traduziram-se em oferecer boas condições de trabalho, 
proporcionar um bom ambiente, ou seja, boas relações entre colaboradores, fornecedores e outros 
stakeholders e espírito de equipa. E externamente estas preocupações foram, entre outras, ao nível 
da redução das desigualdades sociais e da colaboração com universidades”. O que se traduziu em 
algumas práticas tais como: investimento na formação dos trabalhadores; incentivos de várias ordens 
como a promoção e movimentação interna para cargos mais adequados ao seu perfil e formação; o 
apoio a instituições/associações locais, a famílias carenciadas, à colaboração com universidades; 
entre outros, tal como consta de uma das suas newsletters:  

 Investe na qualidade de bens e serviços, assim como no comércio ético;  

 Moderniza instalações, equipamentos e postos de trabalho, e adquire meios tecnológicos 
mais evoluídos e adequados para o seu fim;  

 Disponibiliza formação nas áreas de segurança a grupos específicos de colaboradores 
(ex: condução de empilhadores, procedimentos em caso de incêndio);  

 Apoia coletividades, associações e desporto local, e acolhe visitas de estudo de escolas e 
universidades;  

 Realiza atividades de convívio com os colaboradores e possibilita consultas; 

 Disponibiliza equipamentos de proteção individual mais adequados, melhorando as 
condições de segurança e eliminando riscos.  

As preocupações ambientais mais predominantes na empresa eram a nível dos efluentes líquidos e 
gasosos, da emissão de ruído, do consumo de energia, entre outros. Uma das práticas 
implementadas para fazer face à questão da emissão de ruído consistiu em sinalizar áreas dentro das 
instalações, onde é obrigatório o uso de auriculares, como também, realizar obras para minimizar o 
ruído usando portões e janelas de isolamento, segundo consta de um dos Relatórios Ambientais da 
empresa ALFA. Relativamente ao consumo de energia, uma das práticas consiste em cada vez que a 
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empresa decide adquirir novos equipamentos, ter como principais critérios de seleção o tipo de 
combustível utilizado e os seus respetivos consumos.  

Um dos objetivos da empresa após a implementação do SIGMA foi o conhecimento e controlo das 
emissões gasosas, procedendo assim ao estudo das fontes e dos equipamentos de queima 
respetivos. Em seguida, efetuou as ações necessárias que permitissem ter as condições de 
amostragem necessárias, como a instalação de plataformas e passadiços.  

Segundo uma das newsletters, algumas práticas relevantes na área da responsabilidade ambiental 
realizadas pela empresa foram:  

 A instalação de uma ETAR, com vista o tratamento dos efluentes líquidos produzidos pela 
anodização;  

 A implementação de um forno de vácuo computorizado para o tratamento térmico das 
matrizes sem emissão de efluentes;  

 E a execução de um Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) que mais tarde veio a ser 
certificado pela SGS e que implica a garantia de melhoria contínua do desempenho 
ambiental.  

A empresa criou também um programa de Gestão de Resíduos (PGR) com o objetivo de aumentar a 
divisão das frações recicláveis dos resíduos sólidos. Para isso, passaram a existir contentores para a 
separação de cartuchos de impressão, papel, cartão, trapos fabris, copos de plástico, garrafas de 
plástico, sucatas diversas, filme plástico e pilhas. No entanto, sentiram-se algumas dificuldades na 
aplicação deste programa pois, no primeiro ano, só conseguiram enviar para reciclagem/reutilização 
cerca de 1% da totalidade mássica de resíduos.  

3.2 Apresentação da Empresa BETA 

A empresa BETA, com sede em Aveiro, fruto de uma aquisição pelo atual grupo de empresas a que 
pertence, é especializada na conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de perfis de 
alumínio.  
Esta organização obteve a implementação do sistema de gestão de qualidade, com a entrega do 
certificado de conformidade, vendo assim reconhecida a qualidade dos seus produtos.  

3.2.1 Estratégia da Empresa BETA 

A empresa BETA é uma das empresas mais recentes no mercado neste setor, estando mais 
direcionada para o mercado da indústria e construção. Esta pretende estabelecer relações de 
transparência, confiança, lealdade, rigor, e credibilidade com todos os clientes, fornecedores e 
colaboradores para o cumprimento rigoroso de procedimentos, práticas e processos. Os seus 
produtos não só são consumidos em Portugal, mas como também são exportados principalmente 
para o mercado angolano, país onde o produto é mais consumido. 

Segundo o Diretor Comercial entrevistado, a “estratégia da empresa passa pela diferenciação através 
do preço, atendimento personalizado, apoio ao cliente, serviço pós-venda e na alta qualidade dos 
seus produtos”. Por conseguinte, a estratégia de vendas passa fundamentalmente pelo contacto com 
os clientes, participação em feiras internacionais, nomeadamente nos continentes africano e europeu. 
De forma a melhorar ou reestruturar as suas estratégias, realiza reuniões sempre quando necessário, 
sejam reuniões de balanço, planeamento ou mesmo para a coesão do grupo.  

Na organização existe uma forte proximidade com os colaboradores quando estes são envolvidos no 
processo de tomada de decisão, em que as suas ideias, opiniões e sugestões são valorizadas. “A 
BETA funciona como equipa, indo mais além do que isso, uma família”, nas palavras do Diretor 
Comercial da empresa, que ainda realça que “todos vestem a camisola, a união, o espírito de equipa, 
cooperação entre os colegas é o mais importante para garantir a motivação, criatividade e autonomia 
dos mesmos”. 

3.2.2 Estratégia de Responsabilidade Social e Ambiental da empresa BETA 

Na empresa BETA, os colaboradores interpretam a responsabilidade social e ambiental como um 
conjunto de deveres e obrigações sobre a comunidade em que está inserida e os grupos de 
interesses específicos que dependem da sua atividade: os clientes, os fornecedores, os acionistas e 
os colaboradores. Este compromisso da organização com a comunidade assenta na defesa rígida de 
princípios de ética, na transparência e respeito pelas normas que regulam a sua atividade, na 
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promoção da qualidade do produto, no relacionamento com os clientes e na execução de boas 
práticas.  

Esta é certificada pela norma da qualidade NP EN ISO 9001. Tendo como objetivos a certificação NP 
EN ISO 14001 e NP EN ISO 4397, a nível ambiental e de saúde e segurança no trabalho, 
respetivamente, segundo um entrevistado da empresa. 

No que diz respeito à responsabilidade social, a empresa tem vindo a desenvolver políticas que 
permitam obter um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal dos colaboradores. A 
nível interno verifica-se uma preocupação com os colaboradores da empresa e é disponibilizado todo 
o equipamento de higiene e segurança no trabalho e qualquer problema que haja, os colaboradores 
são ouvidos pela Gerência e pelo Diretor de Recursos Humanos. Além disso, a empresa promove a 
sua formação contínua e o seu desenvolvimento profissional, através da Academia criada pelo grupo, 
que fornece a formação necessária aos mesmos, pois acreditam que as pessoas estão no centro do 
seu sucesso (Fonte: website do Grupo, acedido em 18 de Fevereiro de 2015). A empresa também 
organiza convívios entre os funcionários, e apoio contínuo às atividades sociais e culturais, dando 
resposta às necessidades reais da sociedade. 

A empresa BETA assinou um protocolo com uma universidade, em que a empresa se comprometeu a 
oferecer propinas aos filhos dos seus colaboradores e criar estágios remunerados com a duração de 
9 meses para estudantes dessa mesma universidade (Fonte: Newsletter Institucional da empresa 
BETA). A nível externo, e além deste exemplo de prática social, a empresa BETA também tem vindo, 
por hábito, a ajudar na remodelação das estruturas locais da zona, tal como aconteceu numa Ação 
Social onde facilitaram obras para melhorar as infraestruturas da instituição de caridade (Fonte: 
Newsletter Institucional da empresa BETA). Neste campo, também são feitos outros diversos 
trabalhos comunitários na região, como a reconstrução e remodelação de infantários, escolas, centro 
paroquial, etc.  

Ao nível da responsabilidade ambiental, segundo o responsável pelo Departamento de Qualidade, 
“não há uma política definida na empresa, apenas é cumprida a legislação”. Desta forma a empresa 
evita ao máximo custos adjacentes a quaisquer práticas ambientais, pois a empresa não obtém 
ganhos diretos com essas mesmas práticas, apenas no sentido de reduzir os impactes ambientais. 
No entanto, outra vantagem considerada com as práticas ambientais é o facto de garantir uma boa 
imagem e ganhar confiança no mercado perante os clientes, parceiros e fornecedores.  

Apesar de a empresa não ir muito além das práticas exigidas por lei, esta aplica algumas práticas 
adicionais, tais como: 

 Reciclagem de papel, cartão, plástico e de resíduos industriais perigosos; 

 Reaproveitamento dos resíduos de alumínio, sendo estes colocados em recipientes 
existentes na fábrica e posteriormente vendidos a um dos fornecedores. Os resíduos 
são transformados em matérias-primas pelo mesmo e são compradas novamente pela 
empresa BETA. 

Além destas práticas, é realizado um controlo de efluentes gasosos que passam para o exterior, em 
que trianualmente uma empresa externa analisa o tipo de efluentes poluentes e todo o material de 
segurança. Caso seja necessário, também é efetuada a manutenção dos aparelhos e renovação dos 
equipamentos de segurança.  

4 RESULTADOS 

A empresa ALFA é uma empresa consolidada no mercado, sendo uma das primeiras empresas a 
surgir na área do alumínio em Portugal, servindo também a indústria automóvel. Enquanto a empresa 
BETA é uma empresa mais recente neste mercado, focando a sua produção para a indústria e 
construção. 

Foi desde o seu aparecimento no mercado que a ALFA demonstrou desde logo uma grande 
preocupação ambiental, é “Amiga do ambiente”, pelo que a empresa obteve em 1997, o certificado 
ambiental. Assim, sendo a idade de uma empresa um dos fatores propenso ao desenvolvimento de 
práticas de RSE, como acontece com a ALFA, em contraste com a BETA que é uma empresa mais 
recente no mercado e não desenvolve muitas práticas de RSE, como podemos verificar na Tabela 2.  

A empresa ALFA, segundo o modelo de Santos et al. (2006) enquadra-se no tipo de estratégia 
voluntária, uma vez que a periocidade das práticas de RSE é regular e está integrada na estratégia 
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da empresa que se foca na inovação, como referido por um dos colaboradores da empresa. A sua 
principal motivação é a criação de valor para os seus clientes, visto que a empresa prima pela 
qualidade dos seus produtos, fazendo-se notar pela diferenciação face à concorrência. Alguns dos 
benefícios principais que a empresa assume ter são o aumento da motivação dos colaboradores e o 
reforço da vantagem competitiva, tendo em conta que um dos colaboradores afirmou que a ALFA 
denotou que os seus trabalhadores se sentiam mais motivados ao poder contribuir para a melhoria do 
meio ambiental. 

Relativamente à empresa BETA, o tipo de estratégia que mais se adequa é uma estratégia de 
obrigação, visto que a RSE não está integrada na estratégia da empresa, sendo uma estratégia de 
custo. Esta estratégia deve-se ao facto de a BETA, comparativamente com a empresa ALFA que se 
encontra mais estabelecida no mercado, a BETA tem uma maior necessidade de se destacar pela 
prática de preços mais acessíveis, tentando assim diminuir ao máximo os seus custos de forma a 
obter uma maior margem de lucro. Consequentemente, os custos financeiros do desenvolvimento das 
práticas de RSE são elevados, o que se torna um entrave à realização dessas práticas, pelo que a 
empresa apenas cumpre com o obrigatório na legislação. 

No caso da empresa BETA, ao nível da responsabilidade ambiental notou-se que seguem 
exclusivamente a legislação, não adotando sistemas de gestão ambiental devido aos seus custos 
associados, dando maior enfase à responsabilidade social. Em relação à empresa ALFA, verificou-se 
mais importância e notoriedade no campo da responsabilidade ambiental.  

Tabela 2 - Algumas práticas de RSE implementadas pelas empresas em estudo (elaboração 
própria) 

 Práticas ALFA BETA 

Social 

Gestão de carreiras (mobilidade interna) Pratica Não Pratica 

Participação dos trabalhadores nos processos de decisão Não Pratica Pratica 

Sistemas de apoio culturais, educação dos filhos Pratica Pratica 

Formação e desenvolvimento dos colaboradores Pratica Pratica 

Incentivos ao desenvolvimento das competências dos 
colaboradores 

Pratica Não Pratica 

Medicina no trabalho e formação de Segurança, Higiene e 
Saúde no trabalho 

Pratica Não Pratica 

Apoio a instituições e associações a nível cultural e desportivo Pratica Pratica 

Estabelece parcerias com outras organizações  Pratica Não Pratica 

Ambiental 

Segue a legislação Pratica Pratica 

Sensibilização de trabalhadores Pratica Não Pratica 

Tratamento de águas e descargas de afluentes Pratica Não Pratica 

Medições do ruído e diminuição do consumo de energia Pratica Não Pratica 

5 CONCLUSÕES 

A análise mostrou a importância da inclusão da Responsabilidade Social Empresarial, como meio de 
consciencialização para boas práticas a esse nível, que acarreta benefícios não só para a empresa e 
para todos os seus colaboradores, mas como também para a sociedade e para o meio ambiente 

De acordo com o Modelo de análise dos tipos de estratégia de responsabilidade social das PME em 
estudo, a empresa ALFA possui uma estratégia voluntária enquanto a empresa BETA possui uma 
estratégia de obrigação, com isto podemos concluir que o facto de uma empresa se encontrar mais 
estabelecida no mercado e possuir mais meios financeiros, como é o caso da ALFA, influencia a 
implementação das práticas de RSE, assim como possíveis incentivos exteriores.  

A atuação ambiental da maioria das empresas, centra-se na diminuição de custos e nos riscos 
associados a sanções e na reparação de danos ambientais, pelo que são poucas as que investem na 
adoção de sistemas de gestão ambiental, também pelos custos associados, que implicaria uma 
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mudança de mentalidade de toda a organização, desde a gestão de topo até à base da organização, 
o que se verifica na empresa BETA.  

As organizações que visam o crescimento e a diferenciação, que procuram e delineiam novas 
estratégias para conquistar novos mercados, devem ter em conta a inclusão da responsabilidade 
social empresarial como fazendo parte dessa mesma visão e estratégia, de forma a conseguirem 
criar valor, não só em termos monetários mas também pensando num resultado maior, tanto para a 
sociedade como para o meio ambiente. 

Contextualizando as empresas em estudo no tema da Responsabilidade Social Empresarial, notou-se 
que as mesmas têm em conta esta preocupação na vida das suas empresas e partilham esta interna 
e externamente, ou seja, quer com os seus funcionários, quer com os seus parceiros, fornecedores e 
clientes. E, para além disto, não ficaram estanques nesse campo, pelo que mostraram estar a fazer 
mais para melhorar nesse sentido, obtendo certificações, dando continuidade na ajuda de cariz social 
entre outras situações. 

De forma a complementar este estudo e consoante a informação adquirida ao longo do seu 
desenvolvimento, elaborou-se um Novo Modelo de Responsabilidade Social Empresarial (figura 1). O 
modelo em causa é uma conjugação das várias práticas que podem ser aplicadas no âmbito da RSE 
em diversas áreas com a melhoria contínua.  

O novo modelo enquadra as práticas ideais que uma empresa deverá aplicar e será composto por 
quatro etapas: planificação, implementação, avaliação e melhoria. A primeira fase, a planificação, 
subdivide-se em três partes. Em primeira instância, deverá ser realizado um diagnóstico da situação 
da organização, seguido de uma definição das áreas de atuação em que a organização pretende 
atuar, e por fim, definir as práticas a implementar consoante a área. Já a segunda etapa é aquela 
onde as práticas definidas na etapa anterior serão colocadas em prática, para assim, na terceira fase, 
a avaliação, tal como o nome indica, serão avaliados os resultados provenientes da implementação 
dessas práticas, assim como, se a prática deverá ser revista para uma possível melhoria, ou quem 
sabe, na sua exclusão. Quanto à fase de Melhoria, nesta fase, depois da anterior avaliação, serão 
então tomadas as ações de forma a melhorar as medidas de RSE definidas inicialmente. Posto isto, 
voltar-se-á à fase inicial, a planificação, dando origem a um ciclo contínuo, onde a melhoria contínua 
está implícita. 

 

Figura 2- Novo Modelo de RSE (elaboração própria) 

Por último, uma empresa socialmente responsável passa uma imagem de confiança, credibilidade e 
segurança aquando da negociação entre parceiros e fornecedores e no consumo por parte dos 
clientes dos seus bens ou serviços. 

 

 



 

125 

6 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Devido à pouca informação que existe acerca do tema em estudo, recomendamos mais pesquisa que 
envolva mais empresas do setor metalúrgico. Isto irá permitir ter uma visão global dos principais 
benefícios e obstáculos que as empresas do setor em estudo enfrentam na implementação de 
práticas de RSE. 
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Resumo 

A crescente criação de novas empresas leva ao aumento da concorrência, por vezes desleal, e à 
procura de novas soluções. Para se manter visível no mercado, a empresa deve focar-se na 
diferenciação ou no preço do produto. Qualquer que seja o seu posicionamento, o marketing é um 
investimento primordial.  

Para melhor compreender a importância do marketing no seio de uma organização, analisou-se a 
Vista Alegre Atlantis (VAA), uma empresa ligada ao setor da cerâmica e vidro, sediada em Ílhavo, e 
focada na diferenciação da sua marca e produtos. Devido à dificuldade em conseguir a colaboração 
do departamento de marketing da VAA, este trabalho é baseado exclusivamente na pesquisa e leitura 
de documentos e em trabalho de campo, entrevista e inquéritos de satisfação de cliente, da 
responsabilidade dos autores. 

Apesar de estar muito ligada às tradições e à cultura portuguesa, a VAA procura acompanhar as 
tendências do mercado, criando novos produtos que são marcados por elevados traços de 
modernidade e ligando-se aos mais conceituados artistas nacionais e internacionais. Para além disso, 
tem parcerias sólidas como a ligação aos cafés com glamour da Nespresso, o grupo sueco IKEA e a 
marca de luxo francesa Christian Lacroix. 

Atualmente, a VAA tem mais de 1.500 colaboradores. Existem 27 lojas em Portugal e está 
representada em 44 áreas comerciais em Espanha (Alegre, 2015) – empresa líder no mercado ibérico 
(Peças da Bordallo Pinheiro em filme de Almodóvar, 2015). Para além disso, a VAA também se 
encontra em Angola, França, México, China e EUA e exporta para mais de 60 países (Alegre, 2015). 
Recentemente criaram a venda online. 

Em 2014, “as vendas consolidadas do Grupo VAA cresceram 20,3% face ao ano anterior atingindo os 
65,2 milhões de euros” apresenta o Grupo VAA no Comunicado dos Resultados de 2014. Lázaro 
Sousa, presidente do conselho de administração da VAA, sublinha o investimento que tem sido feito 
em marketing nos últimos anos e os seus reflexos nomeadamente no aumento das vendas 
(Camarinha, 2015). 

Ao longo do trabalho, um estudo de caso descritivo, explorou-se a forma como a empresa foi 
adaptando as suas estratégias às necessidades do mercado, a influência das decisões tomadas ao 
nível do marketing e procurou-se ainda complementar a análise feita com algumas críticas e 
sugestões. Para isso, usaram-se algumas ferramentas do marketing como a análise SWOT e o 
marketing mix. 

Palavras-chave: estratégia de marketing, análise SWOT, marketing mix, Vista Alegre Atlantis. 

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de marketing tem evoluído ao longo dos tempos, adaptando-se ao mercado. 

É evidente que surgiu aquando das primeiras trocas comerciais mas os primeiros estudos sobre 
marketing só foram realizados nos anos 1940. Na sua génese, o marketing «é um processo social por 
meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a 
criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros» (Kotler P. , 2000). 

mailto:carolinaluissilva@hotmail.com
mailto:mbmatos@ua.pt
mailto:miguelpereira@ua.pt
mailto:monicare@ua.pt


 

127 

Segundo Robson Fraga (2006), o marketing «é uma ferramenta administrativa que possibilita a 
observação de tendências e a criação de novas oportunidades de consumo visando a satisfação do 
cliente e respondendo aos objetivos financeiros e mercadológicos das empresas de produção ou 
prestação de serviços» (Marketing, 2015). 

A definição mais recente aprovada pela AMA (American Marketing Association) em julho de 2013, 

propõe que o «marketing é a atividade que reúne o conjunto de instituições e processos para criar, 
comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, os parceiros e para a 
sociedade em geral» (Definition of marketing, 2015). 

De modo a sistematizar o conjunto de operações que devem ser executadas por uma empresa é 
definida uma estratégia de marketing. Segundo o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação), a estratégia de marketing deve estar alinhada com a estratégia da empresa 
a nível de políticas, objetivos e metas a atingir. Esta é uma fase crucial para o sucesso de uma 
empresa, por isso o responsável de marketing deve apelar à participação dos responsáveis pelos 
outros departamentos. Reunidas todas as condições, está na hora de analisar o meio envolvente, 
analisar o mercado e a própria empresa. 

Existem diversas ferramentas que auxiliam a análise de uma empresa como a análise SWOT 
(Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), a matriz BCG (Boston Consulting Group), análise à 
estratégia de segmentação, posicionamento, análise do marketing mix, entre outros. 

As ferramentas de marketing exploradas neste trabalho são a análise SWOT e a análise do marketing 
mix. 

Nas décadas de 1960 e 1970, Albert Humohrey orientou um projeto de pesquisa da Universidade de 
Stanford. Para tal, usou dados da revista “Fortune” das 500 maiores corporações e, assim, foi-lhe 
creditada a técnica da análise SWOT (Análise SWOT, 2015). “A análise SWOT é um sistema simples 
para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão” (Análise 
SWOT, 2015). Este termo é uma sigla de origem inglesa que significa Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) (Significado de 
SWOT, 2015). Em português, podemos designá-la análise FOFA ou FFOA. Sendo um instrumento de 
análise do ambiente de uma organização, pode ser usada para a gestão e planos estratégicos de 
uma empresa ou até para analisar uma situação, devido à sua simplicidade (Análise SWOT, 2015). 

Nos anos 60, Jerome McCarthy reúne os «pontos de interesse para os quais as organizações devem 
estar atentas se desejam prosseguir os seus objetivos de marketing» no seu livro Basic Marketing 
(Marketing, 2015). Mais tarde, Neil Borden definiu o conceito de marketing mix como sendo «uma 
lista de elementos importantes ou "ingredientes" que permitem desenvolver o programa de marketing 
de uma empresa» (Borden, 1984). Em inglês é também conhecida como a ferramenta dos 4P’s: 
Product (produto), Price (preço), Promotion (promoção) e Place (distribuição). Estas são as quatro 
principais variáveis que influenciam a tomada de decisão associada ao marketing. Elas devem 
auxiliar a organização a satisfazer as necessidades dos clientes e a atingir os objetivos de marketing 
delineados previamente. 

Para melhor compreender estas ferramentas de marketing fez-se a sua aplicação à VAA. 

2 VISTA ALEGRE ATLANTIS 

Esta secção é baseada sobretudo na informação disponível na página web da VAA e referenciada 
neste trabalho como (A Marca: História, 2015). 

2.1 Breve história da Vista Alegre 

Fundada em 1824, a Vista Alegre, localizada perto de Ílhavo, foi a primeira unidade industrial 
dedicada à produção da porcelana em Portugal. Inicialmente produzia vidro e cerâmica “pó-de-
pedra”, tendo-se dedicado exclusivamente ao fabrico de porcelana em 1880. Por esta altura, 
começou a ser reconhecida internacionalmente pela sua qualidade de pastas e vidrados, em parte 
devido à constante aposta em melhores meios tecnológicos e formação de mão-de-obra 
especializada. 

Após alguns anos de dificuldades, a empresa encontra um novo rumo, tanto a nível industrial, com o 
crescimento e renovação desta área, como a nível criativo, adotando as novas tendências de início 
de século como a Art Deco e o Funcionalismo. A marca solidifica o seu trajeto de sucesso nas 
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décadas seguintes, através de “profundas reestruturações industriais” que possibilitam o “rentabilizar 
da produção”, o que permite uma melhor “capacidade de resposta face ao aumento do consumo e 
globalização dos mercados”. Para além disso, continuou a apostar-se em mão-de-obra altamente 
especializada, o que permitiu à fábrica ocupar um lugar cimeiro entre as melhores manufaturas 
europeias, lugar esse que ainda hoje ocupa.   

Entre as décadas de 40 e 60, a marca reafirma o seu “desenvolvimento a nível técnico e industrial”, 
devido ao “aumento das exportações”, modernização dos equipamentos fabris, “formação de quadros 
técnicos especializados e cooperação com outras empresas europeias”, o que permitiu à empresa o 
“alargamento da oferta a novos mercados”. 

Em 1964 foi inaugurado o museu da Vista Alegre, onde estão expostas as peças mais 
representativas fabricadas ao longo dos anos. Atualmente, este pode ser visitado por todos os 
cidadãos, funcionando como meio de aproximação entre a marca e os seus clientes. 

No final da década de 90 inicia-se um período de fusões com outras empresas do setor: em 1997 
realiza-se a fusão com o grupo cerâmico Cerexport, que quase duplica o volume de negócios da 
empresa; em 2001 dá-se a fusão com o Grupo Atlantis, voltando-se à produção de vidro e cristal; em 
2009 o Grupo Vista Alegre Atlantis é adquirido pelo grupo Visabeira. 

Seguindo os seus valores, a empresa continua a apostar numa estratégia de expansão, operando em 
4 unidades industriais e em diferentes áreas de negócio: TableWare, GiftWare, CookWare, HotelWare 
e Retalho. 

No ano passado obteve um volume de vendas na ordem dos 65 milhões de euros verificando-se um 
crescimento significativo das exportações e um grande investimento na fábrica da Ria Stone 
(Comunicado dos Resultados de 2014, 2015). 

«Atualmente, o grupo é líder no mercado ibérico e é o sexto maior do mundo neste setor» 
(Cronologia, 2015). 

2.2  Caracterização, políticas e produtos 

A marca está presente em várias áreas como porcelana de mesa, decorativa e hotel, faiança, louça 
de forno, vidros e cristal, tendo também uma atividade importante na área da decoração de peças, 
nomeadamente, pintura manual. 

A VAA assume como valores essenciais o rigor, sofisticação e versatilidade, aliando a tradição 
cultural e modernidade, e prova disso são as inúmeras parcerias assinadas com criadores nacionais 
e internacionais como Joana Vasconcelos (artista plástica portuguesa), Karim Rashid (designer 
industrial egípcio), Roberto Chichorro (artista plástico moçambicano) ou Christian Lacroix (estilista de 
moda francês). 

A reconhecida qualidade e o investimento em inovação e design fazem desta uma das mais luxuosas 
marcas portuguesas. 

3 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Existem diversas políticas de marketing que podem ser aplicadas para promover uma empresa. É 
essencial manter a coerência e articulação entre elas de forma a atingir os objetivos delineados. Por 
vezes, são elas que ditam o rumo de uma organização e são responsáveis «em grande parte pelo 
seu sucesso ou insucesso. O plano de marketing assume aqui um papel preponderante, visando a 
antecipação, formalização e a articulação das principais decisões a serem tomadas» (Fazer um plano 
de marketing, 2015). 

Veja-se o exemplo da VAA para melhor compreender a importância da análise de uma estratégia de 
marketing numa empresa. Fez-se a análise SWOT e utilizou-se a ferramenta de análise de marketing 
mix recorrendo ao conhecimento e experiência pessoais com a marca e à leitura de documentos. 

3.1 Análise SWOT 

A análise SWOT (figura 1) é uma ferramenta que auxilia na avaliação do ambiente em que opera uma 
determinada empresa. Para proceder a esta análise devemos ter em conta as forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças  (Análise SWOT, 2015).  
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A VAA é “líder no mercado de porcelanas e do vidro em Portugal” (MKT & Inovação - Vista Alegre, 
2015): esta é a sua principal força. Esta marca é automaticamente associada ao prestígio, qualidade 
e tem um grande valor artístico associado a cada peça (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015), 
existindo por parte do consumidor “reconhecimento como referência” (Sousa, et al., 2015) no 
mercado. Tem lojas quer em centros comerciais quer no comércio de rua das principais cidades e 
ainda possibilita a compra dos seus artigos online (Sousa, et al., 2015), tendo “detenção de todo o 
ciclo de produção e distribuição” (Vieira, Carreira, Franco, & Carvalho, 2015).  

Ainda a nível interno, a VAA apresenta fraquezas. As suas peças estão ligadas à tradição portuguesa 
o que dificulta a sua entrada em mercados internacionais (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015). As 
pessoas consideram que a marca pratica elevados preços (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015). 
Assim, por norma, compram peças clássicas e de grande valor associado para oferecer em ocasiões 
especiais, por isso as peças são pouco utilizadas e não necessitam de reposição (MKT & Inovação - 
Vista Alegre, 2015). Apresenta, desta forma, um volume de vendas abaixo do de produção (Sousa, et 
al., 2015). Esta é uma marca conservadora e que tem dificuldades em comunicar e “chegar a um 
público mais jovem” (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015). Para além disto, não existe no âmbito de 
loja e merchandising uma uniformização (Vieira, Carreira, Franco, & Carvalho, 2015).   

A nível externo, encaramos que a empresa tem oportunidades a agarrar. A imagem de requinte deve 
ser utilizada para expandir o mercado para países com forte crescimento económico e, em especial, 
aqueles que têm língua portuguesa. Em tempos de crise, a VAA deve investir na proximidade com o 
cliente e apelar a fazer refeições em casa usando os seus produtos (MKT & Inovação - Vista Alegre, 
2015). Para chegar a um público mais jovem e cada vez mais exigente, deve explorar o design das 
peças e procurar personalidades ligadas à moda atual (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015). 
Sugere-se ainda a aposta numa “boa estratégia de comunicação” (MKT & Inovação - Vista Alegre, 
2015), como por exemplo estarem mais presentes em anúncios televisivos.  

A “forte concorrência” (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015) de “empresas de dimensão 
semelhantes” (Sousa, et al., 2015) e ainda por parte da indústria oriental devido aos seus níveis de 
qualidade a preço competitivos é uma das ameaças (Sousa, et al., 2015). Adicionalmente, verifica-se 
a estagnação do mercado “devido à redução do poder de compra” dos consumidores (MKT & 
Inovação - Vista Alegre, 2015). A par disto, o que tem resultado num afastamento de potenciais novos 
clientes é a fraca estratégia e aposta nas novas tendências modernas (Sousa, et al., 2015). O facto 
de os produtos apresentarem um “traço marcadamente português” (Sousa, et al., 2015) pode não 
agradar a toda a gente, dificultando assim a entrada em alguns mercados durante o crescimento da 
internacionalização. Estes produtos são vendidos especialmente no natal e nos casamentos, por isso, 
é um produto sazonal (MKT & Inovação - Vista Alegre, 2015). Também se tem verificado uma 
“redução do número de casamentos” (Vieira, Carreira, Franco, & Carvalho, 2015) que era uma 
ocasião para oferecer os produtos da VAA. E, quando os há, os convidados preferem oferecer 
experiências como uma viagem a peças para o enxoval. 

 

Interno 

Externo 

Positivo Negativo 

Figura 1: Estrutura da análise SWOT 
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3.2 Marketing mix 

Esta ferramenta é um suporte para a avaliação 
do posicionamento de uma empresa no 
mercado. Para uma empresa ser bem-
sucedida (entenda-se por bem-sucedida uma 
empresa que satisfaz as necessidades do 
cliente seguindo uma politica de minimização 
dos desperdícios, maximização dos recursos 
disponíveis bem como do lucro) deve 
disponibilizar o produto certo, vendido ao 
preço certo, no sítio certo, usando a promoção 
mais adequada (Marketing Theory, 2015) . 

3.2.1 Produto 

O produto é o bem ou serviço que a 
organização coloca no mercado. Este deve ter 
as características certas e estar alinhado com 
a missão e valores da empresa (figura 2). 

No caso da VAA, eles produzem em dois 
segmentos: cerâmica e cristal & vidro. Têm serviços de mesa, troféus e peças comemorativas com 
possibilidade de personalização (Personalizações e Troféus, 2015). As primeiras peças de cristal 
Atlantis foram produzidas em 1972. Passados mais de 40 anos, o processo de produção mantém-se 
manual e é guiado pelo saber dos artesãos que ainda recorrem ao molde e à cana de sopro 
(Cronologia, 2015). Todos os seus produtos têm o logótipo estampado. 

Para garantir que o produto chega intacto ao cliente final é necessário embalá-lo. «Para além das 
funções clássicas de proteção, manutenção, armazenagem e transporte, as suas funções de 
comunicação têm vindo a ganhar uma importância crescente, assumindo cada vez mais o papel de 
veículo promocional, a que se tem vindo a chamar o “vendedor silencioso”» sugere o IAPMEI no seu 
guia prático de suporte à gestão. 

Todos os produtos da VAA são armazenados em embalagens de cartão (Maggiolli, 2010) à sua 
medida e decoradas com o logótipo da VAA. Após isso, são colocados num saco de papel que 
também contém o símbolo da VAA. 

Por último, os serviços de suporte ao produto estão sempre presentes uma vez que incluem tanto o 
antes como o depois da venda. 

Para 2015, a VAA pretende continuar a «apostar na presença em feiras internacionais» e «apresentar 
peças diferenciadoras, de grande relevância artística e valor comercial» (Comunicado dos Resultados 
de 2014, 2015). Para além disso, são também exemplos destes serviços a garantia e o serviço de 
transporte/entrega (Fazer um plano de marketing, 2015). No que respeita às devoluções, apenas 
encontramos informação relativa às compras efetuadas pelo site oficial. Neste caso, «o cliente 
poderá, no prazo de 14 dias, após a receção do produto, proceder à sua devolução. No mesmo prazo 
o cliente poderá proceder à reclamação de eventuais defeitos ou inadequação do produto 
relativamente ao encomendado, da responsabilidade da VAA» (Encomenda Online, 2015). 

3.2.2 Preço 

O preço é uma variável relevante quando chega a hora da compra para a maioria da população. 
Assim, cada empresa deve informar-se acerca do preço que o público-alvo está disposto a pagar pelo 
produto e cruzar com o seu objetivo final: a maximização do lucro. Para isso, «a empresa deve ter em 
consideração as condicionantes externas (intermediários, dinâmica da procura, fornecedores, 
condições económicas, restrições legais, considerações éticas e concorrência) e as condicionantes 
internas (custos, objetivos da organização, marketing mix e grau de diferenciação do produto)». Este 
tópico deve levar uma atenção redobrada porque o preço tem de estar alinhado com o 
posicionamento da empresa no mercado e, ao mesmo tempo, ser apelativo para o cliente (Fazer um 
plano de marketing, 2015). 

Nas lojas oficiais VAA, pode encontrar uma vasta gama de preços desde €2,60 a €10.690,00 
(Catálogo, 2015). Nestas lojas há a possibilidade de comprar um cartão presente para oferecer. 

Figura 2: Parâmetros do marketing mix 
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Podem encontrar-se produtos a preços mais acessíveis nas lojas da fábrica, também conhecidos 
como outlets, ou utilizando os vales de desconto ou códigos promocionais frutos de campanhas 
pontuais. 

Quando a compra é efetuada online, o cliente tem três opções de pagamento: referência multibanco, 
cartão de crédito ou PayPal (Encomenda Online, 2015). 

3.2.3 Distribuição 

O produto certo ao preço certo tem de chegar ao cliente pelo canal de distribuição mais adequado. 
Para isso, é necessário analisar os tipos de canais de distribuição existentes e a localização dos 
pontos de venda. 

Em Portugal, «a distribuição é feita recorrendo a frota própria e também a transportadoras como TNT, 
por exemplo» relata Ana Martins, estagiária na VAA sediada em Ílhavo, durante uma entrevista feita 
via e-mail, que abordava os temas relevantes para o estudo de caso. O canal de distribuição utilizado 
permite à empresa a colocação dos seus produtos nos pontos de venda. 

Os gestores de loja devem ter a capacidade de escolher pontos de venda que atraiam, conseguindo 
fidelizar os clientes e procurando formas de fazer crescer as vendas naquele local.  

Ainda nesta entrevista, Ana Martins esclareceu que «o cliente pode comprar produtos de forma 
online, nos outlets (…) e nas lojas VAA». No que respeita ao e-commerce, está regulamentado que 
«todas as encomendas confirmadas pela VAA serão entregues na morada que o cliente especificou 
para entrega no ato de encomenda. Se pretender levantar o produto encomendado online numa das 
lojas VAA, a entrega é gratuita» (Encomenda Online, 2015). No caso de Portugal, o cliente pode optar 
por dirigir-se a uma das 32 lojas existentes, entre Lojas VAA e Lojas de Fábrica. No estrangeiro, a 
VAA tem atualmente 45 pontos de venda em Espanha e uma loja na Calle Ortega y Gasset, em 
Madrid, está presente na conceituada 41 Madison, em Nova Iorque, uma abriu recentemente na Grã-
Bretanha (Birmingham e Londres), Moçambique (Maputo), Angola (Luanda), Bielorrússia (Minsk), 
México (Cidade do México) e Índia (Mumbai) (Cronologia, 2015).  

Para além das lojas oficiais, a VAA tem mais de 1.000 distribuidores e pontos de venda em todo o 
mundo (Atlantis, Vista Alegre Atlantis, 2012) . 

3.2.4 Promoção 

A comunicação assume um papel indiscutível na vida de uma empresa. A VAA aposta na divulgação 
dos seus valores e traços identificativos (a qualidade, o prestígio e a tradição) como principal 
estratégia de comunicação materializando-a através dos seus produtos. Este é o meio mais 
tradicional que existe - o passa-palavra – e, sem dúvida, o “mais eficaz” a longo prazo (Barreto, 
2013). 

No que toca à imprensa, a marca está presente quer em revistas como a Caras e a Decoração quer 
em jornais diários como o Público. 

É importante salientar as iniciativas de cariz sociocultural como o Clube de Colecionadores, o clube 
de futebol (Vista Alegre Atlantis Patrocina SC Vista Alegre, 2015), o Museu da Vista Alegre, a igreja, o 
teatro histórico e o bairro social que demonstram que a cultura da organização se estende à vida dos 
seus fãs e funcionários, respetivamente. Além disso, «a ligação da VAA ao golfe já tem larga 
tradição» salienta a marca numa publicação feita no Facebook em agosto de 2014 (NOS Golfe 
Challenge, 2015). 

As redes sociais são hoje uma forma de manter o contacto diário e ativo com os seus seguidores. A 
VAA tem uma página no Facebook, um perfil no YouTube, está presente no Pinterest e ainda no 
Instagram. Este facto demonstra a adaptação da marca ao mercado, conseguindo casar a tradição 
com a tecnologia numa combinação perfeita. 

Nunca esquecendo o requinte presente nos serviços da VAA, a organização confirmou-nos que «são 
usados oficialmente pelo Presidente da República Portuguesa, (…) na Casa Branca e por muitas 
cabeças coroadas e políticos de todo mundo, como a Rainha Isabel II de Inglaterra, o Rei Juan Carlos 
de Espanha, a Rainha Beatriz da Holanda e o mais recente presidente do Brasil, Lula da Silva». A 
VAA está também presente na mesa de várias embaixadas espalhadas pelo mundo, nomeadamente 
as do Brasil, Espanha, Marrocos, e ainda de outras instituições públicas e privadas nacionais e 
internacionais (Atlantis, Apresentação VAA, 2015). 
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«Mas não é só nas mesas das personalidades que encontramos peças Vista Alegre: também os 
museus de todo o mundo guardam valiosos exemplares nos seus acervos. As peças Vista Alegre 
brilham nas vitrinas de museus tão famosos como o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque.» 
reforça a VAA (Atlantis, Apresentação VAA, 2015). 

Através da arte é possível chegar a um público mais criativo. A VAA junta os seus valores aos dos 
mais conceituados artistas e designers de todo o mundo. Já desafiou Bartek Mejor, Brunno Jahara, 
Carsten Gollnick, Christian Ghion, Eduardo Nery, Joana Vasconcelos, Nadir Afonso, Roberto 
Chichorro e Sam Baron (Artistas & Designers, 2015). Quem será o próximo?  

É certa a sua presença em casamentos dada a tradição da oferta deste tipo de produtos para ajudar 
o casal a completar o seu enxoval e a flexibilidade que dão para a criação de listas de casamento 
tanto na loja como no site oficial. 

A VAA aposta diariamente em parcerias sólidas como a ligação aos cafés com glamour da 
Nespresso, o grupo sueco IKEA, a marca de luxo francesa Christian Lacroix. Têm ainda inúmeras 
parcerias com cadeias de lojas como a Casa Alegre e o Continente e com algum comércio tradicional. 
Recentemente fecharam parceria com o "Master Chef" do Brasil, importante para a sua divulgação no 
mercado externo (Martins, 2015). 

Em suma, os produtos da VAA passam de geração em geração sendo reconhecida a sua qualidade, 
prestígio e tradição. Apesar disso, o departamento de marketing tem acompanhado o mercado e 
procura promover os seus produtos recorrendo às tendências atuais como foi demonstrado nos 
exemplos acima.  

4 ANÁLISE DOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Com o objetivo de averiguar qual a imagem da empresa para a população portuguesa e qual o papel 
que desempenha, elaborou-se um inquérito com a ajuda do Google Forms. 

Neste inquérito pediu-se ao consumidor ou potencial cliente que avaliasse alguns aspetos 
relacionados com a empresa, focados essencialmente em parâmetros do marketing mix como o 
produto, preço, comunicação de mercado e distribuição. 

Obteve-se 139 respostas, das quais 66% de indivíduos do sexo feminino e 34% do sexo masculino. 
Desta amostra, concluiu-se que, de facto, a qualidade dos produtos VAA (representada a azul na 
figura 3) é reconhecida pelos consumidores, sendo apontada em cerca de 38% das respostas como 
um dos motivos para adquirir produtos da marca. O prestígio da marca (representado a laranja na 
figura 3) é também um dos fatores mais apontados pelos consumidores (cerca de 33%). Desta 
análise retirou-se também que o facto de a empresa ser portuguesa (representado a cinzento na 
figura 3) influencia a compra dos consumidores (apontada em 23% das respostas como um dos 
motivos que leva a adquirir produtos VAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Motivos apontados pelos inquiridos para adquirir 
produtos VAA. 
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(Nota: Cada inquirido poderia escolher várias razões para adquirir produtos da marca). 

Para se ter uma apreciação geral do inquirido sobre a empresa, pediu-se que este, de acordo com a 
sua experiência ou conhecimento, avaliasse alguns parâmetros de 1 a 4 (1- Nada Satisfeito; 2- Não 
Satisfeito; 3- Satisfeito; 4- Totalmente Satisfeito). 

Questionados sobre qual o desempenho geral da organização, 47% dos inquiridos diz estar 
Satisfeito. Se esta análise for feita por faixa etária (figura 4), verificou-se que o grau de Satisfeito é o 
selecionado mais vezes pelas faixas etárias mais jovens em relação às faixas etárias mais elevadas 
onde se verifica a tendência para selecionar com mais frequência o grau Não Satisfeito ou mesmo 
Nada Satisfeito. 

 

 

Figura 4: Gráfico que demonstra o desempenho da organização por faixa etária 

 

Quanto à qualidade, design e modernidade dos produtos, verificou-se o claro reconhecimento da 
população pela marca, sendo que 30% diz estar Satisfeito e 56% diz mesmo estar Muito Satisfeito. 
Pode-se ainda concluir que as parcerias com outras marcas satisfazem o público (39% escolhe essa 
opção). No entanto, é de salientar a percentagem de inquiridos que selecionou a opção Não Aplicável 
comparativamente às outras questões (cerca de 22%), o que se pode traduzir num eventual 
desconhecimento por parte do público acerca das parcerias assinadas, quer nacionais como 
internacionais. 

Em categorias como o lançamento de novos produtos, qualidade da informação disponível no 
website, atendimento ao público (telefone, e-mail, loja), relação qualidade/preço, satisfação com os 
serviços prestados, tempo de resposta às solicitações e serviço pós-venda, o maior número dos 
inquiridos diz estar Satisfeito. Quanto à experiência de uso dos produtos o maior número de 
inquiridos diz estar Muito Satisfeito. 

Com o objetivo de avaliar as ações da empresa quanto à publicidade, pediu-se aos inquiridos que 
avaliassem alguns parâmetros de 1 a 4 (1- Discordo Totalmente; 2- Discordo; 3- Concordo; 4- 
Concordo Totalmente). Concluiu-se, desta forma, que em termos de publicidade não existiu grande 
coerência nos dados: a maior parte dos inquiridos concorda que a imagem passada na publicidade 
corresponde à imagem real da empresa. No entanto grande parte dos inquiridos não considera a 
publicidade apelativa. 
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No que diz respeito à influência da publicidade nas compras (figura 5) verificou-se também que não 
há um padrão, pois observou-se que, na opinião das faixas etárias mais jovens, existe uma forte 
influência da publicidade nas vendas, contrastando com as faixas etárias mais elevadas que 
discordam que haja influência da publicidade no ato da VAA. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

A crescente criação de novas empresas leva ao aumento da concorrência, por vezes desleal, e à 
procura de novas soluções. Para se manter visível no mercado, a empresa deve focar-se na 
diferenciação ou no preço do produto. A VAA tem-se focado na diferenciação.  

Produtos de luxo podem ser muito lucrativos mas têm de beneficiar de operações de suporte eficazes 
em mercados cada vez mais competitivos (Kotler e Keller, 2009). A VAA é uma marca de muito 
prestígio em Portugal e “uma das melhores fábricas de porcelana do mundo e uma das mais bem 
equipadas... tornou-se uma instituição em Portugal e no mundo, sinónimo de excelência e inigualável 
qualidade” (Lindon et al., 2010, p.533). O estudo da estratégia de marketing da VAA, neste estudo de 
caso descritivo, permitiu perceber que a qualidade dos produtos, a imagem de requinte e o valor 
artístico das peças são os fatores que mais contribuem para o sucesso da marca. Dos obstáculos que 
a empresa tem vindo a encontrar é de salientar a dificuldade em chegar ao público mais jovem.  

Em virtude do trabalho de campo realizado foi possível compreender que ainda há um grande 
desconhecimento da marca. Tendo em conta os aspetos analisados, torna-se importante para a 
empresa explorar o design das peças dando-lhes traços que seguem as atuais. A VAA sabe a 
importância de estabelecer parcerias com marcas reconhecidas, no entanto deve direcionar a sua 
estratégia de comunicação, apostando na proximidade com o público-alvo através da presença nos 
media. Com um vasto canal de distribuição, a VAA consegue chegar a todo o mundo através das 
lojas oficiais, dos distribuidores e dos pontos de venda. Pelos quatro cantos do mundo, o facto de 
esta empresa ser portuguesa influencia a compra dos consumidores, principalmente no que toca aos 
emigrantes que querem relembrar a sua cultura ou adeptos da nossa tradição. Acredita-se ser 
possível alargar o público-alvo através da aposta numa divulgação mais eficaz da relação 
qualidade/preço dado que a população em geral considera os seus produtos de preço elevado. 

Da análise de marketing realizada à VAA foi possível compreender a importância do investimento e 
da definição de uma estratégia de marketing. O seu objetivo primordial é a criação de valor para o 
cliente através do produto vendido ou do serviço prestado. No ambiente competitivo atual, a empresa 
deve adotar uma estratégia que antecipe as mudanças verificadas no mercado tanto ao nível das 
tecnologias como das necessidades do consumidor. Assim, pode-se concluir que a estratégia de 
marketing deve ser vista como um processo contínuo e sempre passível de ser melhorado. 

Figura 3: Gráfico que ilustra a influência da publicidade nas 
vendas por faixa etária 
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Resumo  

Atualmente, a internacionalização é uma estratégia adotada por muitas empresas, 
independentemente da sua dimensão, para enfrentar o abrandamento económico no seu mercado 
interno (doméstico) e impulsionar o seu crescimento.  
Este artigo trata de um estudo de caso que é enquadrado com revisão da literatura acerca da 
internacionalização, empreendedorismo e importância da abordagem das redes. Assim, aliando o 
caso real com os aspetos teóricos pretende-se averiguar como se desenrolou o processo de 
internacionalização de uma Pequena e Média Empresa (PME) portuguesa. 

Palavras - Chave: Internacionalização, Internacionalização Empreendedora, PMEs, Modelo das 
Redes. 

1 INTRODUÇÃO 

O fenómeno da internacionalização tem vindo a adquirir uma importância crescente nas economias 
dos países, pois num contexto económico cada vez mais global e competitivo, a aposta nos 
mercados externos é uma forma de crescimento e de sobrevivência para muitas empresas, 
independentemente da sua dimensão.  
Porém, essas empresas têm que estar conscientes da estratégia de internacionalização a adotar, 
bem como das implicações e dificuldades que um processo de internacionalização acarreta, 
ponderando não só as competências e vantagens competitivas desenvolvidas no mercado doméstico, 
mas também a concorrência alargada. 
A internacionalização refere-se ao processo de envolvimento crescente em atividades internacionais 
(Welch & Loustarinen, 1988) e relaciona-se principalmente com a intensidade exportadora da 
empresa e com a forma como esta explora os mercados internacionais. Muitas das teorias 
desenvolvidas, analisam o processo de internacionalização como uma evolução gradual e contínua, 
através da qual as empresas adquirem experiência, conhecimento e progressivamente maior 
envolvimento (Johanson & Wiedsersheim-Paul, 1975). Porém, há quem considere que as teorias da 
internacionalização não são totalmente esclarecedoras do processo de internacionalização, sendo 
pertinente considerar-se a figura do empreendedor, como um estratega que combina as forças e 
fraquezas organizacionais, com as oportunidades e ameaças do ambiente (Ruzzier, 2006).  
É assim que surge o Empreendedorismo Internacional, definido como a combinação de 
comportamentos inovadores e arriscados que atravessam fronteiras nacionais e pretendem criar valor 
para a organização (McDougall & Oviatt, 2000). Este está ligado às networks, componente 
fundamental utilizada por muitas empresas e que consiste em estabelecer relações em rede com 
indivíduos e/ou empresas que possuem recursos e experiência/conhecimento (Johanson & Matsson, 
1988) Estas relações são bastante importantes, pois é a partir delas que as empresas, principalmente 
as PME, desenvolvem relações com parceiros, permitindo-lhes um posicionamento no mercado 
externo. 
Metodologicamente, o artigo tira partido de uma perspetiva exploratória, uma PME portuguesa, do 
ramo da carpintaria de limpo, que devido à conjuntura económica do país, apostou na 
internacionalização para crescer, alargar o seu leque de negócios e aumentar a sua rentabilidade. 
Tira proveito de um único estudo de caso e analisa a perspetiva evolutiva da empresa que, seguindo 
inicialmente uma lógica de orientação para a oportunidade, começou por estabelecer relações 
comerciais com um parceiro francês, orientando-se agora para a orientação para a relação, de forma 
a melhorar a confiança com o seu parceiro e a expandir-se no mercado francês. 
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O artigo tem como objetivo explanar a internacionalização como a consequência de um evento 
empreendedor, em que a procura de oportunidades em mercados internacionais leva uma PME a 
analisar diversas oportunidades e a tirar proveito das redes em que entra, para se orientar para a 
relação e aprofundar a sua penetração em mercados internacionais. 
É estruturado em cinco secções. A secção 1 reporta-se à introdução, enquanto a secção 2 à revisão 
da literatura. Por sua vez, na secção 3 apresenta-se a metodologia usada no artigo e na secção 4 
expõe-se o estudo de caso. Finalmente, na secção 5 apresenta-se as conclusões. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

A internacionalização envolve a atuação da empresa em diferentes mercados/países, tanto a nível de 
fatores de produção e de transferências de capital, como de desenvolvimento de projetos em 
cooperação com parceiros estrangeiros ou simplesmente comercializando os seus produtos noutros 
países (Moreira, 2004). 
Nos processos de internacionalização existem três tipos de abordagens: (1) as que defendem um 
modelo evolutivo, sequencial e linear com participações internacionais crescentes, conhecida como 
Modelo de Uppsala (Johanson & Wiedsersheim-Paul, 1975); (2) as que analisam a 
internacionalização do ponto de vista dos recursos e da sua interação com o ambiente (Reid, 1982); e 
(3) as que abordam a internacionalização do ponto de vista das redes (Håkansson, 1982). No 
entanto, existem outras teorias que explicam os processos de internacionalização baseados na 
inovação (Morgan & Katsikeas, 1997) ou em processos de internacionalização rápida (Oviatt & 
McDougall, 1994). 
O Modelo de Uppsala baseia-se numa evolução gradual e contínua em que a ausência de 
experiência/conhecimento internacional reduz a propensão da empresa para se lançar para mercados 
desconhecidos (Moreira, 2009). 
De acordo com Johanson e Matsson (1988), a progressão das atividades da empresa nos mercados 
internacionais pode ser explicada usando o conceito de distância psíquica, que envolve diferenças de 
cultura, linguagem, educação, desenvolvimento industrial, sistemas políticos, entre outros aspetos. 
Eles defendem que as primeiras experiências internacionais das PME ocorrem em mercados com 
baixa distância psíquica e que só depois de terem experiência nesses mercados é que expandem as 
suas atividades para mercados de maior distância psíquica. Assim, é possível identificar quatro 
etapas: (1) inexistência de atividades regulares de exportação, (2) exportação através de agentes, (3) 
estabelecimento de subsidiárias de vendas locais e (4) estabelecimento de subsidiárias de produção 
local. O risco e o grau de comprometimento aumentam à medida que o processo de 
internacionalização avança. 
Porém, o modelo de Uppsala, tal como os modelos por estágios é considerado determinista e rígido, 
não tendo em conta as relações interempresariais, nem o acesso facilitado à informação, decorrente 
do fenómeno da globalização. 
É assim que a teoria das redes, desenvolvida por Johanson e Matsson (1988), emerge como uma 
componente muito importante na internacionalização das empresas, principalmente quando se trata 
de internacionalização de PME. Estes autores defendem que a internacionalização da empresa 
resulta do desenvolvimento de relações (internas e externas) com indivíduos e/ou empresas que 
tenham recursos e experiência/conhecimento. As redes externas referem-se a todos os 
relacionamentos de empresas subsidiárias com parceiros de negócios, como sejam, fornecedores, 
instituições de pesquisa, entre outros. As redes internas referem-se a todos os relacionamentos entre 
empresas subsidiárias (Bjorkman & Forsgren, 2000), o que ajuda a explicar porque algumas 
empresas não seguem a forma sequencial dos modos de entrada. 
Quando as empresas estão incorporadas em redes interorganizacionais a sua estratégia é 
influenciada pela posição que a empresa tem nas redes, pelo que quanto maior o número e a 
profundidade das relações, maior será o envolvimento da empresa nos mercados internacionais, que 
está associado com a forma como a empresa gere e internaliza o conhecimento gerado nos 
mercados internacionais (Axlesson & Johanson, 1992). 
Assim, a posição da empresa na rede (mercado) é o elemento mais importante para a 
internacionalização e essa posição é definida com base em dois principais elementos: grau de 
internacionalização da empresa e grau de internacionalização da rede (Hosseini & Dadfar, 2012). 
Para Johanson e Matsson (1988), a internacionalização de empresas pode caraterizar-se em quatro 
estádios: (1) Early Starter (baixo grau de internacionalização da empresa e baixo grau de 
envolvimento na rede), (2) Late Starter (baixo grau de internacionalização/atividade em mercados 
internacionais e elevado envolvimento na rede, ou seja, elevada experiência internacional), (3) Lonely 
Starter (elevado grau de internacionalização, mas baixo grau de envolvimento na rede) e (4) 
International among others (elevado grau de internacionalização e envolvimento na rede). 
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Ainda assim, é de realçar que uma empresa pode manter a sua posição numa rede internacional, por 
via de: (1) expansão, construindo relacionamentos com empresas em novos países; (2) penetração 
aumentando o compromisso nas redes internacionais; (3) integração, integrando a sua posição nas 
redes em vários países. 
Para além disto, Andersson (1997) considera que quando se fala na internacionalização de uma 
empresa, principalmente na internacionalização de uma PME, é imprescindível salientar a figura do 
empreendedor pois é este que, assumindo o papel de estratega, encontra a combinação entre o que 
a empresa pode fazer (forças e fraquezas organizacionais) dentro do universo do que poderia fazer 
(oportunidades e ameaças ambientais). 
É neste contexto que surge o empreendedorismo internacional, que apesar de ser uma extensão do 
modelo de Uppsala é considerado como a combinação de comportamentos inovadores, proactivos e 
arriscados que atravessam as fronteiras nacionais, com o intuito de criar valor para a organização 
(McDougall & Oviatt, 2000). 
O empreendedorismo internacional possui uma forte relação com as redes/networks, pois estas 
ajudam os empresários a identificar as oportunidades internacionais, a estabelecer credibilidade e 
muitas vezes, conduzem a alianças e outras estratégias de cooperação (Oviatt & McDougall 2005). 
Assim, tal como Hilal & Hemais (2002) defendem, o processo de internacionalização das empresas 
não depende apenas dos recursos usados nos mercados estrangeiros mas também das redes de 
relacionamentos que a empresa é capaz de criar, bem como da capacidade empreendedora 
internacional da empresa. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia de estudo de Caso proposta por Yin (1984) é usada quando se pretende procurar, 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 
simultaneamente envolvidos diversos fatores e nos quais o investigador tem um escasso controlo 
sobre os acontecimentos reais. Este tipo de metodologia é a mais indicada para responder ao tipo de 
questões “como?” e “porquê?”, assumindo assim um caráter exploratório (Yin, 1984). 
Tendo por base esta metodologia, este artigo pretende responder à questão: “Como está a decorrer o 
processo de internacionalização da empresa ALFA?”, pelo que o objeto de análise será a própria 
organização referida. 
Para a elaboração deste artigo recorreu-se, primeiramente, à recolha de informação sobre a empresa 
(história, missão, recursos, evolução, etc.) e sobre os seus relatórios/documentos contabilísticos. 
Assim realizaram-se três entrevistas: uma ao gerente da empresa, outra ao responsável comercial e 
outra à contabilista da empresa. Para além disto, e como forma de enquadrar o caso, recorreu-se à 
observação direta.   
O objetivo final deste artigo é contribuir para o conhecimento acerca da internacionalização de PME e 
de como uma estratégia empreendedora, a confiança e as relações com possíveis parceiros, facilitam 
a sua eficaz concretização. 

4 ESTUDO DE CASO  

4.1. Apresentação e Análise da Empresa 

ALFA é uma PME do ramo da construção civil, nomeadamente da carpintaria de limpo, localizada em 
Sever do Vouga, distrito de Aveiro.  
Começou a sua atividade em 1991 como prestadora de serviços e cedência de mão-de-obra no ramo 
da carpintaria e pavimentos. Mais tarde, em 1999 assumiu a forma jurídica de Sociedade por Quotas, 
sociedade que mantém até hoje. Atualmente com 18 colaboradores e com uma área fabril coberta de 
1700 m

2
 dedica-se não só à prestação de serviços e mão-de-obra, como também à transformação e 

aplicação de madeiras. 
No que se refere a competências, podem-se destacar as seguintes: o saber trabalhar em resinas 
fenólicas (cabines WC, Portas fenólicas, Aros, Rodapés, Armários, Cacifos, Bancadas), os trabalhos 
de carpintaria exterior (revestimentos de fachadas em resinas fenólicas, viroc, equitone/euronit, 
decks) e os trabalhos de carpintaria de interior (portas, apainelados, escadas, rodapés, revestimento 
de tetos e paredes, armários de cozinha, roupeiros e outro tipo de mobiliário). Recentemente, e como 
forma de colmatar uma necessidade do mercado nacional e internacional, ALFA implementou o 
fabrico de janelas exteriores, em madeira, com elevado grau de eficácia termo acústica, 
representando já cerca de 10% do volume de faturação global da empresa. 
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A empresa atua essencialmente no mercado português, tendo como principais clientes as empresas 
de construção civil. Porém, a conjuntura económica aliada à crise no setor da construção civil e à 
deslocalização de empresas do setor para o exterior levou a empresa a procurar novos 
clientes/mercados. Deste modo, a empresa começou a analisar oportunidades de 
internacionalização, agarrando a oportunidade que se apresentou no exterior, como prestadora de 
serviços de carpintaria. 
A empresa desde a sua constituição foi sempre pautada por níveis de crescimento satisfatórios, que 
se refletiram num aumento da competência dos seus recursos humanos, num aumento e 
modernização dos seus equipamentos técnicos e consequentemente num aumento das suas 
instalações físicas. 
De acordo com dados recolhidos junto da empresa (tabela 1), o ano de 2010 foi o melhor ano para a 
empresa, que ascendeu a um volume de negócios de 1,5 milhão de euros. Este valor deveu-se em 
parte aos trabalhos fornecidos no âmbito do programa de renovação e modernização do parque 
escolar português, incitado pelo Estado Português e que previa a requalificação e modernização de 
mais de 300 escolas no período de 2007 a 2015. 
Neste ano, empregou cerca de 26 pessoas e executou a especialidade de carpintaria de limpo em 8 
obras todas com período de execução em simultâneo e relativas a um único cliente. 
No ano de 2012, começou-se a sentir a quebra/crise na construção e nas obras públicas, afetando 
empresas construtoras e os respetivos subempreiteiros. ALFA não foi exceção, vendo-se forçada a 
diminuir os seus recursos humanos, passando para 17 colaboradores. A partir desta altura, a 
empresa ficou recetiva a possíveis oportunidades de exportar o seu know-how e operar em mercados 
externos. Neste sentido, um cliente com quem a empresa já tinha estabelecido o primeiro contato em 
2011, dirigiu-lhe um convite para executar um trabalho de assentamento em Espanha. A empresa 
depois de ponderar, aceitou a proposta vendo neste trabalho uma oportunidade para adquirir 
experiência e conhecimento, relativamente à atuação em mercados externos e em relação às 
especificidades do mercado Espanhol, pois ao ser um mercado de proximidade geográfica, poderia 
fazer parte dos destinos a considerar, numa futura estratégia de internacionalização da empresa. 
O ano de 2013 ficou marcado pela crise económico-financeira do país que teve um forte impacto no 
setor da construção e imobiliário, considerado um setor vital para o desenvolvimento da economia de 
um país, envolvendo não só empresas de construção civil, como também todas as outras que lhe 
estão subjacentes. 
Assim, muitas empresas construtoras viram-se obrigadas a internacionalizar e a procurar novos 
mercados para assim poderem continuar a operar no mercado e a gerar riqueza. ALFA foi uma das 
empresas afetadas pela crise, procurando colmatar a situação aumentando o seu leque de clientes 
(de 24 para 31 clientes) e apostando na possibilidade de executar trabalhos no exterior, agindo, por 
enquanto, como subempreiteiro de outras empresas que já operavam nesses mercados. 
Neste seguimento, é mais uma vez desafiada pelo cliente, para quem no ano de 2011 executou 
serviços de assentamento em Espanha, para realizar um outro trabalho em França. Usufruindo do 
conhecimento e experiência que havia adquirido no mercado espanhol e no relacionamento com esse 
cliente, a empresa decide executar o trabalho, considerando uma boa oportunidade para aprofundar 
conhecimentos acerca de como negociar em mercados internacionais e de como atuar no mercado 
Francês (mercado que a empresa considera interessante para o possível prosseguimento de uma 
estratégia de internacionalização). 
Um ano depois, em 2014, o setor da construção civil nacional continuou em crise, assistindo-se, 
porém, a um abrandamento da tendência de queda. ALFA continuou a apostar nas suas 
competências e no seu know-how, mostrando-se favorável e predisposta à prestação de serviços no 
exterior e à aquisição de novos clientes nacionais e internacionais.  
Nesse mesmo ano, ALFA, fruto do trabalho realizado e da relação estabelecida com a empresa com 
quem começou a operar em 2011, conseguiu estabelecer contatos com uma outra empresa 
construtora que até possui raízes portuguesas, e que lhe propôs a realização de trabalhos de 
carpintaria de limpo em 3 obras da sua empreitada, acabando por lhe adjudicar esses mesmos 
trabalhos. Isso repercutiu-se na necessidade de recrutar mão-de-obra especializada em carpintaria 
de limpo, aumentando o grupo de trabalho para 18 elementos e posteriormente num aumento do 
volume de negócios.  
De destacar ainda, que desde 2012 que ALFA é galardoada com o Estatuto PME Líder

5
, tendo sido 

mesmo distinguida com o Estatuto de PME Excelencia’13
6
, no ano de 2013. 

                                                      
5
 Pelo seu desempenho económico-financeiro e perfil de risco foi distinguida como PME Líder’12, PME Líder’13, PME Líder’14. 

6
 O Estatuto PME Excelência é uma iniciativa do IAPMEI, em parceria com a Banca e o Turismo de Portugal, que visa 

distinguir, a partir do universo das PME Líder, o conjunto de pequenas e médias empresas que evidenciam os melhores 
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Tabela 3 - Síntese da atividade da ALFA (2010-2014) 

 

4.2. Abertura aos Mercados Internacionais - Aposta no Mercado Francês 

Tal como já foi referido, a empresa em estudo, atua essencialmente no mercado português; porém a 
instabilidade económica e a acentuada quebra no setor da construção civil, fê-la repensar a sua 
estratégia de atuação, procurando diversificar a sua carteira de clientes e apostando em novos 
mercados. Ao ter agarrado a oportunidade de fornecer e prestar os seus serviços em Espanha e 
França, adquiriu experiência e conhecimento sobre como atuar em mercados externos e isso trouxe-
lhe a possibilidade de estreitar laços com esses clientes e incitar uma estratégia de 
internacionalização mais consciente e que vai de encontro às necessidades dos clientes e à 
capacidade e recursos da empresa. 
Os trabalhos, a experiência e os contactos estabelecidos até então, traduziram-se num aumento de 
interesse e numa predisposição em atuar no mercado francês. No entanto, a empresa nunca 
descartou a possibilidade de se expandir e internacionalizar para outros mercados/países. 
Passando de uma abordagem orientada para as oportunidades, ALFA segue agora, uma abordagem 
sistemática, recorrendo a uma ferramenta de avaliação que implica (Tookey, 1975): estabelecer 
critérios para a seleção, pesquisar o potencial dos mercados, classificá-los de acordo com os critérios 
estabelecidos e selecionar os mais adequados. 
Assim e seguindo uma lógica de seleção sistemática, apresenta-se de seguida os resultados da 
matriz de seleção de mercados (tabela 2), na qual se analisa do ponto de vista da atratividade e do 
risco um conjunto de países/mercados com relevância para ALFA exercer a sua atividade. De referir 
que, esta é uma ferramenta complexa e ao mesmo tempo algo subjetiva, pelo que o que se 
apresentará de seguida é apenas elucidativo de quais as melhores opções a tomar pela empresa, 
carecendo depois, de outros elementos e outras análises que tornem o processo de 
internacionalização consciente, responsável e de sucesso. 
 

Tabela 4 - Síntese da análise aos mercados de entrada 

 
 
De acordo com a tabela, perceciona-se que no critério atratividade, os mercados/países mais 
atrativos são Brasil e Angola e os menos atrativos são Marrocos e Moçambique. Por sua vez, no que 
respeita ao critério risco, os mercados/países mais interessantes são a Bélgica, França e Espanha 
com um baixo nível de risco e os menos interessantes são o Brasil e Angola, que comparativamente 
com os outros países em análise, possuem um nível mais elevado de risco.  
Deste modo, é possível concluir que os países que conciliam um bom nível de atratividade e de risco 
são a França, Bélgica e Espanha, mercados que curiosamente, a empresa já tinha interesse em 
operar, principalmente no que respeita ao mercado francês. No entanto, é de apontar como bastante 
atrativos, mercados como Angola e Brasil, apesar de possuírem um nível de risco médio, indiciando 
que se a empresa quiser apostar nestes mercados, terá de o fazer de forma consciente, cautelosa e 
responsável, para “não deitar tudo a perder”. 
Angola e Brasil são economias que nos últimos anos têm crescido bastante, tornando-se pontos de 
atração para muitas pessoas e empresas portuguesas, principalmente do ramo da construção civil. 

                                                                                                                                                                      
desempenhos e perfis de risco, no contexto da estrutura empresarial nacional. Neste sentido, as empresas são selecionadas 
com base nos critérios de PME Líder, cumprindo adicionalmente outros critérios de cariz económico-financeiro. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Volume de Negócios 1.5 M € 1.07 M €   1.03 M € 0.93 M € € 1.07 

Nº de Funcionários (média anual) ≈ 26 ≈ 17 ≈ 18 ≈ 15 ≈ 18 

Nº. de Clientes 14 17 24 31 29 
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Para além disto, possuem uma grande proximidade histórica, cultural e linguística, aliados à partilha 
de quadros de referência sociais, tornando-os países/mercados ainda mais apetecíveis para as 
empresas portuguesas. 
Contudo, são mercados que partilham de um risco médio alto, sendo estes dados corroborados pelas 
Fichas de Mercado, desenvolvidas pela AICEP, que indicam que o Risco geral, político e económico, 
à data de Junho de 2014, para o mercado angolano era de B e para o mercado brasileiro era de 
BBB

7
. Para além disto, segundo dados do COSEC – Maio 2014, o risco de crédito, numa escala de 1 

a 7 (1 – risco menor; 7 – risco maior) situa-se no patamar 5 para o mercado angolano e no patamar 3 
para o mercado brasileiro.  
Além disto, Angola é um país com um baixo nível de investimento privado, muito dependente das 
receitas do petróleo e tal como as economias ricas em recursos naturais têm associado à exploração 
de recursos a sobrevalorização da moeda local, a consequente perda de competitividade da indústria 
local e a falta de incentivo para a produção no setor não petrolífero. Associado a isto, possui elevada 
burocracia, falta de transparência ou grande instabilidade política, regulação deficiente e/ou 
inexistente, dificuldades de pagamento, inconvertibilidade da moeda, etc. 
O Brasil possui melhor situação económica e financeira que Angola, porém, é um mercado bastante 
protecionista que promove o crescimento e o desenvolvimento das empresas nacionais, dificultando a 
entrada e a implementação de outras empresas, com sistema fiscal complexo, impostos de 
importação calculados em cascata, elevada carga tributária à importação, elevados custos 
operacionais e de logística, forte burocracia, etc. 
Todos estes motivos levaram a que ALFA pesasse bem as vantagens e desvantagens que retiraria 
da sua entrada nestes mercados, considerando que, tendo em conta os seus recursos estes 
mercados não seriam os ideais para uma primeira experiência fora do mercado nacional (sua zona de 
conforto). 
Posto isto, a empresa optou por iniciar o seu processo de internacionalização, apostando 
primeiramente no mercado francês, aproveitando a oportunidade surgida e vendo nesta uma forma 
de aprender, adquirir conhecimento e estabelecer relações, que futuramente lhe possam permitir uma 
internacionalização mais efetiva neste mercado, com o estabelecimento de uma filial, por exemplo. 
Porém, outros fatores foram ponderados e analisados. Um deles foi a proximidade geográfica, 
histórica e cultural, concluindo-se que o facto de ambos os países partilharem o mesmo espaço 
europeu, facilita a livre circulação de bens e pessoas; e que a numerosa e respeitada comunidade 
portuguesa que vive no mercado francês é fator de união e diálogo permanentes. Outro fator foi, o 
risco que o país apresentava, comparando-o com o risco de outros mercados mais atrativos (Angola 
e Brasil), constatando-se que, à data de Agosto de 2014, o mercado francês possuía um risco baixo: 
risco do país e de estrutura económica categoria A e risco político AA.  
Por outro lado, é um país com boas vias de comunicação, com estruturas empresariais fortes e que 
promove uma política de incentivos ao investimento estrangeiro, repercutindo-se num quadro jurídico 
relativamente seguro, aquando da instalação em França, e na eventual concessão de ajudas 
financeiras ou apoios fiscais, tendo em conta o favorecimento do desenvolvimento económico de 
diferentes regiões francesas. 
Contudo, existem alguns aspetos que a empresa deve ter em conta, procurando adaptar-se da 
melhor forma como sejam: o estabelecimento de negócios em língua francesa, exigindo que a 
administração e/ou direção saibam comunicar e escrever corretamente em francês e estar atentos às 
diferenças culturais entre os dois países; a forte concorrência dos países de leste, derivado da sua 
proximidade geográfica; e as dificuldades nos concursos públicos, já que a maior parte são ganhos 
por empresas francesas. 
Como forma de colmatar estas dificuldades e firmar a sua posição e a qualidade do seu trabalho no 
mercado francês, ALFA considera importante o estabelecimento de parcerias e a 
construção/manutenção de relacionamentos com os seus parceiros. 

5 CONCLUSÕES 

A internacionalização é um fenómeno que nas últimas décadas tem sido alvo de muita pesquisa, 
seguindo diferentes pontos de vista. No entanto, tal como Crick e Spence (2005) defendem, não 
existe uma única teoria que explique o processo de internacionalização e as estratégias adotadas por 
uma empresa. Neste sentido, o presente artigo procurou explicar o processo de internacionalização 
de ALFA através das seguintes teorias: teoria das redes nos relacionamentos e da 
internacionalização empreendedora. 

                                                      
7
 O Risco do País divide-se entre as categorias AAA- risco menor e D – risco maior. 
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A teoria da internacionalização baseada nas redes, desenvolvida por Johanson e Matsson (1988), 
explica como os relacionamentos que a empresa estabelece com os seus clientes, distribuidores, 
fornecedores, concorrentes e governo sustentam a internacionalização da empresa. Porém, neste 
estudo de caso, ALFA conseguiu entrar numa rede internacional e o seu processo de 
internacionalização foi afetado por isso. 
ALFA, segundo a tipologia de Johanson e Matsson (1988), pode ser considerada como uma Early 
Starter dado que, devido à sua expansão recente para mercados internacionais, possui baixo grau de 
internacionalização e baixo grau de envolvimento na rede. Contudo, os autores defendem que este 
tipo de empresas podem ser encorajadas a internacionalizar-se tirando proveito das empresas da 
rede com as quais tenham contatos próximos. Esta situação aconteceu com ALFA, através de várias 
propostas que lhe foram dirigidas por potenciais clientes que operavam no estrangeiro, 
nomeadamente em Espanha e França. Assim, e depois de pesar as vantagens de internacionalização 
para mercados como Brasil ou Angola, ALFA decidiu aproveitar essas oportunidades, adquirindo 
conhecimento e experiência em mercados internacionais como Espanha ou França. 
ALFA é uma PME que quando foi estabelecida não tinha como opção estratégica produzir e exercer a 
atividade de carpintaria de limpo em mercados internacionais. Porém, a crise económica e financeira 
sentida no mercado doméstico e posteriormente no setor da construção civil levou-a a ponderar essa 
possibilidade, pois considera-se ter recursos humanos, financeiros, tecnológicos e conhecimento 
técnico para uma expansão em mercados internacionais. 
ALFA está consciente de que a sua única fraqueza é a falta de experiência e conhecimento no 
mercado externo, pelo que decidiu estar atenta a novas oportunidades de negócio internacionais e 
trabalhar com clientes com quem já estava familiarizado e que fazem parte de uma rede familiar onde 
o risco é menor do que em mercados como Angola ou Brasil. Deste modo, ALFA seguiu os seus 
clientes nacionais nos mercados internacionais; no entanto, apesar de ter clientes em mercados 
muito atrativos (como é o caso de Angola), preferiu apostar em mercados geograficamente mais 
próximos e ao mesmo tempo mais estáveis do ponto de vista económico e político, como sejam 
Espanha e França. 
Tal com referido, o papel do empreendedor é muito importante no processo de internacionalização. 
No caso de ALFA, esse mesmo papel também se notou, pois assim que a precariedade do mercado 
interno surgiu, houve uma perspetiva de deteção de oportunidades que entrou em jogo. França, 
Bélgica, Argélia, Espanha, Angola, Moçambique e Brasil foram apenas alguns dos mercados 
analisados de forma sistemática em busca de novas oportunidades de negócio. Dentro da perspetiva 
empresarial, o próprio ato de internacionalização pode ser considerado como um ato empreendedor. 
No caso de ALFA, a procura por novas oportunidades foi analisada de forma pragmática, tentando 
minimizar os riscos e maximizar os lucros. Embora possa ser considerada uma internacionalização 
passiva, dado que foi resultado da recessão do mercado português, o papel de empreendedor na 
deteção de novas oportunidades foi premente no processo de internacionalização. 
Além disso, nas PME o conhecimento, no que respeita aos relacionamentos é frequentemente 
concentrado numa única pessoa, pelo que o empreendedor possui um papel de destaque no 
processo de internacionalização, como foi o caso nesta empresa. Como tal, e à luz do que Oviatt e 
McDougall (2005) defendem, a participação do empreendedor em redes externas permitiu identificar 
oportunidades internacionais, estabelecer a credibilidade para o futuro e intensificar relacionamentos. 
Se a entrada no mercado francês tiver sido alcançada, ALFA encontra-se já a enfrentar novos 
desafios: antecipadamente ao seguir uma estratégia baseada no relacionamento, não só vai manter 
esses relacionamentos no exterior, como pode aprofundá-los e daí tirar mais proveito da rede em que 
operam. Em termos de perspetiva empreendedora, se a entrada no mercado já foi alcançada, o 
relacionamento tem que ser aprofundado, a fim de se tornar numa estratégia a médio prazo.  
Por fim, conclui-se que o processo de internacionalização é muito importante para as empresas. Para 
uma PME, quando bem planeada e estruturada, é um impulso para o crescimento e aumento da 
rentabilidade. Porém, há que ter em conta que este é um processo que implica alguns riscos e 
custos, como sejam a dificuldade em ultrapassar barreiras à entrada, a adequação da qualidade e da 
versatilidade dos recursos da empresa às novas condicionantes do mercado e a dispersão dos 
esforços da empresa por vários mercados (Moreira, 2004). Uma das formas de ultrapassar estas 
dificuldades e de conseguir uma internacionalização mais consistente é apostar nas redes e nos 
relacionamentos com os parceiros. 
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Abstract 

People all have conceptions about what it means to be creative and most of the time these theories 
are mistakenly linked to two types of individuals: the “geniuses”, who with an inexplicable Dionysian 
act of muse-making give the world awe-inspiring “gifts”, and the “creatives”, who no matter what they 
do it is going to be creative. Thankfully, research puts forward an entirely distinct framework where the 
phenomenon of being creative is seen in a different light: all humans are capable of creative behaviour 
in some domain, some of the time, and the level and frequency of this behaviour is influenced by a 
variety of factors and not solely determined by our genes (albeit still an internal factor to be 
considered). The proposed study will posit its focus on the relationship between creativity, intelligence, 
and work style - by assessing the level of expertise and motivation - and spirituality in order to 
determine the extent to which these variables imprint the human creative potential. Our exploratory 
research, based on ten personal interviews, indicates most notably that “normal” people do not use 
creativity in their professions to the extent that more “successful” people do. Abiding by the rules may 
lead to keeping one’s job, and may actually equate to being “intelligent”, according to normal people, 
but in the absence of some degree of regular risk-taking and a creative stance, excelling to the point of 
recognition by one’s peers, and society in general, may be very difficult if not impossible. Motivation by 
external rewards (e.g. one’s salary, rather than being motivated by intrinsic motivation) is also more 
evident in the case of the normal people in the sample.  

Keywords: Creativity, Intelligence, Expertise, Motivation, Spirituality.  

1 INTRODUCTION 

Conventional wisdom has led us to believe that all creative acts are natural only to a restricted, 
exclusive group of people, the so called “geniuses” - those who were lucky enough to be bestowed 
with a “kiss from God on their brow”, allowing them to achieve major breakthroughs or create 
marvelous pieces of art with little or no effort at all. There is also a general belief that creativity is an 
inherent trait of creative people “which implies that whatever a “creative person” does must be 
creative” (Amabile, 1996, p.2). Fortunately for the rest of us - mere mortals - considerable research in 
recent decades has shown that these principles couldn’t be more questionable. Creativity is, among 
other things, the result of hard work and discipline (Sternberg and O’Hara, 2000; Tharp, 2003), and 
the level and frequency of creativity can be influenced by internal variables, such as backgrounds, 
personality traits, work styles, intelligence to name a few (Amabile, 1996), and by exterior variables, 
notably by social environmental factors (Amabile, 1996). 

This exploratory study will solely focus on a person-centred approach. In this context, we find that it is 
fundamental to look at the relationship between creativity and intelligence, creativity and work style (by 
assessing the level of expertise and the forms of motivation – intrinsic or extrinsic), and creativity and 
spirituality. 

It is so far unclear how creativity and intelligence are related (Amabile, 1996; Sternberg and O’Hara, 
2000; Jauk et al., 2013), to an extent because no one knows for certain what intelligence is 
(Sternberg, 2000). Similarly to creativity, there are all sorts of theories surrounding the concept of 
intelligence and even the so-called “experts” haven’t reached a consensus (Sternberg, 2000). 

Creativity is part of a learning process so it makes sense to analyse how the level of expertise and 
motivation – and whether its source is internal or external – contributes to elevate one’s creative 
behaviour (Amabile, 1996; Sternberg and O’Hara, 2000; Amabile and Fisher, 2009; Bernstein and 
Barrett, 2011).  
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In addition, creativity has been linked to a highly developed spiritual awareness but the role of 
spirituality in assisting the creative act is yet to be determined (Emmons, 2000; Kauanui et al., 2008). 

The objective of this study is to interview recognizably creative individuals, from different walks of life, 
who have attained recognition and success in their careers, and to contrast these testimonies with 
those of so-called “normal” people – people who have regular jobs and do not excel in their 
professions or industries.  

Grounded theory (Elharidy et al., 2008), whereby the voices in the data lead to theory development, is 
the methodology to be used, following a transcription of the interviews (previously audio recorded) and 
subsequent codification of the data (Gibbs, 2007). A new theoretical model is to be the result of the 
research. 

2 LITERATURE REVIEW 

2.1 Creativity and Intelligence 

Although empirical creativity research is seated on a scientific tradition of over 60 years of 
investigation (Jauk et al., 2013), it is still unclear how creativity and intelligence correlate (Amabile, 
1996; Sternberg and O’Hara, 2000; Jauk et al., 2013). On the one hand, the concept of intelligence 
itself is blurry (Emmons, 2000). As Sternberg (2000) so elaborately has put it in his Handbook of 
Intelligence “Looked at in one way, everyone knows what intelligence is; looked at in another way, no 
one does” (Sternberg, 2000, p.3), so it is not surprising to see the diversity of conceptions that 
naturally emerge from people’s perceptions and evaluations of their own intelligence and that of 
others. On the other hand, the concept of creativity can been seen as “mysterious, vague, slippery, or 
ephemeral” (Amabile, 1996, p.4) but has long been conceived as a process through which one 
produces new and useful appropriate solutions for a given problem, no matter what the domain 
(Amabile, 1996; Sternberg and O’Hara, 2000; Fisher and Amabile, 2009). The underlying idea that 
arises from this definition is that creativity is critical to the modification or shaping of environments, 
and, in the same way, intelligence can be seen as the ability to adapt to one’s environment (Sternberg 
and O’Hara, 2000). Therefore, we could assume that because the two concepts share the element of 
adaptation it would be straightforward to understand the relationship between creativity and 
intelligence, however, the multiplicity of definitions of both intelligence and creativity make it very 
difficult to reach a consensus on how they relate: Is intelligence a superset of creativity? Is intelligence 
a subset of creativity? Are intelligence and creativity overlapping sets? Are intelligence and creativity 
coincidental sets? Are intelligence and creativity disjointed sets? (Sternberg and O’Hara, 2000).  

2.2 Creativity and Work Style  

2.2.1 Expertise 

In order for an individual to be considered creative he or she needs to find solutions or paths to 
solutions that were never located and/or used before, appropriate (and thus adaptive) to the 
environment. These solutions are only made possible through experience and knowledge in an effort 
to develop automatic procedures that in turn set free cognitive resources for novel tasks (Lubart, 
2003). In that sense, to be creative one has to prepare himself or herself to be creative. Creativity is 
the result of a learning process that involves hard work and discipline that can be translated by a 
certain level of expertise in a given domain. For Amabile (1996, p.5) expertise is “the foundation for all 
creative work” and she is not alone in thinking thus. Researchers, such as Ericsson (2007) (Hambrick 
et al, 2013; Ericsson, 2013), Gardner (1993) and Simon (1994), have also argued that significant 
creative production seems to require ten years of active work in a field (Sternberg and O’Hara, 2000). 
Expertise will therefore determine how capable an individual will be in a certain domain, which in turn 
will be determined by how hard one works for it (Sternberg and O’Hara, 2000). This component is the 
problem solver’s tool to generate novel, useful and appropriate solutions and the level of novelty, 
usefulness and appropriateness is a function of the individual’s knowledge, technical proficiency and 
talent in the target work field (Amabile, 1996; Amabile and Fisher, 2009) – the more educated and 
experienced the individual is in a domain, the more he or she will be creative in this particular domain 
(Amabile and Fisher, 2009). A person’s expertise base allows the comprehension of a problem, 
preventing the individual from reinventing already existing ideas, and helps one to be open to events 
that arise by chance. At the opposite end of the spectrum resides the idea that expertise may hinder 
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creativity in the sense that knowledge may lead to unsuitable solutions driven by promptly available 
but inappropriate information (Lubart, 2003).  

2.2.2 Motivation 

No amount of skill can compensate for a lack of motivation to solve a problem or do a task (Oliveira, 
1993). Unlike expertise, the level of motivation will determine what an individual actually will do 
(Mansfield and Oliveira, 1994; Amabile, 1996; Amabile and Fisher, 2009). One can do work because it 
is interesting, engaging and challenging - intrinsic motivation - or because it is driven by the desire to 
achieve a goal, such as a reward or meeting a deadline or avoid punishment – extrinsic motivation 
(Amabile, 1996; Kauanui et al., 2008; Amabile and Fisher, 2009). On the one hand, a lack of intrinsic 
motivation will cause the individual not to perform the activity or do it in a way that simply meets the 
extrinsic goals. On the other hand, a high level of intrinsic motivation can make up for a lack of 
domain-relevant skills or creativity-relevant-skills. All in all, it is the degree of intrinsic motivation that 
will determine the extent to which the individual engages “his domain-relevant skills and creativity-
relevant-skills in the service of creative performance” (Amabile, 1996, p.7). When one is fully 
committed to one’s work, totally absorbed and engaged in it, positive feelings may arise from there 
(Amabile and Fisher, 2009), and in its highest forms intrinsic motivation can be matched to a feeling of 
passion (Emmons, 2000; Kauanui et al., 2008; Amabile and Fisher, 2009). 

2.3 Creativity and Spirituality 

Spirituality and religion are often perceived as synonymous constructs. A clear distinction between 
spirituality and religion is put forward by the respected Dalai Lama. In his view, religion is concerned 
with faith in the claims of salvation, it involves the acceptance of some sort of metaphysical or 
supernatural reality, and is connected with religious teachings or dogma, and ritual prayers. Spirituality 
in turn is concerned with the basic qualities of the human spirit (basic as in qualities that we all are 
born with), such as human affection, a sense of involvement, honesty, discipline and human 
intelligence properly guided by good motivation, which brings happiness to both self and others 
(Kauanui et al., 2010). 

All in all, spirituality may be perceived as a set of value system, world views, beliefs, practices and 
behaviours that shape the way the individual perceives the meaning and purpose of his or her life and 
consequently influence the degree of commitment vis-à-vis the objects and principles that define his or 
her sphere of life (Emmons, 2000). For Emmons (2000, p.4) spirituality is the “personal expression of 
ultimate concern”.  

Spirituality may be critical to how we operate in all walks of life, be it personal or professional. Human 
beings are goal-oriented, constantly engaged in the pursuing of personal, meaningfully defined goals, 
which in turn come forward as the individual’s implicit and/or explicit motives, and basic needs 
(Emmons, 2000). Spirituality helps define what people should be striving for in their lives, functioning 
almost as a mapping system that gives direction to a person’s ultimate concerns in life (Emmons, 
2000), and in that way helping individuals find a purpose and meaning for their lives.  

It has been suggested that the workplace can function as an individual’s source for wholeness and 
integration, a way to find life purpose (Kauanui et al., 2008). For many, at a certain point in life, work 
becomes a vocation, or in other words, a calling (Kauanui et al., 2008). This calling is the “expression 
of personal essence, the inner core, the ‘voice’ within that must surface” (Kauanui et al., 2008, p.163) - 
the ‘self’. Personal fulfilment plays a significant role in spirituality at work (Kauanui et al., 2008) 
because it arises from deep within the ‘self’. Fulfilling purpose provides a profound sense of identity, 
belonging, and direction, giving meaning to life. In line with this reasoning, work and task performance 
are embodied as a form of intrinsic motivation (Kauanui et al., 2008).  

3 METHODOLOGY 

The present research study will follow the Grounded Theory Method (GTM) (Elharidy et al., 2008) for 
theory creation, whereby “the researcher moves from data to theory” (Remenyi, 2013, p.5, in Oliveira, 
2014). On the one hand, during the process of theory building researchers must become as intimately 
close with the data as possible, “while remaining constantly involved with their emerging analyses.” 
(Bryant and Charmaz, 2007, p.1). In a synergetic effort, data collection and analysis progress in 
chorus, while each of the forces fuels one another (Bryant and Charmaz, 2007). It is therefore not 
advisable to previously review all the literature in the given domain and thus lead the researcher “to be 
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so steeped in the literature that he or she is constrained and even stifled by it." (Corbin and Strauss, 
2008, p.36).  

On the other hand, it is essential, and to some extent inevitable, to relate materials from the existing 
literature to the researchers’ prior experiences in the process (Kauanui et al., 2008). It is therefore 
required to set in motion basic descriptions in order to organize data into specific categories 
“according to their properties and dimensions and then using description, to elucidate those 
categories” (Strauss & Corbin, 1998, p.21, in Kauanui et al., 2008).  

Data saturation involves gathering data until researchers find that “no new data are emerging” (Corbin 
and Strauss, 2008, p.143) and this was the case with this research, albeit still recognized as being 
exploratory in nature. That is, the objective was “to collect some data to determine whether a topic is 
indeed worthy of further investigation” (Yin, 2012, p.5).  

3.1 Theory Building – Initial Exploration 

At this stage, the present exploratory study consists of a sample of ten interviewees, five who fall in 
the outliers category, with the others falling in the regular category.  

An interview script with a combination of closed-ended questions and open-ended questions was 
employed so that the interview inquiry process could give a window into what the interviewees were 
thinking and in that way evolve without narrowing the rich flow of data. Five key areas of investigation 
were delved into: creativity, intelligence, expertise, motivation, and spirituality. 

The interview script was written in English and translated into Portuguese afterwards, by one of the 
authors who is bi-lingual, and administered in Portuguese to the Portuguese respondents, in order to 
prevent any constraints such as misunderstood questions, misleading answers and inversely 
potentiate the flowing of ideas of the Portuguese speaking interviewees. In sum, native speakers, both 
English and Portuguese, ensured the quality of the interview scripts in English and Portuguese, as 
well as ensuring that the translation to English of the relevant data extracted from the interviews was 
accurate.  

The duration of the interviews varied between 15 and 40 minutes. The interviews were audio-recorded 
and fully transcribed into a Word file. The researchers carefully read the transcribed interview 
narratives and highlighted sections pertinent to the areas being analysed.  

It is recommended that, in the future, the data collected from the interviews should be organized into 
several distinct descriptive segments – according to its characteristics and properties - in order for the 
researchers to become familiar with the data and at a later stage of the research observe, follow 
themes and trails, detect patterns, have those patterns disconfirmed and in a reverse fashion have 
them verified with further data (Pettigrew, 1990). The process will then be followed by the coding of 
the data, a fundamental tool of GTM that will be applied to bring to light the emerging theory from the 
field (Elharidy et al., 2008).  

Two important dimensions to be taken into account during data analysis are: a) cross-case analysis 
(Kauanui et al., 2008) that will be used to compare and contrast constructs forcing the researcher to 
go further than the initial impressions and in this way make sure that the theory comes to a close fit 
with the data (Kauanui et al., 2008); and b) triangulation that will be applied to support the reliability 
and the validity of the data (Pettigrew, 1990).  

This methodology will be used to cross-check different types of data and thus identify the 
particularities and strengths of the various data collection methods – interviews can be providers of 
depth, subtlety, and personal feeling but may also result in low factual detail; documents in turn can 
provide facts but at the same time are conditioned by the possibility of selective deposit and survival; 
direct observation can help the researcher identify discrepancies between what has been said in an 
interview and what people actually do (Pettigrew, 1990). 
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3.2 Data Collection: An exploratory analysis 

3.2.1 Outliers 

When things or phenomena lie outside normal experience they are described as “outliers”. Within this 
context, the outliers are men and women who are outside of ordinary experience

8
 (Gladwell, 2008).  

In line with the description above, five men and women (aged 36 years to 45 years old) were 
interviewed between November 2014 and April 2015. This sample was composed by two researchers 
in the field of Real-Time and Embedded Computing Systems, one in the field of Economics and 
Innovation - all three Professors - a coach, who is an expert consultant in the areas of Creativity, 
Emotional Intelligence, Communication, Dramatic Expression, Coaching, Leadership and Teamwork – 
all four have won awards for their work, and the CEO and founder of Ask for Alchemy, a company that 
integrates management methodologies and holistic practices with the aim of developing spiritual 
capital inside organizations.  

In what concerns creativity all five interviewees held certain principles in common. They all agreed that 
the creative construct was related to problem-solving, to finding innovative solutions for unexpected 
problems, for example: “to do something in a novel way, either something completely new or to 
combine pre-existing elements in an innovative way and to add in this way to what was there before” 
and “it is having a problem and solving it in an innovative way”. However, the appropriateness factor 
was not evident in any of the respondents’ answers. Nonetheless some mentioned that creativity 
“depends on the domain” and that people can be “creative in many different activities”, which in part is 
related to finding suitable solutions for a given problem, in a given domain. One can be a very creative 
choreographer but that doesn’t mean that this level of creativity can be extrapolated into other fields of 
activity. Another element that arises from here is the one of adaptation. The coach admitted that he 
has the need to adapt to the environment otherwise “Be creative or die.” Interestingly, the same 
interviewee perceived creativity as a mindset, a (happy) state of being: “a state […] that has to do with 
the mood of the inner clown, a way of being in things where you are playing with everything, you are 
playing with the world, with people, with your own thoughts, when you put everything upside down”, an 
interesting side of creativity as this mindset may influence the level and frequency of creativity as an 
intrinsic motivator because in its highest forms intrinsic motivation can be matched to positive feelings, 
such as passion. All five subjects acknowledge that their own creativity is the result of hard work and 
discipline – one of the interviewees even said that his creativity is “one percent inspiration and ninety-
nine of perspiration”. Even though this is clear, the idea that creativity is “something innate” is still 
present yet it is something “which can be trained”.  

Similarly to creativity, most of the respondents have the opinion that intelligence is mostly related to 
problem-solving; that is, it is the capacity of “making decisions that are appropriate to the given 
problem”, in other words, the capacity to adapt to the context in order for the person to “take such 
appropriate decisions”, which in turn is “sometimes associated with what we understand to be 
creativity”. In line with what has been said above, the element of adaptation through the process of 
problem solving may put in evidence the relation between creativity and intelligence. Moreover, all 
shared the idea that intelligence is not a linear construct in the sense that it is not only linked to 
cognitive abilities, for instance one of the Real-Time and Embedded Computing Systems researchers 
and the coach respectively said: “I have a mind that is very good from the point of view of computer 
problems, which comes from mathematics. But I can recognize that there are intelligent people for 
other reasons”, and “For me there are eight types of intelligence.” (the interviewee makes reference to 
Gardner’s Multiple Intelligences Model), to name some examples.  

As evidenced before, expertise plays an important role in the creativity of the interviewees. They all 
admitted that one or more of the following factors - preparation, hard work, and experience - was 
fundamental to reach the level of creativity where they were at. Most of them mentioned working 
between 45-50 hours per week, during the weekend as well and sometimes even during the holidays.  

In terms of motivation three of the subjects viewed internal rewards, such as “personal satisfaction”, a 
sense of personal worth, “the pleasure provided by the activity being developed”, as the main 
propellant to creativity. One of the subjects admitted that both internal and external rewards were very 
important: “I'm at my best (…) when I'm working for internal momentum. […] But the truth is that one 
has to be well paid in order to produce higher quality work.” This shows that intrinsic and extrinsic 

                                                      
8
 http://gladwell.com/outliers/outliers-q-and-a-with-malcolm/, retrieved April 30, 2015. 
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rewards may correlate. Some other external factors are referred by some of the remaining 
respondents: “the recognition by others and the importance of our work” and the possibility of 
travelling are pointed as important motivators. From these indications a social dimension of motivation 
stands out that denotes the (positive) effects that creative work produces on the self and others.  

From the interviews performed it was made clear that the variable of spirituality is by far the less 
unambiguous. Most respondents had difficulties discussing the given matter. The line between 
spirituality and religion was unclear for most of them, probably because the two concepts are seen as 
synonyms: “I believe that the human spirit is something that exists and it is extremely important.” but 
later the same interviewee stated that he believed in the human spirit and not in spirituality thus in 
religion. For example, the Economics and Innovation researcher admitted that she confounded 
spirituality with religion because it was “difficult for our brain to distinguish one thing from the other”. 
Nonetheless, all held one thing in common and that was that spirituality (whatever the sense the 
interviewees make out of the concept) was important for their sphere of life. Most of the subjects 
believed that spirituality contributed at some extent to their professional success. One respondent 
understood that he was a better professional since he had become a spiritual person because 
spirituality helped him to be “more fluid, more creative, (…) more connected to people.” Another 
respondent affirmed that believing in spirituality motivated him more.  

3.2.2 Normal people 

The concept of being “normal” is hard to define. According to the Oxford Dictionaries online, normal 
means “conforming to a standard; usual, typical or expected… free from physical or mental disorders”. 
Gladwell (2008) relates normal to being of everyday experience, where normal rules apply versus 
being an outlier – that is, an extremely successful person who has thrived beyond what is deemed 
normal experience.  

Five “normal” people (with ages between 29 and 52 years old), falling under the description above 
(none of the interviewees had won awards for their work), were interviewed (on the 16th of April, 2015) 
with the same interview script as was used for the outliers (interviews ranging from ten minutes to 
fifteen minutes in length, and audio recorded with permission). The interviewees were a housekeeper 
(and part-time taxi driver), a woman who works for a private cleaning company, a manual worker in 
logistics (in a warehouse, packing clothes for distribution), a lady who works with children in a 
kindergarten, and an office worker, who does administrative work in a civil construction company. 

What was most striking about these interviews was how little creativity enters everyday life, and work 
in particular, despite all of the interviewees recognizing the importance of creativity. The housekeeper 
admitted to being creative at times when cooking. The lady who works with children in a kindergarten 
admitted that entertaining and taking care of 20 children requires a measure of creativity, at times. 
However, none of the respondents did anything to improve their creativity and for the most part did not 
consider themselves to be creative at all, as depicted in Table 1.  

Of note is that after a number of years working in an office, doing repetitive work, which involves no 
creativity at all according to one of the interviewees, spurred this interviewee into having a hobby 
related to the painting of clothes, with paint and paint brush, considered to be a creative activity. This, 
she said, was an important outlet for her, where she had space to be creative. So one might 
tentatively conclude that creativity is a human need – though not worked on, to be increased, possibly 
because our “modern” schooling and education system does not emphasize creativity at all. We are, 
rather, taught to follow rules and do repetitive jobs, day after day, where being responsible and 
dependable are deemed more important than being creative. One interviewee actually equated 
intelligence to being responsible and performing one’s duties.  

Furthermore, it should be stated that the interviewees were seen to be hard-working, with little idle 
time in their lives. In the case of the housekeeper, for example, after working during the week, over the 
weekends she worked as a taxi driver, to make extra money. The cleaning lady also held more than 
one job, to help make extra money to up-keep the family. The kindergarten worker also worked very 
long days in an understaffed institution, she said, where there was no way of getting around doing a 
lot of work, especially due to the hard times that state-owned organizations were going through, such 
as the one where she worked. All of the interviews were done in continental Portugal and as Portugal 
is seen to be coming out of a major crisis – in 2011 the IMF (International Monetary Fund), CEB 
(Central European Bank) and EU (European Union) lent 78 billion Euros to the country, which led to 
higher taxation and other austerity measures – external rewards in the form of a salary or bonuses 
were seen to be very important and a main motivating factor.  
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Table 1 – “Normal” people interviews 

INTERVIEWEE QUOTE 

Manual logistics worker (in a warehouse, 
packing clothes for distribution) 

“I am not very creative… I like to have things 
in an orderly fashion, and I follow rules, I am 
very stable.” 

Administrative office worker in a civil 
construction company 

“Creativity is not necessary nor important in 
my daily work, it is always the same.” 

Kindergarten assistant 

“When working with children we have to be a 
bit creative, to keep them occupied, every 
day, because sometimes we are challenged 
at work, but most of the time being creative is 
difficult for me. I am not very creative.” 

Housekeeper 
“I am not creative at all… Sometimes, when 
cooking, I am creative, I invent, and 
sometimes it goes well, others not so much.” 

Lady who works in a cleaning company 

“I sometimes prefer to be jeopardized myself 
than to have a fuss or noise over something, 
I never liked that. I have never had problems 
in any of the jobs I have had, with 
colleagues.” 

Finally, it should be added that the “normal” interviewees came across as being “spritual”, that is 
concerned with the basic qualities of the human spirit… which brings happiness to both self and 
others, as mentioned above – having come across as being very balanced people, who are not 
selfish, who adhere to Christian values, such as being fair to those around them, being honest, doing 
their best to get on well with others, actually to the extent whereby they neglect their own needs. Not 
wanting to step in front of [or on top of] anyone and generally wanting to get on well with everyone, at 
work and in family life, was emphasized. The family, children and spouses in particular, were seen to 
be very important and the main motivating factor for working long hours. Being “normal” and having a 
loving family came across as being very appealing to the interviewer, during the interviews.  

Spirituality, in the religious sense, concerned with faith in the claims of salvation, as mentioned above, 
is not taken to work by the “normal” people in the sample.  

4 CONCLUSION 

Our exploratory research, based on ten personal interviews, indicates most notably that “normal” 
people do not use creativity in their professions to the extent that more “successful” people do. Abiding 
by the rules may lead to keeping one’s job, and may actually equate to being “intelligent”, according to 
normal people, but in the absence of some degree of regular risk-taking and a creative stance, 
excelling to the point of recognition by one’s peers, and society in general, may be very difficult if not 
impossible. Motivation by external rewards (e.g. one’s salary, rather than being motivated by intrinsic 
motivation) is also more evident in the case of the normal people in the sample. Spirituality is a part of 
the normal people’s work lives in the sample, but not in a religious sense.  

It is not too much to state once more, as mentioned above, that the outliers in the sample had an 
entirely different type of discussion about the subject of creativity, than the normal people, with more 
depth and self-awareness in this respect, recognizing that one has to “be creative or die” (outlier 
interviewee). The outliers are aware of what creativity entails and how to develop this trait, indeed 
showing a concern for its nurturing not found in the other sample of individuals. Even intelligence is 
“sometimes associated with what we understand to be creativity” (outlier interviewee). We are tempted 
to state that in order to excel one must find a way to introduce creativity into one’s work life, an aspect 
which has been focused on by other authors: “We found that innovators “think different”… Their minds 



 

153 

excel at linking together ideas that aren’t obviously related to produce original ideas… All are 
questioners, frequently asking questions that punctured the status quo” (Dyer, Gregersen, and 
Christensen, 2011, p.3). In sum, challenging the status quo and being creative were definitely not 
traits of the more normal individuals who were a part of this study. As concerns spirituality, in the 
sample of outliers one respondent understood that he was a better professional since he had become 
a spiritual person because spirituality helped him to be “more fluid, more creative, (…) more 
connected to people.”, again emphasizing creativity in work life. Albeit, the respondents, for the most 
part, admitted that spirituality was not necessarily related to religion.  

Although to our knowledge very little research has been performed, to date, involving subjects working 
in Portugal, and linked to the topic described herein, differences between more and less successful 
professionals may be quite even across environments and national cultures. More research, in 
particular into innovation and creativity and professional success, is thus necessary, to confirm that 
what is required to become successful may actually be common in different parts of the globe.  

What may be needed in certain countries and national cultures, which are more change-adverse and 
where disagreeing and challenging the status quo is frowned upon, which is the case of Portugal 
(Hofstede, 2001; Oliveira and Ferreira, 2012), is more tactful and politically correct employees – who 
can be innovative / creative while not upsetting senior management. This may well be, then, an 
additional skill necessary, in countries such as Portugal.  
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Resumo 

O microcrédito é um instrumento financeiro, direcionado principalmente a indivíduos com baixos 
rendimentos e em situação de exclusão económica e social. Procura enaltecer as capacidades 
empreendedoras dos seus beneficiários, a fim de estes saírem da situação menos favorável em que 
se encontram. Para que as instituições de microcrédito garantam a sua sustentabilidade e bom 
funcionamento, é necessário que o seu portefólio de clientes apresente uma taxa de reembolso 
significativamente positiva e elevada. O principal objetivo do presente estudo, assenta em determinar 
qual a influência que um conjunto de fatores exerce na capacidade de reembolso dos beneficiários do 
programa de microcrédito em Portugal. Seguindo o proposto pela literatura mais relevante para o 
tema, ter-se-á um conjunto de factores, que serão agrupados segundo as caraterísticas individuais do 
beneficiário do microcrédito, do empréstimo e do projeto/negócio. O universo do estudo 
corresponderá a todos os processos de concessão de microcrédito realizados em Portugal. Utilizando 
uma análise de dados cross-section, incidir-se-á sobre todos os processos de microcrédito realizados 
através da ANDC (Associação Nacional de Direito ao Crédito), considerando-se que estes 
constituirão uma amostra representativa do universo de estudo. A metodologia de análise de dados a 
utilizar será a regressão logística em quantis (Logistic Quantile Regression), sendo os quantis 
estados intermédios do reembolso, entre o não reembolso e o reembolso total. 

Palavras-chave: microfinança; microcrédito; determinantes do reembolso do empréstimo; regressão 
logística em quantis; Portugal.  

1 INTRODUÇÃO  

O conceito de microfinança engloba vários tipos de instrumentos financeiros, como empréstimos, 
poupanças, seguros e outros produtos que são direccionados para os mais pobres e 
economicamente excluídos. O microcrédito, de uma forma geral, é uma componente da microfinança 
que diz respeito ao ato de conceder um crédito de valor reduzido para fins empresariais (Mokhtar, 
Nartea, Zealand, & Gan, 2012; Sengupta & Aubuchon, 2008).  
A Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), fundada em 1998, foi a grande pioneira na 
implementação do microcrédito em Portugal. A sua criação baseou-se na experiência do Grameen 
Bank, criado pelo professor de economia Muhammad Yunus, no Bangladesh, no ano de 1976. A 
missão da ANDC assenta em auxiliar os indivíduos que possuem capacidades empreendedoras e 
que por sua vez pretendem desenvolver um pequeno negócio, porém não conseguem obter um 
empréstimo necessário dado que não têm possibilidade de oferecer garantias reais. Através do 
microcrédito, a associação procura estimular a inserção social e a autonomia dos indivíduos com 
dificuldades financeiras ou em situação de exclusão, que por sua vez apresentam capacidade de 
iniciativa para criarem o seu próprio negócio. A concessão do microcrédito é feita através das 
instituições de crédito com as quais a ANDC tem protocolo.  
O facto de o microcrédito ser direcionado para as pessoas com maiores dificuldades financeiras e 
que por sua vez não apresentam garantias reais, poderá representar um risco acrescido para a 
sustentabilidade e viabilidade das instituições responsáveis pela provisão deste instrumento 
financeiro. Uma instituição de microfinança (IMF) é sustentável quando consegue ser auto-suficiente, 
cobrir todos os seus custos e ter lucro com os serviços prestados, o que faz com que estas enfrentem 
opções difíceis entre a sua sustentabilidade e o alcance sob os seus clientes-alvo (Baklouti, 2013).  
De forma a serem financeiramente viáveis e sustentáveis, é muito importante que, entre outros 
aspetos, o portefólio de clientes das IMF apresente taxas de reembolso elevadas.  
Posto isto, o principal objetivo deste estudo assenta em determinar a influência que determinados 
fatores exercem sobre a capacidade de reembolso dos clientes dos programas de microcrédito em 
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Portugal. Procura-se assim apurar quais os fatores que podem levar a uma maior probabilidade de 
existirem dificuldades ou incumprimento no processo de reembolso do empréstimo obtido por parte 
dos mutuários. Assim, pretende-se auxiliar as instituições de crédito em Portugal, através da 
apresentação de linhas de orientação que permitam reduzir a probabilidade de incumprimento com o 
reembolso do empréstimo, e que dessa forma possam garantir a sustentabilidade dos seus 
programas de microcrédito.  
Verifica-se uma escassez de estudos que abordem a temática dos determinantes do reembolso no 
sistema de microcrédito português, o que constitui a motivação de se procurar colmatar esta lacuna, 
direcionar futuras pesquisas dentro do tema e contribuir para uma maior divulgação do microcrédito 
em Portugal.  
A metodologia de obtenção e análise de dados incidirá sobre os pedidos de empréstimo aprovados 
pela ANDC e concluídos até ao fim do ano de 2014. O universo do estudo compreenderá todos os 
processos de concessão de microcrédito realizados em Portugal. Considera-se que todos os 
processos de microcrédito realizados através da ANDC constituem uma amostra representativa do 
universo de estudo. A metodologia de análise de dados a utilizar será a regressão logística em 
quantis (Logistic Quantile Regression), uma vez para a variável explicada, que assume um formato de 
variável dicotómica (assumirá os valores de 0 ou 1, ou seja, reembolsou ou não reembolsou), será 
detalhada em quantis. Os quantis serão estados intermédios do reembolso, entre o não reembolsou e 
o reembolsou totalmente, que representarão um acréscimo de informação/conclusão relativamente a 
estudo anteriores.  
Tendo em consideração o objetivo acima proposto, após esta introdução, na segunda seção será 
apresentada a revisão da literatura. As variáveis e hipóteses serão apresentadas de forma tabular na 
seção 3. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Constata-se que na literatura existente, diversos autores investigaram a questão dos determinantes 
do reembolso do microcrédito, verificando-se um padrão semelhante quanto aos fatores e variáveis 
explicativas abordados pelos mesmos. Por exemplo, de forma a percepcionar o que determina a taxa 
de reembolso num conjunto de programas de microcrédito nos Estados Unidos, Bhatt & Tang (2002), 
agruparem os dados recolhidos em seis variáveis sócio económicas, concluindo que o nível 
educacional e a proximidade do local do negócio com a agência de crédito foram as variáveis que 
tiveram um impacto significativo, contribuindo para a probabilidade de reembolso do empréstimo. Os 
mesmos apontam ainda para que baixos custos de transação no acesso aos empréstimos traduzem 
uma maior probabilidade de reembolso.  
Já Roslan & Karim (2009) agruparam um conjunto de determinantes do reembolso de acordo com as 
caraterísticas do mutuário, do projeto e do empréstimo, tendo estudado o efeito das mesmas para o 
modelo de Microcrédito do “Agrobank”. Os autores concluíram que a probabilidade de incumprimento 
é influenciada principalmente pelo género do mutuário, pelo tipo de atividade do negócio, pela 
formação recebida pelo mutuário, pelo montante do empréstimo e pelo período acordado para o 
reembolso.  
Numa perspetiva teórica Nawai & Shariff (2010), indicam quatro fatores influenciadores da taxa de 
reembolso, tais como, as caraterísticas individuais do mutuário, do negócio, do empréstimo e as 
inerentes à instituição de crédito. 
Posteriormente, e a um nível empírico, Nawai & Shariff (2012) investigaram os fatores que podem 
afetar o reembolso dentro de um conjunto de programas de microfinança da Malásia. Os resultados 
do estudo indicaram que fatores como o género, a distância entre o negócio e a agência de crédito, 
as vendas totais mensais, o montante total do empréstimo obtido, a monitorização do empréstimo e o 
tempo de concessão do montante do empréstimo, afetaram significativamente o desempenho do 
mutuário no processo de reembolso. Por outro lado, Mokhtar, Nartea, Zealand, & Gan (2012) indicam 
que as caraterísticas do mutuário, do negócio e do empréstimo podem influenciar o reembolso. 
Incidindo em duas instituições de microcrédito na Malásia, os autores concluem que as variáveis que 
exerceram maior influência no reembolso foram nomeadamente, a idade e o género do mutuário 
(caraterísticas do mutuário), o tipo de atividade (caraterísticas do negócio), o período, o modo e o 
montante do reembolso (caraterísticas do empréstimo).  
Baklouti (2013) ao incidir sobre o sistema de microcrédito Tunisino agrupou os principais 
determinantes do reembolso, consoante as caraterísticas individuais do mutuário, do contracto de 
empréstimo, e comportamentais, sendo estas últimas respeitantes ao histórico dos empréstimos 
obtidos pelo mutuário. Os seus resultados demonstraram que fatores como o montante do crédito, o 
setor do negócio, o nível educacional, o número de empréstimos obtidos anteriormente, a idade do 
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mutuário, o estado matrimonial e o género tiveram um impacto notório na estratégia de reembolso do 
empréstimo.  
De facto, existe um consenso geral, de que o reembolso é determinado pela boa vontade, capacidade 
e outras caraterísticas do mutuário, pelas caraterísticas do negócio do mutuário e pelas caraterísticas 
das instituições de crédito, medida pela estrutura dos seus programas de microcrédito.  
Também fatores externos, como o ambiente político, económico e empresarial em que o mutuário 
opera, serão determinantes importantes do reembolso do empréstimo (Addisu, 2006; Derban, Binner, 
& Mullineux, 2005).  
Quanto às caraterísticas do mutuário, diferentes estudos apontam para que o reembolso do 
empréstimo possa depender da “vontade” e capacidade do mutuário em efetuar o reembolso 
(Brehanu & Fufa, 2008; Özdemir, 2004). Como tal, o mutuário poderá reembolsar na totalidade o 
empréstimo ou “optar” pelo incumprimento (Brehanu & Fufa, 2008). De acordo com Brehanu & Fufa 
(2008), o incumprimento poderá ser voluntário/intencional ou involuntário. Os autores indicam que o 
incumprimento voluntário ocorrerá quando o mutuário não reembolsa o montante total por vontade 
própria, mesmo tendo a condição e capacidade para o fazer. Já o incumprimento involuntário, 
segundo Brehanu & Fufa (2008), poderá ser causado por circunstâncias inesperadas e desfavoráveis 
que possam ocorrer no negócio do mutuário, e que consequentemente coloquem em causa a sua 
capacidade de efectuar o reembolso. Tal como é indicado por Greenbaum & Thakor (1995), é 
importante que a instituição de crédito tenha em atenção o histórico de crédito e as perspectivas 
económicas do mutuário, de forma a determinar a probabilidade do mesmo efectuar ou não o 
reembolso. 
Segundo alguns autores, também as caraterísticas do negócio se relacionam com a taxa de 
reembolso no microcrédito. Oke, Adeyemo, & Agbonlahor (2007) enunciam que o lucro da empresa 
influencia significativamente a capacidade de reembolso do mutuário, sendo que qualquer negócio 
que apresente lucros terá maior probabilidade de capacitar os seus proprietários para efectuar o 
reembolso do empréstimo obtido. Além disso, segundo Khandker, Khalily, & Khan (1995), também o 
local em que o negócio se encontra poderá exercer influência sobre a capacidade de reembolso do 
proprietário. Caraterísticas como o tempo que a empresa se encontra a operar no território, as 
condições rodoviárias da área envolvente, as infraestruturas educacionais e a densidade dos bancos 
comerciais na região, poderão também determinar a taxa de reembolso.  
As caraterísticas inerentes ao contrato de empréstimo e aos programas das instituições de crédito 
também podem influenciar e determinar a taxa de reembolso. Segundo Ledgerwood (1998), 
independentemente da abordagem da IMF, os produtos de crédito necessitam de ser definidos de 
acordo com as necessidades do mercado alvo. Para a autora, as IMF necessitam de estabelecer 
montantes de empréstimo, termos, requisitos colaterais (ou substitutos), taxa de juro e comissões 
adequadas aos seus destinatários, para que os seus produtos sigam de encontro às necessidades 
dos microempresários. Também Hulme & Mosley (1996) referem que as caraterísticas do esquema 
de empréstimo constituem fatores importantes no desempenho do reembolso. De facto, as 
instituições de crédito também exercem um papel importante na taxa de reembolso, existindo autores 
que enunciam que são as instituições e não os mutuários que causam ou previnem os níveis de 
incumprimento nos programas de microcrédito (Copisarow, 2000; Stearns, 1995).  
Copisarow (2000) constatou que a taxa de incumprimento poderá ser elevada caso os programas de 
microcrédito sejam caraterizados por uma fraca concepção e implementação por parte das 
instituições de crédito. Tal como aponta Godquin (2004), os programas de microcrédito que forneçam 
tanto serviços de natureza financeira como não-financeira, tais como formação adequada e serviços 
de saúde terão maior probabilidade de apresentar taxas de reembolso elevadas. Também Roslan & 
Karim (2009) apuraram que os mutuários que não obtiveram qualquer tipo de formação adequada ao 
seu negócio apresentaram uma maior probabilidade de incumprimento.  

3 VARIÁVEIS E HIPÓTESES 

A variável dependente dirá respeito à situação final do processo de microcrédito do mutuário, 
nomeadamente quanto ao reembolso do montante, isto de acordo com as várias situações finais 
registadas pela ANDC, que podem variar entre: (i) o reembolso dentro o prazo sem qualquer 
incumprimentos (no prazo ou na prestação mensal); e o (ii) não reembolso do empréstimo; passando 
pelo (iii) reembolso antecipado; (iv) reembolso dentro do prazo mas com incumprimentos; (v) 
reembolso fora do prazo (o que terá implicado incumprimento do prazo); (vi) outras situações de 
incumprimento. Após se percecionar quais os fatores que são apresentados na literatura, como sendo 
os determinantes mais relevantes do reembolso do montante do empréstimo nos programas de 
microcrédito, tem-se de seguida (ver tabela) as variáveis explicativas e respetivas hipóteses.  
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Características Justificação da Hipótese Hipótese 
Sinal 

Esperado 
Autores que defendem o sinal(ais) 

esperado(s) 
Variável 

Explicativa 

Caracteristicas 
individuais do 
mutuário 

 

 

Têm-se características associadas à idade do mutuário que poderão influenciar o 
reembolso. Os mais jovens poderão apresentar um maior grau de independência; uma 
maior capacidade de empregabilidade e facilidade em implementar novas técnicas e 
tecnologias de inovação. Os mais velhos tenderão a apresentar uma maior experiência 
profissional; uma maior responsabilidade e aversão ao risco.  

H1: Existe relacionamento entre a 
idade dos mutuários e a 
probabilidade de reembolso 

 
(Addisu, 2006; Baklouti, 2013; Oladeebo & 
Oladeebo, 2008; Reinke, 1998) 

Idade 

Segundo o World Bank (2007), “ […] o reembolso é superior entre os mutuários do sexo 
feminino, devido maioritariamente a investimentos mais cautelosos e a um menor risco 
moral” (p. 124). Assume-se que as mulheres têm uma maior satisfação em adotar uma 
ética de trabalho árduo e uma cultura assente na disciplina financeira. 

H2: Os mutuários do sexo feminino 
terão uma maior probabilidade de 
reembolso 

 

(Baklouti, 2013; Chaudhary & Ishfaq, 2003; 
D’Espallier, Guérin, & Mersland, 2011; 
Derban, Binner, & Mullineux, 2005; 
Khandker, Khalily, & Khan, 1995; Mokhtar 
et al., 2012) 

Género 

Os mutuários necessitam de um nível de educação mais elevado de forma a 
compreenderem informação mais complexa, manter corretamente os registos do 
negócio, proceder à análise de cash-flows, optar pelas decisões de negócio mais 
vantajosas, bem como para conseguirem reagir mais facilmente às mudanças 
tecnológicas, contribuindo para o sucesso da sua organização, e consequente 
capacidade de reembolso. 

H3: Quanto maior o nível 
educacional do mutuário maior será 
a probabilidade de reembolso 

(+) 
(Addisu, 2006; Bhatt & Tang, 2002; 
Brehanu & Fufa, 2008; Chaudhary & 
Ishfaq, 2003) 

Nível Educacional 

Uma maior e melhor experiência profissional traduzirá uma maior probabilidade de o 
microempresário se tornar um bom empreendedor e por sua vez cumprir com o 
empréstimo obtido. 

H4: Os mutuários com uma maior 
experiência profissional terão uma 
maior probabilidade de reembolso 

(+) (Baklouti, 2013) 
Experiência 
profissional 

Uma maior experiência empresarial, irá dotar o mutuário de um nível superior de know-
how, que o habilite a gerir a sua atividade da forma mais sustentável e rentável 
possível, o que por sua vez poderá enaltecer a sua capacidade de reembolso. 

H5: Os mutuários com uma maior 
experiência de negócio terão uma 
maior probabilidade de reembolso 

(+) 
(Addisu, 2006; Bhatt & Tang, 2002; Roslan 
& Karim, 2009; Umamuefula, Onyeagocha, 
Angus, Dixie, & Chukwuemeka, 2012) 

Experiência de 
negócio 

Os mutuários solteiros têm uma menor probabilidade de reembolso, pois geralmente 
apresentam um menor grau de responsabilidade.   

H6: Existe relacionamento entre o 
estado civil dos mutuários e a 
probabilidade de reembolso 

 

(Baklouti, 2013; Vogelgesang, 2003) 

Estado civil 
Os mutuários casados tenderão a apresentar uma família mais numerosa, com mais 
dependentes, o que irá aumentar a sua despesa, que será coberta por uma maior 
parcela do seu rendimento. 

(Dinh & Kleimeier, 2007; Wongnaa & 
Awunyo-Vitor, 2013) 

Existe uma maior probabilidade de o cidadão estrangeiro enfrentar barreiras linguísticas 
e culturais, que possam dificultar a sua relação com os bancos e a associação de 
microcrédito, bem como para lidar com a implementação e funcionamento do seu 
negócio. 

H7: Os cidadãos de nacionalidade 
portuguesa terão uma maior 
probabilidade de reembolso 

 (Dias, Silva, Kumar, & Ralha, 2009) Nacionalidade 

Um maior agregado familiar irá pressupor um maior número de dependentes, 
contribuindo para o aumento do consumo, e consequente aumento das despesas 
familiares.  H8: Existe relacionamento entre a 

dimensão do agregado familiar e a 
probabilidade de reembolso 

(-) (+) 

(Addisu, 2006; Brehanu & Fufa, 2008; Dinh 
& Kleimeier, 2007; Zeller, 1995) 

Agregado 

Familiar Um maior número de membros da família do mutuário poderá traduzir um aumento da 
força de trabalho disponível, podendo ainda existir outras fontes alternativas ao 
rendimento de forma a superar o risco de crédito.  

(Brehanu & Fufa, 2008) 
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No caso de o mutuário verificar uma receita de negócio inferior ao esperado, será 
essencial que este disponha de fontes de rendimento alternativas para fazer face ao 
reembolso do montante obtido. 

H9: Quanto maior o rendimento 
familiar mensal maior será a 
probabilidade de reembolso 

(+) 
(Bhatt & Tang, 2002; Sexton, 1977; 
Vogelgesang, 2003) 

Rendimento 
Familiar Mensal 

Caso o mutuário desempenhe outra profissão, isso irá fazer com que este tenha uma 
fonte de rendimento alternativa ao seu negócio. Caso o negócio verifique uma receita 
mais baixa do que o esperado, o rendimento extra-negócio poderá minimizar a 
dificuldade em reembolsar o montante obtido.  

H10: Caso o mutuário desempenhe 
outra profissão (extra-negócio) maior 
será a probabilidade de reembolso 

(+) 
(Brehanu & Fufa, 2008; Roslan & Karim, 
2009; Vogelgesang, 2003; Wongnaa & 
Awunyo-Vitor, 2013) 

Situação 
profissional 

Quanto maior o histórico de crédito dos clientes (empréstimos obtidos e concluídos 
anteriormente), maior e melhor será a informação que as instituições de microcrédito 
detém sobre os mutuários, conseguindo prever mais facilmente se irão ou não efetuar o 
reembolso. 

H11: Quanto maior o histórico de 
crédito dos mutuários maior será a 
probabilidade de reembolso 

(+) 
(Baklouti, 2013; Chakravarty, 2012; 
Chaudhary & Ishfaq, 2003; Kočenda & 
Vojtek, 2012; Oladeebo & Oladeebo, 2008) 

Empréstimos 
obtidos 
anteriormente 

/Histórico de 
crédito  

Relacionando-se com o histórico de crédito, será expectável que os mutuários que já 
tenham registado complicações e/ou incumprimento no passado representem um risco 
maior. 

H12: Os mutuários que nunca 
apresentaram 
dificuldades/incumprimento no 
passado terão uma maior 
probabilidade de reembolso 

 
(Baklouti, 2013; Dinh & Kleimeier, 2007; 
Schreiner, 2004) 

Dificuldades/ 

Incumprimento 
em empréstimos 
anteriores 

Características 
do empréstimo 

Montantes demasiado elevados poderão não ser os mais indicados para os micro-
negócios. Mais rigorosos serão os termos e condições inerentes ao empréstimo, e 
poderá existir uma má distribuição do montante total obtido pelo mutuário, em despesas 
extra-negócio. H13: Existe um relacionamento entre 

o montante do empréstimo e a 
probabilidade de reembolso 

(-) (+) 

(Chaudhary & Ishfaq, 2003; Copisarow, 
2000; Godquin, 2004; Mokhtar et al., 2012) 

Montante do 
empréstimo 

No caso de montantes elevados as instituições de microcrédito tomam uma atitude mais 
cautelosa na concessão do empréstimo. Montantes menores poderão ser insuficientes 
e limitados, podendo criar problemas ao negócio dos mutuários. 

(Addisu, 2006; Baklouti, 2013; Jiménez & 
Saurina, 2004; Nawai & Shariff, 2012; 
Roslan & Karim, 2009) 

Uma maior taxa de juro irá contribuir para que os custos inerentes ao empréstimo 
aumentem, podendo constituir um desafio para o mutuário efetuar o reembolso do 
montante obtido.  

H14: Quanto menor a taxa de juro 
maior a probabilidade de reembolso 

(-) 
(Addisu, 2006; Derban et al., 2005; 
Özdemir, 2004; Papias & Ganesan, 2009; 
Vogelgesang, 2003) 

Taxa de juro 

Períodos de reembolso demasiado curtos poderão ser prejudiciais, dado que os 
negócios dos mutuários poderão ainda não ter gerado receita suficiente para estes 
cumprirem com as primeiras prestações.  H15: Existe um relacionamento entre 

o período de reembolso e a 
probabilidade de reembolso 

(+) (-) 

(Chaudhary & Ishfaq, 2003; Derban et al., 
2005; Godquin, 2004; Ledgerwood, 1998) 

Período de 
reembolso 

Períodos de reembolso demasiado longos poderão ser prejudiciais, dado que os 
mutuários poderão direcionar o seu rendimento extra para outros fins, que não o 
reembolso do empréstimo.  

(Chaudhary & Ishfaq, 2003; Ledgerwood, 
1998; Roslan & Karim, 2009) 

Assumir-se-á que o destino do montante do microcrédito poderá ser: expansão ou 
criação do negócio. A expansão pressupõe que o negócio se encontre em 
funcionamento há mais tempo, correspondendo a uma maior estabilidade no valor das 
vendas e dos cash-flows.  

H16: O montante do empréstimo 
destinado à expansão do negócio 
terá uma maior probabilidade de ser 
reembolsado 

 (Baklouti, 2013; Bhatt & Tang, 2002) Objeto do crédito 
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A ANDC pede uma garantia pessoal - um fiador. O fiador irá exercer uma maior pressão 
social sobre o mutuário, incentivando-o a efetuar o reembolso, especialmente quando 
existe um grau de parentesco entre ambos.  

H17: Um maior grau de proximidade 
familiar entre o fiador e o mutuário 
irá contribuir para uma maior 
probabilidade de reembolso 

 
(Bond & Rai, 2008; Karlan, Mobius, & 
Rosenblat, 2009; Klonner & Rai, 2009; 
Scollo & Pellegrina, 2014) 

Garantias 

O custo de oportunidade, isto é, o período entre o processo de candidatura e a 
concessão efetiva do montante poderá aumentar o custo e risco da implementação do 
negócio, especialmente para atividades sazonais, como o é o caso do sector agrícola. 

H18: Quanto menor o custo de 
oportunidade maior será a 
probabilidade de reembolso 

(-) 
(Nawai & Shariff, 2012; Oke, Adeyemo, & 
Agbonlahor, 2007; Papias & Ganesan, 
2009) 

Custo de 
oportunidade 

Características do 
projeto/negócio 

 

 

O sector de serviços será aquele que apresentará um menor nível de risco. 
H19: O sector de serviços 
representará uma maior 
probabilidade de reembolso 

 (Roslan & Karim, 2009) 
Sector do 
negócio 

Quanto menor a distância entre o negócio e a agência de microcrédito, maior será a 
capacidade desta última em monitorizar e acompanhar o negócio do mutuário, podendo 
mais facilmente prestar todo o apoio necessário quando ocorrem problemas que o 
microempresário não tenha capacidade de resolver.   

H20: Quanto menor a distância entre 
a agência de microcrédito e o 
negócio do mutuário, maior será a 
probabilidade de reembolso 

(-) 
(Bhatt & Tang, 2002; Derban et al., 2005; 
Nawai & Shariff, 2012; Oke et al., 2007; 
Roslan & Karim, 2009) 

Proximidade 
entre o negócio e 
a agência de 
microcrédito 

Um aumento da receita mensal irá fazer com que os fundos disponíveis para o 
reembolso aumentem. 

H21: Existe um relacionamento entre 
a receita mensal do negócio e a 
probabilidade de reembolso  

(+) (-) 

(Addisu, 2006; Nannyonga, 2000; Nawai & 
Shariff, 2012) 

Receita do 
negócio Um aumento da receita mensal poderá provocar uma redução no incentivo do mutuário 

em efetuar o reembolso, pois este deixará de estar totalmente dependente da instituição 
de crédito.  

(Addisu, 2006) 

O facto de o negócio ter na sua estrutura mais do que um proprietário, poderá produzir 
um comportamento mais positivo e disciplinado do mutuário.  

H22: Um negócio com mais do que 
um proprietário contribuirá para uma 
maior probabilidade de reembolso 

(+) (Roslan & Karim, 2009) 
Proprietários do 
negócio 

Visitas frequentes do agente de microcrédito ao local do negócio irão contribuir para 
que o mutuário beneficie de ajuda especializada para fazer face a problemas técnicos, 
bem como para que se consciencialize do seu compromisso para efetuar o reembolso.  

H23: Quanto maior o contacto entre 
o agente de microcrédito e o 
mutuário, maior será a probabilidade 
de reembolso 

(+) 
(Arene, 1992; Idoge, 2013; Papias & 
Ganesan, 2009; Wongnaa & Awunyo-Vitor, 
2013) 

Contacto entre o 
mutuário e a 
agência de 
microcrédito 

A formação dada pela instituição de microcrédito, que seja adequada à tipologia do 
negócio a criar, contribui para que os mutuários tenham uma maior capacidade de 
entendimento dos termos e condições do contrato do empréstimo. 

H24: Os mutuários que obtenham 
formação adequada ao seu negócio 
irão apresentar uma maior 
probabilidade de reembolso 

 
(Chaudhary & Ishfaq, 2003; Godquin, 2004; 
Roslan & Karim, 2009) 

Formação 
recebida pelo 
mutuário 

O aumento da experiência do mutuário e uma maior estabilidade das vendas e cash-
flows poderão ser associados aos negócios que apresentem um maior período de 
tempo de funcionamento, quando comparativamente aos que estão numa fase inicial. 

H25: Negócios com um maior 
período de funcionamento 
contribuirão para uma maior 
probabilidade de reembolso 

(+) (Bhatt & Tang, 2002) 
Tempo de 
funcionamento do 
negócio 
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4 CONCLUSÃO 

O microcrédito é um instrumento financeiro que apresenta uma grande probabilidade de produzir um 
impacto positivo nos seus beneficiários. Os seus beneficiários são maioritariamente indivíduos que 
apresentam maiores dificuldades financeiras, e que não têm acesso ao sistema bancário tradicional, 
pelo que poderão apresentar um risco acrescido para a sustentabilidade e viabilidade das instituições 
responsáveis pela provisão do microcrédito. Para que as instituições de microfinança sejam 
financeiramente viáveis e sustentáveis é necessário que, entre outros aspetos, o seu portefólio de 
clientes apresente elevadas taxas de reembolso do empréstimo. Através da literatura considerada 
relevante, constatou-se que existe um conjunto de fatores que determinam e influenciam a 
probabilidade de reembolso do empréstimo por parte dos beneficiários do microcrédito, porém 
verifica-se também que existe uma escassez de estudos que abordem a temática dos determinantes 
do reembolso no sistema de microcrédito português. Como tal, e encontrando-se o presente estudo 
em desenvolvimento, procura-se auxiliar as instituições de crédito em Portugal, através da 
apresentação de linhas de orientação que permitam reduzir a probabilidade de incumprimento com o 
reembolso do empréstimo, garantindo a sustentabilidade dos seus programas de microcrédito.  
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Resumo 

Ao longo deste artigo será analisada a Unicer, tida como a maior empresa de bebidas a nível nacional 
(Unicer, 2015). A Unicer possui cerca de 1.350 colaboradores e 9 centros de produção, sendo um dos 
maiores localizado em Leça de Balio com capacidade de produção de 25 milhões de litros/ano de 
cerveja (ibidem). Para além de cerveja, a Unicer produz águas, refrigerantes, cidras e sangria. 
Foi realizado um estudo quantitativo para perceber qual o posicionamento da Unicer, através da 
marca Super Bock, uma das mais conhecidas marcas de cerveja a nível nacional, junto de estudantes 
universitários. Pretende-se pesquisar se a Super Bock é líder neste nicho de mercado e se a sua 
divulgação tem sido realizada de forma correta. 
Desta forma, para se poder tirar conclusões, foi realizado um questionário tendo em conta a maioria 
das Universidades/Institutos de Portugal Continental, tendo se obtido respostas de alunos de 17 
instituições diferentes, e tendo sido inquiridos um total de 158 estudantes de licenciatura, mestrado e 
doutoramento. 
Numa questão aberta muitos são os que frisam que esta marca tem conseguido chegar aos jovens 
muito graças ao patrocínio de festas ligadas ao universo estudantil, assim como promovendo algo 
que os jovens gostam bastante: os festivais de Verão.  
Em particular, através do estudo feito é possível concluir que tudo indica que a Super Bock conseguiu 
então chegar aos estudantes universitários e marcar a sua posição neste nicho. Mesmo assim 
sugere-se uma aposta contínua na inovação dos produtos (sabores, imagem, embalagem), incluindo 
insistir e inovar na cerveja sem álcool, para chegar a novos mercados; sugere-se ainda aposta 
continuada na exportação, e a procura de novos nichos de mercado. 

Palavras-Chave: Super Bock, promoção, estudantes universitários, Unicer. 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo estudar o Marketing, que segundo Kotler (2008) é a ciência e arte que 
pretende atrair, conservar e fazer crescer os clientes rentáveis, neste caso de uma das maiores 
empresas no setor cervejeiro português: a Unicer. Para isso foi eleita a marca Super Bock pois 
Marketing sem marca (quase) não é marketing (Lencastre, 2005). Ao longo do artigo vamos estudar 
a relação que a Super Bock tem com os estudantes universitários; assim como quais os métodos que 
usa para se posicionar no mercado, em especial neste nicho que, citando Kotler (2008, p. 45) é a 
“representação de grupos mais pequenos de consumidores que têm necessidades bem definidas ou 
uma combinação única de necessidades”. Tudo isto acontece pois uma marca só concretiza a sua 
razão de ser se trouxer agarrada a si uma ou mais associações mentais que a tornem conhecida 
(ibidem). Pretende-se ainda analisar se as marcas são facilmente associadas às empresas que as 
detêm, assim como saber se a Super Bock, marca líder do mercado cervejeiro conquistou também o 
nicho de mercado dos estudantes universitários e se a relação qualidade/preço influencia as suas 
escolhas na hora de consumir cerveja. Para além disso pretende-se pesquisar quais os meios que os 
estudantes mais conhecem no que toca à divulgação da Super Bock.  

2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 Unicer e a Super Bock 

A Unicer nasceu em 1890 da fusão de 7 fábricas que deram origem à CUFP - Companhia União 
Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas Refrigerantes. Desta forma, a cerveja começou 
a entrar nas raízes do nosso povo e transformou-o num país de tradições vinícolas, passando de 
«bebida estranha» a «bebida da moda» (Unicer, 2015). 
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Com o passar dos anos a agora Unicer foi crescendo gradualmente, quer em espaços físicos, quer 
em produção e recursos humanos, tendo em 1927 nascido a sua “estrela”, a Super Bock. 
Contudo nem só de avanços se faz esta história: houve um período em que a guerra interferiu nos 
planos do seu crescimento e mais tarde foram as empresas de Lisboa que atuavam no mesmo 
mercado que levantaram alguns problemas. 
Olhando para o mercado, (Ibidem) entre 1965 e 1973, a Cristal era a marca de cerveja mais vendida 
pela empresa, mas os maiores investimentos elegiam a Super Bock como marca de futuro, tendo 
sido lançada a primeira publicidade da mesma em 1967. Já em 1972 foi a marca escolhida, para 
competir com a nova cerveja Cergal, quando iniciaram a expansão de vendas para Sul.  
Em Agosto de 1975 as fábricas cervejeiras foram nacionalizadas e desta forma separadas, dando 2 
origem à Unicer - União Cervejeira e outras 3 origem à Centralcer – Central de Cervejas. Nesta 
reestruturação do setor a Unicer ficou bastante prejudicada, pois ficou apenas com 30% da quota de 
mercado, sem matérias-primas próprias e com as fábricas espalhadas por todo o país (ibidem). 
Num esforço conjunto a Unicer começou a apostar em pontos estratégicos, implementou um plano 
de marketing e melhorou a sua produção e cadeia de abastecimento, conseguindo desta forma em 
1986 passar a ser líder de mercado sendo claramente aplicável a ideia de Kotler (2008) de que a 
capacidade de mudar exige a capacidade de aprender. Porém a Super Bock tornou-se líder de 
mercado mais cedo que a própria empresa, em 1982, e de forma a posicionar-se no mercado criou o 
seu festival de Verão «Super Bock / Super Rock», que se iniciou em 1995, patrocinou a Expo ’98, 
lançou campanhas marcantes «Super Bock / Cerveja Oficial do Ano 2000» e associou-se a outras 
marcas como o patrocínio do F.C. Porto que dura há 20 anos, tendo sido renovada esta parceria no 
ano passado, segundo um artigo da Marketeer (2014). Patrocina também desde o início o 
Fantasporto, o único festival de cinema fantástico em Portugal e lançou o Prémio Nacional de 
Indústrias Criativas Super Bock/Serralves iniciado em 2014. 
Em 2000 a Unicer passou a pertencer em 44,01% à Carlsberg, empresa cervejeira onde a Unicer vai 
buscar o seu know-how e à Viacer (detentora do BPI, Arsopi e Violas) em 55,99%, (ibidem).  
A marca Super Bock continuou a crescer e lançou novos produtos: a Super Bock Stout (2003), a 
Super Bock Green (2004), a Super Bock Twin, a Super Bock XL (2005), a Super Bock Mini e a Super 
Bock Abadia (2006). Em 2002 (ibidem) a Super Bock tornou-se a primeira cerveja portuguesa (e uma 
das primeiras da Europa) a receber certificação de qualidade. 
Atualmente a Unicer centrou a sua oferta de produtos na produção de cerveja e águas, pois também 
tinha, entre os seus produtos, alguns refrigerantes. Para além da malteria possui percentagem em 
negócio do café e na área do turismo possuindo um Hotel – Hotel Vidago Palace, assim como spas e 
campos de campismo. 
Paralelamente a isto a Unicer tem vindo a implementar uma forte política de expansão a nível 
mundial, sendo os mercados prioritários o de Portugal e o de Angola. Além disso tal como já vimos 
anteriormente (Barbosa, 2013) o patrocínio de eventos tem sido uma forte atividade no âmbito da 
estratégia de promoções da Super Bock, dando como exemplo o facto de a gestão de topo ter 
tomado a decisão estratégica de o conceito de Festival Super Bock Super Rock chegar a Angola. 
Para além desta aposta além-fronteiras temos ainda o artigo publicado pela Marketeer a 21 de Março 
de 2014, que num comunicado emitido pela Unicer afirmavam que a performance da marca regista 
um crescimento de 47% nas novas geografias tendo, em Janeiro desse ano, começado a ser 
distribuída no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, sendo o objetivo alargar-se para outros 
estados brasileiros como São Paulo e Minas Gerais. A Unicer já possui licenciamento para começar 
a produzir do outro lado do Atlântico. Segundo Sá (2013) a Unicer arranjou também um parceiro na 
Arábia Saudita para o lançamento da Super Bock Non-alcoholic Beer 0,0%, mais um produto marca 
Super Bock. Num encontro com jornalistas, o CEO da Unicer, João Abecassis disse ser um dos 
objetivos até 2020 o reforço da posição da Super Bock enquanto cerveja portuguesa mais vendida no 
mundo, segundo um artigo da Marketeer, publicado em 2013, que afirma ainda que conforme a 
Consultora AC Nielsen a Unicer foi líder de mercado total de cervejas com quota de 48,9% no 
mesmo ano, em Portugal. 
De forma a chegar às pessoas e aos portugueses pelo mundo a Super Bock lançou a aplicação 
gratuita “Saudade” cujo mote, segundo um artigo publicado no site Meios&Publicidade, é que quando 
a saudade aperta, a Super Bock encurta a distância. Esta permite localizar produtos portugueses no 
estrangeiro. Citando um artigo de Porter para a Harvard Business Review ele afirma que uma 
empresa não dispõe de uma estratégia digna desse nome quando se limita a fazer o mesmo que os 
concorrentes, apenas fazendo um pouco melhor pois considera que uma empresa dispõe de uma 
estratégia robusta quando esta apresenta pontos fortes que a diferenciam da estratégia dos 
concorrentes (Kotler, 2008). É nisto que a Unicer, através da Super Bock, tem apostado, numa forma 
de se diferenciar das demais concorrentes. 
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Tabela 1 - Análise Preço a 16/02/2015 

2.2. Outras marcas de cerveja e a Super Bock 

Como António Sousa afirmou num artigo para o Económico (2012) o mercado nacional de cervejas é 
o espelho da concorrência feroz que se faz sentir entre os monstros da cerveja: Heineken (dona da 
Sociedade Central de Cervejas, SC, e da Sagres) e Carlsberg (dona da Unicer e da Super Bock), 
que dividem o mercado cervejeiro doméstico entre si de forma quase milimétrica, deixando de fora 
qualquer hipótese de um terceiro operador. Sem qualquer dúvida que o mercado cervejeiro pode ser 
considerado um RED OCEAN, estando neste (Kim and Mauborgne, 2004) as fronteiras da indústria 
bem definidas e aceites e as regras competitivas do jogo são bem compreendidas. Ainda segundo 
eles aqui as empresas tentam superar os rivais para conquistar uma fatia maior da procura existente, 
sendo que o espaço fica lotado e as perspetivas de lucro e crescimento reduzidas. 
De forma a avaliar o preço de mercado cervejeiro em Portugal escolhi 3 empresas: A Unicer, a 
Sociedade Central de Cervejas e as Empresas de Cerveja da Madeira. 
A gama das cervejas da Unicer são as seguintes, na figura 1. 

 

 

 

Figura 1: Cervejas Unicer 

 
A Sociedade Central de Cervejas é constituída pela Sagres (branca, preta, bohemia, radler, s/álcool 
branca e s/álcool preta), a Heineken, e algumas cervejas internacionais. 
Já as Empresas de Cervejas da Madeira são constituídas pela Coral (branca, s/álcool, tónica, 
s/álcool tónica e especial) e Zarco. 
Assim elaborou-se um estudo de preços de cerveja, tendo em conta a Super Bock Original, 
Carlsberg, Sagres Branca, Cheers Branca, todas com um teor de álcool de 5%, a Cristal Branca, com 
teor de álcool de 5,1 %, a Coral Branca com 5,3% e a Heineken sem dados de teor de álcool. Todas 
eram em garrafa com capacidade de 0,33cl e são consideradas equivalentes, tendo em conta as 
suas caraterísticas analisadas. Foi selecionado o pack de 6 garrafas com tara perdida, exceto o caso 
da Super Bock que só existiam em packs de 15.  
Foi analisado apenas o Continente e o Jumbo (trabalho de pesquisa de campo – ver tabela 1) pois 
são os supermercados que têm venda online com a informação disponível. 
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Podemos concluir que o preço da Super Bock se manteve inalterado nos 2 supermercados. Se 
formos a fazer a média de preço das 7 cervejas analisadas, no continente é de 2,4€ e no Jumbo de 
1,96€. No Continente podemos constatar que o preço da Super Bock está abaixo da média, no caso 
do Jumbo o mesmo não acontece, mas é devido ao facto de não ter o preço de 3 das cervejas 
analisadas e da grande diferença de preço da Heineken entre os dois supermercados. 
Na elaboração desta pesquisa comparativa de preços podemos ver que há determinados valores a 
que não foi possível ter acesso. A principal razão de isto acontecer foi a embalagem onde se 
encontrava a cerveja não ser equivalente com as outras selecionadas. Para além disso esta 
comparação de preços foi dificultada pois há quase sempre produtos em promoção nos 
hipermercados, o que torna ainda mais difícil uma possível comparação com os produtos de 
hipermercados concorrentes. Claro está que estas dificuldades podem ser estabelecidas quer pelas 
políticas de quem vende, como pelas políticas de quem produz, pois para ambos pode não ser 
conveniente esta análise comparativa. 
Para uma análise mais detalhada elaborou-se uma Análise SWOT que tem em conta a Super Bock 
(figura 2). 

 

 

 

Figura 2 - Análise SWOT Super Bock 

2.3. Consumo cerveja por jovens universitários  

Tendo em conta a situação atual (Lopes, 2004) o consumo de bebidas alcoólicas é tão frequente e 
tão elevado, que se pode afirmar com segurança, não haver ninguém que chegue à idade adulta sem 
contactar ou experimentar alguma das manifestações relacionadas com o seu consumo. Isso não 
acontece apenas nas gerações de agora, pois há certos hábitos típicos da essência humana que são 
difíceis de serem alterados e que permanecem, sendo passados de geração em geração (Pessôa, 
2012, citando Giglio, 2005). 
É sabido que o consumo de álcool tem aumentado nos últimos anos, no caso da cerveja (Pessôa, 
2012) segundo Lopes, o consumo aumentou drasticamente em Portugal; em relação ao ano 2000 
quando o comparamos a 1980 aumentou 72% e quando comparado a 1970 o aumento é superior a 
390%. 
É sabido que a vida universitária é pausada por muitas festas, assim como muita cerveja. Para além 
disso não nos podemos esquecer das famosas semanas académicas (Lopes, 2004) que possuem 
uma estreita ligação com o consumo de álcool, onde ano após ano se ultrapassam os recordes do 
ano anterior em termos de bebidas alcoólicas consumidas. 
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São muitos os exemplos de festas, no entanto segundo o estudo d’O Enterro da Gata, que decorre 
em Maio (ibidem) tem sido cada vez mais associado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas 
pelos estudantes universitários.  
Quando olhamos para a perceção de festa que os jovens universitários têm percebemos o porquê de 
(ibidem) num estudo efetuado na Universidade da Beira Interior por Calvário e colaboradores (1997), 
concluir-se que para muitos dos alunos “festas sem álcool são chatas” e “beber bebidas alcoólicas é 
uma forma de aquecer”. “Numa altura em que mais quase é melhor, sabemos que a cerveja é a 
bebida alcoólica mais consumida, podendo atingir as nove garrafas por dia” (Lopes, 2004, citando 
Cabral 2007, p.131). 
Este comportamento de consumo vem de trás pois na Universidade de Coimbra confirmam que a 
cerveja é a bebida mais consumida pelos jovens (Cabral, 2007, citado em Pessôa, 2012). 

2.4. Os Universitários e a Super Bock 

Ao longo deste artigo temos visto que a Unicer, através da Super Bock, tem apostado cada vez mais 
no seu posicionamento, que permite ser tida como uma marca diferenciada, que segundo o tipo de 
produto dentro da própria Super Bock tenta chegar um pouco a todos: dos mais a menos cervejeiros, 
aos mais novos ou mais velhos. Apesar disto os produtos Super Bock, segundo Cardoso (2011) 
procuram chegar sobretudo aos jovens e associar-se à ideia de “diversão e convívio”. A Super Bock 
é, segundo apurou esta pesquisa, uma marca que praticamente todos conhecem a nível nacional. No 
entanto, e para entrar no nicho específico dos estudantes universitários, a Unicer tem investido em 
publicidade e em organização de eventos específicos. Da mesma opinião partilha Pessôa que diz 
que a forma mais subtil encontrada pelas marcas para promover o seu produto, nomeadamente as 
marcas de cerveja, tem sido o patrocínio de eventos criados para jovens e que estes frequentam 
assiduamente. Exemplos marcantes são os festivais de música que são maioritariamente 
frequentados por jovens e que em Portugal já configuram um hábito nacional, as semanas de festas 
criadas pelas Associações de Estudantes das várias universidades Portuguesas e até mesmo os 
campeonatos de futebol.  
Estes eventos são muito bem organizados e promovem a cultura e o turismo, sendo exemplo o 
“Prémio Nacional de Indústrias Criativas Super Bock/Serralves”, cujo objetivo é apoiar jovens com 
ideias de negócio.  
Junto com o sucesso e credibilidade do evento, vem também a credibilidade daquela marca e, por 
isso, a sua escolha no processo de decisão de consumo (ibidem). 
Segundo Couto (2011), autor de uma tese de mestrado sobre festivais, ao analisar os festivais em 
conjunto, uma das marcas que possuiu maiores índices de identificação foi a Super Bock (74% no 
Festival Super Bock Super Rock, 50% no Festival Sudoeste e 28% no Festival Paredes de Coura). E 
fazendo uma congruência entre a marca e Festival, numa análise comparativa tendo como base as 
várias marcas, verificaram que as que os respondentes entendem ser mais adequadas ao patrocínio 
destes eventos são marcas como a Super Bock (ibidem). 
Para quem participa neste tipo de eventos, segundo estudos, o preço mais baixo ou mais alto 
permite um maior ou menor consumo de bebidas alcoólicas e que os jovens, em geral, buscam as 
bebidas alcoólicas mais baratas para que possam consumir mais (Peuker, Fogaça & Bizarro, 2006; 
DeJong & Gomberg, 2000) (citados em Pessôa, 2012). 
Para além disso a Super Bock sempre se soube aliar a grandes empresas/marcas, neste contexto 
em 2013 aliou-se à Caixa Geral de Depósitos que tem protocolos com mais de 50 Instituições de 
ensino superior e associações académicas. A Caixa oferecia passes para festivais, nomeadamente o 
Super Bock Super Rock a quem fizesse reforço ou subscrevesse determinada conta. Para além 
disso esteve presente novamente no festival (site CGD) com a marca CaixaIU, marca criada 
especificamente para comunicar com o segmento universitário. 
Paralelamente apostam também em desenvolver os meios de chegar com maior facilidade às 
pessoas, de uma forma especial aos jovens, tendo lançado um site próprio para a marca Super Bock, 
onde entre outras coisas há a possibilidade de aceder ao “Party Service”, que é um serviço que 
permite ter uma máquina de cerveja Super Bock na festa que vamos organizar, tendo a garantia da 
qualidade a que esta marca já habituou os seus consumidores em todo o processo.  
Tal como Pinto (2011) referiu foi através da comunicação que a Super Bock se distinguiu e 
acrescentou valor à sua marca. Ainda segundo o mesmo esta marca é “caracterizada por transmitir 
valores chave como o convívio, a autenticidade, a atualidade, confraternização e os valores simples.” 
Este posicionamento chega a ser tão forte que esta marca é, de facto “uma das primeiras marcas a 
que qualquer organização pede patrocínio” (ibidem). 
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3 Metodologia 

De forma a analisar a resposta a algumas questões foram submetidos dois questionários a alunos de 
várias universidades do país via online, usando um questionário do Google forms. De seguida os 
dados foram analisados recorrendo ao Excel, dado que as questões e o estilo de resposta foram 
escolhidos para que seja relativamente fácil tratar os dados. 
O que se pretendeu descobrir foi se de facto os estudantes universitários conhecem apenas a marca, 
dada a enorme campanha de Marketing que se encontra por trás, ou se conhecem também quem a 
produz. Foi pedido que os estudantes ordenassem por preferência de consumo 6 das cervejas acima 
faladas, num dos questionários. De forma a avaliar o impacto que a principal concorrente a nível de 
mercado nacional, a Sagres, tem perante a escolha da cerveja nos consumidores foi realizado um 
outro questionário exatamente igual, mas desta vez com 7 cervejas para ordenar. 
Constatou-se necessário perceber também se o preço influencia a escolha da cerveja na hora de a 
consumir, assim como perceber as razões porque bebem a Super Bock e com que frequência o 
fazem. 
Por último, foi considerado importante perceber que razões o nosso público-alvo considera serem o 
que leva a Super Bock a ser uma marca de sucesso e quais os eventos/formas de divulgação acima 
referidos que associam à marca. 

4 RESULTADOS 

No total foram inquiridos 158 estudantes universitários de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento de 
17 instituições diferentes situadas em Portugal Continental. As instituições envolvidas são as 
indicadas no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Razões para consumir marca Super Bock por número de opções selecionadas 

 
Universidade de Aveiro (UA), Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC-ESTG), Instituto 
Politécnico de Portalegre (IPPortalegre), Universidade do Porto (UP), Instituto Politécnico de Porto 
(IPP), Universidade do Minho (UM), Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Universidade Fernando 
Pessoa (UFP), Universidade de Coimbra (UC), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT), Universidade de Lisboa (Ulisboa), 
Universidade do Algarve (Ualg), Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Universidade Lusíada 
(ULusiada), Instituto Universitário Lisboa – Iscte (IUL) e Instituto Superior Técnico (IST).  
A média de idades dos inquiridos rondou os 21 anos, sendo 58% do sexo masculino. 
Podemos concluir que 85% das pessoas questionadas de facto sabem que a Unicer produz a Super 
Bock, não sendo a campanha de Marketing influenciadora e não dando a conhecer apenas a marca 
mas também a sua produtora. 
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Tendo em conta a ordem de preferência de consumo dos inquiridos ficou claro que a Super Bock é a 
primeira escolha (70%), seguindo-se a Heineken, a Carlsberg, a Cristal, a Cheers e a Coral por 
último. Para verificar se estes resultados seriam influenciados pela principal concorrente da Super 
Bock, a Sagres, foi elaborado outro questionário quase idêntico. Aqui foi possível notar que apenas 
cerca de 30% colocaram a Sagres à frente da Super Bock (em qualquer uma das posições). 
Aparecendo a Sagres apenas como primeira escolha para 9% dos inquiridos.  
Tendo em conta a revisão bibliográfica o preço influenciaria esta escolha, no entanto apenas 23% da 
população estudada referiu este facto, sendo este dado algo que não era esperado. 
Olhando para as razões que levam a nossa amostra a consumir a Super Bock, identificou-se como 
principal razão o facto de gostarem do sabor (116 respostas). É de notar que nesta questão os 
inquiridos poderiam selecionar mais do que uma opção (as respostas incluíram também “os amigos 
bebem essa marca”, 31 respostas, “o preço é baixo”, 28 respostas, “não bebo”, 22 respostas, “a 
marca representa os valores que tenciono para a minha vida”, 8 respostas, e “o preço é alto”, 1 
resposta). 
Os resultados mostram que os jovens consomem cerveja quando saem à noite (40%), nas férias 
(18%), ao fim-de-semana (16%), a ver futebol (14%) e por último e com igual percentagem às 
refeições ou em nenhuma das opções (6%). No entanto o consumo por semana de garrafa de 33cl 
manteve-se bastante estável ao nível das opções: sendo a maior percentagem (29%) 
correspondente ao consumo de 3 a 5 garrafas por semana e a opção com menos respostas, de não 
consumir nenhuma garrafa por semana de 16%.  
Olhando para os fatores que parecem levar a Super Bock a ser uma marca de sucesso, podemos 
dizer que os responsáveis são o sabor agradável (35%) e o facto de ter uma boa distribuição (estar 
nos locais apropriados) (33%).  
Quando olhamos para as principais ações e eventos que a marca faz para chegar aos jovens e 
pedimos aos inquiridos para selecionar a que identificam com a Super Bock, observamos que há 
duas que se destacam, sendo elas: os Festivais de Verão (41%) e as Festas/Semana Académica 
(43%). Segue-se o Party Service (4%), a Aplicação Saudade (2%) e o Prémio Nacional de Ideias 
Criativas (1%). 
Fazendo uma classificação geral à forma de promoção da Super Bock junto dos estudantes 
universitários (gráfico 2) foi possível ver que apenas 2% a considera “Má” e 87% “Boa” ou mais, 
havendo uma percentagem de 11% de “Razoável”.  

 

 

 

Gráfico 2 – Classificação da forma de promoção da Super Bock junto dos estudantes universitários em percentagem 

5 DISCUSSÃO / CONCLUSÃO 

Através do estudo feito é possível concluir que tudo indica que a Super Bock conseguiu chegar aos 
estudantes universitários e marcar a sua posição neste nicho. Mesmo assim sugere-se uma aposta 
contínua na inovação dos produtos (sabores, imagem, embalagem), incluindo insistir e inovar na 
cerveja sem álcool, para chegar a novos mercados; sugere-se aposta continuada na exportação, e a 
procura de novos nichos de mercado (ver a análise SWOT, em cima). 
Numa questão aberta muitos são os que frisam que esta marca tem conseguido chegar aos jovens 
muito graças ao patrocínio de festas ligadas ao universo estudantil, assim como promovendo algo 
que os jovens gostam bastante: os festivais de Verão. 
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É necessário salientar que quanto mais para Sul nos deslocamos, mais é referido o facto da 
promoção não ser tão boa. Isto pode dever-se ao facto de a fábrica produtora de cerveja da Unicer 
se encontrar em Leça do Balio, região Norte, já a sua principal concorrente se encontra na zona de 
Lisboa, mais a Sul. 
É ainda de frisar que o preço não influencia muito na hora da escolha, segundo estes dados, mas 
isto pode dever-se também ao facto dos inquiridos escolherem na sua maioria a Super Bock e 
referirem que é uma marca que tem um preço acessível e quando necessário vende em quantidade 
e a um preço mais baixo. Assim a Unicer mostra estar a par das necessidades de baixo preço dos 
estudantes. 
A publicidade que passa nos média e os grandes spots parecem também ter sido um dos 
impulsionadores para marcar o posicionamento da marca, sendo estas classificadas por alguns dos 
inquiridos como bastante originais, dizendo inclusive que cria um certo “burburinho”. 
A Super Bock tem aproveitado as oportunidades que têm surgido para chegar continuamente a cada 
vez mais pessoas e através disso tem continuado a somar pontos no mercado onde se encontra. 
Sendo este mercado bastante feroz é uma vitória cada consumidor extra a que se consegue chegar.  
Para concluir este artigo, poderá afirmar-se que a Super Bock parece ter encontrado uma fórmula de 
sucesso para chegar aos jovens: promover atividades que eles gostam, incentivando o consumo da 
sua cerveja e marcando o percurso universitário de muitos que por aqui decidem passar. Respostas 
dos inquiridos tais como “Toda a gente que anda na universidade conhece a Super Bock, por amor 
de Deus!” e “Porque está sempre presente nos momentos mais marcantes da vida académica”, 
parecem ser o mantra desta marca.  

6 SUGESTÕES DE PESQUISA FUTURA 

a) Seria interessante perceber se esta estratégia que a Super Bock usa é utilizada em outros 
mercados- alvo, e quais as adaptações que são feitas.  
b) Seria interessante, por exemplo, comparar a forma como a Super Bock atua no mercado dos 
espetadores de futebol, em comparação com a Sagres. 
c) Outro dos aspetos que poderiam ser trabalhados no futuro seria perceber em que medida o facto 
de a Super Bock e a Sagres terem cada uma delas uma outra grande marca a nível internacional de 
cerveja que as apoia, influencia os resultados das suas vendas – sendo a Super Bock apoiada pela 
Carlsberg e a Sagres pela Heineken. 

 

7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
A principal limitação prendeu-se em termos da análise quantitativa realizada. Existem milhares de 
estudantes universitários no país e seria interessante obter ainda mais respostas para aprofundar 
este estudo. Seria importante também conseguir respostas de alunos que estudem nas ilhas 
(Madeira e Açores), coisa que não foi possível com o presente trabalho. 
Outra das limitações que se verificou foi o facto de não ter encontrado tanta informação científica 
como seria de esperar e que relaciona a Super Bock e os estudantes universitários, o que por outro 
lado vem reforçar a necessidade de mais estudos deste tipo. 
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Abstract  

Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are the engines of society and make up the majority of 
firms in any economy (INE, 2012; Gagliardi et al., 2013). Likewise, family businesses represent the 
greatest number of enterprises worldwide, which makes them an integral and dynamic element of 
economic activity and growth. Therefore, this multiple case study focuses on the main motivations of 
creating/having a family business, how the family factor influences the performance and productivity of 
a company, how owners/managers resolve conflicts involving family and non-family members in the 
organization, and how owners/managers separate their personal family-life from their business family-
life in order to guarantee the success of the company, while minimizing damages from family conflicts 
and personal interests that could destroy the family as well as the firm.  

To gain an in-depth understanding of the issue stated, a qualitative analysis (Gibbs, 2007) will be 
performed where three family SMEs more than ten years old – SMEs have extremely high failure rates 
(Gilmore et al., 2012) – and operating in the Portuguese market, will be researched via interviews with 
the owners/managers, and the results compared with each other and communicated as stories 
(Woodside, 2010). The sample is made up by a family restaurant, a family bakery and a reseller that 
have family members in the top management team. 

This paper aims to illustrate how the personal motivations of the owner/manager of the SME family 
firm – whether it is a family-first-company or a business-first-company (Cohn, 2005; Reid et al., 1997) 
– will define the future strategy and performance of the firm, until it passes on to the next generation, 
is sold or goes bankrupt, knowing a priori that family businesses are not homogeneous and that 
strategies in SMEs should be defined according to their own requirements, capabilities, goals and 
objectives. The main contribution of this multiple case study is to understand family SMEs and to 
highlight that not considering the family as a variable in this area of research may lead to misleading 
and inconclusive findings (Segaro, 2012) and, likewise, not distinguishing large firms from SMEs will 
also, in family research, lead to inconclusive results because in SMEs the family exerts a greater 
influence on a company’s management, goals and objectives than in larger firms (De Massis et al., 
2014). 

Keywords: family business, SME family firms, Portuguese family firms, performance of SMEs, family 
firm productivity, family firm motivations 

1 INTRODUCTION 

Family businesses are important contributors to the economy and account for the largest amount of 
companies (Carmon, 2014; Matthews, Hechavarria, & Schenkel, 2012). Similarly, Small and Medium 
Enterprises (SMEs) represent the majority of firms worldwide (Carmon, 2014; Gueye & Simon, 2010; 
Matthews et al., 2012). Therefore, SME family businesses are the majority of firms worldwide 
(Carmon, 2014; Gueye & Simon, 2010; Matthews et al., 2012). They are important to the world’s 
economy (Ernst & Young Global Limited, 2013) because they are “an integral and dynamic element of 
economic activity and growth” (Matthews et al., 2012, p. 24) and “one of the – if not the – main 
contributor to social and economic welfare of every society” (Neubauer & Lank, 1998, p. 14). Likewise, 
SMEs are the engines of any economy. They are responsible for many positive factors that promote 
nations’ development and growth increasing not only their competitiveness but also acting as 
entrepreneurship motivators and innovation incubators, are the main actors in reducing 
unemployment, the main providers of goods and services and improve the lifestyle of populations 
(Dahnil, et al., 2014; Gagliardi et al., 2013; Marjanova & Stojanovski, 2012). Thus, “not considering the 
family as a variable in organizational research can lead to incomplete and misleading findings” 
(Segaro, 2012, p.148). Consequently, “family business research is accelerating” (Harms, 2014, p.281).  
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As a result it becomes important to understand how the “family” variable influences business 
performance, especially in SMEs, how managers and family members organize themselves, create 
rules, make decisions, and more important, how do they separate their personal-family life from their 
business-family life in order to guarantee the success of the company minimizing damages from family 
conflicts that could, not only destroy the family but also the company. 

Thus, let us first understand what is meant by family business or family firms
9
. 

2 LITERATURE REVIEW 

2.1 Family Business definition 

“There are almost as many definitions [of family business/family firm] as authors” (Gueye & Simon, 
2010, p.23), in fact, there is not a common definition of what is understood by family firms or family 
businesses” (De Massis et al., 2014, p.1) and the different definitions “differ significantly depending on 
contextual issues such as the topic, the area under examination and the period of investigations (…) 
[which] might impede comparative family business analyses” (Harms, 2014, p.281), thus the 
definitions shown by different authors are somewhat similar though focusing on different aspects 
(table 1). 

Table 1 - Family business definitions 

Author Definition 

(Litz, 1995, p.103) 
"Family members being present within the organization, and also by the 

organization's members formulating strategies to increase the likelihood of 
succeeding generations' participation" 

(Longenecker et al., 
1997, p.92) 

“A family business is characterized by ownership or other involvement by two or 
more members of the same family in its life and functioning. (…) A business is 
also distinguished as a family business when it passes from one generation to 

another” 

(Neubauer & Lank, 
1998, p.6) 

“A company is considered a family business when it has been closely identified 
with at least two generations of a family and when this link has had a mutual 

influence on company policy and on the interests and objectives of the family” 

(Sharma, 2004, p.4) 

"Firms with direct family involvement in day-to-day operations. (…) [a business 
is a family firms] only if the family retains voting control of the business and 

multiple generations of family members are involved in the day-to-day 
operations of the firm" 

 
In more simple words, family businesses differ from non-family businesses mainly because of the 
influence of the family in the control of the company, its interests and values (Sharma, Chrisman, & 
Chua, 1997) simply because the “life-making [of family members] becomes significantly (if not wholly) 
centred on the business (…). In many cases their life [family-life] becomes the business (and vice-
versa)” (Fletcher, 2010, p.465).  
“Family businesses come in many different shapes and sizes. Some family businesses are extremely 
old, some are substantial international businesses and some are owned by more than one family” 
(Drake, 2009, p.13). Thus, family firms are not homogeneous and they “define success in their own 
terms” (Reid et al., 1999, p.64). 
Cohn (2005, pp.1–2) and Reid et al. (1999, p.57) state that there are two kinds of family firms: Family-
first companies (companies that give more emphasis and importance to family needs rather than the 
company's interests) and Business-first companies (companies that maintain a balance between the 
needs of the company and the family); notably, the first focus on an “emotional and relational 
orientation” and the latter on a “rational orientation” (Reid et al., 1999, p.57). Cohn (2005) and Reid et 
al. (1999) also point out some differences (table 2) between the two types of family firms implying that 
“business first companies” are more competitive, with better performances and are those that are 
likely to persist over time, i.e. several generations after the ‘founding father(s)’. 
Reid et al. (1999, p.64) state that “there are distinct types of family firms (…) and significant 
differences between firms which place family first and those which put business first, [being the 

                                                      
9
 For the purpose of this study, it is not relevant to understand the difference between family firms and family business. 

Therefore, one will be understood as the other. 
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former] rigid in outlook, less inclined to have strategic plans, less likely to take risks and aim for the 
equitable treatment of family members, even if this may be detrimental to business success”.  

Table 2 – Family-first companies Vs. Business-first companies 

Family-first companies Business-first companies 

- Family-first rules often create difficulties for next 
generation successors; 

- Boundaries between the family and 
business are generally clearly understood; 

- Stronger emotional attachments to the company by 
stakeholders and the business is linked with family identity; 

- May be so diligent about keeping family 
out, that they fail at recruiting competent 

family to come into the business; 

- Open door policy for hiring family; 
- Pre-requisites are imposed on new 

family members; 

- Competent family members are expected to care for their 
less competent siblings or cousins; 

- Compensation is based on market and 
industry measures, not family needs; 

- Leadership is based on seniority rather than demonstrated 
competencies or successes; 

- Family members may be terminated for 
non-performance; 

- Longevity in the family business may be more highly 
valued than working and succeeding outside the business; 

- Budgeting and planning is important. 
Earnings are used for growth initiatives; 

- These are conflict-avoiding companies. Poor 
communication, entitlements, and a lack of respect for 

boundaries between the family and business system allow 
small issues to become big problems; 

- Family and non-family serve on the 
board; 

- Usually have no formal training programs. Family are 
expected to intuitively learn business practices; 

- Clear boundaries and processes for 
addressing conflict; 

- Are less likely to take risks and plan strategically. 
- Are more likely to take risks and plan 

strategically. 

Source:  Cohn (2005, pp.1-2) and (Reid et al., 1999, p.57) 

From the literature reviewed, one can then summarize the following: 

 Family businesses instinctively favour informality (Drake, 2009; Nicholson & Björnberg, 2005) 

a common characteristic in SMEs (Carson, 1990; Danes, 2006; Parrott, Roomi, & Holliman, 

2010); 

 Family businesses are reputed for aiming at the best financial dependence and suffer less 
from crisis (Gueye & Simon, 2010), i.e., “family SMEs (…) have access to the pool of their 
family’s personal resources (…) due to the family members’ duality of family and business 
relationships, dedication, and commitment of family members” (Segaro, 2012, p.155), which 
makes firms “remain dependent on their historic fund-providers who generally belong to the 
family” (Gueye & Simon, 2010, p.26); 

 “The interaction between individual family members including family managers, the family 
unit, and the business may lead to systemic synergies with a potential to create competitive 
advantage for the firm (…) the management capabilities of family owners may become a 
strategic asset for the firm” (Segaro, 2012, p.157). For example, the decision making process 
in family firms “involves a mixture of family and business values” (Longenecker et al., 1997, 
p.92). According to Cohn (2005, pp.1–2) and Reid et al. (1999, p. 57), these would be 
business-first companies; 

 “Family business may be more likely to highlight family values (…), whereas non-family 
business may focus on the ultimate goals of their organization” (Carmon, 2014, p.94). They 
[family firms] “are known for their generosity with family members: offering jobs, fast track 
advancement, understanding and supporting family members with special needs and 
problems” (Cohn, 2005, p.1). Which means that “to a large extent, a family business draws an 
advantage from the consideration of human factors” (Gueye & Simon, 2010, p.24); 
Therefore, “the family’s purpose is to care of and nurture family members; the business’s 
purpose is to provide goods and services at a profit. These two different “systems” have 
different rules, expected behaviours, goals and communication patterns and when they 
overlap, confusion and frustration occurs” (Cohn, 2005, p.1). 

The advantages of family firms are shown in Table 3. 
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Despite the advantages of family firms shown, there are also disadvantages associated (table 4).  

Other authors suggest that family businesses have a long-term orientation, long-term value creation 
and a long-term management perspective, whereas their non-family counterparts do not (Breton-Miller 
& Miller, 2006; Ernst & Young Global Limited, 2013; Nordqvist & Melin, 2010). However, this is not 
entirely applicable to all family firms. SMEs have greater resource limitations than larger firms 
(Carson, 1985; Chen & Huang, 2004; Gilmore et al., 2001) and their strategies tend to be “situations 
specific and variable” (Marjanova & Stojanovski, 2012, p.1) and “may require an approach which is 
entirely suited to their own requirements and capabilities” (Carson, 1990, p.10), remembering that 
decisions are made by assuming, guessing, intuition and gut feeling (Parrott et al., 2010; Marjanova & 
Stojanovski, 2012; Hogarth-Scott et al., 2006). Therefore, how could these companies [SMEs] have a 
long-term orientation? The answer may lie in the companies’ selection criteria used by researchers – 
most of the studies made in this area use either large- or medium-sized family enterprises. Very few 
are done in small and micro enterprises, the ones that pull the economy forward. Consequently, not 
considering the size of the firm may lead to conclusions that are applicable to certain companies and 
not to all family firms.  

Table 3 - Advantages of family involvement 

Author Advantages 

(Longenecker et al., 
1997, pp.94-95) 

“Strength of family relationships”; 

“Family members may sacrifice income to keep a business going”; 

“Some family business use the family theme in advertising to distinguish 
themselves from their competitors”; 

(Drake, 2009, p.16) 

“Genuine passion for and pride in the business”; 

“Greater willingness to think about and invest for the long term”; 

“Desire for stability in terms of relationships with customers and suppliers”; 

(Fletcher, 2010, 
p.462) 

“One of the advantages of having a family firm is that one can exploit knowledge 
and certain skills from family members even if they do not have shares or work 
directly in the company, i.e. if there is a lawyer in the family, one can get “great 
legal advice and support” for free or low paid”. 

 

Table 4 - Disadvantages of family involvement 

Author Disadvantages 

(Longenecker et al., 
1997, p.94) 

“The health and survival of a family business require a proper balancing of 
business and family interests. Otherwise, results will be unsatisfactory to both”; 

(Neubauer & Lank, 
1998, p.14) 

"Family firms are notoriously short-lived"; 

(Reid et al., 1999, 
p.57) 

“Sibling rivalry, resentment of the authority exercised by parents and competition 
between fathers and sons can lead to breakdowns of family relations which 
 impact adversely on general health”; 

(Nicholson & 
Björnberg, 2005, p.4) 

“[Family firms] are especially vulnerable to hazards, many of them originating in 
tensions within the family or due to divergence between the family and the 
business”; 

(Drake, 2009, p.16) 

“Failure to plan for succession”; 

“Confusion between what is family and what is business”; 

“Problems encountered in attracting and retaining non-family executives”; 

(Fletcher, 2010, 
p.460) 

“Balancing family roles, balancing work and family, informality in business, unpaid 
work, unregistered work activity, moving to legitimate business, security of 
income from other partners, allocating time and resources to different 
businesses”; 

 (Fletcher, 2010, 
p.462) 

“Desire for the business to be more ‘professional’ or ‘serious’ rather than just a 
hobby”; 
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2.2 Decision making process in family firms  

Top Management teams (TMTs) are a crucial part of the family business since “many decisions impact 
both businesses and family” (Longenecker et al., 1997, p.94), being its main role “to add value by 
directing, monitoring, guarding and protecting assets” (Craig & Lindsay, 2002, p.424) – whether those 
directors are family members or not. To work efficiently in family businesses, non-family members 
must be able to “understand and respect the family (its needs, values, culture and goals) and the 
business (its strategic, financial, and managerial needs)” (Craig & Lindsay, 2002, p.424). These 
“management teams include both managers and other professionals or key persons (such as a 
financial manager, a marketing manager, a sales manager and other supervisors that perform key 
roles in the organization) who help give a new company its general direction” (Longenecker et al., 
1997, p.103).  

There are many studies involving family firms that advise on how TMTs in family business should be 
constructed and organized (Craig & Lindsay, 2002; De Massis et al., 2014; Drake, 2009; Ernst & 
Young Global Limited, 2013), but Longenecker et al., (1997, p.103) who propose a simpler model 
state that for the benefit of both the company and the family, that there are three main management 
characteristics that owners/managers should consider: “1 - A family firm must be able to rely on the 
competence of its professional and managerial personnel; 2 - Favouritism in personnel decisions must 
be avoided; 3 - Plans for succession, steps in professional development, and intentions regarding 
changes in ownership should be developed and discussed openly”; and state that applying these three 
concepts in family business management will help the organization to prosper and allow the family to 
work as a family. On the other hand, the same authors defend that not following this management 
advice might be a threat to the organization and inflict pressure on the family relations (Longenecker 
et al., 1997). 

Other authors suggest that “balancing family and non-family members in the TMTs is found to be 
beneficial to SMEs performance” (De Massis et al., 2014, p.1) and highlight the importance to appoint 
outside (non-family) board members to “moderate the ‘family element’ in the decision making process” 
(Craig & Lindsay, 2002, p.417).  Among the reasons concerning why family firms should choose a 
non-family CEO, one can highlight that “it is harder to hold a family member accountable to the board, 
and when things do not work out it is harder to fire a family CEO” (Nicholson & Björnberg, 2005, p.42).  

2.3 Conflicts in Family Firms 

Conflicts are inevitable in any organization. “They may arise from incompatible actions, interests and 
objectives between the members of a group” (Nicholson & Björnberg, 2005, p.45). In family firms, 
conflicts are more prone to appear due to the “delicate complexity that arises due to the overlapping 
interests of management, ownership and family” (Nicholson & Björnberg, 2005, p.45). The coexistence 
of family in business “may give rise to many problems as conflicts often have their origins in family 
issues” (Gueye & Simon, 2010, p.25). 

Danes (2006) conducted a study trying to find the main tensions originated in family businesses where 
five conflict areas of family businesses were highlighted: “unfair business workloads among family 
members – work/family conflict; unfair compensation for family members and competition for 
resources between family and business – justice conflicts; failure to resolve business conflicts – 
identity conflicts; confusion among family members over who does what in the business and over who 
has authority to make decisions – role conflicts; and, unequal ownership of the business by family 
members – succession conflicts” (Danes, 2006, p.237), being “work/family and justice conflicts (…) the 
higher tension producers” (Danes, 2006, p.241). “There are three types of conflict which predominate 
in groups: task (what should be done?), process (how things should be done?, such as procedures 
and policies) and relationship conflict (occurs at a personal level e.g. personal tastes, style or values)” 
(Nicholson & Björnberg, 2005, p.45), being relationship conflict the one that has the most capacity to 
generate dislike and hostility in family firms, and is potentially very destructive (Nicholson & Björnberg, 
2005, p.45). “Having a conflict management process is vital for the sake of keeping conflicts within the 
non-destructive range” (Nicholson & Björnberg, 2005, p.46). 

Hence, a conflict alone “is not negative in itself” (Gueye & Simon, 2010, p.25) but unresolved disputes 
in family firms, by family members, may result in many cases, in the company’s failure and lack of 
performance, being the most negative relevant aspects “disruptions, conflicts and the growing apart 
between family members, later on harder to resolve positively” (Nicholson & Björnberg, 2005, p.48), as 
trust takes a long time to build up, and little to be destroyed.  
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Preventing conflicts from arising is impossible. However, there are a few mechanisms that family firms 
could (and should) use to minimize the “destruction” caused by conflicts between family members in 
family firms. “A clear structure and routes of communication are the basis of a sound family 
governance system. Family councils/shareholder assemblies and written family constitutions/guiding 
principles can all form part of a toolkit to encourage healthy relationships among owners and with the 
business. Trust and transparency are important practical concepts in the relationship between 
management and family shareholders” (Nicholson & Björnberg, 2005, p.49). 

3 METHODOLOGY 

This explanatory multiple case study will analyse how Portuguese SME family firms make decisions, 
i.e., how do family firms organize top management teams, assign jobs and organize family members 
and non-family members in order to achieve superior firm performance over time, and minimize 
damages resulting from family conflicts and interests that may arise from home and/or individual 
objectives. Special relevance is thus given to SMEs

10
 not only because these companies have a 

higher influence from family members but also because they are the engines of any economy. Larger 
firms will be excluded simply because “family involvement becomes weaker in larger firms” (De Massis 
et al., 2014, p.17).  

In this qualitative multiple case-study, three SME family firms will be analysed and the results 
communicated in the form of stories (Woodside, 2010; Gibbs, 2007): one small enterprise, a re-
seller/distributor (Distribuidora Aveirense) operating in business-to-business (B2B) markets; and two 
micro enterprises, one being a restaurant

11
 and the other a bakery (Vago Delicias), operating in 

business-to-consumer (B2C) markets. All these enterprises are located in Aveiro, Portugal. The 
people interviewed were as follows: Restaurant – owner; Vago Delicias – owner’s son; Distribuidora 
Aveirense – owner. 

Since SMEs have high failure rates and family firms are notoriously short-lived (Neubauer & Lank, 
1998), this explanatory multiple case-study will focus on firms with over five years of age in order to 
understand how these enterprises organized themselves to be able to persist over time; what their 
strategies were; and how do they manage family and non-family members to prevent conflicts and 
minimize damages. 

The information for this multiple case study was gathered through face-to-face interviews (each 
interview averaging around 20-30 minutes) with one of the firms’ managers or family members 
operating in the TMTs, where the questions used for the interviews were as follows: 

 How many people are employed in this business? 

 How many family members work full-time, on a daily basis, in this company? 

 How many family members work part-time, only when required, in this company? 

 How many family members are in the TMT? 

 How many non-family members are in the TMT? 

 Does this company have any pre-requisites for hiring family members? If so, which are they? 

 Do you have a system to control family disputes regarding business issues? 

 How are the conflicts between family members (regarding business issues) resolved? 

 How do you separate your business-life from your family-life? 

 When you are in your “family-life”, do you talk about business and business issues? 

 Does the hierarchy existing at home, on a personal level, reflect the hierarchy at work? (E.g. 

do older family members have more senior positions in the family business?)  

 What role does trust play in the family business and do you feel that there is more trust in 

family businesses than in other types of company?  

                                                      
10

 Small and medium sized enterprises are classified as having less than 250 employees, a business volume less than 50 
million euros a year, and a total balance of less than 43 million euros a year. Inside this classification, there are three kinds of 
enterprises: Micro Enterprise, which has less than 10 employees, a business volume and a total balance of less than 2 million 
euros a year; a Small Enterprise, which has less than 50 employees, a business volume and total balance of less than 10 
million euros a year; and Medium Enterprises, which are the ones that are not classified as micro and small enterprises 
(Gagliardi et al., 2013, p.9).  

11
 The owners were willing to participate in this study as long as their name remains anonymous. Therefore, the restaurant will 

be known just by “the restaurant”.  
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 Do family members end up working for the family business because it is the easiest career 

option (e.g. higher salary and quicker career progression than in a non-family business) open 

to them or because they have the desire to continue the family legacy in an area which they 

are passionate for?  

 Do non-family members have an interesting and motivating career path, despite not being a 

part of the family? How is this managed?  

The main objective of this multiple case-study is to give a portrait and a concrete perspective on how 
these firms operate and how they are organized in order to persist and endure over time, providing 
information to practitioners (reflections on how family businesses operate, what they should do in 
order to guarantee the success of the company, and the mechanisms needed to avoid family conflicts) 
and to academics (who want to understand how Portuguese micro and small family firms operate, 
whether they are in B2C or B2B markets).  

4 DISCUSSION 

4.1 Micro-sized enterprises (restaurant and bakery) 

The restaurant (wishing to remain anonymous) is by the beach and registers its highest sales during 
the Summer months. Therefore, the company has a total of six employees working full-time all year, 
all of them being family members. For those times where there is the need for an “extra hand”, there 
are two family members available to work as part-time employees for free (for example, in the 
Summer months). 

That availability of family members to provide help is also verifiable in the bakery. From a total of ten 
employees five of them being family members, they have one family member available to provide help 
as a part-time employee when there is the need. 

In both these businesses, only family members are allowed in the TMTs with a slight difference 
between the strategies of both companies. At the restaurant, as stated before, all of its employees are 
family members, TMT meetings (decision making) occurring between the three owners. At the bakery, 
all TMT meetings occur with the two owners and their wives (a total of four people), and decisions are 
never made without asking for counselling, suggestions and points of view of the sons and daughters 
working full-time at the bakery. Neither of these enterprises seek the advice of non-family members.  

According to hiring pre-requisites, both enterprises stated that in order to work in these businesses, 
there is no need for special knowledge or skills. In the case of the restaurant, one of the most 
important employees is the cook, who is the mother of one of the owners - “She has no ‘fancy degree’ 
but is a good cook” (Restaurant interviewee). At the bakery, only two positions require certain 
knowledge and experience in order to guarantee the success of the firm: the baker and the pastry 
cook. All other positions such as customer service, waiting tables, cleaning, dishwashing and so on, 
do not require special skills. Therefore, “anyone can do it” (Vago Delicias interviewee).  

Conflicts in any firm are inevitable and firms must define strategies to minimize their destructive 
consequences. In the restaurant the strategies to minimize conflict involve defining specifically what to 
do and what not to do, and the responsibilities of the job. With this method “the most common conflicts 
that emerge are due to certain delays [service to tables]”. At the bakery, the strategy to avoid conflicts 
is exactly the same, define the job, the role to play and the responsibilities associated with the position 
(a formal job description which is discussed rather than written down). Thus, when there is an 
unresolved conflict involving family members, the owners responsible for the hiring of those particular 
members are the ones who step forward and intervene in order to function as mediators.  

As stated above, “family involvement becomes weaker in larger firms” (De Massis et al., 2014, p.17). 
Therefore, the tinier the company, the higher the influence of the family. Hence, as these companies 
are small and providing jobs to so many family members, their “life is centred in the business” 
(Fletcher, 2010, p.465) transferring the family’s values, traditions, customs and  beliefs into the 
business (Sharma et al., 1997). In both of these companies, their family-life is their business-life, i.e. 
the business-life and family-life are mixed up and are exactly the same, not having any distinction. 
That is verifiable by the statements of the interviewees: “being here is like being home” (Vago Delicias 
interviewee) and “we pass so much time of the day here at the restaurant that everything we have to 
discuss or do, we do it in here during ‘dead hours’ [free time, when there is nothing to do and there are 
no customers]” (Restaurant interviewee). Similarly, the exact same thing happens at home. Since 
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these individuals work for long hours in their businesses, the business becomes their life (Fletcher, 
2010) and vice-versa. Therefore, talking about business during family hours is normal: “we always talk 
about business when we’re home. There is not one day that we don’t talk about work, advice, 
problems, suggestions, etcetera” (Vago Delicias interviewee). 

Since business-life and family-life are the same and families transfer values, traditions, customs and 
beliefs into the business, it is perfectly normal that the hierarchy existing at home, is also transferred to 
the business. The son of one Vago Delicias’ owner and who was interviewed made an interesting 
comment regarding this topic: “imagine I buy 50% of the shares and become the business partner of 
my father. If there is a problem or a conflict with my mother (she is not an owner), I’m pretty sure that I 
would be the one to back-off and let her ‘win’ whether she is right or wrong (…) just because she is my 
mother”. At the restaurant the exact same thing was verifiable: the “main ruler” at home, is the 
business leader. 

Trust is an important factor in any business and in any relationship, whether professional or personal 
(Dowell, Morrison, & Heffernan, 2015). In business, as concerns trust, opinions in these two firms are 
similar – certain functions can only be done by family members (e.g. being at the checkout till and 
handling money). Both micro enterprises stated that it is easier to trust in family members than non-
family members. The Vago Delicias representative gave a few reasons why: “1) it is family; 2) a bigger 
bond exists between individuals; 3) it is expected that they are not going to steal”. The interviewee 
also highlighted a negative feature that trust plays in family businesses: “family members can be more 
sloppy and careless because they know that they are not going to get fired, whereas non-family 
members work harder and sometimes are more dedicated than family members in order to safeguard 
their position”.  

4.2 Small-sized enterprise (Distribuidora Aveirense)  

Distribuidora Aveirense is a small-sized enterprise with twenty-five employees, seven of them being 
full-time employees. Similarly to the micro enterprises described above, this company also has (from 
one to three) part-time family members available to provide help, when needed. TMTs, however, are 
organized differently due to the complexity of the business, i.e., in the top management meetings, 
there are always three owners of the firm present and each one of the department’s managers. 
Therefore, and since one of the managers is a non-family member, in the top management meeting 
there are in total three owners, three department family member managers and one non-family 
member manager. Notably these meetings normally occur over the weekend (Saturday mornings).  

The pre-requisites for hiring family members and non-family members are non-existent for some 
positions such as distribution and warehouse workers (exactly what happened in the micro enterprises 
described above, i.e. no pre-requisites for certain positions). Other positions such as marketing, 
finance, logistics and sales, were assigned to family members with certain knowledge and academic 
backgrounds. “When there is no family member interested in a position that requires some technical 
knowledge, we hire a non-family member for that position in need. One example is the sales 
department”.  

Relating to conflicts involving family members in the business, the strategy of this company is “keeping 
family members separated in different departments where each one of them has its own 
responsibilities and objectives. This way they all have the same power inside the business and when 
there is a conflict, we see it as a conflict between two departments rather than between two family 
members”. In such a family business, harmony is paramount.  

Contrary to what was found in the two micro-sized enterprises analysed above (the bakery and 
restaurant), in this company (the bigger wholesaler) there is a separation of family-life and business-
life. It is not common for these families to talk about the business during their family-life time, though 
the reverse does happen (when working they may talk about family life). This happens because in the 
first two companies, the business is open seven days-a-week, more than twelve hours-a-day. In this 
last company, Distribuidora Aveirense, they “only” work from Monday to Friday, from 8 o’clock to 18 
o’clock. Employees (family and non-family) have more free time to actually have a life outside the 
business and, despite some values, customs and traditions which are transferred to the company, 
they do not have the same impact on the organization. Also, contrary to what was found at the 
restaurant and bakery, Distribuidora Aveirense has the need to be more professional and serious in 
order to be competitive, therefore, the hierarchy existing at home not necessarily exists in the 
business where power and responsibility come with the position. 
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All three enterprises similarly think that family members end up working in family firms because of the 
easier career path and higher salaries that they will not get in other firms and, most importantly, 
because at some point in the future, the children are going to inherit the business: “sooner or later this 
will all be theirs” (Restaurant interviewee). Therefore, “the sooner they learn to operate the business, 
the better, and since “top management positions are reserved only for family members” (Vago Delicias 
interviewee) unless they require some special skill/knowledge, non-family members will have a limited 
career path inside a family business that puts family first.  

5 CONCLUSIONS  

From the firms analysed one can conclude the following: 

 Despite being inserted in different sectors (B2B vs. B2C) and operating in different markets, 

the companies in the study are all family businesses since they are all led and managed by 

families, providing family members with jobs, and furthermore they all rely on family members 

when there is the need to do so (for example, in the peak season and to perform extra work). 

Notably, since the companies in the sample do not have pre-requisites to hire family members 

- “when there is a family member in need, we provide job positions at the logistics department” 

(Distribuidora Aveirense interview) – they are all family-first companies. Therefore, these 

family firms benefit from Human Resources (HR) in such a way that when the business needs 

some extra help, there is always a family member available to fulfil the position, satisfy an 

immediate need of the business and work as a part-time employee (not necessarily with a pay 

check);  

 The TMTs are organized in a different way in the sample. The micro enterprises have only 

family members in TMT positions while the small enterprise has only one non-family member 

in a TMT position. This difference may be based on the complexity needed to operate the 

business and the differences between B2C markets and B2B markets (Brennan, Canning, & 

McDowell, 2014); B2C markets (in our sample) demand less professionalized procedures from 

the company, and less knowledge and less skills from the employee (involving, for example, 

waiting tables); 

 All enterprises stated that when there is a family in need, they would find a place in the 

company to help them. Similarly, they all stated that they give more importance to pre-

requisites when hiring non-family members than family members. Pre-requisites for family 

members exist only for the most important positions within the enterprise such as cooker/chef 

(restaurant), baker and pastry cook (bakery), and management positions (finance, marketing, 

sales, logistics);  

 All of these firms’ family owners/managers know that having conflicts at a minimum level is 

extremely important not just for the business but for the family too. Therefore, they all created 

their own strategies to minimize conflicts and its destructive effects: at the restaurant, roles, 

responsibilities and hierarchy are clearly set out from the beginning, and the new family 

employees (or the part-time ones) have to listen to what the older / more senior ones say. 

When there is a conflict, the ones from the top decide for the ones at the bottom; at the 

bakery, something similar happens, responsibilities, do’s and don’ts are stated and defined 

from the outset, but when there is a conflict, parents intervene and work as mediators; finally, 

at the reseller/wholesaler Distribuidora Aveirense conflicts between family members are 

avoided at all cost and the strategy is to keep family members working in different 

departments where they are all hierarchically equal, so when there is a conflict, it is seen as a 

conflict between departments and not between two individuals fighting for personal and non-

personal interests (this is seen to be an innovation in conflict-avoidance and conflict 

management and to our knowledge little research has been performed in this area concerning 

Portuguese companies, Portugal being a conflict-avoidance culture (Hofstede, 2001; Oliveira 

and Ferreira, 2012));  

 The smaller the firm, the higher will be the influence exerted by the family. This can be 

observed in the two micro enterprises analysed since they make no distinction between their 

family-life and their business-life, as Fletcher (2010, p.465) stated, their “life is centred in the 

business” and because they pass so much time operating their businesses, to distinguish one 

life from the other is extremely difficult. The same does not happen at Distribuidora Aveirense 
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(a bigger company). In this case, since the firm operates about half the time per week, relative 

to the smaller firms in the sample, people find it easier to actually have a life outside the 

business;  

 Therefore, the hierarchy existing at home will only be transferred to the business when the 

family-life mirrors their business-life, as long as the business is not professionalized, becoming 

more serious, and as long as it continues being small. On the other hand, in order for the firm 

to keep growing and outperform competitors, there is the need to be professional, taking 

matters seriously and strictly, which makes managers adopt more business-first company 

behaviour; 

 All of the people interviewed considered that trust plays an important role in business. They all 

stated that it is easier to trust family members than to trust outsiders because family members 

are working for “what is theirs and their family” (Vago Delicias interviewee).  

 To finalize, the family factor involvement in the business could be very beneficial for the firm in 

its early stages – and thus provide an additional competitive factor in the sense that one can 

get free knowledge and labour from the family – then, as the company grows, it may be 

beneficial to gradually transform the family-first company into a business-first company, with 

more professionalized and formal mechanisms. As businesses grow they become more 

demanding and difficult for family members to guarantee the performance of the business in 

the long-term, especially if there is an absence of qualified family members in the firm.  
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Abstract  

O objetivo deste trabalho é efetuar uma avaliação ao serviço administrativo prestado numa Instituição 
de Ensino Superior (IES), especificamente aos  Serviços de Gestão Académica (SGA) da 
Universidade de Aveiro. 

Em face da literatura revista e com  base no modelo concetual, foram propostas um conjunto de 8 
hipóteses, das quais as 5 primeiras hipóteses se centraram no facto de a perceção da qualidade do 
serviço prestado poder afetar a satisfação geral com o serviço; e as novas hipóteses H6, H7 e H8  
foram propostas para poder propor desvios de alguns serviços prestados nos períodos de maior 
afluência para períodos de menor procura identificando deste modo quais os fatores que mais 
contribuem para estes dois objectivos simultâneos. 

Numa primeira fase, após a analise factorial, foi efectuada uma regressão linear multivariada no 
sentido de validar as hipóteses H1 a H5, e cujos resultados encontrados revelaram que, no período 
de menor procura, todas as 5 dimensões revelam efeitos positivos e significativos para explicar a 
satisfação geral dos utentes; contudo, nos períodos de maior procura, a Tangibilidade e a Garantia 
não revelam significância estatística na satisfação geral com os SGA. De seguida, utilizando um 
método de regressão logística, foi demonstrado que a Garantia, Capacidade de Resposta e 
Confiança reforçam a aplicabilidade conveniente do modelo concetual proposto e sugerem a 
realização de mudanças de serviços do período de maior afluência para períodos de menor afluência 
aos SGA. 

Em termos de implicações para a gestão dos SGA, os resultados mostram que nos períodos de maior 
procura é recomendável que sejam tomadas, entre outras, algumas medidas no sentido de alguns 
dos serviços prestados nos períodos de maior procura sejam desviados e prestados exclusivamente 
nos períodos de baixa procura por forma a haver uma tentativa do reforço da capacidade disponível 
para atendimento aos alunos, procurando desta forma melhorar a qualidade percebida do serviço 
prestado. 

Keywords: Qualidade de Serviço; ServPerf; Satisfação do Cliente; Serviços de Gestão Académica; 
Universidade de Aveiro 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, muito se tem falado e escrito sobre a qualidade de serviços prestados pela 
administração pública, bem como sobre a sua modernização. 

O atual contexto socioeconómico, com mecanismos agressivos de controlo orçamental na Educação, 
tem obrigado as Instituições de Ensino Superior (IES) a encetar processos de mudança de natureza 
tática e estratégica.  

Para além do apertado controlo financeiro a que estão sujeitas, as IES têm vindo igualmente a assistir 
a uma redução gradual do número de alunos, cujo pagamento de propinas constitui um dos principais 
elementos da sua estrutura de receitas próprias. 

Perante este cenário de crise económica e rigor financeiro no controlo das despesas públicas ao nível 
da Educação, cabe aos responsáveis das IES, entre outras medidas, assegurar a sua sobrevivência e 
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o cumprimento da sua missão, desenvolvendo esforços no sentido da racionalização e otimização 
dos seus recursos, nomeadamente ao nível do capital humano e financeiro.  

Se a estes fatores acrescentarmos o comportamento do lado da procura, com clientes (i.e.: 
estudantes e suas famílias) cada vez mais exigentes e mais bem informados, cujas escolhas sobre os 
cursos a seguir e as IES que o ministram se baseiam em fatores como as eventuais saídas 
profissionais e a qualidade percebida do curso a frequentar por parte do mercado de trabalho, 
ficamos perante um ambiente cada vez mais competitivo, com as IES tentado atrair e reter os seus 
melhores alunos, não só com base na qualidade académica per se mas também mediante a 
prestação de um serviço de alta qualidade, seja em termos administrativos, seja em termos 
educativos.  

Neste estudo, com base na literatura revista, formularam-se as seguintes questões de investigação: 

Q.1: Em que medida é que as cinco dimensões da qualidade dos serviços, apresentadas por 
Parasuraman et al. (1988), explicam a Satisfação Geral com os Serviços de Gestão Académica 
(SGA)? 

Q.2: Qual a importância das perceções na avaliação de qualidade dos serviços prestados pelos SGA 
na procura periódica dos serviços (cheio e vazio)? 

Q.3: Qual a importância da Satisfação Geral com o desempenho dos serviços prestados pelos SGA 
na procura periódica dos serviços? 

Q.4: Qual a importância das caraterísticas pessoais dos Utentes na procura periódica dos serviços? 

Estas questões são suportadas num conjunto de hipóteses constantes dum modelo concetual 
proposto, cujas respostas foram sustentadas com recurso a uma metodologia quantitativa com 
aplicação dum questionário realizado em períodos de procura alta e em períodos de procura baixa 
cuja informação recolhida foi analisada com a inclusão de uma análise factorial e de uma análise da 
regressão multivariada para sustentar as 5 hipóteses clássicas propostas e associadas ao efeito das 
5 dimensões da perceção da Qualidade dos serviços na satisfação geral dos clientes e ainda da 
regressão logística binária para sustentar as 3 hipóteses propostas e que potenciam a explicação 
para os potenciais desvios de alguns serviços prestados nos períodos de maior afluência para 
períodos de menor procura  

Consideramos igualmente que a realização deste estudo contribui, por um lado, para preencher 
lacunas na literatura sobre a temática a estudar, sendo que, por outro lado, os resultados 
encontrados podem contribuir com a indicação de algumas medidas que podem melhorar os SGA de 
uma IES. Torna-se igualmente importante, para quem gere este tipo de serviços, compreender se 
estas perceções se mantém independentemente da procura desses mesmos serviços, dado existirem 
alturas durante o ano letivo que provocam períodos de elevada concentração da procura que 
alternam com períodos de menor procura, podendo uma má gestão dos períodos de elevada 
concentração provocar danos irreparáveis na satisfação dos alunos e suas famílias. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

No que se refere à qualidade dos serviços administrativos, estes podem ser enquadrados no conceito 
mais lato de qualidade de serviço em que, de acordo com Grönroos (2004 p.85), “o que conta é a 
qualidade como percebida pelos clientes”, ou seja, “o cliente é influenciado pela forma como recebe o 
serviço e como experiencia todo o processo de produção e consumo” do mesmo.  

No que se refere concretamente aos serviços de apoio numa universidade, Oldfield e Baron (2000) 
sustentam que a sua qualidade (nomeadamente dos serviços administrativos) influenciam a 
satisfação global dos alunos com esta mesma universidade, sendo essencial que as IES procurem 
melhorar a qualidade dos serviços prestados, para que os alunos tenham uma perceção mais positiva 
dos mesmos e se sintam mais satisfeitos com a universidade que frequentam. 

Na literatura consultada, vários estudos analisaram a qualidade do serviço prestado e a satisfação do 
cliente das IES, seja em termos absolutos em termos de perceção dos serviços prestado, seja por 
comparação das expetativas iniciais com a sua perceção do serviço prestado. Entre os diferentes 
autores consultados, destacam-se os contributos de Oldfield e Baron (2000), Wright e O'Neill (2002), 
O'Neill (2003), Ham e Hayduk (2003), O’Neill e Palmer (2004), Coulthard, J. M. (2004). Ünal (2005),  
Tyran Craig e Steven (2006), Zafiropoulos e Vrana (2008), Nadiri et al. (2009), Arena (2010), 
Vanniarajan et al. (2011), Javadi et al. (2011), Abari et al. (2011), Min et al. (2012), Cerri S. (2012) 
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Ravindran S. (2012), Ong e Nankervis (2012), Kassim NM, Bogari N, Zain M. (2013), Ibrahim et al. 
(2013), Bose e Gupta (2013), Ilyas et al. (2013).  

Em todas estas referências da literatura, ressalta o objetivo de analisar e avaliar a qualidade 
percebida do serviço em IES, nomeadamente no que respeita à correlação entre as dimensões da 
qualidade, a satisfação e intenções comportamentais, efetuadas com recurso à escala ServQual 
(Parasuraman et al., 1988) e à escala ServPerf proposta por Cronin & Taylor (1992).  

Relativamente à forma como a escala ServQual é implementada, Teas (1993) defende que o conceito 
de medida de expetativas não é muito claro na escala, ou seja, se os consumidores não interpretarem 
corretamente as afirmações que lhes são apresentadas relativamente às suas expetativas, perde-se 
a validade da resposta. 

Para alguns autores, como Cronin e Taylor (1994) a medição da qualidade do serviço deve somente 
ter por base as perceções de desempenho do serviço, não sendo necessário medir as expetativas, 
aconselhando mesmo a sua eliminação. O estudo realizado por estes autores partiu das 
investigações conduzidas por Parasuraman et al. (1985) sobre a qualidade de serviço e da escala 
ServQual para propor a concetualização de um método alternativo para operacionalizar a qualidade 
percebida dos serviços, assim como perceber o significado da relação entre a avaliação da qualidade 
do serviço (atitude a longo prazo), a satisfação do consumidor (atitude/perceção a curto prazo 
relacionada com o desempenho) e a consequente intenção de compra. A procura da excelência nos 
serviços e a mensuração da qualidade passaram a ser estratégias utilizadas para a obtenção de 
vantagem competitiva. Desta forma, tornou-se fundamental avaliar a perceção da qualidade do 
serviço prestado, para permitir, através dos resultados obtidos, replicar as boas práticas ou proceder 
a ajustes e correções nos aspetos menos positivos. Por forma a demonstrar a validade da sua teoria, 
os autores aconselham a aplicabilidade da escala ServPerf, como opção alternativa à escala 
ServQual. 

Relativamente à adoção da metodologia ServPerf e suas escalas de medida destacam-se os estudos 
de Clemes et al. (2001), Abdullah (2005), Nejati e Nejati (2008), Nadiri et al. (2009), entre outros. Por 
sua vez, o estudo de Bayraktaroglu e Atrek (2010), compara as escalas de medida do ServQual e do 
ServPerf na medição da qualidade dos serviços no ensino superior, aferindo através da análise 
fatorial confirmatória aplicada e consequente medida de bondade de ajustamento que estas duas 
metodologias de avaliação podem ser utilizadas na medição da qualidade dos serviços no ensino 
superior.  

Quanto a estudos aplicados ao caso Português destacam-se os estudos recentes de Brochado 
(2009), Silva e Fernandes (2010), Rodrigues el al. (2011), Graça (2013), sendo que o trabalho 
efetuado por Silva e Fernandes (2010) teve como base a metodologia ServQual, incluindo a análise 
Importância-Desempenho (Importance Performance Analysis – IPA).  

Finalmente, e em relação à qualidade dos serviços académicos, Abdullah (2006) refere que as 
investigações no âmbito da qualidade no ensino superior “têm sido muito limitadas, centrando-se na 
qualidade dos aspectos académicos, e dando pouca atenção aos aspectos não académicos da 
experiência educacional”, pelo que se justifica o foco deste trabalho ser o estudo da qualidade dos 
serviços académicos, para além de este ser ainda um campo pouco investigado dentro da qualidade 
dos serviços no ensino superior. 

3 MODELO CONCETUAL E HIPÓTESES  

Tendo como base os objetivos definidos na introdução e a revisão de literatura efetuada, foram 
desenvolvidas 8 grandes hipóteses para propor um modelo de estudo com base no modelo concetual 
apresentado na figura 1.  
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Figura 1 – Modelo concetual 

 

De uma forma mais detalhada, podemos desagregar as hipóteses colocadas da seguinte forma: 

H1: Existe uma relação positiva entre a tangibilidade e a satisfação global do serviço prestado.  

H2: Existe uma relação positiva entre a confiança e a satisfação global do serviço prestado. 

H3: Existe uma relação positiva entre a capacidade de resposta e a satisfação global do serviço 
prestado. 

H4: Existe uma relação positiva entre a garantia e a satisfação global do serviço prestado. 

H5: Existe uma relação positiva entre a empatia e a satisfação global do serviço prestado. 

H6: As caraterísticas dos inquiridos (idade, grau de ensino, tipo de senha, número de vezes que 
utiliza os SGA presencialmente) influenciam o tipo de procura do serviço prestado. 

H7: A satisfação global dos utentes do SGA influencia o tipo de procura do serviço prestado  

H8: As cinco dimensões da Qualidade (tangibilidade, confiança, capacidade de resposta, garantia e 
empatia) influenciam o tipo de procura do serviço prestado. 

Subjacente a estas hipóteses, encontra-se então o modelo concetual esquematizado anteriormente 
que se baseia nas perceções das 5 dimensões de qualidade de serviço, e que permite avaliar o 
serviço prestado de acordo com a variável de controlo com base na maior ou menor procura dos 
serviços. 

4 METODOLOGIA 

Em termos de metodologia, por forma a validar as hipóteses anteriormente apresentadas no modelo 
concetual proposto, foram recolhidos dados e informações secundárias por meio de um questionário 
estruturado em que foi utilizada uma escala ServPerf modificada e aplicada aos SGA da Universidade 
de Aveiro. Esta recolha foi realizada entre os meses de junho a outubro de 2014 tendo o tratamento 
da informação sido efetuado com apoio do software SPSS 22, através da análise de variados testes 
estatísticos, os quais permitiram validar o modelo concetual e hipóteses propostas.  

Para realização deste trabalho, com base em Tabachnick & Fidell (2007, p. 613) para quem “é 
adequado ter pelo menos 300 amostras para efetuar uma análise factorial”, foi definido o número 
desejável de entrevistas em situações de cheio e de vazio num valor cerca das 300 entrevistas. 

No questionário aplicado foi perguntado qual a opinião dos inquiridos (Alunos e Docentes), sobre o 
nível de perceção da qualidade dos serviços prestados na perspetiva do desempenho. Foi recolhida 
uma amostra total de 615 entrevistas das quais constam 260 inquiridos em período de menor procura 
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(em Junho e Julho de 2014) e 299 inquiridos em período de maior procura (em Setembro e Outubro 
de 2014) com um conjunto de vinte e duas medidas numa escala com graduação de 1 ‘Discordo 
Totalmente’ a 7 ‘Concordo Totalmente’ e baseadas na revisão de literatura efetuada.  

Para validar as hipóteses formuladas, foi elaborado um questionário estruturado contendo 23 itens 
(22 para avaliar os diferentes parâmetros de qualidade e uma questão final destinada a avaliar a 
satisfação com o serviço prestado) que constituem o questionário, que se baseia numa escala 
ServPerf ajustada às Instituições de Ensino Superior.  

5 ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS 

Tendo em conta os resultados do inquérito e toda a revisão de literatura que o suporta, foi efetuada 
uma análise das diversas variáveis de qualidade de serviços, por forma a compreender a relação 
entre elas, sendo que foram explorados e identificados os fatores que mais contribuem para a 
satisfação dos clientes, seja em períodos de menor afluência, seja em períodos de maior afluência 
aos SGA. 

5.1 Análise Fatorial 

Com base nos inquéritos efetuados, foi possível identificar resultados totais constantes da Tabela 1.  

Tabela 1 – Dados do inquérito 

Quant % Quant % Quant % Quant % Quant %

1 1 0,18% Vazio 260 46,51% <20 88 15,74% A 487 87,12% 1	vez	por	ano 120 21,47%

2 4 0,72% Cheio 299 53,49% 20-30 368 65,83% D 72 12,88% 1	vez	por	semestre 374 66,91%

3 8 1,43% - - - 31-40 56 10,02% - - - 1	vez	por	semana 56 10,02%

4 36 6,44% - - - 41-50 30 5,37% - - - várias	vezes	por	semana 9 1,61%

5 117 20,93% - - - >50 17 3,04% - - - - - -

6 293 52,42% - - - - - - - - - - - -

7 100 17,89% - - - - - - - - - - - -

Total 559 100% Total 559 100% Total 559 100% Total 559 100% Total 559 100%

Grau	de	Satisfação Procura	Vazio	/	Cheio Idade Tipo	de	Senha
Nº	de	vezes	que	utiliza	os	

SGA	presencialmente

 

Para facilitar a análise da influência destas medidas sobre as dimensões da escala do ServPerf 
Modificada da Qualidade dos Serviços foi realizada uma análise de componentes principais ao 
conjunto de medidas e ou variáveis.  

Previamente à realização da análise verificou-se que todas as variáveis analisadas contemplam 
distribuições simétricas (-2 ≤ Assimetria/Erro Assimetria ≥ 2) e que os seus outliers não distorcem as 
estatísticas descritivas das variáveis. 

No que concerne à qualidade da solução da opção 1, constante da Tabela 2 em que temos 5 
dimensões (unidimensionais) ou fatores para a perceção da qualidade, pode considerar-se razoável 
pelos valores obtidos da estatística de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) que indica a proporção da 
variância dos dados, isto é, o grau de suscetibilidade ou o ajuste dos dados à análise fatorial, cujo 
valor observado variou entre 0,662 para o fator Capacidade de resposta e o valor 0,877 para o fator 
Garantia, no período de procura baixa e no período de procura alta o valor observado variou entre 
0,603 para o fator Confiança e 0,854 para o fator Garantia. Tendo em consideração que estes valores 
estão dentro dos limites admissíveis e de indicação boa, podemos continuar com a realização da 
análise fatorial. Verifica-se ainda, através do teste de esfericidade de Barlett, para um nível de 
significância de 5%, que a matriz de correlações para cada dimensão da Qualidade é uma matriz 
identidade, sendo que se rejeita a hipótese nula (matriz de correlações populacionais igual à matriz 
identidade, (sig.=0,000). 

Relativamente à consistência interna para as 5 dimensões, através da análise do Alpha de Cronbach, 
observa-se que é muito boa para a componente 5 (αCronbach=0,900) e é boa para as componentes 1 
(αCronbach=0,815), 2 (αCronbach=0,850), 3 (αCronbach=0,814) e 4 (αCronbach=0,898), período de procura baixa. 
De forma análoga, observa-se que no período de procura alta é muito boa para a componente 4 
(αCronbach=0,901), boa para a componente 5 (αCronbach=0,853) e é razoável para as componentes 1 
(αCronbach=0,758), 2 (αCronbach=0,741) e 3 (αCronbach=0,733). Apesar de a consistência interna de alguns 
fatores ser, de facto, razoável é considerada ainda admissível, mantendo-se portanto estes fatores na 
análise de componentes principais efetuada. Verificou-se ainda que na matriz de resíduos, que 
representa a diferença entre a matriz de correlações observadas (nas variáveis originais) e a matriz 
de correlações estimadas (pelo modelo fatorial obtido), mais de metade dos resíduos é inferior a 0,05, 
pelo que existe evidência estatística para se considerar neste caso o ajustamento bom. 
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Tabela 2 – Dados obtidos para Alpha de Cronbach, KMO e Teste de Bartlett 

 

 

5.2 Análise de regressão linear múltipla 

No sentido de apurar a medida em que os 5 fatores (dimensões) da Qualidade percebida influenciam 
a satisfação geral com o serviço prestado (validação das hipóteses numeradas H1 a H5) realiza-se 
uma análise de regressão linear múltipla (método stepwise) para os dois períodos distintos 
(subamostras) na qual os resultados se apresentam na Tabela 3 e Tabela 4: 

Tabela 3 – Resultados da regressão linear múltipla da influência das 5 dimensões da qualidade na 
satisfação geral (em períodos de baixa procura) 

Variáveis	independentes	validadas β	Não	estandardizados T Sig.	teste	t

α	(constante) 5.857 178.39 0,000

Tangibilidade 0,125 2,311 0,022

Confiança 0,270 4.740 0,000

Capacidade	de	Resposta 0.167 4.230 0.000

Garantia 0.207 3.916 0.000

Empatia 0.096 1.770 0.078

R 0,822

R2 0,676

Ra
2 0,669

F 106.32

Sig.	Teste	F 0.000  

Tabela 4 – Resultados da regressão linear múltipla da influência das 5 dimensões da qualidade na 
satisfação geral (em períodos de elevada procura) 

Variáveis	independentes	validadas β	Não	estandardizados T Sig.	teste	t

α	(constante) 5.691 140.36 0

Tangibilidade	 0.018 0.387 0,699

Confiança 0.305 4.944 0

Capacidade	de	Resposta	 0.159 2.709 0.007

Garantia 0.004 0.056 0,955

Empatia 0.316 4.718 0.000

R 0,723

R2 0,522

Ra
2 0,514

F 64,017

Sig.	Teste	F 0.000  
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Conclui-se assim que existem diferenças nos efeitos das dimensões da qualidade percebida em 
períodos de maior e menor procura nos SGA, sendo claramente evidenciado que no período de baixa 
procura, as 5 dimensões (Tangibilidade, Confiança, Capacidade de resposta Garantia e Empatia) são 
estatisticamente significativas aos níveis habituais de significância (1% ou 5%) embora a Empatia 
seja significativa a 10% de nível de significância; já no período de maior procura a Tangibilidade e a 
Garantia não revelam significância estatística na satisfação geral com os SGA. Desta maneira 
corrobora-se totalmente no período de procura baixa as hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, nos 
períodos de procura elevada corrobora-se parcialmente (em três dos 5 fatores) a hipótese H2, 
H3 e H5. 

Relativamente à Qualidade dos dois ajustamentos, claramente os resultados apontam para o período 
de procura baixa nos SGA, quer pela significância individual (valores da estatística t), quer pela 
significância conjunta (Estatística F e coeficiente de determinação) da influência das 5 dimensões da 
Qualidade percebida na qualidade na Satisfação. 

Tendo por base os resultados gerados pela análise de regressão linear múltipla, foi possível concluir 
quer em período de procura elevada quer em períodos de procura baixa que das cinco dimensões, a 
Confiança é a dimensão que tem maior impacto na qualidade global percebida dos Serviços de 
Gestão Académica. Nos períodos de procura baixa, a Empatia e a Garantia são dimensões que têm 
impacto na qualidade global percebida dos SGA, sendo que para Brochado (2009) e Oliveira (2012) a 
Empatia e a Garantia são as dimensões que têm maior impacto na qualidade global percebida dos 
Serviços Académicos. 

De seguida, dada a pertinência da variável critério (Procura periódica) como resultado condicionado 
pela perceção da Qualidade percebida, da Satisfação geral e ainda das diferentes caraterísticas 
pessoais dos utentes do serviço, recorreu-se a análise destes efeitos na procura sendo esta sido 
diferenciada por períodos de procura baixa (valor 0) e períodos de procura alta (valor 1), portanto 
uma variável binária, o que justifica-se o recurso aos Modelos Regressão Logísticas e desta forma 
validar ou não as hipóteses sustentadas e identificadas como H6, H7 e H8. 

5.3 Análise dos coeficientes da regressão logística  

Ao contrário do que acontece na regressão linear multivariada, os coeficientes da regressão logística 
não representam o impacto na variável dependente quando ocorre uma variação unitária nas 
respectivas variáveis independentes. De facto, os coeficientes da regressão logística representam as 
taxas de variação de "odds ratio" quando as variáveis independentes variam em uma unidade. Assim 
sendo, exp(β) corresponde ao efeito da variável independente no "odds ratio". 

Tabela 5 – Equação 1- Influência da perceção das 5 dimensões da qualidade na procura do serviço 

Variáveis	independentes	validadas β	Não	estandardizados Wald	t Sig.	teste	t Exp	(β)

α	(constante) 0.177 3.798 0,051 1,194

Tangibilidade -0,155 1.855 0,173 0,858

Confiança -838,000 27.978 0,000 0,423

Capacidade	de	Resposta -0,305 4.260 0,039 0,737

Garantia 0.525 10.168 0.001 1,69

Empatia 0.228 1.998 0,158 1,256

-2	Log	likelihood 704,069

Nagelkerke	R	Square 0,153

Cox	&	Snell	R	Square 0.115

Hosmer	and	Lameshow 19,137  

Tabela 6 – Equação 2 - Influência da Satisfação Geral na Procura do serviço 

Variáveis	independentes	validadas β	Não	estandardizados 	Wald	 Sig.	teste	t Exp	(β)

α	(constante) -0.567 29.976 0,000 30.817

Satisfação	Geral		 3.428 28.540 0 0,567

-2	Log	likelihood 739,314

Nagelkerke	R	Square 0,076

Cox	&	Snell	R	Square 0.057

Hosmer	and	Lameshow 4,0.31  
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A coluna “Exp (β)” é o exponencial dos coeficientes estimados de cada categoria das variáveis do 
modelo e indica a chance de um Utente dos SGA mudar da procura dos serviços no período de maior 
afluência no atendimento para períodos de menor afluência, se uma das dimensões da qualidade 
percebida e se a dimensão da Satisfação Geral no modelo aumentar em uma unidade. Considerando, 
por exemplo, através da análise da Tabela 5, as dimensões Confiança e Capacidade de resposta que 
obtivemos um Exp (β) de 0,423 e 0,737 respetivamente, significando portanto que um incremento de 
uma unidade na perceção da importância destas duas dimensões dimensão, elevam em 0.423 e 
0.737 vezes a probabilidade de um Utente dos SGA mudar o período de procura da procura de 
serviços do período de maior procura para períodos de menor procura. É de ressalvar ainda que os 
resultados sugerem que três das cinco dimensões da Qualidade percebida do modelo teórico 
formulado, nomeadamente em ordem decrescente de importância: Confiança, Capacidade resposta e 
Garantia, são estatisticamente significativas para explicar a Procura dos Utentes dos SGA. Nos 
resultados da Tabela 6 a dimensão Satisfação Geral que obteve um valor Exp (β) de 0,567 
significando portanto que um incremento de uma unidade na Satisfação da importância desta 
dimensão, eleva em 0,567 vezes a probabilidade de um Utente dos SGA mudar o período de procura 
da procura de serviços do período de menor procura para períodos de maior procura.  

Utilizou-se a estatística Wald para verificar se os coeficientes das variáveis preditoras da Qualidade 
percebida são estatisticamente diferentes de zero. O resultado indicou coeficientes significantes ao 
nível de 1%. Para testar a adequação do modelo, também se utilizou o índice -2 Log likelihood, o qual 
resultou em 704.069 para a especificação Equação 1 e o valor 739.914 para a especificação Equação 
2. Para testar a adequabilidade do modelo, utilizaram-se a estatística de Cox&Snell r

2
 (para a qual se 

obteve 0,115) e a de Nagelkerk r
2
 (que resultou em 0,153), ambas também chamadas de pseudos r

2
 

para a especificação Equação 1, o que revela fraco ajuste, visto que, quanto menor o valor do índice -
2 Log likelihood, melhor a qualidade do modelo e que, quanto mais próximo de 1 o coeficiente de 
Cox&Snell r

2
 e o de Nagelkerk r

2
, melhor é a qualidade do modelo. Para avaliar o poder preditivo do 

modelo por meio da avaliação da variável critério, utilizou-se o Teste de Hosmer-Lemeshow, o qual 
resultou em um qui-quadrado de 19,137 e significância de 0,014, o que revela uma boa capacidade 
preditora da especificação adotada.  

Por último, apresentamos na Tabela 7 os resultados que avaliam a influência das caraterísticas do 
Utente sobre a procura periódica dos SGA: 

Tabela 7 – Equação 3 - Influência das Caraterísticas do Utente SGA na Procura do serviço 

Variáveis	independentes	validadas β	Não	estandardizados 	Wald	 Sig.	teste	t Exp	(β)

α	(constante) -1.0567 5.970 0,015 0.348

Idade	Utente -0.283 4.991 0,025 0,753

Tipo	de	Senha	requerida		 1.359 16.323 0,000 3.892

Nºvezes	que	utilizou	SGA		 0.114 0.645 0,422 1.121

Grau	Ensino		 0.040 0.122 0,727 1.041

-2	Log	likelihood 752,202

Nagelkerke	R	Square 0,047

Cox	&	Snell	R	Square 0.035

Hosmer	and	Lameshow 30,676  

Dos resultados obtidos neste modelo de regressão logística, considerando apenas os 
fatores/variáveis que são significativos ao nível de 1% e 5% de significância, pelo que só as variáveis 
Idade do Utente e o Tipo de Senha se manifestam significativas para influenciar a mudança de 
procura periódica nos SGA, embora com efeitos simétricos. A variável Idade do Utente, o valor Exp 
(β) de 7,53 significa que um incremento de uma unidade na Idade do Utente, eleva em 7,53 vezes a 
probabilidade de um Utente dos SGA mudar o período de procura de serviços do período de maior 
procura para períodos de menor procura; por sua vez para a variável Tipo de Senha o valor Exp (β) 
de 3.892 significa que um incremento de uma unidade na diferenciação na utilização no tipo de senha 
(variável binária), ou seja acréscimo no diferencial da utilização da senha D face à senha A eleva em 
3.892 vezes a probabilidade de um Utente dos SGA mudar o período da procura de serviços do 
período de menor procura para períodos de maior procura. 

6 CONCLUSÕES FINAIS 

Os objetivos gerais deste trabalho foram avaliar o nível de satisfação geral dos Utentes que utilizaram 
os SGA oferecidos pela Universidade de Aveiro, em relação à perceção da qualidade dos serviços 
prestados e identificar os atributos determinantes desta satisfação Assim, num primeiro passo foi 
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utilizado um método baseado em regressão linear multivariada para analisar o efeito que as variáveis 
relativas a perceção da Qualidade percebida nos serviços prestados poderiam ter sobre o 
desempenho da Satisfação Geral. Os resultados encontrados revelaram numa primeira fase que no 
período de menor procura todas as 5 dimensões revelam efeitos positivos e significativos para 
explicar a satisfação geral dos utentes; contudo nos períodos de maior procura; a Tangibilidade e a 
Garantia não revelam significância estatística na satisfação geral com os SGA.  

Posteriormente, dada a importância na procura periódica, foi efetuado um segundo passo em que, 
utilizando um método baseado em regressão logística, foi analisado o efeito que as variáveis relativas 
à perceção da Qualidade percebida nos serviços prestados poderiam ter sobre o comportamento da 
alteração da procura periódica dos SGA. Os resultados obtidos nesta segunda fase do estudo 
empírico evidenciam que a Garantia, Capacidade de Resposta e Confiança reforçam a aplicabilidade 
conveniente do modelo concetual proposto e sugerem que mudanças de período de maior afluência 
para períodos de menor afluência no atendimento nos SGA são explicados pela perceção que os 
utentes revelam nas dimensões da Qualidade e consequente satisfação geral com o desempenho 
dos serviços prestados. Também não deixa de ser surpreendente que as variáveis Idade do Utente e 
o Tipo de Senha se manifestam significativas para influenciar a mudança de procura periódica nos 
SGA, embora com efeitos simétricos. Por um lado, a variável Idade do Utente revela uma 
probabilidade de vezes menor para potenciar a mudança futura de utilizar os serviços no  período de 
procura de maior procura para períodos de menor procura; por sua vez para a variável Tipo de Senha 
revela um incremento significativo no diferencial da utilização da senha D face à senha A na 
probabilidade de um Utente dos SGA mudar o período da procura de serviços do período de menor 
procura para períodos de maior procura. 

Em termos de implicações para a gestão dos SGA, os resultados mostram que nos períodos de maior 
procura é recomendável que sejam tomadas, entre outras, algumas medidas no sentido de alguns 
dos serviços prestados nos períodos de maior procura (por exemplo: alguns tipos de declarações e 
requerimentos, pedidos do estatuto de trabalhador estudante, pedido de passagem a tempo parcial) 
sejam desviados e prestados exclusivamente nos períodos de baixa procura, assim como a 
possibilidade dos serviços utilizarem um dos balcões para um posto de triagem onde fosse possível 
prestar informações rápidas (não superior a 2 minutos), distribuir senhas, bem como rececionar 
documentação que não necessite de uma validação específica, por forma a haver uma tentativa do 
reforço da capacidade disponível para atendimento aos alunos, procurando desta forma melhorar a 
qualidade percebida do serviço prestado. O fomento por parte dos SGA para a consciencialização por 
parte dos alunos do cumprimento de prazos estabelecidos, nomeadamente, pelo Conselho 
Pedagógico, e para a consulta periódica do email institucional, bem como da plataforma PACO, 
poderão contribuir para a redução dos períodos de elevada procura. 
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Abstract 

Social and environmental voluntary or mandatory disclosure, and the related assurance, based on the 
systems-oriented theories have been subjected in prodigious range of studies. In this regard, the 
present study aims to understand whether or not establishing diversity on issues related to decision 
making is a matter when studying such issues. For this, a brief review has been conducted to identify 
the issues related to social and environmental reporting. The study is concluded by introducing two 
types of positive and negative diversities on the social and environmental information disclosure.            

1 INTRODUCTION 

In addition to the traditional considerations of each individual organization regarding its profitability, as 
the main objective, social and environmental reflections have been noticed to be taken into account. 
Indeed, enhancing the profits for each organization has been concentrated to apply for social and 
environmental issues. Therefore, the organizations are required to gather the information related to 
the environmental and social matters to be utilized in their future overall decision making. Regarding to 
this approach, disclosing of the social and environmental information has been subjected since the 
last decade of the 20

th 
century (see e.g., Cormier, Ledoux, & Magnan, 2011; Epstein & Freedman, 

1994; Giannarakis, Konteos, & Sariannidis, 2014; Hackston & Milne, 1996; Haji, 2013; O’Donovan, 
2002; Rob Gray, Kouhy, & Lavers, 1995; Solomon & Solomon, 2006). Furthermore, Mathew (1997) as 
a definition has noticed the quantitative and qualitative role of the social and environmental disclosure 
which are influenced by business reactions to environmental terms.  

The social and environmental issues and corporate public and social responsibilities have been 
identified as incentives for voluntary disclosure (Freedman & Stagliano, 2002; Kilian & Hennigs, 2014; 
Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi, & Saaeidi, 2015). This is mainly due to the costumers acceptance of the 
social and environmental based companies and avoidance of such companies from litigation costs 
(Richardson, Welker, & Hutchinson, 1999), as well as reducing the cost of equity capital (Dhaliwal, Li, 
Tang, & Yong, 2011; Orens, Aerts, & Cormier, 2010).  In this regard, voluntary disclosure has been 
influenced different issues related to the accounting and auditing (Boesso & Kumar, 2007; Wong & 
Millington, 2014). Such issues can be demonstrated as the reaction of the voluntary disclosure on the 
intellectual capital (Beattie & Smith, 2012; Vandemaele, Vergauwen, & Smits, 2005), investors 
decision making (Richardson & Welker, 2001), and corporate performance (Guidara, Khlif, & Souissi, 
2015; Saeidi et al., 2015; Wang, Lu, Kweh, & Lai, 2014). Stemming from these issues, the importance 
of the voluntary disclosure can be noticeable in the business market and for corporate stakeholders.   

Moreover, mandatory disclosure of the social and environmental issues has been subjected versus 
the voluntary disclosure in the regulatory and policy-based studies. Thus, mandatory disclosure of the 
social and environmental accounting can be naturally based on the business law and international 
accounting and auditing standards such as IFRS (Barbu, Dumontier, Feleaga, & Feleaga, 2014; 
Barbu, Dumontier, Feleagă, & Feleagă, 2014; Mobus, 2005; Wilkins, 2014). In addition, different 
accounting theories are involved in the both voluntary and mandatory disclosure of the social and 
environmental information. Legitimacy theory and stakeholder theory are two systems-oriented 
theories which a huge amounts wide ranges of the studies in social and environmental disclosure 
have been carried out based on these theories (Cho & Patten, 2007; Deegan & Blomquist, 2006; 
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Deegan, 2002; Guidara et al., 2015; O’Donovan, 2002; O’Dwyer, Owen, & Unerman, 2011; Tilling & 
Tilt, 2010). Indeed, legitimacy theory is referred to the social contract between an organization and its 
society (Deegan, 2000). On the other hand, stakeholder theory is referred to managers’ act in line with 
organization’s expectation; which is interrelated with stakeholders, Freeman said, in 1984. Consistent 
with this approach, stakeholder theory has been identified beneficial to deal with diverse issues about 
the social and environmental annual reporting process (see e.g., Alhazaimeh, Palaniappan, & 
Almsafir, 2014; Brennan & Solomon, 2008; Nugraheni & Anuar, 2014; Smith, Gouldman, & Tondkar, 
2014). Since, the issues related to the social and environmental perspective on stakeholder theory has 
identified as reporting targeted at specific stakeholder groups (Boesso & Kumar, 2007). 

Considering the diverse and prodigious range of the studies carried out on the social and 
environmental issues, it seems that have a clear understanding about such issues is sophisticated. In 
this regards, the content of the manuscript moving through the aim of understanding the: 1- what are 
the positive diversities on the social and environmental reporting; and 2- whether negative diversity 
exist or does negative diversity matter in social and environmental issues. For this, the following part 
of the paper has aimed to present the main concepts and historical background of the social and 
environmental disclosures. Then, comparing the basic issues on the disclosure of the social and 
environmental information in two specific periods of times has been subjected for further discussion in 
order to explore the probable diversity on such issues, which will be developed later in the next 
section. Finally, the study is concluded by the last section. It is hoped that the results arising from this 
study can be beneficial for the regulators, business market, decision makers and academic users who 
are interested in the investigation of the social and environmental accounting related issues.  

2 HISTORICAL BACKGROUNDS 

Considering the traditional objectives of the organizations, decision makers have been led to make 
their decisions with the aim of increasing the total profitability of the company. At the latest decades of 
the 20

th 
century, thought of the business market and organizations’ decision makers changed to 

consider the social and environmental issues more (Gray et al., 1995). Indeed, the companies were 
directed to increase their profitability based on the maintenance of the social and environmental 
issues. Such considerations have been beneficial for both companies and their related society. 
Corporates may achieve the higher profitability through improving their behavior regarding the social 
and environmental issues, and, in its place, these social and environmental matters can be resolved 
through the corporate responsibility to their society. In these regard, social and environmental 
disclosure and report have been taken into account in recent decades. Also, it has been noticeably a 
subject of the accounting and auditing academic studies in this period, which have been derived from 
the basic concept of the social and environmental disclosure (see e.g., Brown & Deegan, 1998; 
Epstein & Freedman, 1994; Hackston & Milne, 1996; Mathew, 1997; Richardson et al., 1999; Gray et 
al., 1995). Social and environmental disclosure, defined as financial and non-financial (qualitative and 
quantitative) information, include all the accounting issues that may be influenced by business 
reactions regarding the environmental terms (Mathew, 1997). In fact, social corporate reporting is not 
limited by any specific information. Social corporate reporting encompasses both organizations’ self-
reporting, and the report issued by the third parties about the organizations. In addition, it can be 
included by all financial, non-financial, qualitative and quantitative information which may be issued 
through annual report or any other form of media by/to both public domain and private sections i.e., 
natural environment, employees, communities, and customers (Gray et al., 1995). For instance, any 
statement in the newspapers (as a public domain media) about the industries can be considered when 
preparing an annual social and environmental report. Since, the greater levels of the annual 
environmental disclosures can be associated with the higher level of the media consideration about 
such industries (Brown & Deegan, 1998). Consistence with this approach, corporates have been more 
inclined to disclose the information related to their environmental performance, which have basically 
been indexed in corporate annual reports (Brown & Deegan, 1998). In addition, market reaction in 
effect of social and environmental disclosures has considered as a matter to be taken into account. 
This is due to this fact that the capital market process can be affected by the disclosure of information  
by the corporate, as well as its social responsibility behavior (Richardson et al., 1999). Also, the 
market reaction is affected by shareholders decision making, as well as investors’ actions, in terms of 
the social and environmental information disclosure. Given this, shareholders and investors are 
predominantly inclined to utilize the social and environmental information via the annual report, since it 
is influencing their decision making and investments (Epstein & Freedman, 1994). So, there may be a 
hierarchy relation between corporate social and environmental disclosure and shareholders decision 
making, investors’ investments, and the market reactions. Regarding this fact, it is crucial to study the 
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corporate social disclosure determinants. Given this, Hackston & Milne (1996) have examined the 
probable relationships between corporates characteristics and annual disclosure of the social 
information. They have utilized size of corporate, industry and corporate profitability as the 
determinants of social disclosure. They have concluded that: “size and industry are significantly 
associated with the amount of disclosure, while profitability is not”. Moreover, their study demonstrated 
that the size, alone, may not be enough indicator of disclosure amount, since there is an interaction 
between the size and the industry.  

After reviewing the basic studies about the social and environmental disclosures at the latest decade 
of the 20

th
 century, some issues have been found noticeable to be traced in the recent studies, as 

following.  

Over the time, since the beginning of the 21
th
 century until now, prodigious range of the theoretical and 

empirical studies about the social and environmental disclosures have been published (see e.g., 
Boesso & Kumar, 2007; Cormier et al., 2011; Giannarakis et al., 2014; Haji, 2013; Kilian & Hennigs, 
2014; O’Donovan, 2002; Saeidi et al., 2015; Vandemaele et al., 2005). Regarding these studies, social 
and environmental disclosures have been widely improved through different issues. Such issues have 
been mostly studied in two types of the voluntary and mandatory disclosures of the social and 
environmental information (see e.g., Barbu, Dumontier, Feleagă, et al., 2014; Dhaliwal et al., 2011; 
Freedman & Stagliano, 2002; Kilian & Hennigs, 2014; Orens et al., 2010; Wang et al., 2014; Wilkins, 
2014).  

Over the time, the importance of the social and environmental information has been sensed by both 
public domain and corporate responsibilities in the context of the voluntary disclosures. In terms of 
public domain considerations about the social disclosures, Reverte (2008) stated that: “social issues 
and increased attention in mass media have resulted in more social disclosures from corporations in 
the last two decades”. In addition, corporate performance can be influenced by the social and 
environmental disclosures (Guidara et al., 2015); since corporate social responsibility may enhance 
the corporate performance (Saeidi et al., 2015). This enhancement of the corporate performance may 
be due to the increase in the corporate reputation in effect of the higher amount of corporate social 
responsibility; which may also improve the customers’ satisfaction. Since, costumers are inclined in 
admitting the social and environmental based companies and avoidance of such companies from the 
litigation costs (Richardson et al., 1999), as well as reducing the cost of the equity (Dhaliwal et al., 
2011; Orens et al., 2010). So, considering corporate social responsibility, corporate performance may 
be predominantly influenced by social and environmental information disclosures.  

Moreover, voluntary disclosure has been subjected to influence different issues in the accounting and 
auditing (Boesso & Kumar, 2007; Wong & Millington, 2014) field. Such issues can be demonstrated as 
the reactions of the voluntary disclosures on the; intellectual capital (Beattie & Smith, 2012; 
Vandemaele et al., 2005); investors decision making (Richardson & Welker, 2001); and corporate 
performance (Guidara et al., 2015; Saeidi et al., 2015). Considering these issue, the importance of the 
voluntary disclosures can be noticeable in the business market and corporate stakeholders. 

In addition to the voluntary disclosure, mandatory disclosure has attracted a great amount of attention 
of the global regulations, and accounting and auditing standards. Such regulations and standards are 
Global Reporting Initiative (GRI), International Integrated Reporting Council (IIRC), International 
Financial Reporting Standards (IFRS), and International Federation of Accountants (IFAC). These 
regulations and standards are trying to improve the qualitative and quantitative levels of the social and 
environmental information’s provision. Considering the specific properties of the accounting and 
auditing fields, adoption of the IFRS, and its mandatory positive or negative consequences, has been 
recently taken into consideration (see e.g., Mısırlıoğlu, Tucker, & Yükseltürk, 2013; Smith, Gouldman, 
& Tondkar, 2014; Tsalavoutas, 2011; Yip & Young, 2012). These studies have highlighted the effects 
of the mandatory adoption of the IFRS after the year 2005. Yip & Young (2012) studied whether 
mandatory adoption of the IFRS can improve the information comparability. They have concluded that 
the information comparability not only can be affected by mandatory adoption of the IFRS, but also it 
may be improved through the institutional environment. In terms of the corporate social disclosure, 
Smith et al. (2014) have investigated the adoption of the IFRS form the corporate in stakeholder 
countries and shareholder countries. Their results indicated that following the mandatory adoption of 
the IFRS, stakeholders countries did not have noticeable changes in the level of the corporate social 
disclosure, compared to shareholder countries. In addition to Yip & Young (2012) and Smith et al. 
(2014) studies based on the cross-country accounting practices, Barbu, Dumontier, Feleagă, et al. 
(2014) purposed that adopting the single set of the accounting standards may influence the 
“harmonization of accounting practices within country and cross-country”. In this regard, they have 
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investigated the specific factors which may influence the comparability of the environmental disclosure 
under IFRS, within three countries including French, Germany and UK. Their results showed that the 
firm size may have a positive effect on the level of the environmental disclosure under IFRS. In 
addition, IFRS can be affected by national regulatory restrictions on environmental disclosure. Wilkins 
(2014) through an exploratory study discussed about the published paper by Barbu, Dumontier, 
Feleagă, et al. in (2014), entitled “Mandatory Environmental Disclosures by Companies Complying 
with IASs/IFRSs: The Cases of France, Germany, and the UK”, in more details. He indicated that 
there can be some missing in the analysis of their study, especially about the understanding “how 
ownership structure, corporate governance and, say, stages of awareness of corporate social 
responsibility and environmental issues impact the conclusions”. Also, he mentioned that UK 
companies are in some way different from the companies which are located in Germany, in terms of 
the ownership structure, enforcement, and regulation; he documented by data and measures in La 
Porta and et al. at 1998 and 1999 studies. Moreover, he has discussed that the study of the financial 
and non-financial information which disclosed by the companies in the related countries can represent 
much beneficial information. In addition, he designed two hypotheses respective to disclosing the 
IFRS compliance information and any environmental information by the firms, which seems to be 
required according to the IASB policy-makers and other regulatory bodies that are involved in the 
mandatory environmental disclosure in financial statements. Furthermore, considering the Wilkin’s 
suggestions, Barbu, Dumontier, Feleaga, et al. (2014) have been improved they previous study 
through publishing the cited paper. To this end, they made a proposal about “International 
Environmental Reporting Grid” which may be noticeable for the related parties that may be interested 
to the mandating environmental disclosure in the financial statements. 

Since the beginning of the 21
th
 century, both voluntary and mandatory disclosures of the social and 

environmental information through the annual report have been involved in various accounting 
theories. For instance, systems-oriented theories have been dedicated prodigious range of the studies 
respective to the social and environmental disclosures. In fact, systems-oriented theories encompass 
legitimacy and stakeholder theories which have reinforced both voluntary and mandatory disclosures 
of the social and environmental information, to be discussed and improved over the time. Legitimacy 
theory is referred to the social contract between an organization and its society. Considering the 
understanding this theory, Deegan (2000) states in a clear definition that:  

“Legitimacy theory asserts that organizations continually seek to ensure that they operate within the 
bounds and norms of their respective societies, that is, they attempt to ensure that their activities are 
perceived by outside parties as being “legitimate”. These bounds and norms are not considered to be 
fixed, but rather, change over time, thereby requiring the organization to be responsive to the 
environment in which they operate.” 

Moreover, a social contract is established to conduct the organizations’ operations according to its 
society’s both explicit and implicit expectations (Deegan & Blomquist, 2006). So, legitimacy theory 
basically indicates the social accountability of the organizations to its society regarding their 
obligations in a contract. Importance of the legitimacy theory in the field of accounting and auditing has 
led them to be taken into account in several studies (Archel, Husillos, Larrinaga, & Spence, 2009; Cho 
& Patten, 2007; Guidara et al., 2015; Husillos, Larrinaga, & Spence, 2009; O’Dwyer et al., 2011; Tilling 
& Tilt, 2010). Archel et al. (2009) have simulated social and environmental disclosures, from legitimacy 
theory perspective, as a tool to communicate with the outside world, and as a mechanism by which a 
corporate may achieve its strategic objectives. Also, voluntary disclosure of the social and 
environmental information, as a mechanism, can be applicable in harmonization of the positive image 
of the corporate with the society. The general strategic approach of the organizational legitimacy 
theory, in terms of media communication of firms, refers to perception of the public and society about 
the provided media (such as annual report disclosures). Since, based on the perceived environmental 
legitimacy, the firms inclined to pursue public behavior in a desirable level, and responding to the 
public press through exploring the concept of their social and environmental information distribution 
processes. To do so, Aerts & Cormier (2009) studied the existence association between 
environmental communication of the firm and the environmental legitimacy, through considering the 
annual report disclosure and press releases. Their final conclusion contends that “negative media 
legitimacy is a driver of environmental press releases but not of annual report environmental 
disclosures”. However, such organizational legitimacy theory based studies (pluralist legitimacy 
theory) have been criticized by Archel et al. (2009). They have suggested that more democratic and 
fair societies can be constructed in the study of the state role, compared to the organizational role. 
Since, the studies based on the pluralist legitimacy encourage organizations to manipulate the public 
perception via using the information expected by the general public.          
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Stakeholder theory, aside from the legitimacy theory, has been taken into account in studying the 
voluntary and mandatory disclosures of the social and environmental information. Stakeholder refers 
to any individual or group (i.e., shareholders, creditors, government, employees, employees’ family, 
local communities, and future generations) who can be bilaterally in relationship with the objectives of 
an organization. According to the stakeholder theory, an organization’s management is expected to 
act in line with the organization’s objectives; which are affected by stakeholders or affect the 
stakeholders, Freeman said, in 1984. The stakeholder theory has been involved with three aspects, 
including descriptive, instrumental and normative aspects. Such aspects of the stakeholder theory 
explain the time periods that state the organization’s and stakeholder’s affairs, as well as obtaining the 
stakeholder management’s expectations; the relationships between the stakeholder approaches and 
organization’s performance in order to impress the management in terms of the achieving the 
organizations’ objectives; and finally some ethical or moral-based principles, respectively (Clarkson, 
1995; Donaldson & Preston, 1995). In this regards, the stakeholder theory have been widely 
investigated when studying the social and environmental voluntary and mandatory disclosures (see 
e.g., Alhazaimeh, Palaniappan, & Almsafir, 2014; Boesso & Kumar, 2007; Brennan & Solomon, 2008; 
Ho & Taylor, 2013; Nugraheni & Anuar, 2014; Smith et al., 2014). In general, social and environmental 
perspectives of stakeholder theory have been identified as the reporting targets at the specific 
stakeholder groups. Consistent with this, donation and other social expenses, social ethics and 
environmental activities, environmental performance and social impact, and the environmental 
profitability have been identified to be involved with social and environmental disclosures (Boesso & 
Kumar, 2007). In terms of the corporate governance mechanisms, environmental and social 
responsibility disclosures are such elements which can potentially reinforce the role of the 
stakeholders and the society, in order to developing the accountability mechanisms of the corporate 
governance (Brennan & Solomon, 2008; Ho & Taylor, 2013; Nugraheni & Anuar, 2014). Moreover, in 
recent economy, the corporate governance has been considered because they are beneficial to be 
invested, due to their impacts on the increase of the organizations’ value; through the higher quality 
voluntary disclosures and annual reports. Regarding to this, Alhazaimeh et al. (2014) have 
investigated the relationship between the corporate governance and the ownership structure, and the 
voluntary disclosure. They concluded that the foreign ownership and the board compensation impress 
corporate to provide voluntary disclosures. 

Considering the stakeholder theory’s managerial brunch, tacitly support and capability of the 
stakeholders from the corporate can be noticeable; since the stakeholders can only be managed with 
such support. To do so, legitimacy has named such as support by which a corporate can be able to 
manage their stakeholders (Elijido-Ten, Kloot, & Clarkson, 2010). Hence, legitimacy theory can be a 
resolution of the matters related to the study of the stakeholder theory. This interrelation association 
between the stakeholders and the legitimacy has been encouraged a number of the studies to 
investigate such associations, in terms of the social and environmental disclosures (see e.g., An, 
Davey, & Eggleton, 2011; Elijido-Ten et al., 2010). An et al. (2011) presented a comprehensive 
theoretical framework in which they illustrated the voluntary intellectual capital with four integrated 
theories including agency theory, stakeholder theory, signaling theory, and legitimacy theory. In terms 
of the Stakeholder and legitimacy theories, their study concluded that the relationships between the 
stakeholder theory and the legitimacy theory can be approved through establishing an accountability 
of the organization, based on the legitimation consequences.  

3 DISCUSSION 

3.1 Comparison of the social and environmental issues in two specific time 
periods  

In the present study, historical background of the social and environmental disclosures has been 
considered in two specific periods of times; the periods at the latest decade of the 20

th
 century, and 

that at the recent decade of the 21
th
 century. The main concepts of the social and environmental 

disclosures have been discussed in the first period in several involved issues. Such issues in 
entireness have been recognized as: the voluntary and mandatory disclosures of the social and 
environmental information, corporate social responsibility for voluntary disclosure, determinants of the 
social and environmental disclosures, and two systems-oriented theories such as stakeholder theory 
and the legitimacy theory. In addition, some other studies have been reviewed at the first period with 
more detailed matters of the social and environmental disclosures, based on the general issues. Such 
matters can be introduced as: market reaction, investors’ investment, cost of the equity capital, 
intellectual capital and the corporate performance.  
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In the second period, the majority of the studies have predominantly investigated the social and 
environmental disclosures based on the main concepts of the mentioned issues. In addition, the 
recent studies have been more concentrated to resolve the existing gaps, in effect of different issues 
about the social and environmental disclosures. Although establishing diversity in such issues may be 
beneficial to expand the world knowledge about the social and environmental matters, and to resolve 
the existing gaps and doubt, wide range of the diversity in such issues can make a complexity in the 
business and market related issues. However, some of the cited diversities in different matters are due 
to the changes of the regulations and sets of accounting standards, which have been established to 
reduce the complexity and enhancing the reliability of the social and environmental reports perception. 
For instance, IFRS as an international financial report standard is seeking to set out international 
standards about the social and environmental accounting for better understanding, harmonization and 
comparability of the annual financial report, influenced by the social and environmental information. In 
addition, any future development of a standard necessitates caring out the researches about any 
factor which may affect the standard, and any factor which can be affected by the standard. Regarding 
to this approach, mandatory social and environmental disclosures has been considered in a wide 
range of studies in diverse matters, based on the IFRS (see e.g., Barbu, Dumontier, Feleaga, et al., 
2014; Barbu, Dumontier, Feleagă, et al., 2014; Wilkins, 2014).  

3.2 Positive and negative diversities in the social and environmental issues 

Regarding to these approaches, through a brief review on the previous studies about social and 
environmental disclosure, two types of the establishing diversity in social and environmental issues 
can be highlighted. The first type is the increasing the diversity of the issues affected by the studies on 
the voluntary disclosure. In this case, this type of diversity may lead to complexity in understanding the 
matters related to the social and environmental disclosures. This may cause: 1) the confusion of the 
notion of the social and environmental disclosures quality for business bodies; 2) decreasing the 
comparability of the social and environmental information in annual report, and as consequence, 
leading to decrease of the  ability of the investors’ decisions about their future investment which may 
cause market negative reactions; and 3) some doubts for the public in perception of the social and 
environmental disclosures provision and its assurance issued by the third parties.  

The second type is the increasing the diversity of the issues which is affected by the studies about the 
mandatory disclosure. In this case, the diversity may cause transparency in understanding the matters 
related to the social and environmental disclosures which may influence; 1) the future development of 
the related international standards and regulations, and thereby, may be an interesting field for the 
regulatory and accounting policy makers, 2) rejecting the market and business negative reaction which 
can cause the investors’ decisions on their investments, as well as leading to the stakeholders 
negative reactions, and 3) enhancing the quality of the provision of the social and environmental 
disclosures, and thereby, enhancing the quality of the social and environmental disclosures 
assurance. Fig. 1 illustrates consequences resulting from the diversity of the issues in the recent 
studies about the social and environmental voluntary and mandatory disclosures.  
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Fig. 1. Consequences resulting from the diversity of the studies on the voluntary and mandatory 
disclosures 

4 CONCLUSION 

According to the aim of the study, a brief review on the disclosure of social and environmental issues 
has been conducted in two periods of times (latest decades of the 20

th
 century and since the 

beginning of 21
th 

century); in order to understand whether the diversity on such issues is a matter? 
According to Fig.1, two types of the positive and negative diversities of the social and environmental 
issues have been identified. The positive diversity of the issues, related to the mandatory disclosure of 
the social and environmental information, has been identified beneficial. Since the policy makers and 
regulators are intended to set out some standards and regulations in order to enhance the 
harmonization, comparability and the transparency of the annual report. In addition, establishing 
negative diversity on the matter has been identified crucial to be taken into account when studying the 
issues related to the voluntary disclosure of the social and environmental information. In this regard, 
the negative diversity may: increase the confusion and decrease the transparency in the  
understanding and improving the new issues, for both decision makers and future researchers; 
decrease the standpoint of the stakeholders in the perception of the corporate annual report, related to 
such issues, in terms of the reliability of the provision of the annual report, and its assurance; increase 
the manipulation in provision of the annual report, due to the complexity of the issues for the 
managers.  

For the future studies two expectations can be suggested according to the provided discussion in this 
study: 1) whether the established diversity in the issues, which have been discovered through the 
studies related to the voluntary disclosure of the social and environmental information, may cause 
complexity in better understanding of the social and environmental disclosures. 2) Whether the 
established diversity in the issues, which have been discovered through the studies related to the 
mandatory disclosure of the social and environmental information, may influence the improvement of 
social and environmental reporting process.                           
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Abstract 

Intellectual Capital (IC) and the level of its disclosure, based on its well-known components and 
several theories, have been subjected for prodigious range of studies, in divers and various issues on 
accounting and management area. For this, the present study aims to understand the criteria 
influencing the Intellectual Capital Disclosure (ICD). In this regard, a brief review on issues related to 
voluntary disclosure of IC, and its influencing criteria underlying corporate structure and corporate 
governance mechanisms have been conducted. Consequently, a hierarchy relationship between IC 
components and influencing criteria of ICD has been recognized crucial for decision making about 
disclosure quality assessment. At long last, the present manuscript is concluded by some suggestions 
for future studies on disclosure quality of IC.          

Keywords: Intellectual Capital Disclosure, Disclosure Quality, Corporate Structure, Corporate 
Governance.     

1 INTRODUCTION 

After traditional reporting purposes on financial information, in new trends of reporting purposes since 
latest decade of twentieth, disclosure of non-financial information has been considered important. 
Accordingly, disclosure of IC has been taken into account through its components. Many studies have 
investigated the intellectual capital through the main elements of IC such as: internal; external; and 
human capital (see e.g., Dumay & Cai, 2015; Guthrie, Petty, Yongvanich, & Ricceri, 2004; James 
Guthrie, Petty, & Ricceri, 2006; James Guthrie & Petty, 2000; Oliveira, Rodrigues, & Craig, 2010; 
Williams, 2001). This structure of intellectual capital has been beneficial for decision makers and 
previous literature to measure the ICD. In addition, several theories such as agency theory, 
stakeholder theory, signaling theory and legitimacy theory have enriched the studies on ICD (e.g., V. 
Beattie & Smith, 2012; Bozzolan, Favotto, & Ricceri, 2003; Davey & Eggleton, 2011). Since the 
beginning of twenty first century ICD have been improved through considering its determinant. 

The present study aims to review the existence criteria affecting the quality of ICD. According to the 
previous studies, many criteria have been investigated to be involved with the level of ICD. In this 
manuscript, such criteria have been classified in two categories including corporate physical structure, 
and corporate governance. In terms of corporate structure, size, industry, and company age have 
been investigated to be involved with level of ICD. Indeed, size has argued as the most important 
criterion, since the larger firms with more capabilities may cause greater amount of ICD (Campbell & 
Abdul Rahman, 2010; Cordazzo, 2007). Moreover, board of directors, ownership structures (Hidalgo, 
García-Meca, & Martínez, 2011), and audit committee (Li, Mangena, & Pike, 2012) as the 
mechanisms of corporate governance may influence the level of ICD. Thus, the effective criteria in 
such corporate governance mechanisms have been identified crucial to be reviewed. 

Considering the aim of the study, a brief review has been conducted to identify the influencing criteria 
in measuring the quality of ICD. Indeed, with this aim, it is expected for quality of ICD to be improved, 
and thereby, enhance the public perception and stakeholders’ confidence on provision of annual 
report. For this, the following part of the paper has aimed to present the main concepts and historical 
background of the ICD. Then, the criteria influencing the level of ICD have been considered, as the 
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subject of the next section. Finally, after a brief discussion the study is concluded by some 
suggestions on quality of ICD, in last section. It is hoped that the results arising from this study can be 
beneficial for business market, decision makers and academic users who are interested to investigate 
quality of ICD.    

2 HISTORICAL BACKGROUNDS 

Financial and non-financial disclosures have been broadly improved through the literature. 
Considering the importance of the social disclosure of non-financial information, ICD has been taken 
into account in many scholars (see e.g., Arvidsson, 2011; Bismuth & Tojo, 2008; Guthrie & Petty, 
2000; Indra, 2006; Wagiciengo & Belal, 2012; Williams, 2001). In addition, voluntary disclosure of the 
IC has been subjected in many studies, to reach its consequences on overall organizations reactions 
(see. eg., Gamerschlag, 2013; García-Ayuso, 2003; James Guthrie et al., 2006; Oliveira et al., 2010; 
White, Lee, & Tower, 2007). Both mandatory and voluntary disclosures have been argued in the 
literature but the voluntary disclosure has suggested, since, companies are inclined to respond the 
market reactions and competition, with improvement of intangibles’ managerial practice. However, 
improvement of practicing on intangibles are not advised just to be established cross companies, also 
role of government can be beneficial in encouraging the companies to improve their disclosure 
practices (Bismuth & Tojo, 2008). In general, IC has moved through its definition and the components, 
and continued by its value creation for companies via disclosure of the information annual report 
(James Guthrie & Petty, 2000). In addition, ICD in annual report may be represented from companies 
to give a holistic portrayal of companies desired value and position to public (Indra, 2006). For this, 
Williams (2001) predicted that there exists a relationship between ICD and annual report. The result 
showed a weak relation between ICD and annual report. He concluded the result with this standpoint 
that companies are more incentive in publicizing rather than complying the accounting standards and 
regulations. Given this, it is required to expand the definition of the IC and its disclosure, in particular 
in annual report, for public and stakeholder perception (Indra, 2006). Also, voluntary ICD not only has 
been subjected in academic scholar, but also called to be taken into account in terms of improvement 
of corporate governance and policy making in organizations (García-Ayuso, 2003).  

Moreover, as stakeholder standpoint, ICD in sustainability reporting has studied as a noticeable issue. 
Since, ICD is beneficial in reduction of the information asymmetry as well as litigation risk. Indeed, this 
approach has been identified from stakeholder-management perspective of companies (Oliveira et al., 
2010). In addition, applying GRI guidelines of IC for companies, in their reporting, has been identified 
to be interested of stakeholders. In this regard, perception of ICD in sustainability reporting based on 
GIR guidelines has been studied by Oliveira et al. (2010) regarding the Portuguese companies. The 
study concluded that to comply with GIR guidelines from companies can increase ICD in the 
sustainability reporting. 

Aside these issues in IC, many studies have been subjected by ICD involved with some theories such 
as: agency theory, stakeholder theory, signaling theory, legitimacy theory (see e.g., Beattie & Smith, 
2012; Bozzolan et al., 2003; Davey & Eggleton, 2011; Dumay & Cai, 2015; Guthrie et al., 2004; James 
Guthrie et al., 2006; Subhash, 2014). Considering the importance of the information related to the 
intellectual capital for the shareholders in decision making, management are obliged to disclose such 
information. This approach is consistent with agency theory which refers to resolve the conflicts of 
shareholder-management, in terms of the information asymmetry. Thus, the voluntary disclosure of IC 
has been taken into account as an advantage for the shareholders, although it is not mandated by the 
regulatory and accounting standards. In addition, voluntary disclosure of the IC may lead to: 
decreasing the information asymmetry of principal-agent; eliminating existence agency problem and 
cost; reducing the opportunistic behavior; and decreasing the cost of capital (Davey & Eggleton, 
2011). Thus, increasing the voluntary disclosure can be beneficial in reducing the agency problem and 
costs (Beattie & Smith, 2012). Moreover, this can be different for an organization having different 
ownership structure (Hidalgo et al., 2011). For instance, as Italian companies have ownership 
structures with institutional investors,  management may not be inclined to disclose intellectual capital 
to convince stakeholders (Bozzolan et al., 2003).  

According to the stakeholder theory, organizations are accountable for voluntary disclosure of 
intellectual capital, since the organizations have been broadly named as social interest of the 
stakeholders. In addition, information asymmetry can be reduced between stakeholders and 
organizations by voluntary disclosure of IC, and thereby, improve their relationship (Davey & Eggleton, 
2011). This means that stakeholders are expected to be informed about the information related to the 
organizations whether they may use it or not. This stemming from positive brunch of the stakeholder 
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theory which accordingly managements are more incentive to respond the stakeholders expectations 
(Guthrie et al., 2004). So, stakeholder theory refers to mandatory expectations of the stakeholders 
from the management such as voluntary disclosure of social, environmental information and their 
intellectual performance (Guthrie et al., 2006).    

Legitimacy theory is referred the social contract between an organization and its society (Deegan, 
2000). Moreover, a social contract is established to conduct the organizations’ operations according to 
its society’s both explicit and implicit expectations (Deegan & Blomquist, 2006). So, legitimacy theory 
basically is indicated the social accountability of the organization’s to its society regarding to their 
obligations in a contract. Considering to the existing social contract between organization and its 
society, as the main concepts of the legitimacy theory, it has been expected that the managers may 
have diversity perception regarding the legitimacy when they want to decide about the strategies. 
However, public disclosure of the information can be beneficial to implement the strategies (Davey & 
Eggleton, 2011). Moreover, the organizations have been encouraged to disclose IC voluntarily, due to 
the stakeholder’s interest and legitimacy theory’s emphasis on the social disclosure of the information. 
In addition, the organizations with higher level of intellectual capital have been reviewed to be more 
likely to disclose the related information, in order to reduce legitimacy costs (Davey & Eggleton, 2011). 
Also, this approach has interpreted companies incentive in ICD for presenting legitimate in eyes of 
society (Beattie & Thomson, 2007). For this, Wagiciengo & Belal (2012) argued that increasing 
disclosure in category of human capital could be part of companies strategies.  

In terms of the signaling theory, two models of traditional signaling model which is related to the 
information asymmetry in any social setting, and classic signaling model which is related to market 
setting between seller and buyer can be taken into consideration. Accordingly, voluntary disclosure of 
the positive accounting information has been considered as one of the most effective information, 
since the organizations are interested in signaling the information of them, themselves. As a 
consequence, stakeholders’ expectation about the value maximization of the company, achieving 
more investment and reduction of the cost of capital can be finalized. In these circumstances, 
voluntary intellectual capital disclosure could be able to be beneficial for the firms based on the 
signaling theory (Davey & Eggleton, 2011). However, aside all the effective advantages on the 
manager’s decision making based on the signaling theory, there may be risks for company if they 
disclose IC. Since, ICD could have negative effects on the companies itself (Williams, 2001). This is 
mainly due to fact that, although high level performance of IC may signal competitors or may seek to 
create opportunities for those who are expecting enter to market, companies in order to maintaining 
any competitive advantages may decrease ICD level. Indeed, the companies are inclined to reduce 
the ICD level in order to prevent signaling the competitors.   

Basically, majority of the studies in ICD are based on the main components of IC such as: internal, 
external and employee competence. Fig. 1 presents three categories of the IC based on previous 
studies. Indeed, these studies have investigated the level of the disclosure via considering these 
categories. Aside quantity level of disclosure, quality level of the ICD has been identified crucial to be 
studied in next section. Since, decision makers are considered ICD on their investment and overall 
corporate performance.    

 

Fig.1. Main elements of intellectual capital 
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3 INFLUENCING CRITERIA ON ICD QUALITY 

3.1 Influencing Criteria 

Corporate ICD is important on decision making and can be in interest of social and stakeholders. 
Thus, quality of the ICD can be considered to increase public perception of ICD. Indeed, ICD quality is 
involved with several criteria and sub-criteria which the level of quality may be fluctuated by them. 
Previous studies have considered about the ways of providing and presenting the information related 
to IC by companies within annual reports. Also, how to decrease the probability of loss of information, 
and enhance the transparency and comparability of disclosed information were found as approaches 
on studying the quality of disclosure. Guthrie et al. (2004) advised to study the quality of disclosure 
with considering three main criteria such as: the reporting theme, form of disclosure, and location of 
disclosure. This approach is mostly applicable to reach meaningful results of examining the disclosure 
quality.  It has also noticed to investigate how the organizations are identifying, measuring and 
reporting their IC. It can be stated that the main discussion in these studies were on the form of 
disclosure. On the other hand, other studies have investigated various criteria and sub-criteria which 
may affect ICD. In terms of the corporate structure, size, industry and company ages are three criteria 
which have considered in both theoretical and empirical studies to affect the ICD (see e.g., 
Abdolmohammadi, 2005; Abeysekera & Guthrie, 2005; Bukh, Nielsen, Gormsen, & Mouritsen, 2005; 
Cordazzo, 2007; Striukova, Unerman, & Guthrie, 2008; White et al., 2007). In terms of the corporate 
members’ structure, corporate governance mechanisms have been studied to be involved with ICD. 
Such involved mechanisms are: board of directors, ownership structure and audit committee. Few 
studies have investigated the direct and indirect effects of the corporate governance mechanisms on 
ICD (see e.g., Abeysekera, 2010; Campbell & Abdul Rahman, 2010; Hidalgo et al., 2011; Li, 
Mangena, & Pike, 2012; See & Rashid, 2011).  

3.2 Influencing criteria based on corporate’s structure 

Considering above explanations about importance of the existence criteria and sub-criteria which are 
involved with ICD, in following, each criterion is briefly reviewed through previous literature. In present 
study, such influencing criteria have been reviewed in two main categories to be more beneficial in 
understanding the relationships. In following, first category of criteria is related to corporate fiscally 
structure. Then, the criteria related to corporate governance are reviewed as second category of 
influencing criteria of ICD.      

3.2.1 Size and industry 

Size of the firm has been taken into account as the most known criterion which is affecting the overall 
firm’s financial and non-financial reporting. This is mainly due to the fact that with any changes of the 
firm size, financial and non-financial reporting are faced with various capacity of capability, 
transparency, comparability, and reliability. In addition, industry aside from size has considered as an 
important criterion in studying ICD. Since the firms which operate in industry are inclined to demand 
more ICD (Bozzolan et al., 2003). The content analysis of annual report related to IC has suggested to 
be utilized in studying ICD, in particular when size and industry are taking into account as influencing 
criteria (Guthrie et al., 2004; James Guthrie et al., 2006).  Bozzolan et al. (2003) on a study of 
measuring the level of ICD has predicted a positive relationship between size and industry and the 
amount of ICD. The study concluded that although size of the firms and industry are not relevant 
criteria in explaining the content of disclosed information, size and industry can be considered as 
criteria which significantly affect the amount of disclosure. Regarding to size effect on the ICD, the 
greater amount of disclosure via larger firm size has been approved by Campbell & Abdul Rahman 
(2010); Cordazzo (2007). A study on ICD and market capitalization by Abdolmohammadi (2005) has 
limited their sample by 500 large companies, in order to investigating the effect of the industry on ICD 
with mitigating size affect. The study has structured to examine the effect of industry on ICD based on 
different categories of IC. As its conclusion, although the ICD behavior in each category has identified 
different, significant effect of industry differences on ICD were found in annual report. Moreover, a 
similar study in terms of predictions, related to Portuguese companies has hypothesized the effect of 
industry differences on voluntary disclosure of intangibles with considering firm size (Oliveira et al., 
2010). Their results suggested that, the larger firms are more likely to voluntary disclose intellectual 
capital through sustainability annual report. In addition, the results of the study have demonstrated no 
significant association between industry differences and ICD in sustainability annual report. The 
industry differences has considered as firms in industry with high levels of intangibles and firms in 
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industry with low levels of intangibles. At long last, it has been concluded that the industry differences 
is not relevant criteria in explaining the ICD in sustainability report (Oliveira et al., 2010). In summary, 
size and industry have been studied to be mostly involved with the level of disclosure, although little 
number of studies has found the irrelevancy of these criteria.                    

3.2.2 Company age 

The age of companies has considered in studies as a criterion to be associated with voluntary 
disclosure of intellectual capital (Bukh et al., 2005; Cordazzo, 2007; Díez, Ochoa, Prieto, & Santidrián, 
2010; White et al., 2007). Indeed, two old and young ages have considered in these studies. Bukh et 
al. (2005) have expected that there is no relationship between age differences and ICD. The result of 
the study reached similar with their expectation. However there may be negative association between 
different ages of the companies and ICD. Cordazzo (2007) found negative and non-significant 
association between age differences and ICD. The negative result has concluded due to the sample of 
the study which included mostly young and small companies. Since, higher cost and higher valuation 
risk in capital market for younger companies than older companies may be resulted by increasing the 
ICD. White et al. (2007) in following the study of Bukh et al. (2005), with the same prediction examined 
the association between age and ICD. The results showed significant and positive association 
between age of the company and ICD. Indeed, it demonstrated that biotechnology firms which 
incorporating for longer period of time are more inclined to voluntary disclose the intellectual capital 
information (White et al., 2007). The result of the study has concluded different from Bukh et al. 
(2005). Thus, age of the company can be taken into account when studying the level of the voluntary 
disclosure of IC.  

3.3 Influencing criteria based on corporate governance mechanisms 

The nature of the corporate governance seems to be involved with any issues in accounting and 
management. Since, corporate governance is implemented to control and monitor overall the 
company, through the regular system. Reporting process is an issue which corporate governance 
mechanisms, such as: ownership, board of directors and audit committee, is strongly involved with it. 
Moreover, agency problems, in terms of information asymmetry and probable cost and risk resulting 
from shareholder-management conflicts, required to implement effective corporate governance. 
Reporting the intellectual capital information is an issue associated with effectiveness of corporate 
governance. Regarding to this, some studies have investigated the effects of corporate governance 
mechanisms on ICD (e.g., Abeysekera, 2010; Campbell & Abdul Rahman, 2010; Hidalgo et al., 2011; 
Li et al., 2012; White et al., 2007). Such studies have been briefly reviewed in following in order to 
understand the level of ICD more precisely.       

3.3.1 Ownership structure 

Previous studies highlighted ownership structure such as: family shareholding, managers and 
directors shareholding, ownership concentration and institutional investors shareholding (e.g., 
Campbell & Abdul Rahman, 2010; Hidalgo et al., 2011). Ownership with family concentration may 
have negative effect on the voluntary disclosure of IC. Since, such ownerships are not inclined to have 
diverse disclosure process, and this is mainly due to their self-interest on their decision making. 
Considering the Mexican companies which have basically family ownerships structure, it has been 
demonstrated a weak relationship between family ownership and voluntary disclosure of IC, by 
Hidalgo et al. (2011). Moreover, Hidalgo et al. (2011) has expected the existent of the association 
between firm with ownership concentration and voluntary disclosure of the IC. This prediction was, 
mainly according to agency theory, with this aim that ownership concentration in firm may cause more 
control and monitoring of the managers in terms of disclosing the information. The study concluded 
with a weak significant association between ownership concentrations and voluntary disclosure of IC. 
In addition, White et al. (2007) has predicted and reached no significant association between 
ownership concentration and ICD for Australian biotechnology companies.  

Managerial ownership has mentioned as an important criteria to be associated with ICD. This is 
stemming from the fact that the company included management with ownership share is more inclined 
to disclose higher amount of IC information. In other words, the managers who have money on the line 
are more likely to disclose more IC information (Bukh et al., 2005). In addition, Hidalgo et al. (2011) 
reviewed two extend of managers for disclosing more information such as: increasing the firm’s stock 
liquidity; and persuading market about their optimal decision making and preventing their wealth 
reduction which may established through market reactions. For this, the study has expected the 
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existence association between managerial ownership and ICD. Finally, they found no significant 
association between managerial ownership and ICD, for Mexican companies (Hidalgo et al., 2011).  

In addition, institutional investor is another criterion in ownership structure which can affect the ICD. 
Indeed, institutional investors in ownership structure, similar to shareholder concentration in 
ownership, can be more beneficial for more supervision and direct controlling managers of the 
companies. For this, company may be faced with managers’ more ICD which mainly based on 
investors expectation of increasing company’s benefit and profitability (Hidalgo et al., 2011). However, 
the empirical evidence of Hidalgo et al. (2011) demonstrated that increasing the institutional investors 
in shareholder ownership can be obstacle in IC disclosure. For this, the study concluded the negative 
effect of the institutional investors on the voluntary disclosure of IC, for listed Mexican companies.                      

3.3.2 Board of directors 

The board of directors has been identified as a responsible in monitoring function to enhance firm’s 
value. Indeed, board of directors included both dependent and independent directors who are pointed 
from shareholders, in order to day-to-day controlling the corporate operation. Output of their 
monitoring process will be an annual report to the shareholders (Cadbury, 1992). For corporate 
governance purposes, it is crucial establishing an effective board considering its specifications, which 
influence its effectiveness. As the monitoring task of the board of directors, its specifications should be 
taken into consideration in order increase the reliability and quality of the disclosure. In terms of the 
ICD board of directors influencing criteria have been subjected in some studies (Abeysekera, 2010; 
Hidalgo et al., 2011; White et al., 2007). Such influencing criteria have discussed to be involved with 
ICD as size, independence and duality chairman, in mentioned studies. 

Fluctuation on board size may cause changes in ICD. For instance, Abeysekera (2010) have 
investigated that firm with larger board size can be able to disclose more human capital resources. 
Also, firm with larger board size can be able to disclose more tactical internal capital, and firm which is 
not included with large board size may not be able to disclose more strategic internal capital. Thus, 
size of the board of directors is a significant criterion in intellectual capital disclosure, since the larger 
the board of directors, the greater its disclosure of intangibles may be occurred (Hidalgo et al., 2011). 
Therefore, the size of the board of director can affect the amount of ICD.  Although, there is dearth of 
study which have investigated the effect of the board size on the ICD, the present study has been 
suggested to examine board size depending on firm size. This is mainly due to this fact that board in 
situation of ideal size may varies with firm size (Eisenberg, Sundgren, & Wells, 1998). Such example 
is complex firms, which demand for greater advisory, have larger boards including more directors 
(Coles, Daniel, & Naveen, 2008).  

Electing board members from outside directors is associated with higher independence, and 
accordingly effectiveness of the Board of directors can be improved. Both inside and outside directors 
are pointed in purpose of monitoring and advisory functions. Considering the firms’ performance, firms 
with larger gray directors on the board are less likely to fail their functions (Hsu & Wu, 2013). This 
situation may influence the performance of the family firms. So, gray directors in such firms may have 
positive impact on performance (Arosa, Iturralde, & Maseda, 2010). Consistent with this approach, it 
can be stated that independent directors with higher ability of monitoring on reporting process may 
cause greater ICD. For this, Abeysekera (2010), in examining the effect of the board size, has 
predominantly concluded the greater disclosure of IC with the larger board size with average of three 
independent members in each board. In addition, White et al. (2007) have expected no significant 
association between level of independent directors in board and the level of ICD. Although their 
expectation was according to the previous reviewed studies, the result of the study has demonstrated 
a significant positive relationship between independent directors and ICD in biotechnology companies. 
Considering this result, they concluded firms included more independent directors are conducted more 
monitoring on provision of non-financial disclosure (White et al., 2007). However, Hidalgo et al. (2011) 
have found no significant relationship between independent directors and ICD, for Mexican 
companies. They concluded this result with the standpoint that greater ICD through higher 
independent directors can be attained mostly in country with proactive incentive in such disclosure. 
Moreover, this study mentioned that, duality of chairman/CEO may affect the level of ICD. In terms of 
the decision making process, chairman/CEO duality can be more inclined to disclose the intangibles 
information, since the same or single persons may follow their self-interest, rather than company’s 
interest (Hidalgo et al., 2011). 
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3.3.3 Audit committee 

Audit committees play key roles in corporate governance and they are also linked with board of 
directors. They perform their duties via the framework of governance rules. Audit committee has been 
considered as a financial operating committee which cooperates with the board of directors, to be 
accountable on financial reporting process (Cadbury, 1992). Two main tasks of the audit committee 
have been enriched many studies about effects of the audit committee’s influencing criteria on 
different issues (see e.g., Dezoort, Hermanson, Archambeault, & Reed, 2002; Mohiuddin & Karbhari, 
2010; Walker, 2004). Such important tasks are: verifying integrity of financial reporting process, and 
control and monitoring process overall financial performance (Cadbury, 1992). As the importance of 
the audit committee’s duties, the effective audit committee must be implemented in company. Also, 
effectiveness of audit committee should be considered through its influencing criteria which may 
influence on different issues. In terms of IC, audit committee size has identified to be involved with the 
level of ICD. This is mainly due to this fact that the lager audit committee size can cause more 
supervision and control in information preparation. According to (Hidalgo et al., 2011), the larger audit 
committee size the greater amount of ICD has resulted for Mexican companies. Moreover, Li et al. 
(2012)  examined the effect of audit committee size on the ICD, through the data related to the 
companies which are fully listed in London stock exchange. The result showed, audit committee size 
is related to ICD, significantly and positively. In addition, the study examined the existence association 
between ICD and audit committee independence, meeting and financial expertise. They found that 
frequency of the meeting and ICD are related together, but their result hasn’t shown any association 
between ICD and audit committee independence and financial expert. Such, studies approved the 
existence relationship between the audit committee influencing criteria and disclosure of IC.  

4 DISCUSSION AND CONCLUSION 

Considering the aim of the study a brief review on ICD has conducted in order to identify its influencing 
criteria. Indeed, majority of the previous studies have investigated the influencing criteria of ICD, in 
order to assess the level of the disclosure in terms of quantity, rather than quality. In other words, the 
present study has expected to follow the previous studies in ICD which tend towards quantity in 
condition of including acceptable level of quality, although dearth of studies have reviewed with this 
aim. Indeed, this purpose of the present study has resulted from the study of Guthrie et al. (2004) 
which advised the investigation of ICD quality in future. The greater disclosure with higher quality can 
be approved by reliability, transparency and comparability of the reports. No doubt that improving the 
disclosure process, through increasing its quality by identifying the effective factors, can be beneficial 
for decision makers and investors. But, there would be a doubt, whether or not the greater amount of 
disclosure which have mentioned by previous studies including the acceptable quality. Aside from 
disclosing the information, public perception as well as stakeholders’ confidence on disclosed 
information is crucial to be taken into account. For this, consideration of disclosure quality can be 
solution to enhance the stakeholders’ confidence, related to the reported information. Therefore, 
reviewing main concept and nature of the influencing criteria can be beneficial to improve the quality of 
disclosure. For instance, directors are helpful to reduce agency problems through their monitoring and 
controlling functions as well as specific overseeing of firm’s management in day-to-day, in terms of 
reporting process (Brennan & McDermott, 2004; Fama & Jensen, 1983). Thus, the nature of the board 
of directors’ duties has well defined to enhance the quality of information through higher quality of 
monitoring. In this regard, independent directors increase the effectiveness of monitoring functions as 
well as reliability of reporting process. Such reliability can be enhanced with greater proportions of 
independent directors on board and, thereby, prevent the provision of deceptive financial statements 
(Beasley, 1996). So, regarding to these consequences, the higher quality of ICD can be reached 
through the more independence director. In summary, influencing criteria of the: board of directors; 
ownership structure; and audit committee, has been reviewed to be taken into account when studying 
quality of ICD.  

As a conclusion, a brief review on previous literature about ICD enriched the present study to identify 
the influencing criteria on measurement of the ICD quality. It is obvious that considering the quality of 
ICD can be beneficial to increase the transparency of disclosure. Thus, the quality of ICD as a 
contribution of the present study is suggested to be taken into account in future studies. In addition, a 
hierarchy relationship between different components of IC and the influencing criteria on ICD resulted 
in this study. However, for purpose of decision making, measuring the quality of ICD seems to be 
complicated, since there is interrelatedness association between some criteria and sub-criteria which 
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influencing on ICD. For this, applying Multi Criteria Decision Making (MCDM) techniques is suggested 
as a resolution for evaluating the quality of ICD. 

This study was limited by brief review in field of IC and ICD. However, considering the new 
contribution of the present study, the limitation can be taken as an advantage to enrich the future 
study.             
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Abstract 

Como é que uma marca como o Futebol Clube do Porto (FCP) pode ser tão ativa e empreendedora?  
O FCP é um clube de diversas modalidades desportivas, sendo o maior reconhecimento devido ao 
futebol. Caracterizado por rigor, excelência, acerto e determinação, só uma conjuntura muito forte de 
equipa podia contribuir para as vitórias do Futebol Clube do Porto. E, por essa razão, o marketing do 
FCP assume um desenrolar fundamental para o alcance de metas estabelecidas. A política adotada 
de compra e venda de jogadores, fez com que o FCP fosse considerado o clube que melhor vende a 
nível Mundial. Para perceber como é que o Marketing continua a ser importante no contínuo alcance 
de êxitos no panorama desportivo e financeiro, foi realizada uma entrevista a um antigo delegado do 
clube e um inquérito aos adeptos do clube. 
Este estudo apurou que a história do FCP é assim uma história de cultura organizacional coesa e 
disciplinada, mas ao mesmo tempo inovadora, num esforço de liderança e gestão em particular bem 
sucedido com a presidência do Jorge Nuno Pinto da Costa. A cultura define-se como sendo “a pattern 
of beliefs and expectations shared by the organization’s members. These beliefs and expectations 
produce norms that powerfully shape the behaviour of individuals and groups in the organization” 
(Schwartz and Davis, 1981, p.33, quoted in Brown, 1995, p.6). A cultura é fundamentalmente 
influenciada pela liderança de topo, que tem a tarefa de criar e modificar culturas organizacionais, 
para conduzir a organização rumo ao êxito (Schein, 1992) e nada poderia ser mais verdade do que 
no caso do FCP. 

Palavras-Chave: produto, preço, local, promoção, marca, jogador, clube, Porto, cultura 
organizacional, liderança, FCP.  

1 INTRODUÇÃO 

1.1 A Cidade do Porto e o Futebol Clube do Porto 

A cidade do Porto é, indubitavelmente, a 2ª maior cidade de Portugal. Capital da Região Norte, está 

intimamente ligada à história de Portugal, não só por ter sido a primeira capital do Condado 

Portucalense (sob o nome de Portus Cale), mas também por ter suportado corajosamente o cerco 

imposto pelas tropas leais a D. Miguel, durante a guerra civil de 1832-34 e pelos destemidos feitos 

praticados pelos seus habitantes, factos que a tornaram digna do título de Invicta Cidade do Porto, 

concedido pela Rainha D. Maria II. Aliás, esse epíteto ainda está presente no brasão da Cidade, onde 

diz: “Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto”. Sendo assim, que cidade senão esta 

seria mais digna de receber aquele que é, no século XXI, o clube mais titulado da Europa, senão do 

Mundo: o Futebol Clube do Porto (FCP). 

Fundado em 1893 por António Nicolau d'Almeida, foi o primeiro clube de futebol do Norte de Portugal, 

tendo sido batizado de “Foot-Ball Club do Porto”. No entanto, entre 1896 e 1906 o Clube passou por 

um período de inatividade, tendo sido José Monteiro da Costa, regressado de Inglaterra fascinado por 

este desporto em ascensão, quem reorganiza o FCP, aprova os seus estatutos a 09 de Outubro de 

1909, define as cores do Clube, o mítico azul e branco alusivo à bandeira nacional, e cria o primeiro 

emblema do FCP. 
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Passados 13 anos, é o futebolista “Simplício” que cria aquele que ainda hoje é o emblema do FCP. 

Conjugando o antigo com as armas da cidade, forma assim um dos maiores símbolos do clube, 

reconhecido nos quatro cantos do mundo. 

Foi no já distante ano de 1977, com o regresso do ex-atleta José Maria Pedroto para o cargo de 

treinador e de Jorge Nuno Pinto da Costa para diretor do departamento de futebol, que o FCP 

quebrou o seu jejum de títulos, sendo assim catapultado para o sucesso.  

Mas é porventura o dia 17 de Abril de 1982 que muda o rumo do Clube para sempre. Jorge Nuno de 

Lima Pinto da Costa é eleito Presidente do FCP. A partir desse momento, o Porto começa, em todas 

as modalidades, a aproximar-se dos rivais de Lisboa. 

Assim, é na época de 1986-87, mais precisamente a 27 de Maio, que o FCP se afirma a nível 

internacional, com a conquista da primeira Taça dos Campeões Europeus por 2-1 frente ao Bayern 

de Munique, seguida da conquista da Supertaça Europeia e da Taça Intercontinental no mesmo ano. 

Num panorama mais atual, é no Século XXI que o FCP se destaca do resto dos clubes, tanto a nível 
nacional como internacional. Em 14 épocas desportivas, conquista 9 títulos de Campeão Nacional da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional, 9 Supertaças Cândido de Oliveira, 6 Taças de Portugal, 2 
Liga Europa, 1 Liga dos Campeões e 1 Taça Intercontinental, reforçando assim o estatuto de Clube 
Português com mais sucesso a nível internacional. Não é de espantar, portanto, a afirmação de 
Miguel Sousa Tavares: “O Futebol Clube do Porto é a empresa portuguesa mais conhecida no 
Mundo”. 
Este estudo de caso explicativo (Yin, 2012) envolveu uma entrevista a um Dragão de Ouro do FCP (o 
anexo contém o guião da entrevista), uma visita ao museu do clube e ao estádio, assim como uma 
análise de notícias publicadas sobre o FCP, num esforço de pesquisa realizado com triangulação de 
dados, cruzando dados de diversas fontes, de forma a assegurar mais qualidade e fiabilidade na 
investigação realizada. A questão de pesquisa a que se procura responder é sobre como é que uma 
marca como o FCP consegue ser tão ativa e empreendedora?  

2 MARKETING-MIX: OS 4P’S DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

Em 1960, E. Jerome McCarthy propôs um modelo de marketing constituído por 4 elementos básicos 
para serem utilizados na composição de qualquer estratégia de marketing. Esse modelo é conhecido 
por “4P’s de Marketing”, ou Marketing Mix. Os 4 elementos que o constituem são: 

 Produto 

 Preço 

 Local (do inglês Place) 

 Promoção 

2.1 Produto 

Neste sentido, e com base naquilo que são os clubes de futebol no quotidiano, entendemos que o 
Produto de que vive o FCP são os jogadores. Não apenas aqueles que compra e vende, mas 
também aqueles que acolhe e faz crescer. Muitos serão aqueles que pensam que um clube como 
este chegou ao topo escolhendo um qualquer treinador e colocando-o a dar ordens a 23 
desconhecidos. No entanto, a verdade é que construir uma equipa é muito mais do que um homem a 
treinar 23 jogadores e a escolher os 18 que vão para o campo. Para construir equipas ganhadoras, foi 
necessário ao FCP preencher as suas fileiras dos melhores profissionais no mercado. Desde 
observadores a profissionais da área da saúde e a figuras paternais dentro do balneário, a verdade é 
que o FCP é eficaz na contratação e gestão da qualidade daquela que é conhecida como a “Família 
Porto”. 
Tomemos como exemplo os casos do guarda-redes Helton e do observador e treinador-adjunto Rui 
Barros. Duas figuras de proa do FCP, não estariam, segundo o entrevistado Joaquim Sousa, na 
estrutura do clube se não possuíssem as características necessárias para os lugares que ocupam. 
No caso do referido jogador, o entrevistado afirma que este “vive com muita intensidade a vida do 
Futebol Clube do Porto, apesar de ser um jogador estrangeiro [do Brasil]. Ele vai para o balneário e 
incentiva os jogadores.” Crê também que se o Helton “não fosse um líder dentro e fora do balneário 
(ele está no banco e está sempre a dar instruções aos colegas), se não tivesse estas características, 
já não estaria no Clube”. 
No caso de Rui Barros, são elementos como este que são cruciais para o clube, pois não só 
encontram o Produto (jogadores) no estrangeiro como observam in loco os que jogam tanto no plantel 
secundário como por empréstimo em diversos clubes. Segundo Joaquim Sousa, “o Porto, ao treinar, 
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tem na mesma lá os olheiros a observar. Por exemplo, a equipa B vai jogar aqui a Perosinho e, se 
olhar para a bancada, ou está o Rui Barros, ou o Gomes, ou o João Pinto a tirar notas. Não falam 
sequer para ninguém, estão concentrados no jogo e apontam o rendimento do jogador, mesmo na 
equipa B.”. É esta rede de observadores da qual Rui Barros faz parte, que procura e encontra 
jogadores de qualidade. Jogadores estes que podem beneficiar o clube não só na conquista de 
títulos, mas também na sua valorização enquanto Produto, que irá “dar Milhões” ao FCP. 

2.2 Preço 

Para “gerar Milhões” são necessários investimentos tanto de curto como de longo prazo. É neste 
sentido que o FCP tem de gerir o Preço do seu Produto, tanto na aquisição como na venda. Como 
qualquer empresa, para ser sustentável, os investimentos do FCP têm de ser inferiores às receitas 
geradas, sejam elas pela venda de jogadores, merchandising do clube, direitos televisivos, 
patrocínios, entre outros. Nesse sentido, muitos negócios do clube passam pela compra de jogadores 
de qualidade (após um relatório do observador) a preços relativamente baixos. Durante o tempo que 
passa no FCP, o jogador evolui tanto dentro como fora do campo, valorizando assim o seu passe. 
Posteriormente, o clube reúne-se com embaixadores dos clubes interessados e com o empresário do 
jogador, no sentido de negociar a sua venda tendo sempre em vista a garantia de um negócio que 
envolva uma receita equivalente, "no mínimo, ao dobro ou triplo do valor inicial", diz-nos o 
entrevistado Joaquim Sousa. E quando questionado sobre se o FCP, aquando da obtenção do passe 
de um determinado jogador, já possui no seu pensamento o seu valor de mercado futuro, a sua 
resposta é categórica: "Sim. Temos intermediários internos e um intermediário externo, que vai 
buscar os seus lucros. Mas o Porto tem pessoas capazes, os chamados olheiros, que periodicamente 
são enviados fora quando há um jogador que interessa ao Porto. Depois, se o jogador estiver ligado a 
um intermediário (como é o caso de muitos jogadores), que até pagam o salário do jogador se ele 
estiver desempregado, o Porto vai contactá-lo para ver o que vale o atleta. Mas geralmente o Clube 
envia esses tais olheiros que supervisionam o jogador em causa, quer a nível nacional quer no 
estrangeiro. O Porto ensina ao jogador o que ele pode valer, e se ele der rentabilidade, o Clube vai 
buscar aí também os seus lucros posteriormente." 
Um dos casos mais conhecidos que comprovam o acima referido é o negócio que envolveu a compra 
e venda do passe de Aly Cissokho. Contratado, em Janeiro de 2009, ao Vitória Futebol Clube por 
300.000€, desde logo se assumiu como titular na equipa orientada por Jesualdo Ferreira. Em Julho 
do mesmo ano, após uma rápida ascensão no FCP e uma grande evolução como jogador, transferiu-
se para o Olympique Lyonnais a troco de 15.000.000€, mais uma taxa de 20% sobre uma futura 
venda do jogador (JN, 18/07/2009). 

2.3 Local 

É neste sentido de produção de jogadores e de negociação dos melhores preços, tanto de compra 
como de venda, que surge o Local (figura 1). Quando se fala em FCP é impossível não o conectar à 
Cidade do Porto. Mas o Clube não está presente apenas na Cidade Invicta. A começar pelo Centro 
de Treinos e Formação Desportiva Olival/Crestuma (atual Centro de Treinos do FCP) onde, segundo 
Joaquim Sousa, “de 15 em 15 dias, há uma reunião de todos os responsáveis com os técnicos das 
equipas. Tudo o que diz respeito ao futebol é questionado no Olival.”, e passando pelas Casas do 
FCP distribuídas por todo o mundo, é enorme a presença do clube nos diferentes continentes, sendo 
contudo no território português que essa presença é mais sentida. 
Mas o local por excelência do FCP é, indubitavelmente, o Estádio do Dragão. Foram várias as 
“Casas” do FCP antes do estádio atual, sendo as mais conhecidas o Campo da Constituição e o 
Estádio do Futebol Clube do Porto (vulgarmente conhecido por Estádio das Antas), tendo este último 
sido o recinto do Clube durante 52 anos. 
O Estádio do Dragão, inaugurado a 16 de Novembro de 2003 num jogo contra o Futbol Club 
Barcelona, é já um símbolo do clube. Com capacidade para 50.399 espetadores, foi um dos estádios 
utilizados no Campeonato da Europa de 2004, realizado em Portugal, tendo sido o palco inaugural da 
competição. É também “uma das referências turísticas da cidade e o elemento a partir do qual se 
estruturou uma nova centralidade na cidade do Porto. Apesar da sua curta vida, foi o palco da 
caminhada portista rumo à conquista da UEFA Champions League em 2004 e de diversos títulos 
nacionais, constituindo desde já um elemento central da identidade portista” (Cardia, 2009, pp.52-53). 
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Fig. 1 – Campo da Constituição (à esquerda) e Estádio do Futebol Clube do Porto (à direita) 

 
O nome do estádio (figura 2) foi escolhido pelo Presidente do Clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, 
numa clara alusão ao símbolo presente no emblema do FC Porto. Recusando nomes como “Estádio 
das Antas”, “Novo Estádio das Antas” e “Estádio Pinto da Costa”, o Presidente inicia assim uma nova 
era no FCP, a era da “Marca Dragão”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Estádio do Dragão 

2.4 Promoção 

Sendo o Produto do FCP o já referido acima, a sua promoção é feita dentro de campo, seja no 
Estádio do Dragão seja nos estádios que o clube visita. Mas promover um clube como o FCP é muito 
mais do que isso. A sua presença tanto a nível nacional como a nível internacional é inquestionável. 
Desde as lojas Nike-Porto à criação de Escolinhas de Futebol da Dragon Force em vários pontos da 
Região Norte de Portugal, passando por vídeos promocionais e pelas Casas do Futebol Clube do 
Porto espalhadas por todo o mundo, são muitas as ações de promoção do clube. No entanto, 
inquestionavelmente, a maior promoção é feita pela transmissão televisiva de jogos do FCP em 
estações televisivas por todo o mundo, seja pela SportTv em Portugal, seja pelas estações locais 
quando o clube joga nas competições europeias. Não nos esqueçamos, no entanto, que os adeptos 
do FCP presentes por esse mundo fora fazem também uma promoção ao clube, seja ao envergarem 
as camisolas quando há um jogo do FCP, seja quando referem o nome do clube numa conversa 
casual. 
Sobre este assunto, Joaquim Sousa diz-nos que “o jogo, em, si, é a promoção do jogador. Ele tem 
que dar rentabilidade no campo, tem que se destacar de todos os outros… ele é que se promove a 
ele próprio. Se for um jogador que caia na equipa principal e que esteja um pouco apagado na sua 
forma de jogar, primeiro é desprestigiado pelos sócios, que veem que ele não está a dar 
rentabilidade. E, depois, desprestigia também a sua própria figura, como é agora o caso do Adrián 
López.”  
“Na publicidade do Futebol Clube do Porto, a nível nacional” – diz Joaquim Sousa – “isto está 
espalhado quase por todo o país. Como sabem, as Casas do Porto é que realizam a própria 
publicidade do clube. E neste momento o Porto tem outro carisma, que iniciou agora e irá passar em 
todos os distritos, com os Dragõezinhos. Têm sede na Constituição, onde cada miúdo paga ao clube 
um valor para lá aprender. O Porto tem professores próprios, que agarram nos miúdos desde os seis 
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anos de idade, e os treinam na Constituição. E depois vamos por essas terras acima e o Porto, por 
exemplo, na Régua, em Valadares, em Grijó, tem a Dragon Force. Isso é um meio também de fazer 
publicidade ao Porto. O que eles querem é fazer a expansão, agora, por todo o Norte do País. Vai 
agora para Valpaços, Vila Real, quer abranger todo o Norte até Bragança, montar escolinhas de 
futebol de 7, futebol de 11. O Porto cria a sua publicidade no local sem gastar muito dinheiro.”. 

3 TOUR PELO MUSEU DO FC PORTO E ESTÁDIO DO DRAGÃO 

3.1 Museu do Futebol Clube do Porto 

Realizou-se um trabalho de campo, numa tarde, com o intuito de se interligar a pesquisa e entrevista 
efetuadas.  
Ao longo de uma tarde, foi possível perceber o modo como o clube passa a “mensagem” aos seus 
adeptos, sócios e simpatizantes. Percorrendo o museu, começa-se por entender o passado; como o 
clube começou, como preparou a base para que um dia se tornasse consistente e vitorioso. 
Encontram-se os primeiros troféus, alguns entretanto já extintos e jogadores que marcaram uma 
geração. Para a memória, fica a frase que por lá se encontra: “Imaginar os primeiros jogos e observar 
os primeiros troféus é penetrar no coração portista e sentir a marca distinta de um clube nobre e 
grande”.  
Chama a atenção o “fundo para aquisição de Cubillas”, ex-jogador do Futebol Clube do Porto. O 
montante em questão apontava para os 100$00, e era possível ver uma frase proferida pelo mesmo: 
“adoro a contabilidade”. Os tempos eram outros, os custos diferentes e a diferença vistosa.  
Numa outra parte do museu, é possível ver todos os títulos conquistados pelo FC Porto, tanto 
nacionais como internacionais. A promoção que se faz destes é tremenda: desde touch-screens, que 
permitem uma interação direta entre o utilizador e as memórias das finais europeias conquistadas 
pelo clube, à constante repetição dos melhores momentos das mesmas, sobre os troféus.  
É possível encontrar depois um local destinado aos sócios do clube: cartões de diversas 
personalidades, como Bobby Robson, e outros que entretanto já partiram. Como agradecimento a 
todos eles, pode-se ler: “22 sócios em 1893, cerca de 120 mil ao completar 120 anos. O FC Porto tem 
um 12º jogador ativo, atento e de importância vital no crescimento, expansão e conquistas. O sócio 
do FC Porto guia-se por uma doutrina única de entrega incondicional”. 
Só um clube com uma estrutura e direção coesa, forte, unida e visionária poderia fazer do FC Porto 
um clube ganhador. Pinto da Costa, Presidente do clube há mais de 30 anos, “é o dirigente com mais 
títulos de futebol no mundo” (Sapo, 17/04/2012). A sua gestão, objetivos e política é conhecida em 
todo o Mundo. A sua magnífica arte de selecionar treinadores, o modo de compra e venda de 
jogadores já referido, e a forma como defende o clube e os adeptos, fazem com que o seu nome seja 
entoado em todos os estádios por onde o FCP passa. A sua visão para o negócio é proclamada por 
diversos países no Mundo como sendo um exemplo a seguir. Tudo isto é comprovado por vários 
jornais desportivos internacionais, tendo sido um elogio recente feito pelo diário espanhol Mundo 
Deportivo, numa notícia de 01/04/2015, intitulada “La obra maestra de Pinto da Costa”. Nesse 
sentido, o clube dedicou-lhe um espaço no Museu. Com uma tecnologia revolucionária e inovadora, é 
possível observar o Presidente virtualmente. Selecionando um discurso cronológico, Pinto da Costa 
aparece perante os visitantes, falando sobre a história do FCP (figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Espaço do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa 
 
“O conceito clássico de presidente já não serve a Pinto da Costa. Tornou-se demasiado curto para a 
dimensão universal da figura. Todo ele é história, o dirigente mais titulado do futebol mundial”, lê-se 
no painel informativo. 
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O que proporciona um gosto, paixão, motivação e alegria por ser adepto do FCP, é quando também 
há adeptos que são personalidades conhecidas. Numa sala, com um ecrã enorme, verificaram-se 
diversas personalidades famosas, desde atores a antigos treinadores e jogadores, que relatam 
experiências, exultam sentimentos e abordam o clube de uma forma íntima e pessoal. 
Como o próprio slogan do espaço cita “Não é só sobre futebol”. E não, não o é. Rádios antigos (onde 
se podem ouvir relatos de jogos marcantes), primeiras televisões (onde correm jogos dos primeiros 
tempos) e até a primeira câmara de televisão do carro de exteriores da RTP1, são tudo objetos que 
se encontram no Museu. Uma forma de abrir a porta a outros interesses e gostos, cativando assim 
mais pessoas ao local. 

3.2 Estádio do Dragão 

O estádio é o espaço de “culto” do FCP. Palco pisado pelas maiores estrelas do futebol mundial, que 
disputam os jogos mais míticos da história, cria também um sentimento de grandeza e beleza aos 
visitantes. 
O clube faz os visitantes sentirem diversas profissões ao longo da visita (os autores realizaram a 
visita, para observação em pessoa): 1º como adeptos, onde se circula pelas bancadas de modo a 
apreciar o estádio de modo geral. Depois como dirigentes, onde se visita o camarote presidencial, 
sendo possível aos adeptos sentarem-se no lugar do Presidente do Clube, Pinto da Costa. Segue-se 
uma passagem pela sala de imprensa, onde os adeptos se sentem primeiro como jornalistas, 
sentados na sala da conferência de imprensa, e depois como treinadores e jogadores do Clube.  
De seguida é feita uma visita aos balneários, onde se pode sentir aquilo que os jogadores, 
treinadores e dirigentes das equipas adversárias do FCP vivem antes do início de um jogo. Isto 
porque, segundo o guia, desde a altura de José Maria Pedroto apenas jogadores e equipa técnica 
podem entrar no interior do balneário da equipa da casa, o FCP. Nem as próprias equipas de limpeza 
estão autorizadas a entrar. Foi uma imposição de Pedroto, preservando assim o espaço do plantel do 
FCP. 
No fim, sobe-se ao relvado pelo túnel que tantos jogadores já atravessaram. A visualização do 
espaço onde cabem mais de 50.000 adeptos é suficiente para cativar qualquer pessoa. 
A visita cria nos adeptos uma vontade de regressar, ficando neles um sentimento de união e apego 
ao clube. É nisso que o clube se foca. Criar relações fortemente enraizadas com os seus adeptos, de 
modo a que estes continuem a proclamar o FCP pelos 4 cantos no Mundo. 

4 A MARCA FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

O FCP procura cativar os adeptos e trazê-los ao estádio. Nesse sentido, todos os anos o clube lança 
um slogan que é proclamado pelos simpatizantes nas redes sociais, desempenhando um papel 
fundamental na gestão da marca. São exemplos: “Sempre Preparados” ou “Todos no Dragão”. 
O Clube também tem apostado, na presente época desportiva, em spots promocionais relativos aos 
jogos de caráter mais importante. Um spot muito recente, publicado no Canal do Youtube do FCP a 
01/04/2015, tem como título “FC Porto-FC Bayern München: a nação vai parar”. 

5 MERCHANDISING INOVADOR 

O FCP, como aposta contínua no merchandising, lançou para a época 2014/2015, além do tradicional 
equipamento listado de azul-e-branco e do equipamento alternativo escolhido para a presente época 
desportiva, um equipamento cor-de-rosa. Em 120 anos de história, pode-se dizer que a aposta foi 
acertada. Verifica-se agora um maior número de mulheres portistas com a camisola em questão, 
tendo sido este mercado devidamente explorado pelo clube. As vendas no setor deste sexo 
aumentam e os lucros crescem: é possível assim agradar a todos os adeptos do clube. 

6 INQUÉRITO JUNTO DOS ADEPTOS DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

Foi realizado um inquérito online a adeptos do FCP e através de uma rede social com o intuito de 
averiguar algumas opiniões em relação ao clube (ver anexo).  
Foram inquiridas 69 pessoas (36% Feminino e 64% Masculino). Com este inquérito, foi possível 
descobrir o porquê de 73% das pessoas inquiridas não serem sócias ou não terem as quotas em dia. 
A razão é simples e unânime: consideram que as quotas têm um preço elevado, sendo um entrave à 
entrada e manutenção de sócios. Outra questão efetuada aos inquiridos foi o porquê de não 
marcarem presença no estádio (cerca de 45% dos inquiridos) para verem os jogos do FC Porto, e 
tentou-se entender a razão pela qual não o fazem. Descobriu-se que as principais razões são a 
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distância entre o estádio e o local onde residem (54%) e o (na sua opinião) elevado preço do bilhete 
(42%). Em relação aos adeptos que veem os jogos do Porto no Estádio do Dragão, 38%, apenas 
18% consideram o bilhete caro.  
Relativamente à importância do Presidente para o sucesso do Clube, 98,5% das pessoas inquiridas 
pensam que este tem sido fundamental para o sucesso do Futebol Clube Do Porto. 
Com este inquérito, conclui-se que se os bilhetes e as quotas fossem mais acessíveis, em termos 
monetários, haveria um maior apoio no estádio, o que resultaria num maior incentivo à vitória por 
parte da equipa azul e branca. Conclui-se também o quão fundamental é a liderança de Pinto da 
Costa para os adeptos, e o quão gratos e satisfeitos estão com o trabalho deste. Pode, então, 
colocar-se a seguinte questão: “o que acontecerá ao Clube quando Jorge Nuno Pinto Da Costa já não 
assumir mais o cargo de Presidente?”. 

7 CONCLUSÃO 

Do mesmo modo que se define no início da época o plantel e a equipa técnica, uma estratégia de 
marketing como a venda de lugares anuais e de bilhetes, os contratos de concessão do estádio são 
ponderados e efetuados. O departamento de marketing tem que fazer o seu trabalho e ser 
responsabilizado pelos resultados, do mesmo modo que outros colaboradores pertencentes a outras 
áreas o fazem. 
Quando o estádio do Dragão enche gera um melhor espetáculo televisivo, faz o telespectador invejar 
quem esteve no estádio e querer lá regressar. Já quando ocorre o inverso, cria-se um sentimento 
negativo. 
São os valores transmitidos internamente, desde a chegada e integração de um jogador na equipa ou 
de um membro num departamento, que se conjugam e formam um grupo coeso, unido, visionário e 
futurista.  
Ao grupo são fornecidos e ensinados valores, como a garra, a persistência, a luta, a entrega e a 
determinação. A posteriori, criam-se sentimentos e emoções únicas, que familiarizam os jogadores 
com toda a estrutura do FC Porto. É esta atmosfera envolvente que é passada ao exterior, através de 
vídeos, como incentivos à participação dos adeptos nos jogos no estádio do Dragão, ou pelos media, 
que conseguem expedir esses mesmo valores ao público português a nível nacional.  
Um clube do Mundo; há uma escolha criteriosa em tudo aquilo que se faz, sendo o Clube uma soma 
de exigências que transpõe os princípios básicos da qualidade, buscando atributos fundamentais 
como o caráter e o espírito de sacrifício. Num processo de integração, realça-se a transmissão dos 
princípios básicos de um clube inimitável.  
Este é o segredo que transforma o principal produto do Futebol Clube do Porto, os jogadores, em 
habilitados representantes do plantel portista. Todos eles capazes de se superar na defesa dos 
interesses do grupo. 
A história do FCP é assim uma história de cultura organizacional coesa e disciplinada, mas ao 
mesmo tempo inovadora, num esforço de liderança e gestão em particular bem sucedido com a 
presidência do Jorge Nuno Pinto da Costa. A cultura define-se como sendo “a pattern of beliefs and 
expectations shared by the organization’s members. These beliefs and expectations produce norms 
that powerfully shape the behaviour of individuals and groups in the organization” (Schwartz and 
Davis, 1981, p.33, quoted in Brown, 1995, p.6). A cultura é fundamentalmente influenciada pela 
liderança de topo, que tem a tarefa de criar e modificar culturas organizacionais, para conduzir a 
organização rumo ao êxito (Schein, 1992) e nada poderia ser mais verdade do que no caso do FCP.  

BIBLIOGRAFIA 

Brown, Andrew (1995). Organizational culture. London, UK: Pitman Publishing.  

Cardia, L. (2009). Gestão Emocional da Marca. O Caso Futebol Clube do Porto, pp.48-70. 

Facebook (2015). Facebook – Página Oficial do FC Porto. Disponível em: 
https://www.facebook.com/FCPorto?fref=ts/, acedido a 20-03-2015 

FC Porto (2015). FC Porto – Site Oficial. Disponível em: http://www.fcporto.pt/, acedido a 01-03-2015, 
05-03-2015, 12-03-2015 

JN (2015). Jornal de Notícias – F.C. Porto vende Cissokho ao Lyon por 15 milhões de euros. 
Disponível em: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=1311531/, 
acedido a 26-03-2015 



 

222 

Marca (2015). Marca – El Oporto ha sacado 465 millones en 16 traspasos. Disponível em: 
http://www.marca.com/2015/02/26/futbol/equipos/real_madrid/1424942890.html/, acedido a 02-
04-2015 

Mundo Deportivo (2015). Mundo Deportivo – La obra maestra de Pinto da Costa. Disponível em: 
http://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20150401/102732418653/la-obra-maestra-
de-pinto-da-costa.html/, acedido a 02-04-2015.  

Schein, Edgar H. (1992). Organizational culture and leadership. 2
nd

 edition. San Francisco, CA: 
Jossey-Bass.  

Tribunal do Dragão (2015). Tribunal do Dragão - As camisolas cor-de-rosa e a maior marca do futebol 
português (não, não é o Benfica). Disponível em: 
http://otribunaldodragao.blogspot.pt/2014/06/as-camisolas-cor-de-rosa-e-maior-marca.html/, 
acedido a 28-03-2015. 

TVI24 (2015). TVI24 – F.C. Porto: Cissokho confirma que já é do Lyon. Disponível em: 
http://www.tvi24.iol.pt/f-c-porto-cissokho-confirma-que-ja-e-do-lyon/, acedido a 26-03-2015. 

Yin, R.K. (2012). Applications of case study research. (3rd ed.). California, USA: Sage Publications.  

Youtube (2015). Youtube – Canal Oficial do FC Porto. Disponível em: 
https://www.youtube.com/user/fcporto/, acedido a 02-04-2015. 

ZeroZero (2015). ZeroZero.Pt –Página do FC Porto. Disponível em: 
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=9/, acedido a 10-03-2015. 

ZeroZero (2015). ZeroZero.Pt –Página de Rui Barros. Disponível em: 
http://www.zerozero.pt/treinador.php?id=482/, acedido a 24-03-2015. 

ZeroZero (2015). ZeroZero.Pt –Página de Helton. Disponível em: 
http://www.zerozero.pt/jogador.php?id=647&epoca_id=144/, acedido a 24-03-2015. 

ZeroZero (2015). ZeroZero.Pt –Página de Pinto da Costa. Disponível em: 
http://www.zerozero.pt/dirigente.php?id=1/, acedido a 31-03-2015 

ZeroZero (2015). ZeroZero.Pt –Página de Aly Cissokho. Disponível em: 
http://www.zerozero.pt/jogador.php?id=32081&epoca_id=138/, acedido a 31-03-2015 



 

223 

 

ANEXOS 

Fig. 4 – Resultados do Inquérito 

 

 

Fig. 5 – Resultados do Inquérito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Resultados do Inquérito 
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Fig. 7 – Resultados do Inquérito 

Fig. 8 – Resultados do Inquérito 
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Fig. 9 – Resultados do Inquérito 

Fig. 10 – Resultados do Inquérito 

Guião da Entrevista a Joaquim Sousa 

1- O que é o produto do F.C.Porto? (Bens e serviços disponibilizados pelo FCP)  

2- Como fazem a promoção dos jogadores? 

3- Que impacto tem o preço no F.C.Porto? 

4- Na designação de preços, a concorrência (outros clubes) tem impacto? Como e porquê? 

5- Como é que o preço cria valor para os adeptos? 

6- Tendo recebido um Dragão de Ouro, até que ponto acha que isso atrai jogadores, dirigentes, 
adeptos, etc. para o FCP? 

7- Julga que a(s) estratégia(s) de marketing apresentadas pelo FCP são as mais indicadas para uma 
organização desse tipo e nível? 

8- Sente que o design das camisolas do FCP é um factor importante para o aumento das suas 
vendas, ou isso deve-se única e exclusivamente aos jogadores da equipa? 

9- Ter mais jogadores estrangeiros prejudica a imagem do clube a nível interno? Se sim, seria 
importante mudar isso em detrimento da imagem internacional do clube, que pode tê-la a partir das 
vitórias internacionais? 

10- Defina, por favor, o Futebol Clube do Porto, como organização e como clube, numa frase. 
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Resumo 

A empresa Renova revolucionou por completo o mercado “tissue” e “raras são as marcas que 
marcam tanto pela diferença. Não só no que produzem, mas pelo que inovam e pela forma como o 
comunicam” (Rego, 2005, p.12) razão pela qual será nosso objeto de estudo. Assim, este estudo de 
caso descritivo pretende saber como é que o processo de inovação, ao nível da comunicação, da 
imagem e do produto, se processam na Renova. O nosso contributo no presente artigo passa pela 
elaboração de um resumo de informação dispersa pela internet e por fontes internas o que dá acesso 
ao leitor de uma análise global do mercado “tissue” tanto a nível atual, passado e futuro bem como 
toda a evolução e dados importantes da empresa Renova. 

A sua estratégia de internacionalização aliada à sua irreverência alavancou a sua imagem a nível 
mundial alargando a sua área de atuação para mais de 60 países (Marcelino & Carvalho, 2013). Qual 
a fórmula do sucesso da empresa em estudo? Qual a grande mudança concetual? Estas questões 
supramencionadas são exemplos de perguntas a que o presente trabalho procurou responder. Para 
sustentar o estudo entramos em contacto por via telefónica por duas vezes com o Diretor de 
Marketing da empresa, Luís Saramago (dias 25 e 27 de Março de 2015 com duração total de 120 
minutos) e que prontamente nos respondeu a um questionário previamente elaborado composto por 
cerca de vinte e cinco questões de resposta aberta, com o intuito de enriquecer o trabalho num 
sentido geral. Como método de recolha de informação também elaborámos um inquérito, de onde 
obtivemos cerca de 250 respostas que será analisado no decorrer do artigo. Consultamos também, 
diversas publicações, notícias e textos que se encontram devidamente evidenciados na secção 
destinada às referências bibliográficas. 

Palavras Chave: Renova, Inovação, Papel Higiénico Preto, Marketing. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O CEO da empresa em estudo, Paulo Pereira da Silva, tem consciência de que “o mundo é uma 
sobreposição de redes, mais do que de geografias. Temos que olhar para um mundo mais 
globalizado e complexo do que um mundo apenas geográfico" (Barbosa, 2014). Deste modo “à 
medida que o ritmo de mudanças se acelera, as empresas não podem mais confiar nas suas antigas 
práticas de negócios para manter a prosperidade” para Philip Kotler, um dos maiores gurus do 
marketing (Portal Educação, 2013). Posto isto, a aposta no "bom marketing tornou-se cada vez mais 
essencial para o sucesso” (Kotler & Keller, 2012, p.3) sendo, por isso, um assunto que “tem recebido 
muita atenção na literatura académica e imprensa popular” (Verhoef & Leeflang, 2009, p.1).  
Segundo Kotler & Keller (2012, p.3) “o que constitui um bom marketing é estar em constante evolução 
e mudança" e de facto, na empresa Renova, a constante diferenciação da marca “resultado da sua 
matriz inovadora” (Montepio, 2012, p.25) aliada à sua criatividade e a uma certa irreverência foram, 
segundo Luís Saramago o que “mais notoriedade ofereceu à marca mundialmente” (segundo 
entrevista nossa realizada em 25 de Março 2015).  
No desenvolvimento do presente trabalho, será feito um diagnóstico e posteriormente uma análise 
crítica da estratégia de marketing da Empresa Renova no mercado “tissue”. Primeiramente existirá 
uma apresentação da empresa e posteriormente efetuar-se-á então a sua análise de Marketing 
abrangendo assuntos como o mercado em que está inserida, a concorrência, evolução da sua 
estratégia, mercado alvo, estratégias de marketing, situação financeira entre outros. Na sua análise 
serão ainda usadas algumas ferramentas de estratégia e marketing no trabalho, nomeadamente 
análise SWOT e o Marketing Mix. E por fim, apresentaremos os resultados do inquérito efetuado 
fundamentado com uma análise dos mesmos.  
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA RENOVA  

A empresa portuguesa Renova - Fábrica de Papel Almonda, S.A fundada em 1939 em Torres Novas, 
presidida por Paulo Pereira da Silva, neto de um dos fundadores, revolucionou o mercado global 
devido à sua redefinição dos valores do mercado “tissue”. Esta empresa de capital privado (Renova, 
2013, p.4) distingue-se pelas suas estratégias de diferenciação e internacionalização sendo a “marca 
pioneira que inventou o rolo de cozinha antibacteriano, o primeiro papel higiénico húmido ou o papel 
higiénico preto” (Rego, 2005, p.12).  
Paulo Pereira da Silva, possuidor de uma “constante inquietude”, “salta-lhe a tampa” quando se 
depara com o “desperdício de inteligência” e defende que “em qualquer coisa que faças, age com 
prudência e respeita os fins, revitaliza as coisas e tem noção da dimensão do mundo" (Expresso, 
2010). Lida atualmente com um conselho de administração composto por 200 acionistas (Expresso, 
2010) e emprega cerca de 600 funcionários e colaboradores diretos (Racius, 2013, p.4), distribuídos 
pelas duas fábricas e Centro Logístico em Torres Novas, com uma capacidade de produção de cerca 
de 100.000 toneladas por ano (Sousa, 2010, p.7). 

 

3. DIAGNÓSTICO DE MARKETING 
3.1. Análise do mercado “tissue” 
3.1.1. Evolução do mercado “tissue” a nível global 

Em termos históricos, os Estados Unidos da América, em 2007, assumia a liderança no mercado com 
um consumo per capita de 24kg/capita seguido do Canadá com 22kg/capita e onde Portugal se 
encontra em trigésimo lugar com um consumo de 12 kg/per capita (RISI – World Tissue Monitor Q3, 
2008). Em 2012, a América do Norte detinha a liderança com 26.5% do consumo de produtos “tissue” 
a nível mundial seguida pela Europa Ocidental (20.3%) e pela China (18.8%)  (Bright Market Insight, 
2013, p.5). A nível europeu, verifica-se uma redução da participação da Europa Ocidental, Western 
Europe (WE), em 9% de 2000 para 2012 enquanto que a Rússia apresenta o dobro da inicial 
participação (Tissue World Magazine, 2014). A Europa Ocidental abrange países como Portugal, 
Espanha e Itália que continuam a sofrer as consequências da crise económica que influenciam o 
poder de compra dos consumidores e por isso mesmo o seu potencial de crescimento a longo prazo 
encolheu (Tissue World Magazine, 2014). No entanto, na Europa Oriental, a Polónia, a Hungria e a 
Ucrância mostram algum crescimento no setor mas é a Rússia que “has been the main growth driver 
recently” (Tissue World Magazine, 2014). A mesma publicação  afirma que “Russia’s tissue market 
alone is expected to grow more than the German and UK markets together, and Poland’s volume 
growth will be of the same magnitude as Germany’s ”. Segundo Esko Uutela, um guru do mercado 
“tissue”, a China vai superar a Europa Ocidental em 2015, os Estados Unidos em 2017 e a América 
do Norte em 2019 (Bright Market Insight, 2013, p.5). Esta evolução dever-se-á, segundo o mesmo na 
publicação anteriormente referida, como resultado da economia do país continuar a crescer.  

 

3.1.2. Dimensão do mercado “tissue” 

No leque dos segmentos da indústria mundial de papel, o segmento de “tissue” destaca-se como o 
que mais cresceu ao longo dos últimos 13 anos com um crescimento médio de 3,4% ao ano (Martin, 
2014, p.24). Entre 1991-2010 o consumo anual do papel “tissue” aumentou para uma média anual de 
3.8% presenciando um aumento de 15 milhões de toneladas (Bright Market Insight, 2013, p.5). 
Segundo a mesma fonte (2013, p.5), entre 2010-2013 o crescimento aproximar-se-á dos 3% e 
posteriormente Esko Uutela prevê um crescimento anual de 4% ao ano.  

Segundo Esko Uutela, o papel higiénico é o maior segmento da indústria do papel “tissue” sendo 
responsável por 57% ou 16.8 milhões de toneladas de consumo mundial de “tissue” (Bright Market 
Insight, 2013, p.5). De seguida encontram-se as toalhas de papel com um consumo de 6.4 milhões de 
toneladas e posteriormente com uma parte relativamente grande no segmento encontram-se os 
tecidos faciais e lenços devido ao uso intenso nos mercados asiáticos (Bright Market Insight, 2013, 
p.5).  

Anualmente são consumidos aproximadamente 34 milhões de toneladas de papel (Martin, 2014, 
p.29), sendo o país que mais produz a nível global os Estados Unidos da América seguido da China e 
do Japão (Martin, 2014, p.29), respetivamente segundo e terceiro produtores no ranking de maiores 
produtores de “tissue”. Os Estados Unidos e o Canadá em conjunto consomem cerca de 29% de todo 
o papel produzido no mundo, ou seja, 10 milhões de toneladas por ano. Segue-se a Europa com 22% 
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dos consumidores globais, China com 14% e América Latina com 11% no total segundo a mesma 
publicação (Martin, 2014, p.29). 

 

3.1.3. Concorrência a nível mundial no mercado “tissue” 

A empresa que lidera a quota de mercado no mercado “tissue”, em 2012, era a K-C (Kimberly-Clark) 
com 10.8%, seguida da SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) possuidora de 7.4% e em terceiro 
lugar a GP (Georgia-Pacific) com 4.1% (Armstrong& Dillon, 2012). De acordo com a Fig.1, a soma da 
quota de mercado das empresas que se encontram no top 10 corresponde a 37% sendo por isso, os 
restantes 63%, dedicado ao resto do mercado (Armstrong& Dillon, 2012).  

Para além das “gigantes” empresas como as que anteriormente mencionamos, é importante realçar o 
papel das marcas brancas (ou marcas de distribuidores) pelo seu baixo custo. Como podemos 
verificar na Fig.2 , na Europa ocidental “(…) retailers’ brands account for almost half of the value 
market” (Perini Journal, 2005). Em termos numéricos, na viragem do século, apenas 15% dos 
produtos “tissue” consumidos eram provenientes destas empresas (Armstrong& Dillon, 2012). Porém, 
esta percentagem tem aumentado nomeadamente na Europa visto que mais de 60% do que é 
vendido é através de marcas de distribuição enquanto que na América é de 24% (Armstrong& Dillon, 
2012).  

 

 

 

7.1.1.1.1  

7.1.1.1.2 SI,  

4. ANÁLISE DA EMPRESA RENOVA 
4.1. Evolução da estratégia da empresa Renova 

 

Nos seus primeiros anos de existência, a empresa de capital privado (Tissue Worls Magazine, 2013) 
inseria-se no mercado destinado à produção de papel de embalagem, escrita e impressão. Em 1959, 
funda o mercado “tissue” em Portugal com o lançamento do primeiro papel higiénico fabricado. Dois 
anos mais tarde, surgem os guardanapos, e um ano depois os lenços e posteriormente os rolos de 
cozinha (Gomes, 2010, p.8). Porém, em 1972, a empresa assistiu a uma mudança estratégica que 
ditaria a sua direção futura graças a um dilema que surgiu: investir no mercado que já estava inserida 
ou arriscar no mercado “tissue” – o que aconteceu (Renova, 2013, p.4). As décadas seguintes ficam 
marcadas por fortes investimentos que culminam na construção de uma nova fábrica, onde se instala 
a segunda máquina totalmente dedicada à produção deste tipo de papel (COTEC Portugal, 2010, 
p.68). 

Nos anos que se sucederam, a empresa Renova já tinha o monopólio do mercado Português. No 
entanto, em 1987, com a adesão à CEE (Comunidade Económica Europeia) deparou-se com a 
entrada de concorrentes em Portugal perdendo a situação de monopólio. Perante essa realidade a 
empresa repensou a sua estratégia: “internacionaliza-se, aposta na inovação permanente, na 
reciclagem e numa produção que defenda o ambiente” (Rego, 2005, p.13). Com a criação da Renova 
España, S.A em Sevilha a empresa inicia a sua estratégia de internacionalização com um 

investimento de 20 milhões de euros (Público, 2002) aumentando a capacidade de produção para 
60.000 tonelada/ano (COTEC Portugal, 2010, p.68). O país vizinho foi escolhido estrategicamente pelo 
potencial de crescimento e pelos seus hábitos de consumo (Rego, 2013, p.4). Em 1994, mudam as 

Figura 1: Quota de Mercado no mercado “tissue” em 
2012 

Figura 2: Presença das marcas brancas em 2005 e 
2012 
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suas instalações para a capital espanhola devido à proximidade dos principais canais de distribuição 
e para futuro reconhecimento da imagem da marca Renova (Rego, 2013, p.4). De facto, até então a 
empresa trabalhava com várias marcas, mas a partir desse ano todos os produtos eram marca 
Renova conseguindo distribuir toda a sua gama pela Península Ibérica e manter a preferência em 
Portugal. Anos mais tarde, expande a sua área de atuação para o mercado francês e belga por estes 
serem considerados “mercados inovadores, dinâmicos e competitivos” (Rego, 2013, p.4).  

Segundo Kotler (2000, p.278), atualmente as organizações praticam o marketing individualizado, 
desenvolvendo ofertas cada vez mais personalizadas, para poder fidelizar seus clientes e foi o que 
aconteceu com a empresa Renova. Para continuar o seu processo de internacionalização, a empresa 
em estudo apercebeu-se que teria que apostar na inovação para ter a oportunidade de expor os seus 
produtos perante os consumidores. A ideia que lançaria esta empresa líder de mercado para as 
bocas do mercado internacional e que ditaria a sua história, teve origem num espetáculo do Cirque du 
Soleil, em Las Vegas onde Paulo Pereira da Silva e o seu Director de Marketing, Luís Saramago, se 
inspiraram na criação no papel higiénico preto (Expresso, 2010). Desde o momento da ideia até à sua 
comercialização decorreu precisamente 1 ano (segundo o entrevistado Luís Saramago) e o seu 
lançamento no final de 2005 “foi apenas o culminar de uma estratégia de construção de marca que 
tinha vindo a ser seguida nos últimos anos.” (Expresso, 2010). 

Consciente da notoriedade, dimensão e poder das empresas concorrentes, a empresa posicionou-se 
com este lançamento, não pelo preço, mas sim por uma “estratégia assente nestes dois vetores, 
tentativa de diferenciação com uma injecção de inovação nos produtos” (Costa, 2013, p.40). Com o 
lançamento deste produto, o objetivo principal não foi aumentar o número de vendas mas sim dar a 
conhecer a marca ao mundo segundo Luís Saramago na entrevista que nos facultou. Por tudo o que 
foi mencionado é claramente a estratégia da diferenciação que caracteriza a empresa Renova 
segundo as estratégias competitivas de Porter (1986). Houve também uma mudança conceptual visto 
que o papel higiénico deixou de ser um tabu e passou a haver uma relação emocional (Expresso, 
2010). Esta mudança proporcionou à empresa uma “rápida expansão da notoriedade da marca no 
mundo, com impacto positivo nos negócios internacionais da empresa” (Costa, 2013, p.40) e permitiu 
à empresa “estar em redes de distribuição no mundo inteiro, lojas de produtos para a casa de banho, 
etc. Uma data de coisas.” (Costa,2013, p.40). Em relação à internacionalização, “há uma estratégia 
comum em todos os mercados (…). Depois podem ser feitos alinhamentos, pequenos ajustes 
relativamente ao mercado comum” segundo Luís Saramago (Costa, 2013, p.44). A partir deste marco, 
a empresa pauta-se pela adoção de estratégias como incorporação de valor acrescentado aos seus 
produtos, aposta na sua vertente ecológica que já vem de anos atrás, aumenta a sua gama colorida, 
efetua mudanças concetuais no produto, aposta no melhoramento contínuo dos seus produtos aliada 
a uma forte publicidade.  

 

4.2. Presença e dimensão da marca Renova 

A marca “tem uma dimensão ainda reduzida quando comparada com a concorrência a nível mundial 
porém já vende para os cinco continentes e tem presença direta em Espanha, França, Bélgica, 
Luxemburgo” (Montepio, 2014). Esta presença direta deve-se essencialmente às suas “empresas 
satélite cujo capital pertence 100% à Renova” (Costa, 2013, p.40).  

Segundo Luís Saramago, nas entrevistas que efetuamos, a empresa Renova tem atualmente uma 
quota de mercado de cerca de 25% no mercado Português e é líder de mercado em todas as 
categorias que está inserida. No país vizinho é líder de mercado na categoria dos guardanapos com 
uma quota de mercado de 12%. Afirma também que o continente Asiático apresenta mais 
oportunidades de negócio porque são países em que a estética e o design são muito valorizados. 
Menciona por fim também o Canadá e conta-nos que estão neste momento a entrar no México pela 
sua grande dimensão.  

 

4.3. Notoriedade e imagem da marca 

A partir do lançamento do papel higiénico preto a empresa aproveitou a “onda de publicidade” (Nunes 
& Lima, 2013, p.22) com as publicações em jornais internacionais como o "The New York Times" "El 
Mundo" e “Financial Times”. Fatos como ser o primeiro caso de estudo português de marketing no 
INSEAD e em outras escolas de gestão como a London Business School e Arizona State fez com que 
a empresa alcançasse uma notoriedade e reconhecimento nos mercados externos (Expresso, 2010). 
Em apenas alguns meses, “o papel higiénico [preto] foi encomendado, nas lojas online, em países tão 
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diferentes como os Estados Unidos, Suíça, Mónaco, Canadá, França, Bélgica, Austrália, Rússia, 
Suíça, Brasil, Japão, Espanha, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido.” (Lima, 2005). Mais 
concretamente, em apenas 3 meses o papel higiénico preto circulou todo o mundo (European Tissue 
Symposium, 2006). A marca Renova foi considerada por Peter Fisk, a par de marcas como a Apple e 
a Nike, como uma das 100 marcas de próxima geração – uma marca de futuro (Marketeer, 2013). 

 

4.4. Estratégias de Marketing 

“A presença no museu do Louvre, a utilização das Pop-up Stores, as compras através de lojas QR 
Code, a acção de marketing direto com os presidentes dos clubes Atlético e Real de Madrid” 
(Marketeer, 2013) foram algumas das estratégias de Marketing adotadas. Renato Braz, responsável 
pelo desenvolvimento da marca, afirma que o “the sexiest WC on earth tem sido uma arma de 
comunicação muito poderosa” (Costa, 2013, p.41). Paulo Pereira da Silva afirma que “a forma como 
lançamos o produto [papel higiénico preto] também foi diferente. Começamos a comercializá-lo na 
Internet” (Rego, 2005, p.15) e alcançou a sua presença em lojas como a Galeria Lafayette (Paris) e 
Harrods (Londres). Para este produto usaram também os meios convencionais como outdoors, 
comunicação na impressa internacional, relações públicas (será abordado mais à frente) e das redes 
sociais (segundo o entrevistado Luís Saramago). Em 2012, cria a “casa de banho mais sexy do 
mundo” no Terreiro do Paço, Lisboa, visitado por inúmeros turistas (informação obtida na entrevista 
que realizamos). 

 

4.5. Concorrência 

Na primeira entrevista que efetuamos, Luís Saramago, apontou como concorrentes à empresa as 
chamadas marcas brancas e duas grandes empresas - Kimberly-Clark e SCA - inclusive já as 
mencionamos como as líderes no mercado a nível global. 

Tanto a empresa sueca SCA como a americana Kimberly-Clark sobressaem em relação à empresa 
Renova pela sua notoriedade a nível global através dos seus inúmeros anos de existência e de 
experiência no mercado, pela sua dimensão, pelo seu alcance, 100 e 175 países (www.sca.com e 
www.kimberly-clark.com) respetivamente, pelo seu elevado número de colaboradores, pela sua vasta 
gama de marcas que dispõem o que lhes permite abranger todo o globo e pelo seu capital financeiro 
que lhe permite entre outras melhorias, abrir novas empresas e entrar num país específico. Os nomes 
destas empresas talvez não sejam tão bem reconhecidos como as suas marcas. No caso Português, 
a empresa SCA apresenta-se pela Collogar e a empresa Kimberly-Clark é reconhecida pela marca 
Scottex e Kleenex.  

 

4.6. Volume de vendas e respetiva evolução histórica 

Em 2005, as vendas totais da categoria de papel absorvente foram aproximadamente de 220 milhões 
de euros (Sousa, 2010, p.3). Este valor divide-se nos 135 milhões de euros provenientes do papel 
higiénico, 37.2 milhões de euros dos guardanapos, 35€ milhões de euros de papel toalha e por fim 
12.8 milhões de euros de lenços faciais (Sousa, 2010, p.3). Segundo o mesmo trabalho realizado por 
Raquel Sousa (2010, p.3) para a escola de gestão INSEAD, é dito que no mercado nacional, no 
mesmo ano em estudo, “a participação de cada subcategoria é de 34% para papel higiénico, 37.6% 
para guardanapos, 29% para papel toalha e 29.5% para lenço facial”. Antes do lançamento do papel 
higiénico preto, “as vendas da Renova são de €104 milhões (mais altas do que os €80 milhões em 
1990) ” (Sousa, 2010, p.7). Entre 2000 e 2010 “o volume de negócios da empresa cresceu mais de 60 
por cento “ (Portugal Global, 2011, p.7). Em 2010, “as vendas da Renova são predominantemente do 
Renova Super (…) com uma participação no mercado de 25%”, a “Renova Progress possui uma 
participação no mercado de 5%” porém a “Renova Fraîcheur, Renova Frangrance e Renova Húmido 
estão abaixo de 2%” (Sousa, 2010, p.3).  
Desde 2011 o volume de faturação (receitas) tem sempre aumentando até 2013 correspondendo a 
um total de 113.166.927,67€ (Racius, 2013, p.1). Nesse mesmo ano, 59% das receitas da empresa 
tiveram origem no mercado nacional (Racius, 2013, p.2). No entanto, os seus custos e perdas 
(despesas) têm aumentado cerca de 4 milhões por ano (Racius, 2013, p.1) e em 2013, 77% 
corresponde ao mercado nacional (Racius, 2013, p.2). Em relação ao volume de exportações a 
empresa tem presenciado um aumento de exportações tendo alcançado um volume de 
46.860.324,38€ em 2013. Em relação aos seus colaboradores, a empresa tem presenciado uma 
variação no seu número total. Em 2011 tinha 616 colaboradores, no ano seguinte diminuiu para 586 e 
em 2013 aumentou para 592 (Racius, 2013, p.4). Apesar deste aumento em 2013, a empresa 

http://www.sca./
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diminuiu os seus gastos em remunerações dos colaboradores atingindo um total de 10.636.974, 06€ 
em 2013 (Racius, 2013, p.4) . No mesmo ano, apresentou também 3 513 184,85€ em outros gastos 
com pessoal (Racius, 2013, p.4) 
Em 2014, segundo uma fonte oficial da empresa, obteve uma faturação de €130 milhões de euros 
(Económico, 2015) e segundo Luís Saramago, na entrevista que efetuamos, a percentagem de 
vendas nacionais é igual às vendas para o resto do mundo, ou seja, 50%.  

 

5. ANÁLISE CRÍTICA AO DIAGNÓSTICO DE MARKETING 
5.1. Posicionamento transmitido ao consumidor 

O livro Mercator XXI (2004, p.154) define posicionamento como “uma escolha estratégica que procura 
dar uma posição credível, diferente e atrativa a uma oferta (…) no seio de um mercado e na mente 
dos clientes”. Deste modo, e de forma a satisfazer todos os consumidores, a empresa posiciona-se 
como uma empresa que comercializa simultaneamente para as massas (produtos standard como 
papel higiénico branco), bem como vocacionado para um segmento de mercado específico. Neste 
último segmento inserem-se os produtos que constituem a gama colorida da marca e é direcionado 
para consumidores com um sentido estético e design apurado. A preocupação deixa de se concentrar 
apenas em satisfazer uma atividade básica do dia-a-dia, mas sim passa a ser objeto de decoração e 
de irreverência destinado a classes sociais com um poder de compra elevado. Para isso, a empresa 
apresenta-se como uma empresa irreverente, disposta a correr riscos, que cria cumplicidade, 
interação e desperta as emoções dos consumidores através do lançamento dos seus produtos e 
novos conceitos posicionando-se assim como uma “fast mover brand”, ou seja, uma marca que 
conduz e que cria hábitos de consumo (Rego, 2005, p.14).  

 

5.2. Utilização de ferramentas de marketing 
5.2.1. Análise do Marketing-Mix 
Tendo como base o livro Mercator XXI (2004, p.458) “torna-se necessário ponderar sobre a 
importância de cada um das variáveis do marketing mix” por duas razões principais: “há que escolher 
aquelas que poderão permitir vantagens competitivas” e “os recursos financeiros são limitados”.  

 
Produto: A empresa Renova já produziu “mais de 700 produtos com diferentes características” 
(Tissue World Magazine, 2013). A vasta gama de produtos que comercializa dividem-se em duas 
categorias: produtos de papel tissue e papel de impressão, escrita e embalagem (segundo o website 
da empresa). Steve Jobs (apud Oliveira, 2011, p.98) afirma “A inovação é aquilo que distingue um 
líder de um seguidor” e a empresa Renova, de facto, tem apostado especialização dos seus produtos 
através da incorporação de valor acrescentado como forma de serem percecionados de forma 
diferente. Houve também uma mudança conceptual na visão industrial uma vez que, segundo Luís 
Saramago, “quando estamos a fabricar papel higiénico amarelo, por uma questão de racionalidade, 
fazíamos também guardanapos, rolos de cozinha, ect. Para tentar reduzir custos (…) [porém] hoje em 
dia, é necessário focar no target para quem trabalha. (…) [porque este] valoriza a utilização das cores 
em função da finalidade a que se destina o produto” (Rego, 2005, p.15). A preocupação ambiental 
representa uma preocupação assumida pela empresa e deste modo lançaram, em 2007, a Renova 
Green que aposta na reciclagem para desenvolver novos produtos (Renova, 2010, p.4).  
 

Preço:  No que toca ao valor monetário, a empresa Renova tem em atenção ao espaço geográfico 
em que o produto está a ser comercializado, havendo sempre uniformidade com o país, com o valor 
dos IVAs, dos transportes, dos direitos de entrada, entre outros custos associados (Costa, 2013, 
p.41). Luís Saramago garante que “ [o papel higiénico preto] permitiu à empresa vender muito caro e 
depois ir ajustando” (Costa, 2013, p.41). O Diretor de Marketing, afirma num trabalho realizado na 
NOVA – School of Business and Economics, que nos países onde têm as empresas satélites 
conseguem controlar o preço porém, nos restantes países, “o único control que temos de fazer é ser 
rígidos no preço de venda mais os custos de transporte” (Costa, 2013, p.40). Acrescenta ainda que 
“para controlar a 100% teríamos de ter uma empresa lá” (Costa, 2013, p.41).  

Na tabela seguinte (tabela 1) apresentaremos um pequeno estudo de mercado realizado pelos 
elementos do grupo de forma a comparar os preços praticados pelas marcas mais conhecidas a nível 
nacional com os preços praticados pela empresa Renova em diferentes produtos.  
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Como podemos constatar pela tabela apresentada, em Portugal, a empresa consegue concorrer pela 
qualidade/preço com marcas como Scottex e Collogar porém os produtos de marca branca 
sobressaem pelo preço reduzido quando comparado com estas marcas. 

Distribuição: Em 2010, “o principal retalhista de FMCG (Bens de Consumo de Alta Rotatividade) 
em Portugal é a Sonae Distribuição (…), seguida do Grupo Jerónimo Martins (…), de Os 
Mosqueteiros (…) e o Grupo Auchan” (Sousa, 2010, p.3). 

Atualmente, a marca está presente nas principais cadeias de retalho de Espanha e França 
nomeadamente El Corte Ingles e Monoprix, respetivamente (Costa, 2013, p.12). A ligação com 
revendedores como o Carrefour, o Intermarché e o Auchan foram importantes para o produto chegar 
aos consumidores (Renova, 2008). Atualmente a marca já se encontra na gigante cadeia de 
supermercados Walmart do Canadá “onde a empresa nacional tem à venda a sua gama Premium de 
papel de casa de banho” com uma “oferta de 17 produtos” (Nunes & Lima, 2013, p.22). Segundo o 
Jornal Expresso (2013, p.22), esta entrada garante a presença em cerca de “350 hipermercados no 
Canadá” e "revela a eficácia da estratégia adotada, e reflete a nossa aposta nos mercados externos”. 
A Renova também possui um sistema de comércio digital que oferece a possibilidade de compra 
através da internet (website oficial da empresa). 

Promoção: Para Paulo Pereira da Silva, a empresa é pautada por “romper com o passado e a 
tradição, postando na constante inovação de produtos, assim como na divulgação dos mesmos” 
(Renova, 2008). O primeiro passo na promoção ocorreu com a mudança para a capital espanhola em 
1994, uma vez que a marca Renova inseriu a palavra “Renova” como estratégia de destaque nos 
produtos como já foi referido. Entre 1997 e 1999 lança várias campanhas destinadas ao público-alvo: 
mulheres (representam 80% das pessoas que compram os produtos) (Costa, 2013, p.40). Porém, a 
partir de 2002 começa a apresentar “campanhas ousadas” (Expresso, 2010) através de modelos 

Tabela 1: Estudo de Mercado 

Produto Marca Quantidade 
total 

(unidades) 

Preço por 
embalagem 

Preço unitário 
por unidade 

 
 
 

Papel Higiénico de 
folha dupla 

Marca Continente 48  6.24€ 0.13€* 
Scottex 32 7.99€ 0.25€ 
Renova 48 11.19€ 0.23€ 
Collogar 32+8(oferta) 8.89€ 0.28€ 
Pampilar 12 2.89€ 0.24€ 
Suavecel 24 4.09€ 0.17€ 

Renova Green 12 4.68€ 0.39€ 
Auchan 24 6.39€ 0.27€ 

Papel Higiénico Folha 
Tripla e Quádrupla 

Continente 12 2.04€ 0.17€ 
Scottex 24 12.99€ 0.54€ 

Collogar (Rosa) 4 1.99€ 0.50€ 
Renova (Preto) 6 6.98€ 1.16€ 
Renova (Rosa) 6 2.49€ 0.42€ 

Papel Higiénico 
compacto 

Continente 24 6.74€ 0.28€ 
Scottex 24 12.99€ 0.54€ 
Renova 12 4.69€ 0.39€ 

Papel Higiénico 
Locionado 

 
Renova 

 
24 

 
6.14€ 

 
0.26€ 

Toalhitas Scottex 42 1.49€ 0.04€ 
Renova 40 1.94€ 0.05€ 

 
 

Guardanapos 

Renova (Azul)  1.35€ 0.03€ 
Renova (Preto)  1.41€ 0.05€ 
Renova Branco  0.59€ 0.01€ 

Continente  0.99€ 0.01€ 
Continente eco  0.41€ 0.00€ 

Auchan  0.48€  
 
 

Lenços 

Renova (Normais) 6 0.84€ 0.14€ 
Renova (Preto) 6 3.99€ 0.67€ 

Continente 15 1.59€ 0.11€ 
Collogar 6 0.72€ 0.12€ 
Kleenex 15 1.99€ 0.13€ 
Suavecel 10 1.99€ 0.20€ 

Fonte: www.continente.pt ; www.jumbo.pt 
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masculinos nus e em 2003 com a campanha "Amor Causa". Recentemente, a marca tem apostado 
em estar presente em inúmeros locais e eventos a nível mundial como no Salon Maison & Objet em 
Paris com a apresentação do papel higiénico preto, com a vitória no evento Canada Innovation 
Awards (dois eventos enunciados por Luís Saramago na entrevista que realizamos) e como na 
ModaLisboa em 2015 (website da Moda Lisboa). Devido à colaboração com os mais conceituados 
fotógrafos e agências de renome da época de forma a criar e transmitir mensagens fortes e eficazes 
(Rego, 2005, p.14), a marca gasta cerca de 1,5 milhões de euros anualmente com as campanhas 
publicitárias (Sousa, 2010, p.7). 

O papel das relações públicas é visto como um fator importante na comunicação porque “cada vez 
mais (…) são a nossa ligação com os jornalistas” para Luís Saramago na nossa entrevista. Estas 
pessoas são sempre locais para conhecerem o meio em que estão inseridas e “além de mais barato 
é mais credibilizante do que investir em comunicação em televisão, revistas, etc.” (Costa, 2013, p.42). 
 

5.2.2. Análise do Ciclo de Vida do Produto 

De acordo com o livro Mercator XXI (2004, p.218) “O ciclo de vida de um produto ou de um mercado 
é um conceito que teve um grande sucesso”. A mesma referência menciona que “em teoria, as 
diferentes fases de vida de um produto estão claramente marcadas [lançamento, desenvolvimento, 
maturidade e declínio]: na realidade, é menos evidente, exceto na fase de lançamento” (2004, p.218). 
No caso concreto da empresa Renova, segundo Luís Saramago na entrevista realizada pelos 
elementos do grupo, todos os produtos standards encontram-se na fase de maturação e os produtos 
que compõem a gama colorida aproximam-se desta fase estando, assim, prestes a atingir essa 
mesma fase.  

 

5.2.3. Análise SWOT 

Segundo o livro Mercator XXI (2004, p.451), a análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities 
and threats) “apresenta-se sob a forma de dois quadros, um para as forças e fraquezas da empresa, 
e outro para as oportunidades e ameaças, identificadas ao longo da análise de mercado e da 
concorrência”.  
A seguinte tabela (tabela 2) apresentará sucintamente variados tópicos para cada item da análise 
SWOT tendo em conta toda a informação que já foi apresentada no decorrer do presente artigo. De 
forma simplificada, por um lado, o principal aspeto que a empresa se consegue diferenciar dos seus 
concorrentes é pela constante inovação. Segundo Paulo Pereira da Silva “a forma de proteger os 
produtos, se é que isso é possível, é estar continuamente a inovar”. Para esta melhoria a empresa 
apresenta várias equipas de marketing destinadas à procura de novas unidades de negócio, gestão 
de marca, investigação e desenvolvimento, etc. No entanto, apresenta como ponto fraco as 
oscilações do valor da matéria-prima. Do outro lado, as perspetivadas de evolução do mercado e ser 
um produto indispensável inserem-se nas oportunidades. Em relação às ameaças, sem dúvida, 
prendem-se pelo elevado poder financeiro e dimensão dos concorrentes bem como os seus produtos 
diferenciados acabarão por ser alvo de imitações (Nunes, 2013, p.22). Luís Saramago afirma que “já 
têm aparecido, principalmente na Ásia, cópias puras e duras deste produto” (Costa, 2013, p.44).  
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Tabela 2: ANÁLISE SWOT 

Oportunidades e Ameaças do mercado e da concorrência 

Oportunidades 

 Produtos indispensáveis; 
 Necessidade diferenciada dos consumidores; 
 Continente Africano com o aumento das 

condições de saneamento e higiene; 
 País asiático ser um país onde, segundo Luís 

Saramago na entrevista que nos facultou, a 
população tem um sentido estético apurado; 

 Rússia ser um país que apresentará um 
elevado crescimento no mercado “tissue” 
como já foi referido anteriormente. 

 

 

Ameaças 

 Mercado aberto a grandes concorrentes multinacionais 
referidos anteriormente; 

 Surgimento de produtos substitutos; 
 Clonagem e banalização dos produtos em países 

como a China (Costa, 2013, p.44); 
 Consumidor cada vez mais volátil; 
 Situação económica do país;  
 Reduzida dimensão comparativamente à 

concorrência; 
 Elevada saúde financeira dos maiores concorrentes 

permitindo-lhes apoio financeiro e logístico pelo 
negócio no “país mãe”;  

 Entrada da empresa Portucel no mercado “tissue” 
(Económico, 2015). 

Forças e Fraquezas da empresa 

Pontos Fortes 

 Reconhecimento da marca; 
 Relação qualidade/preço; 
 Elevado know-how segundo o entrevistado Luís 

Saramago na entrevista realizada; 
 Agilidade e flexibilidade na resposta aos clientes (Costa, 

2013, p.43); 
 Equipas em interferência permanente (Renova, 2008):  

 Business Research Group - Equipa destinada à procura 
de novas unidades de negócio e/ou valor acrescentado 
para incorporar nos produtos; 

 Brand Management Group – Equipa destinada ao 
desenvolvimento de novos conceitos e produtos;  

 Dream Factory – Equipa destinanda à gestão da marca, 
da sua imagem, comunicação e relações públicas; 

 Capacidade técnica industrial;  
 Preocupação ambiental (Renova, 2013, p. 3); 
 Aposta na inovação e na diferenciação dos seus 

conceitos e produtos; 
 Resposta a oportunidades de negócio em tempo útil 

(Costa, 2013, p.43);  
 A nível nacional inexistência de marcas Portuguesas com 

elevada presença no ramo; 
 Certificação ao nível da qualidade (Renova, 2013, p.11); 

Pontos fracos 

 Produtos de elevado volume por lote logo, 
em termos logísticos é problemático; 

 Oscilações de mercado da matéria-prima 
influenciam a margem de lucro da 
empresa, segundo o entrevistado Luís 
Saramago; 

 Excessiva burocracia associada aos 
incentivos financeiros do QREN (Quadro 
de Referência Estratégica Nacional) 
segundo Luís Saramago na entrevista 
efetuamos; 

 

6. ANÁLISE DO INQUÉRITO REALIZADO 

Luís Saramago, na entrevista realizada, tocou em dois aspetos relevantes para serem posteriormente 
analisados. O primeiro foi a ordem de preferência do povo português aos seus produtos, mais 
concretamente, o papel higiénico como o produto eleito, seguido dos rolos de cozinha e depois pelos 
guardanapos. O segundo ponto incidiu na opinião de extremos em relação a um produto específico 
de nicho, papel higiénico preto, e que o povo português ainda estranha o que é diferente. Desde 
modo, decidimos elaborar um inquérito apenas pela rede social facebook tendo como função analisar 
os dois pontos anteriormente citados.  

Das 240 pessoas que amavelmente responderam ao nosso inquérito, apenas 68, ou seja, 28%, 
apresentam lealdade para com a empresa Renova. No que diz respeito aos produtos preferidos da 
marca, o papel higiénico é o produto eleito por 129 pessoas (cerca de 54% dos inquiridos), tal como 
era previsto pela ordem de preferência dada pelo Diretor de Marketing. No entanto, os resultados do 
nosso inquérito não coincidiram com os dados fornecidos visto que em segundo lugar de preferência 
ficaram os lenços de bolso com 106 pessoas seguidos dos guardanapos com 76. 

O segundo, e o principal objetivo, teve como finalidade principal perceber de que maneira o povo 
português reage à mudança conceptual dos produtos Renova, através do lançamento de um produto 
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em concreto - papel higiénico preto - por dois motivos principais: pelo alcance e notoriedade que deu 
à marca e principalmente por ser um produto que não deixa ninguém indiferente, ou o “amam ou o 
odeiam”, segundo revelou o entrevistado Luís Saramago. Cerca de 27% (66 pessoas) da população 
inquirida nunca ouviu falar deste produto tão inovador sendo que os restantes 73%, o meio de 
comunicação de onde 47% da população teve conhecimento do produto foi pela exposição e venda 
nos supermercados. Apenas 7% dos que já tinham conhecimento é que realmente o usaram, ou seja, 
apenas 12 pessoas. Esta utilização deveu-se a 50% pura coincidência, como por exemplo estar 
exposto na casa de banho na casa de um amigo, e o restante ligado ao fator diferenciador e curioso 
do produto. Em termos de compra, apenas 5 pessoas compraram o produto e o motivo deveu-se 
essencialmente à sua diferenciação, elegância, decoração e por ser um item alternativo. 

Da população inquirida, 70% confirmou a opinião de que o preço é o maior entrave na decisão de 
compra. Este resultado, ajudou-nos a colocar a derradeira questão: “Visto que o preço talvez 
represente o maior entrave à sua compra para a maioria da sociedade, gostaríamos de saber se 
realmente comprava o produto tendo uma vasta quantia de dinheiro em sua posse”. E o resultado foi 
o seguinte: 30% respondeu que sim e 70% que não, 71 e 169 pessoas respetivamente. O papel 
higiénico preto é um produto de nicho onde os clientes tem um sentido estético e de irreverência 
apurado aliado a um certo poder financeiro e a empresa tem consciência desse mesmo fato. 

Segundo Luís Saramago, o produto só começou a ter sucesso no nosso país depois de ser 
conhecido e falado no exterior e tendo como base as respostas ao inquérito que efetuamos 
confirmamos realmente que o povo português ainda estranha o que é diferente. De acordo com 
pesquisa realizada também por Hofstede (2001) os Portugueses são muito adversos à mudança. As 
razões prendem-se pela preferência pelas marcas brancas (102 pessoas), talvez por uma questão de 
preço; satisfação com o papel higiénico branco da marca Renova não sentindo necessidade de 
mudar; e 83 pessoas confessam que não o compram devido à sua cor tão diferente. Tendo em conta 
a soma de todas as justificações relacionadas com o medo de arriscar, de ser irreverente e diferente 
corresponde a 60% - um número bastante elevado porém esperado. A falta de conhecimento do 
produto corresponde a 27% sendo um pouco superior à percentagem referente a 58 pessoas que 
acreditam que prejudica o ambiente e causa alergias, o que prova que não têm conhecimento das 
qualidades dermatológicas do produto.  

 

7. CONCLUSÃO 

Concluído o presente artigo verificamos que, realmente, a empresa Renova é um excelente caso de 
estudo em termos de análise académica (estratégia e marketing).  
O segredo do sucesso da empresa para o CEO da mesma é “o olhar que a Renova tem sobre o 
mundo” (Jornal de Notícias, 2014). Todavia, através de toda a pesquisa que efetuamos, este sucesso 
esteve alicerçado primeiramente pela aposta no mercado “tissue” nos primeiros anos de existência e 
posteriormente pela ênfase na inovação e diferenciação – não só na estética, qualidade e atratividade 
dos seus produtos, mas também nos conceitos que estes envolvem. Segundo Steve Jobs (2011, 
p.100) “Por vezes, quando se inova, cometem-se erros. O melhor é admiti-los rapidamente e seguir 
caminho melhorando as demais inovações” através da surpresa, de superar-se a si mesma, vencer 
os obstáculos e pensar mais além e sem qualquer dúvida a Renova conseguiu-o de forma exemplar. 
Numa sociedade inundada por mensagens a empresa Renova apostou na defesa de uma afirmação 
simples mas fundamental que qualquer consumidor entende, e que lhes dá identidade: Renova. Para 
um novo bem-estar (COTEC Portugal, 2010, p.69). A partir desta nova missão, houve um novo 
universo de atuação, deparam-se com novos padrões de exigência, apostaram na inovação e 
desenvolvimento dos produtos, assumiram a importância da imagem e do design dos produtos e da 
marca e apostaram na publicidade. 
De acordo com Steve Jobs (2011, p.98) “A inovação é aquilo que distingue um líder de um seguidor” 
e a partir do lançamento de um produto que seria o símbolo mundial mais importante da marca 
(European Tissue Symposium, 2006) – papel higiénico preto. Este produto tão diferenciador, 
irreverente e inovador proporcionou à empresa estar presente em todos os continentes. A fama do 
produto motivou também um subsequente alargamento de gama e, sobretudo, uma rápida expansão 
da notoriedade da marca, com impacto positivo nos negócios internacionais da empresa (COTEC 
Portugal, 2010, p.69).  
Paulo Pereira da Silva defende que “o risco é não lançar produtos. Se eu quiser ser prudente tenho 
de correr riscos e lançar muitas coisas, se não morro. A prudência não é imobilismo, nem quietismo. 
Para ser prudente tenho de inovar. Caso contrário, sou imprudente” (Expresso, 2010). E este é o 
pensamento transmitido para a filosofia da empresa sendo, por isso, um dos segredos do sucesso da 
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Renova. Afirma também que “é um prazer trabalhar diariamente com pessoas deslumbrantes, 

diferentes umas das outras e com experiências distintas” (COTEC Portugal, 2010, p.69). O 
conhecimento de quem faz melhor o quê é fundamental quando têm de selecionar as melhores pessoas 
para trabalharem na sua empresa. É crucial um conhecimento tecnológico fundamental à eficiência e à 

inovação e um conhecimento da arte de melhor comunicar, tão essencial à gestão da imagem da marca 
Renova (COTEC Portugal, 2010, p.69).Este executivo assegura que na ordem da natureza, todo o efeito 
positivo tem uma causa positiva e o mesmo acontece com a sua empresa onde o seu efeito é a 
experiência dos colaboradores e a cultura da empresa. Uma cultura de inovação, informal, partilhada 
por todos onde simples pormenores dentro da empresa como, por exemplo, não se poder entrar de 
gravata no escritório do CEO e haver um saco de boxe para descarregar as baterias (Expresso, 
2010), demonstram a irreverência dentro da empresa que se reflete nos seus produtos e na sua 
forma de atuação no mercado. 
Outro fator de sucesso para a empresa prende-se com a existência de vários grupos de trabalho 
direcionados para o Marketing e para a Investigação & Desenvolvimento (I&D) o que comprova a 
aposta nesta área e o impulso e constante procura de novas oportunidades. Mais concretamente, em 
2010, a empresa tinha 17 colaboradores afetos a I&D e o mesmo número afetos a IDI (investigação, 
desenvolvimento e inovação) (COTEC Portugal, 2010, p.68). No mesmo ano apresentaram um 
investimento de cerca de 1% em I&D do seu volume de negócios (130.000.000€ em 2009) e um 
investimento de 16% em IDI também do seu volume de negócios (COTEC Portugal, 2010,p.68).  
Paulo Pereira da Silva declara, em entrevista à revista Marketeer (2013), o desejo que a marca 
“Renova seja cada vez mais um produto quotidiano, numa oferta exclusiva e diferenciadora, 
disponível em todo o mundo”. Luís Saramago, na segunda entrevista que efetuamos, confessou que 
já têm um produto inovador prestes a ser lançado e que já se encontram em negociações. 
Decididamente, apresenta-se como uma empresa em constante inovação onde “Irreverência” é a 
palavra de ordem e à medida que os produtos serão comercializados perguntaremos apenas: WHY 
NOT? Saberemos com toda a certeza que terá qualidade, preocupação ambiental e que se distinguirá 
dos demais. Em suma, podemos afirmar que para desenvolver uma cultura organizacional assente 
nos fatores anteriormente referidos, a cooperação e ligação entre o CEO da empresa e a liderança de 
topo é mesmo fundamental para a continuação do legado fantástico e impressionante que a empresa 
Renova já traçou. Se continuarem com esta filosofia e pensamento, seguramente continuarão a ser a 

marca que mais inova no setor onde se inserem e alcançarão o desejo de ser a marca mais amada nos 
lineares onde os produtos estão à venda (COTEC Portugal, 2010, p.69).Por isso, “continuem insatisfeitos, 
continuem loucos” (JOBS, 1997) porque é “possível citá-los, discordar com eles, glorificá-los ou vilipendiá-
los, mas a única coisa que não se pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas…” (JOBS, 1997). 

 

8. CONTINUAÇÃO DO ESTUDO 

Para futura continuação do estudo poderíamos analisar a opinião e a visão dos principais 
concorrentes perante a empresa Renova em geral. Um contacto pessoal com a empresa através de 
uma visita às suas instalações em Torres Novas enriqueceria o conhecimento da filosofia da mesma 
e o seu modo de atuação para com os seus colaboradores. Perceber o nível de relação da empresa 
em estudo para com as melhores universidades nacionais. Estudar ao detalhe as restantes cores 
irreverentes que a marca tem ao dispor bem como a sua marca branca para as massas. Perceber 
também tendo em conta o modo de vida da população de um determinado país estimar o futuro 
consumo dos seus produtos.  
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Abstract 

This research was conducted to identify and prioritize the key performance criteria and sub criteria in 
site selection of large extractive industrial units (100.000 t/year), as one of the first steps to prevent the 
adverse environmental effects of such industrial activities. Along with this purpose, effective 
environmental (ecologic, economic and social) factors which may have a significant role in site 
suitability assessments have been determined using Delphi method. After screening the selected 
criteria, pair comparisons were carried out among the criteria and sub criteria, based on the analytical 
hierarchy process. Consequently, the priority of each criterion and sub criterion was determined 
regarding the purpose of the study. Finally, a linear model was suggested based on the criteria 
normalized relative weights. The results showed that the distance to raw material mines would be the 
most important factor whereas social variables have been received the least importance among the 
investigated criteria. Moreover, the obtained results showed a high efficiency of the combination of 
Delphi and AHP for prioritization and ranking the influencing criteria in such environmental studies. 

Keywords: analytical hierarchy process, Delphi method, large extractive industrial units, multiple 
criteria decision analysis. 

1 INTRODUCTION 

Finding suitable sites for large extractive industrial units (LEIU), as for all kinds of services and 
manufacturing activities, is very important and necessary step to ensure the success and long-term 
sustainability of the productions. Site selection, as a strategic tool, can significantly improve the 
production quality and increase the satisfaction of the customers and other parties (Radiarta et al., 
2008). This process, in particular for such high-polluting industries, involves not only primary criteria, 
such as good visibility and access, but also more sophisticated criteria like access to raw materials 
and labor as well as water and energy resources (Önüt et al., 2010). No doubt that dealing with such 
disaggregated data by traditional means requires considerable time and sometimes may not yield the 
desired results (Gbanie et al., 2013). So, the evaluation of confusing tangible and intangible 
influencing factors necessitate a multiple criteria decision analysis framework, when deciding where to 
locate such industries (Erbıyık et al., 2012). MCDA methods can generally help assessment of the 
strengths and weaknesses of various alternatives, mostly based on the concepts of accurate 
measurements and crisp evaluation (Önüt et al., 2010; Qin et al., 2008). Such a site selection model 
includes a set of activities such as (Fig. 1): 

 Problem definition and structuring,  

 Screening and suitability evaluation of the criteria and sub criteria,  

 Criteria and sub criteria weighting, and  

 Final ordering the alternatives using an integration model. 
Delphi, firstly developed by Dalkey and Helmer (1963), is considered as an appropriate tool for 
Screening the criteria through analysing the personal opinion of experts. Using this method, a reliable 
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consensus about influencing criteria can be obtained by calculating the percentage of importance (PI) 
(Eq. 1) and degree of importance (DI) (Eq. 4), respect to the final goal of the study (Hasanzadeh et al., 
2013). Delphi includes some advantages over others, such as  the avoidance of a direct confrontation 
between the participant experts, and giving the opportunity to experts to improve their own opinion by 
receiving feedback reports (Kardaras et al., 2013). 
The weighting process of the criteria Includes some activities such as determination of individual 
preferences, the combination of the individual judgments into a single collective preference and 
consistency analysis with respect to the set of evaluation criteria and alternatives (Boroushaki and 
Malczewski, 2010). There are many weight calculation procedures, but the analytic hierarchy process 
(AHP) has some benefits. One of the most important advantages of the AHP is to be based on 
pairwise comparison (Önüt et al., 2010). Furthermore, this method considers both qualitative and 
quantitative data and combines them by decomposing ill-structured problems into systematic 
hierarchies (Ying et al., 2007). Besides, the AHP includes the inconsistency analysis (IA) which is the 
ratio of the decision maker’s inconsistency. In site selection applications, AHP provides a systematic 
tool for decision makers in selecting the best alternative which can be integrated with other capable 
tools such as geographic information system (GIS), which can incorporate efficient storage, 
management, and analysis of spatial and non-spatial data, and fuzzy methods to tackle uncertainties 
in the data (Aydin et al., 2013).  
In this paper, DM and AHP techniques, was applied to identification of the effective criteria and sub 
criteria and weighting them, respectively. The results of such process then can be applied for 
determining the most promising areas to locate large extractive industrial units.  

 

Fig. 1. Application stages of Delphi, AHP and GIS in a typical site selection process (Gbanie et al., 

2013; Joshi et al., 2011; Koc-San et al., 2013). 
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2 METHODS AND MATERIALS  

2.1. Criteria and sub criteria screening by DM  

Delphi can be used as a mathematical method to assess and summarize the experts’ opinions  
through PI and DI analysis. The PI mathematical equation is given in Eq. (1) (Hasanzadeh et al., 
2012). 

 
100




A

Z
PI i

       (1) 

Where “A” is the maximum obtainable weighted value (Eq. 2). In this equation, “N” is the total number 
of experts who has been participated, and “Zi” refers to the weighted value of each criterion, which can 
be calculated through Eq. (3). 

10 NA         (2) 

nYZ ii 
        

(3)
 

In this equation, “Yi” describes the moderated values of the criteria which can be achieved by 
multiplying the initial values of criteria by moderated coefficient (Eq. 4). Also, “n” is the given number 
of the experts for evaluation of the each criterion importance, where they gave their opinion about 
each of criteria in the form of degrees as 1, 3, 5, 7 and 9 importance values. 

  97531

10


iX       (4) 

Finally, DI can be calculated by Eq. (5) as below: 

 
N

nX
DI i          (5) 

DI and PI are used to draw a 2D graph based on Delphi method called Importance Graph (IG). In this 
regard only those criteria are acceptable that get a PI or a DI more than the median value of both axes 
of the IG. In this study, the Delphi questionnaires were prepared regarding the main goal of the study, 
including three main criteria and thirteen sub criteria identified through reviewing the related scientific 
literature considering the specific requirements of LEIU which have been listed below (Bruno et al., 
2012; Cheng et al., 1999; Farahani et al., 2010; Geng and Hengxin, 2009; Kaya and Kahraman, 2011; 
Rojanamon et al., 2009; Ruiz et al., 2012; Snow, 2003; Witlox, 2003): 

Ecologic criteria:  

 Height (0 m ≤ C ≤ 1800 m), 

 Slope (0 ≤ C ≤ 30), 

 Geology; descried as the relative strengths of the rocks, 

 Soilogy; based on the relative sensitivity of the soil to erosion and salinity, 

 Distance from the faults (C  1000 m), 

 Existing land use pattern  
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Economic criteria:  

 Transportation, measurable as the distance to the main access roads (C ≥ 0 m), 

 Raw materials supply measurable as distance to raw material mines (C ≥ 0 m), 

 Water supply; described as distance to deep and semi-deep water wells, except of agricultural water 
wells (C ≥ 0 m),  

 Power supply as the distance to Power transmission lines (C ≥ 0 m) 

 Gas supply based on distance to gas pipelines (C ≥ 300 m). 

Social criteria:  

 Local labor;  

 Education level as a development marker, describable as the number of educated people per 
unit area. 

Besides the mentioned criteria and sub criteria, there are some environmental limitations for 
establishment of industrial and manufacturing units and activities which must be taken into account 
during the selection of suitable sites for such activities. For instance, Iranian legislation about the 
establishment of the large extractive industrial units is given in Table 1.  

Table 1. legal reguirements for LEIU site selection in Iran (Iran ministers council, 2011)  

Minimum distance to sensitive areas No. 

2500 m away from the province capitals  1 

2000 m away from the county seats 2 

2000 m away from other towns 3 

1500 m away from villages 4 

1500 m away from health and education centers 5 

1500 m away from military centers  6 

2000 m away from national park, lake, wetland and national natural monument 7 

1000 m away from wildlife sanctuary and protected area 8 

500 m away from non-drinking permanent river  9 

2000 m away from drinking permanent rivers 10 

500 m away from agricultural water wells 11 

 

Afterwards, 10 participant experts with acceptable competency in environmental science as well as 
technical aspects of such industrial activities were selected among public and academic community 
and asked to give their own values for each criterion based on the DM procedure as well as for 
pairwise comparisons involving in AHP method (2.2). This way, the PI and DI were calculated as well 
as the ranking the criteria and sub criteria forming the final results of present study. 

2.2. AHP for weighting the criteria and sub criteria 

AHP (Saaty, 1980), is a powerful approach for solving the problems and selecting optimized 
alternatives (Vahidnia et al., 2009). It has mostly been applied to make the beneficial decisions in 
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operational and risk analysis for evaluation of project alternatives as well as in evaluation of the 
environmental consequences mainly due to (Bruno et al., 2012):  

 Providing a detailed, structured and systematic decomposition of the overall problem into its 
fundamental components and interdependencies, 

 Having a large degree of flexibility, 

 Ability to handle both tangible and intangible attributes and characteristics, 

 Providing a mechanism to monitor the consistency with which a decision maker makes a 
judgment, and 

 The capability to be used in combination with many other approaches (fuzzy set theory, 
optimization, etc.). 

This method which has been firstly used in site selection problems by Siddiqui et al. (1996), allows the 
decision makers to solve complex problems by forming a hierarchical structure and evaluating a 
number of qualitative and quantitative criteria in a systematic manner (Cheng et al., 1999). AHP, as a 
well-known tool, has been widely used independently or in combination with other methods, for 
ranking the alternatives and choosing the best choice, when the decision maker is facing with various 
criteria (Anane et al., 2012; Eslamipoor and Sepehriar, 2013; Kaya and Kahraman, 2010; Sener et al., 
2010; Sólnes, 2003). The procedure of this method has been designed based on three main principles 
(Aydogan, 2011; Millet and Saaty, 2000):  

 Organizing the problem into a hierarchy structure, 

 Applying the pairwise comparisons among the criteria and sub criteria,  

 Calculating the weights of the influencing factors. 

The first step is used to decompose the main problem into a hierarchical structure (Fig. 2). The head 
of this tree (the first level) shows the goal (problem). The second level consists of the criteria and sub 
criteria and at the lowest level, the choices would be placed.  

 

Fig. 2. A schematic structure of AHP (Büyüközkan et al., 2011) 

Then, the relative weights of the elements in the hierarchical levels would be determined in referring to 
others through composing a pairwise comparison decision matrix (Eq. 6). 

 

(6) 
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The calculation of the relative weights is done by normalization of the decision matrix. For this, each 
set of column values is summed and each value is divided by its respective column total value. Finally, 
the average of rows is calculated and the weights of the decision-maker’s objectives are obtained 
(Onut and Soner, 2008).  

The ratio scale generally used to pairwise comparison has been illustrated in Table 2. The score of 1 
indicates that the two components have equal importance, whereas a score of 9 indicates the 
overwhelming dominance of the considered component over the comparison component. If the effect 
of one component is weaker than that of its comparison component, it will be scored from 1 to 1/9, 
with 1 indicating indifference and 1/9 indicating the overwhelming dominance of the column 
component over the row component (Hsu et al., 2012). 

Checking out the each matrix consistency is the next step which is calculated as the consistency ratio 
(CR) (Eq. 7) to ensure that the judgments of decision makers are consistent. 

RI

CI
CR            (7) 

In this equation, “RI” is the random index obtained from a table established by (Saaty,1980), for matrix 
with rows going from 1 to 15. “CI” is the consistency index, which is determined using the Eq. (8) 
(Anane et al., 2012): 

1

max






n

n
CI


         (8) 

Where “ max ” is the biggest eigenvalue of the pairwise comparison and “n” is the criteria number. If 

“CR” is less than 0.1, the priorities assigned are considered satisfying, and the derived weights can be 
used. Otherwise, for the numbers more than 0.1, the judgments have been made by decision makers 
are not consistent to generate weights and they are subject to be revised and improved. 

Table 2. Basic scale of pairwise comparisons (Bruno et al., 2012; Koc-San et al., 2013) 

Intensity 

of importance 
Definition96 Explanation 

1 Equal Importance Two activities contribute equally to the objective 

2 Weak or slight Intermediate values between1and 3 

3 Moderate importance 
Experience and judgment slightly favor one activity 

over another 

4 Moderate plus Strong importance 

5 Strong importance Intermediate values between 4 and 6 

6 Strong plus 
Experience and judgment strongly favor one activity 

over another 

7 
Very strong or demonstrated 

importance 
An activity is favored very strongly over another; its 

dominance demonstrated in practice 

8 Very, very strong Intermediate values between 7 and 9 

9 Extreme importance 
The evidence favoring one activity over another is of 

the highest possible order of affirmation 
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3 RESULTS AND DISCUSSION 

In terms of criteria suitability, the results of the Delphi analysis revealed that all values of PI and DI are 
more than the median of the axes of the IG (Fig. 3). Consequently, they can be considered as suitable 
criteria regarding the main goal of the study. Moreover, it can be realized from Fig. 4 that “raw 
materials supply” and “power supply” have gotten the most values of DI and PI, while “height”, 
“geology” and “local labour” are considered as less important than other selected criteria.  
The results of this study indicated the capability of DM to deal with complicated problems such as 
environmental issues as stated by Turoff and Linstone (2002), including site selection applications 
dealing with different types of qualitative and quantitative factors revealed by Hasanzadeh et al. 
(2012), mainly because of simultaneously analysis of the data and the results (Hasanzadeh et al., 
2013). Table 3 shows the mathematical calculations of Delphi method.  

 

Fig. 3. Importance graph of proposed criteria 

 

Fig. 4. Comparison of the criteria regarding the percentage of importance and degree of 
importance 
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Table 3. Mathematical calculations of Delphi method 

No. Criteria Sub Criteria 
Percentage of 

Importance 

Degree of 

Percentage 

1 

Ecologic 
criteria 

Height 20 5.0 

2 Slope 22.4 5.6 

3 Geology 20 5.0 

4 Soilogy 20.8 5.2 

5 Distance to the fault 21.6 5.4 

6 Existing land use pattern 20.8 5.2 

7 

Economic 
criteria 

Transportation 22.4 5.6 

8 Raw materials supply 31.2 7.8 

9 Water supply 22.4 5.6 

10 Power supply 30.4 7.6 

11 Gas supply 29.6 7.4 

12 
Social 
criteria 

Local labor 20 5.0 

13 Education level 20.8 5.2 

Afterwards, the participant experts were given by criteria and sub criteria questionnaire based on the 
basic scale of pairwise comparison (Table 2) in order to identify the relative weights of the criteria and 
sub criteria based on AHP approach. Analysis of hierarchical tree using Expert choice 11 indicated the 
acceptable overall inconsistency (0.03) (Fig. 6) as well as for each expert before combining the 
individual results. The combination results of the pairwise comparisons analysis which has been 
carried out by participant experts are shown in Fig. 5.  

 

Fig. 5. Combined pairwise analysis using Expert Choice 11 
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As shown in Fig. 5 (left), “Economic criteria” have gotten the most final weight (49.4%) and “Ecologic 
criterias” and “Social criteria” have gotten the next priorities by 28.8% and 21.8% respectively. This 
reflects the importance of increasing the profitability of the manufacturing activities especially by 
decreasing the cost of “Raw material supply” achievable by minimizing the distance to raw material 
mines which has gotten 15.93% of relative weight among screened sub criteria. Moreover, economical 
advantages of industrial activities are directly related to the energy supply and relevant overall costs. 
So, these criteria have been received noticeable relative weights by 11.96% and 11.58% for “Gas” and 
“Power supply” respectively. Finally, Transportation (the distance to the main access roads (C ≥ 0 m)) 
and water supply; described as distance to deep and semi-deep water wells (C ≥ 0 m) have gotten the 
next priorities with 9.97% and 3.58% respectively. 

In terms of ecologic criteria, as shown in Table 4, “Existing land use pattern” and “Distance to the fault” 
have the most percentage of relative values (09.27% and 09.05% respectively); while Geology” and 
“Soilogy” have the least final relative weights among the ecologic factors as well as all criteria. This 
shows that we must be very attentive to the high potential risk of environmental pollution released by 
different manufacturing processes, especially for such pollutant industry which can affect total 
environment including habitat areas. Moreover, it is very important to prevent negative effects on local 
ecosystems as well as short-term or even long-term secondary effects on local community walk of life. 

Table 4. Final relative weights of screened sub criteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priority Sub criteria Final weight (%) 

1 Raw materials supply 15.93 

2 Gas supply 11.96 

3 Power supply 11.85 

4 Transportation 09.97 

5 Existing land use pattern 09.27 

6 Distance to the fault 09.05 

7 Education level 07.01 

8 Local labor 05.12 

10 Slope 05.47 

9 Height 04.67 

11 Water supply 03.58 

12 Soilogy 03.41 

13 Geology 02.71 
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Fig. 6. Prioritization of sub criteria by Expert Choice 11  

In terms of social variables, “Education level” as a Human Development Index (HDI) and a potential 
source of local experts for industrial activities has gotten 07.01% of relative importance comparing with 
the “Local labor” which have been received the next place with 05.12% of relative weight. These 
factors have been received the least importance among the investigated criteria with respect to the 
main goal of the study. The results arising from the application of AHP (Fig. 6 and Table 4) revealed 
that social criteria don’t play a significant role in site selection of such industrial activities. So, decision 
makers must be more attentive considering the economic and ecologic criteria in order to increase the 
profitability and reduce the possible environmental risks might be included in such manufacturing 
activities.  

Like other studies including the application of AHP to solve the complicated problems, especially for 
site selection studies (e.g. Bunruamkaew and Murayam, 2011; Cho et al., 2012; Choudhary and 
Shankar, 2012; Hasanzadeh et al., 2013; Mohajeri and Amin, 2010; Roig-Tierno et al., 2013), the 
results of this study approved the reliability of the AHP which considering a systematic combination of 
the experts opinions with an acceptable degree of consistency. Hence, we can propose this method 
as one of the most appropriate ways of dealing with such environmental studies as stated by 
Hasanzadeh et al., 2013. The linear model, based on their normalized values, arising through the 
application of AHP has been presented in (Eq. 9), considering the relevant descriptions of each 
criterion (2.1).  

ES = [- (0.159 EM) - (0.120 GS) - (0.119 PS) - (0.100 TR) + (0.091 DF
a
) +/- 

(0.093 LU
d
) + (0.070 EL) + (0.051 LI) - (0.047 H

b
) - (0.055 SL

c
) + (0.036 WS) +/- 

(0.034 SO
d
) +/- (0.027 GE

d
)]. 

a
 DF 1000 m 

b
 0 m ≤ H ≤ 1800 m 

c
 0 ≤ SL≤ 30  

d.
 qualitative criteria 

(9) 

In this model, ES refers to LEIU site selection model', EM, 'raw materials supply', GS, 'gas supply', PS, 
'power supply, TR, 'transportation, DF, 'distance to fault', LU, 'existing land use pattern', EL, 'education 
level', LL, 'local labour', H, 'height', SL, 'slope', WS, 'water supply', SO, 'soilogy' and GE to 'geology'. 
This model which aims decision makers to understand the importance and priority of the criteria in 
similar studies. Moreover, this equation can be used for analysis of the information layers which have 
been prepared according to the analytical models, such as fuzzy sets, which have been applied to 
solve the problems in which parameters and quantities could not be properly determined.  
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4 CONCLUSION 

This manuscript presented an application of the MCDA for screening and prioritization of the criteria 
and sub criteria influencing in LEIU site selection. This approach includes a Delphi/ AHP aggregation 
procedure which can be used to generate the reliable decision alternatives to solve the site selection 
problems. Accordingly, the Delphi methodology was used in this study to evaluate the appropriateness 
of the criteria identified through reviewing the related scientific literature. The importance graph which 
was drawn by calculating PI and DI indicated that all of the proposed criteria are acceptable regarding 
the main goal of the study. To achieve the next objective, which was to prioritize the criteria and sub 
criteria resulted from Delphi analysis, AHP methodology was employed through expert opinions 
analysis by Expert choice 11. The results demonstrated that the distance to raw material mines, plays 
very important role in the success of LEIU. Moreover, social criteria (including education level and 
potential source of local experts for industrial activities) aren’t very significant factors in this regard, 
altering the decision makers to be more attentive in consideration of economic and ecologic criteria in 
order to increasing the profitability and reducing the possible environmental risks. The results of the 
present study were concluded in a linear model which can be used by decision makers to understand 
the importance and priority of the involving criteria and sub criteria. This model can be applied in 
similar studies as well as to analysis of the information layers which have been prepared according to 
the analytical models. In conclusion, the results of this study clearly indicated the potential and 
effectiveness of Delphi and AHP integration in order to support the complexity of decision-making in 
real world applications. 
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Resumo  

A manipulação contabilística constitui-se como uma problemática atual, relatada sob os mais diversos 
contextos. Este estudo descritivo pretende verificar a existência de Earnings Management no 
contexto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e averiguar as razões 
(motivações) que levam a estas práticas. A amostra para este estudo é constituída por 15 instituições 
portuguesas, num total de 59 observações situadas entre os anos 2009 e 2014. Para a análise dos 
dados foi utilizada uma abordagem quantitativa, primeiramente através de estatística descritiva e 
correlacional. Para testar a existência de Earnings Management utilizou-se um modelo baseado no 
estudo de accruals agregados (Modelo de Jones Modificado, 1991) e um modelo complementar 
baseado na distribuição de frequência de resultados (Burgstahler e Dichev, 1997). Sendo esta uma 
investigação em progresso foi feita uma análise preliminar com recurso às estatísticas descritivas. 
Como conclusão preliminar, observou-se que a média do Resultado Líquido das IPSS esta 
posicionada ligeiramente à direita de zero, o que permite inferir a existência de práticas de Earnings 
Management. 

Palavras – Chave: Earnings Management; IPSS; Accruals Discricionários;  

Abstract  

The accounting manipulation is a current problem, reported in the most diifferent contexts. This 
descriptive study aims to verify the existence of Earnings Management in the context of social 
institutions related to elders and to found the reasons that lead to these practices. It has been colected 
data from 15 Portuguese institutions from the years 2009 to 2014 (59 observations). Data was then 
studied using descriptive and correlational statistics. To verify the presence of Earnings Management 
it was used a model based in aggregated accruals (Jones Modified Model 1991) and a complementary 
model based on the distribution of results (Burgstahler and Dichev, 1997). Being, this research, a work 
in progress, it was made a preliminary analysis through descriptive statistics. As a preliminary 
conclusion, it was observed that the average of the net profit for the IPSS is positioned slightly to the 
right of zero, which allows us to infer the existence o Earnings Management practices. 

Key-Words: Earnings Management; Social Services; Descritionary Accruals 

1 INTRODUÇÃO 

As demonstrações contabilísticas constituem-se como um elemento fulcral na transferência de 
informação, relativa ao desempenho da organização, entre a instituição e o ambiente envolvente. A 
informação mencionada é um dos elementos usados pelos stakeholders para compreenderem a 
situação económico-financeira da organização e a sua evolução ao longo do tempo. Como referem 
Hong e Andersen (2011)  “Any communication process has at least three parts: a sender of the 
message (the company), the message (financial reports), and the receivers of the message (the 
company’s stakeholders). While their objectives are not necessarily at odds with each other, the 
company has an incentive to influence the communication process to encourage particular actions 
from its various stakeholder” (p.461).  
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As regras e legislação contabilística base que regulam a produção das demonstrações contabilísticas, 
pretendem representar a realidade económica dos negócios, sendo contudo algo abrangentes como 
forma de se imporem como regras únicas a um vasto conjunto de atividades económicas. A 
homogeneização das regras cria a possibilidade/necessidade de realização de ajustes contabilísticos, 
uns de natureza não discricionária que dependem das especificidades/exercício de uma atividade 
económica, e outros de natureza discricionária, sem qualquer correlação com a realidade do negócio. 
Os ajustes de natureza discricionária podem, no geral, ser motivados por influências exógenas à 
organização, o que pode levar os seus gestores a “gerirem resultados” contabilísticos na direção que 
se deseje. É neste contexto que surge a questão da manipulação contabilística, que se constitui como 
uma problemática atual, relatada sob os mais diversos contextos.  

O Earnings Management (EM) entende-se como a flexibilidade dos gestores em manipular variáveis 
contabilísticas ou reais de modo a obter algum tipo de beneficio para si e/ou para a sua firma 
(podendo não ser necessariamente monetário) (Sun & Rath (2009), p. 4).  

Em geral, a investigação acerca deste tema (além de se basear no contexto anglo-saxónico) assenta 
sobretudo no setor lucrativo (bancário, industrial e comercial), sendo escassa a literatura na área não 
lucrativa – setor social (são exemplos as investigações de Sun and Rath (2009); Chen e Tsai (2010);   
García,Barbadillo e Pérez  (2010)). Estes setores diferenciam-se no sentido em que o primeiro centra 
os seus objetivos sobretudo na procura de valor (através da maximização de lucros) enquanto o 
segundo procura maximizar a sua capacidade de intervenção social e, indissociavelmente, a 
dimensão dos subsídios obtidos (L. G. Eldenburg, Gunny, Hee, & Soderstrom, 2011).Apesar da 
escassez de informação, os resultados existentes apontam positivamente para a existência de 
manipulação contabilística neste setor (são exemplos Eldenburg et al. (2011) e Hong e Andersen 
(2011)).   

A prestação de informação é importante e necessária para o desenvolvimento económico, social, 
para a definição de estratégias e criação de legislação. Sem informação fidedigna poderão estar a ser 
praticadas ações infundadas.  

Este estudo descritivo tem como (i) objetivos: a) verificar a existência de Earnings Management (EM) 
no contexto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS); e, b) averiguar as razões 
(motivações) que levam a estas práticas; (ii) pretende utilizar uma metodologia quantitativa na análise 
de dados testando a existência de EM usando um modelo baseado em accruals (Modelo de Jones 
Modificado (1991) e um modelo baseado na distribuição de frequência de resultados (Burgstahler & 
Dichev (1997)).  

O estudo de especificidades como a que aqui se apresenta pode constituir-se como um auxílio na 
criação de estratégias para a gestão das mudanças relacionadas com os serviços sociais obtendo 
resultados que demonstrem o impacto das práticas de manipulação e motivem as entidades 
competentes a criarem estratégias para controlar o alisamento de resultados e assim evitarem as 
suas consequências negativas - revelando-se como um estudo de utilidade prática ao nível público e 
social. Este contribuirá ainda para o estado da arte, no sentido em que serão delineadas as 
especificidades do conceito de alisamento de resultados neste contexto, tornando-se possível a 
comparação dos resultados obtidos, com estudos em contextos internacionais. 

Desta forma, este artigo será iniciado por um breve enquadramento onde será delimitado o conceito 
de EM, as motivações inerentes a estas práticas e a sua aplicação no setor social. Posteriormente 
serão delineadas as metodologias utilizadas para a análise dos dados obtidos (modelos de deteção 
de EM, estudo de accruals específicos e modelos baseados em frequências de resultados). Por fim, 
será descrita a amostra e referidos alguns resultados preliminares. 

2 ENQUADRAMENTO  

2.1 Earnings management  

A referência ao conceito de Earnings Management (EM) (ou alisamento de resultados) remonta aos 
anos 70, porém, só começou a ser fruto de investigação aprofundada a partir dos anos 90 como 
resultado dos escândalos financeiros ocorridos na Europa e América (Mora, 2009). Durante este 
período foram criados inúmeros relatórios que propunham estratégias para melhorar o controlo e a 
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qualidade dos dados financeiros, favorecendo a transparência e credibilidade da informação
12

. Este 
assunto é, atualmente, considerado um dos assuntos mais preocupantes do mundo financeiro (Mora, 
2009).  

O EM é o conceito utilizado para definir a flexibilidade dos gestores financeiros em manipular 
variáveis contabilísticas ou reais de modo a obter algum tipo de proveito para si e/ou para a sua firma 
(podendo não ser necessariamente monetário) (de acordo com Schipper (1989) e Healy & Wahlen 
(1999)). Este tipo de manipulação pode surgir, por exemplo, tendo por base perspetivas futuras 
relacionadas com o desempenho da organização (Holthausen & R. W. (1990), Healy, P. M. & Palepu, 
K. G. (1990) e Guay, W. R., Kothari & S. P. & Watts, R. L. (1996)). Reforçando a ideia anteriormente 
mencionada, Rahman e Sharif (2013), acrescentam que este tipo de manipulação pode ser feito de 
várias formas objetivando a maximização do valor da organização ou a redução do risco. Podendo 
ser considerada anti-ética mas nem sempre ilegal. Eckel (1981), pioneiro no estudo desta temática, 
considerou ainda que estas práticas podem não só surgir da vontade do gestor (alisamento 
intencional), mas também, do processo natural de geração de resultados (alisamento natural).   

A investigação demonstra que o EM pode ocorrer pelas mais variadas razões entre elas a pressão do 
mercado para que a organização mantenha os valores equilibrados, a redução da rentabilidade que 
pode originar uma visão negativa dos stackeholders ou o facto de organizações de grande 
rentabilidade serem mais penalizadas pelo mercado se num determinado período apresentarem 
resultados menos bons.  

Outros dados indicam que firmas de maior porte tendem a adotar estas estratégias de modo a 
diminuir a exposição pública (Sun & Rath, 2009). Já a investigação de Jones (1991) revelou que 
algumas organizações, dentro do contexto Americano, praticam estes atos de modo a moldar uma 
imagem mais frágil dos negócios e assim diminuírem a pressão das medidas impostas pelo estado 
(diminuição de taxas e aumento de medidas de assistência ao trabalhador) ou de modo a 
aumentarem os subsídios recebidos. Estes atos são mais praticados durante as investigações que 
são feitas por entidades fiscalizadoras de modo a avaliarem o estado dos setores, das indústrias ou 
até mesmo das firmas (Jones, 1991).  

Em 2009, Sun and Rath,  estudaram a presença de Earnings Management em várias indústrias no 
contexto Australiano (num total de 4844 observações). Os resultados revelaram a presença de 
manipulação de resultados com maior prevalência em indústrias relacionadas com energia, 
metalúrgicas, novas tecnologias e de cuidados de saúde. Concluiram ainda que organizações com 
baixa rentabilidade e dimensões reduzidas são mais suscetíveis a utilizar estratégias de manipulação 
de resultados.  

Em 2010, Chen e Tsai, investigaram dados financeiros e aplicaram questionários a 902 organizaçãos 
de modo a perceber os tipos de EM e motivações que levam a estas práticas. Os resultados 
demonstraram que existem três fatores relacionado com a motivação para o EM: motivação altruísta, 
relacionada com o receio de perder a confiança dos stakeholders (pela a antecipação de uma 
possível crise); motivação especulativa relacionada com as motivações pessoais do gestor 
(cumprimento dos objetivos, ganho de bónus/remunerações pessoais); e, a motivação pela pressão 
(pedidos, ordens, etc) por parte de órgãos afiliativos (direção, acionistas, credores). Os resultados 
demonstraram ainda que estas organizações enveredavam por dois tipos de EM: Manipulação da 
produção/distribuição de modo a cumprir os objetivos propostos pela direção e a manipulação de 
accruals discricionários no sentido de ocultar informação de modo a transmitir uma imagem positiva, 
porém irreal, do estado da organização.  

2.2 Earnings management no setor social não lucrativo  

Em Portugal, a literatura acerca deste tópico, apesar de escassa, centra-se nos setores bancário, 
industrial e comercial (lucrativo). O que leva à delimitação de um novo ramo de estudo: o setor social 
(não lucrativo), mais especificamente, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).  

Com as mudanças no sistema social português, os gestores financeiros destas intituições passaram a 
ter maior liberdade de controlo sobre as questões financeiras. Este facto e o corrente contexto político 
português levantam dúvidas acerca da fiabilidade dos dados prestados à segurança social. Eldenburg 

                                                      
12

 – “Furthermore, to enhance the credibility and transparency of financial information, as well as contributing to greater control 
of managers, different codes of corporate governance were issued in Europe in the nineties (such as the Cadbury Report in the 
UK, 1992; the Vienot I Report in France, 1995; the Olivencia Report in Spain 1998)” (Sierra García, Ruiz Barbadillo and Orta 
Pérez, 2010). 
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L. et al., referem que organizações não lucrativas, no momento de tomada de decisões financeiras, 
tendem a colocar o aumento de valor (através da maximização dos lucros) em segundo plano, 
preocupando-se com outras áreas como a importância dos subsidiadores e da intervenção social (L. 
Eldenburg, Hermalin, Weisbach, & Wosinska, 2004).  

Como referido anteriormente, organizações do setor lucrativo tendem a praticar EM no sentido da 
procura de valor (através da maximização de lucros). Já em organizações não lucrativas, o objetivo 
do alisamento de resultados pode estar não só ligado à maximização de lucros, mas também ao 
maximizar da sua capacidade de intervenção social e, indissociavelmente, a dimensão dos subsídios 
obtidos (L. G. Eldenburg et al., 2011). Este facto é comprovado por Eldenburg, L. G. et al. (2011) 
quando referem que “Analysis of nonprofit firms is valuable because, while for-profit firms focus on 
meeting or beating external benchmarks (e.g., analysts’ forecasts) to increase stock price, nonprofit 
hospitals have incentives to increase income when it is below zero (for reasons similar to for-profit 
firms), but also to decrease income when it is high to avoid scrutiny from regulators and from third-
party payors, that pressure hospitals for discounts when profits are large” (p. 1606).  

A citação anterior enfatiza a utilização da manipulação de resultados na tentativa continua em situar a 
rentabilidade da instituição ligeiramente à direita de zero (nem negativa, nem excessivamente 
postiva). A posição da rentabilidade à esquerda de zero pode implicar a diminuição da credibilidade 
da organização perante os stakeholders e muito à direita de zero, poderá representar uma exceção 
dentro do panorama geral e incentivar à investigação das causas. Neste caso, a razão poderá estar 
relacionada com o receio da perda de algumas regalias fiscais, tais como, isenção de taxas (Leone & 
Van Horn, 2005). No entanto, e contrariamente a uma visão menos positiva, a investigação sobre 
este setor evidencia que organizações que possuam maior responsabilidade social, tendem a ter 
melhores registos contabilísticos e a enveredar por práticas menores ao nível do alisamento de 
resultados quando comparadas com as de outros setores (Hong & Andersen, 2011).  

3 METODOLOGIAS 

A análise e deteção de EM estão, normalmente, relacionadas com o estudo de Accruals (valores 
contabilísticos manipuláveis). Para esse efeito, ao longo do tempo, foram criados vários modelos de 
deteção cujo objetivo seria estimar os componentes discricionários dos accruals (informação 
manipulável) a partir dos resultados da organização. No entanto, não existe grande evidência teórica 
da validade e fiabilidade da maioria dos modelos (Dechow, Sloan, & P.Sweeney, 1995). Atualmente, 
os modelos mais utilizados são o Jones (1991) e o Jones Modificado (1991) que, apesar das 
melhorias relativamente aos anteriores, continuam a possuir algumas limitações. Para contornar 
estas lacunas os resultados obtidos através destes modelos podem ser complementados através da 
utilização de modelos de distribuição de frequências e do estudo de accruals específicos.  

3.1 Modelos baseado em accruals agregados  

Os resultados líquidos e os fluxos de caixa são dados importantes e cruciais para a gestão de uma 
organização. Os resultados líquidos representam o valor comercial da organização e a posição da 
mesma no mercado de trabalho (Rahman & Sharif, 2013). Os fluxos de caixa representam a variação 
dos meios financeiros líquidos de uma organização num determinado período. Estes têm como 
principal objetivo transmitir informação financeira acerca da forma como é gerida a organização e 
utilizado o dinheiro no período de tempo estabelecido (Monteiro & Almeida, 2010). A relação entre os 
resultados líquidos de uma organização e os seus fluxos de caixa é dada pela expressão: 

 

Onde: 

 - Resultados líquidos de uma organização  no período t  

 - Fluxos de caixa de uma organização  no período t  

 - Accruals totais de uma organização  no período t  

 

Os accruals totais (AT) surgem através da discrepância entre o momento em que acorre uma dada 
transação e o momento em que é reconhecida essa transação (momento em que entra nos fluxos de 
caixa) (Ronen & Yaari, 2008). Sendo que, como refere Bedford (1965), o é expor uma visão mais 
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realista da atividade económica de uma organização do que a exposta unicamente pela observação 
das variações de fluxos de caixa. Deste modo, os AT correspondem à subtração dos resultados 
líquidos de uma organização pelos seus fluxos de caixa:  

 

Onde: 

 - Resultados líquidos de uma organização  no período t  

 - Fluxos de caixa de uma organização  no período t  

- Accruals totais de uma organização  no período t 

  

Numa perspetiva de gestão, os accruals totais podem ser divididos em accruals discricionários e 
accruals não-discricionários. Os accruals discricionários (AD) representam a informação económica 
suscetível à manipulação do gestor enquanto os accruals não-discricionários (AND) são tidos como 
normais para a organização tendo por base as suas caraterísticas específicas (performance, 
estratégia e outros fatores económicos) e que por isso não podem ser manipulados (Ronen & Yaari, 
2008). Desta forma, será a análise dos AD que irá permitir o estudo de EM. Para isso, aos AT terá de 
ser deduzida a porção de AD. A equação seguinte demonstra esquematicamente a relação entre 
estes três componentes: 

 

Em que: 

 - Accruals totais de uma organização  no período t 

 - Accruals não discricionários de uma organização  no período t  

 - Accruals discricionários de uma organização  no período t  

 

O ponto de partida para a determinação dos AD será a obtenção dos AT (Subtraindo os fluxos de 
caixa ao resultado liquido num determinado período). Visto que será impossível ter acesso aos AD 
(informação manipulável), terá de ser selecionado um modelo que determine os AND e de seguida 
relacionar as componentes da equação a cima para obter uma estimativa dos AD e inferir acerca da 
existência de comportamentos de manipulação de resultados. Segundo Martinez (2008), os 
profissionais e as entidades reguladores analisam práticas de EM tendo por base a análise de 
situações específicas (caso a caso). Já os investigadores, como pretendem uma generalização dos 
resultados, utilizam amostras amplas de organizações e setores para formularem dados estatísticos 
que evidenciem as motivações e consequências destas práticas. Assim, tendo por base uma 
perspetiva de investigação, ao longo do tempo, foram criados vários modelos matemáticos que 
estimam os AND e assumem que as práticas de EM podem ser medidas através da análise dos AD. 
Seguidamente serão analisados dois desses modelos (Modelo de Jones e Modelo de Jones 
modificado) tendo por base as investigações feitas por Dechow et al. (1995) e Viana (2003).  

3.1.1 Modelo de Jones  

O modelo de Jones (1991), vem assumir a variabilidade dos AND ao longo do tempo e engloba as 
características económicas específicas da organização (variação de receitas e o montante 
imobilizado e deferido). Representa-se da seguinte forma:  

 

Em que: 

 - Accruals não discricionários da organização  no período t 

 - Ativo total da organização  no período t – 1  
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- Variação das receitas da organização  no período t  ( ) 

 - Ativo fixo tangível da organização  no período t  

 - Erro de regressão da organização  no período t  

,  - Coeficientes estimados de regressão da organização   

Este modelo considera ainda o fator dimensão da organização (  ), permitindo a comparação dos 

resultados dentro do setor. Como já referido, tem sido o modelo mais utilizado na literatura para 
estudar práticas de EM. No entanto, existem algumas fragilidades que devem ser consideradas. 

Viana (2003) considera que apesar de este modelo considerar as variáveis  e  , não 

considera que essas variáveis possam sofrer de manipulação prévia pelo gestor. Dechow et al. 
(1995), reforça esta limitação, afirmando que este modelo considera as receitas como não-
discricionárias o que causa um enviesamento na estimação de resultados. Estes autores referem 
ainda que esta limitação foi reconhecida por Jones (1991).  

3.1.2 Modelo de Jones modificado   

Tendo por base o pressuposto de que as receitas podem ser manipuladas, Dechow et al. (1995, p. 
199) sugerem uma versão modificada do modelo de Jones (1991) e assumem que: “ (the) modified 
version of the model developed by Jones( 1991) provides the most powerful tests of earnings 
management“.  Assim, de modo a controlar a limitação a cima referida, estes autores acrescentam a 
variação das contas a pagar e a receber ao modelo proposto por Jones (1991). Representando-se da 
seguinte forma:  

 

Em que: 

 - Accruals totais da organização  no período t 

 - Ativo total da organização  no período t – 1  

 - Variação líquida das contas a pagar e a receber da organização  no período t  

- Variação das receitas da organização  no período t ( ) 

 - Ativo fixo tangível da organização  no período t  

 - Erro de regressão da organização  no período t  

,  - Coeficientes estimados de regressão da organização  

 

Apesar deste acrescento, o modelo continua a assumir algumas das limitações do modelo de Jones 
(1991). Como a necessidade de uma amplitude amostral de grandes dimensões (para que os 
resultados sejam significativos) e assumindo que todas as variações nas vendas a prazo são práticas 
de EM. Dechow et all (2003) acrescenta ainda que: “ All models of discretionary accruals can be 
criticized for misclassifying nondiscretionary accruals as discretionary” (p. xxx) ressaltando a maior 
limitação destes modelos e evidenciando a necessidade de uma atitude crítica sobre os dados 
obtidos.  

3.2 Modelos baseados na análise de accruals específicos  

Uma alternativa ao estudo de accruals agregados é o estudo de accruals específicos conseguido 
através da utilização de modelos de regressão linear. O uso de fatores específicos contextualizados 
na problemática pode ser considerada uma forma fiável de análise de EM, no entanto, é de ressaltar 
a necessidade de mais detalhe dentro da amostra selecionada, o que se pode tornar uma barreira ao 
investigador. Este método de análise assume que existem caraterísticas comuns dentro de um 
mesmo setor, incluindo os objetivos gerais de cada organização, e que por isso as razões para o EM 
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são transversais (McNichols, 2000). McNichols (2000) refere algumas vantagens e desvantagens 
destes modelos. Como vantagens refere a possibilidade de se intuírem os fatores chave que 
influenciam/desencadeiam o comportamento de determinado accrual; a possibilidade de 
compreensão detalhada das práticas de discricionariedade relativa a um accrual especifico dentro de 
um mesmo setor, o seu respetivo controlo e o facto de serem uma forma de complemento dos 
modelos dos accruals agregados evitando possíveis erros de estimação. Como desvantagens, este 
autor refere que o estudo da especificidade de um accrual pode levar o gestor a manipular a 
informação noutras perspetivas; a impossibilidade de quantificar a dimensão da manipulação (por se 
estarem a analisar accruals específicos); o facto de que o número de organizações relacionadas com 
um accrual específico pode ser menor quando relacionado com uma perspetiva de análise de 
accruals agregados. Este autor sugere que a investigação na área do EM, no futuro, se centrará no 
estudo de accruals específicos e nos estudos de distribuição de frequências em detrimento da análise 
de accruals de uma forma agregada.   

3.3 Modelos baseados na distribuição de frequências  

Além dos modelos anteriormente propostos, a deteção de EM pode ser inferida através da análise de 
um gráfico de distribuição de frequência de resultados. McNichols (2000), referindo-se aos resultados 
obtidos por Burgstahler and Dichev (1997), Hereafter BD, and Degeorge et al. (1999) explica que as 
organizações tendem a posicionar os seus resultados ligeiramente à direita de zero ou à direita dos 
resultados do período anterior. Uma das razões para este facto é que resultados excessivamente 
positivos ou negativos podem significar um controlo mais apertado por parte dos auditores ou 
stakeholders. Graficamente, denota-se um pico especialmente em torno de 0, o que sugere possível 
manipulação de resultados. Esta perspetiva, como não contempla as evoluções naturais e especificas 
da (s) organização (s), só deve ser considerada um complemento à análise de accruals específicos 
e/ou agregados. Dishev e Bughtaler (1997), impulsionadores deste método de análise, encontraram 
evidência num total de 64,466 observações em organizações de vários setores e com diferentes 
tamanhos (entre os anos 1977 e 1994) de que são feitas alterações específicas nos fluxos de caixa e 
no capital circulante de modo a condicionar os resultados. As duas razões apontadas para este 
fenómeno estariam relacionadas com a redução dos custos (para a organização) das transações 
efetuadas para com os stakeholders e uma possível antecipação, por parte do gestor, de algum tipo 
de perda (absoluta ou relativa). Para a análise dos dados obtidos foi utilizado um modelo estatístico 
onde consideraram que os resultados são alisados quando: “the expected number of observations in 
any given interval of the distribution is the average of the number of observations in the two 
immediately adjacent intervals” (Burgstahler & Dichev, 1997, pp. 102–103), ou seja, caso a densidade 
de resultados se encontre predominantemente à direita do ponto de referência, há possibilidade de 
existir EM. O modelo estatístico utilizado por estes autores toma a seguinte estrutura:  

 

Em que:  

- Número atual de observações num intervalo i 

 - Número expectável de observações num intervalo i dadas pela fórmula:  

 - Desvio padrão da diferença  no intervalo i dado pela fórmula: 

 em que, representa o número total de 

observações da amostra e  a probabilidade de uma observação se inserir no intervalo i.  

 

Em geral, os modelos de distribuição de frequências de resultados permitem ter uma visão 
generalizada da realidade pois, ao contrário dos modelos anteriormente descritos, na distribuição de 
frequências não se procura estimar a componente discricionária dos accruals mas sim, inferir a 
existência de EM. Na sua investigação, Dechow, Richardson, & Tuna (2003), combinaram modelos 
de accruals agregados e de distribuição de frequências, não conseguindo obter evidência de que a 
descontinuidade em torno do zero se deve exclusivamente aos accruals discricionários referindo que 
a causa do pico não esteja relacionada com EM, mas sim, com ações reais tomadas pelos gestores. 



 

 

258 

Reforçando a noção de que este modelo não é por si só explicativo e deverá ser utilizado como 
complemento aos modelos anteriormente explanados.  

4 AMOSTRA  

A amostra é constituída por dados financeiros (balanço e demonstração de resultados anuais) 
recolhidos de uma totalidade de 15 instituições entre os anos 2009 e 2014 (total de 59 observações). 
Sendo que 8 destas instituições pertencem à região do Alentejo e 7 à região Centro. Quanto à 
distribuição dos serviços direcionados especificamente à população idosa: 10 possuem Centro de Dia 
(CD), Serviço de Apoio domiciliário (SAD) e Estrutura Residencial para Idosos (ERI); 3 SAD e CD; 1 
CD e ERI e 1 ERI. Dentro da amostra algumas das instituições possuem outros serviços tais como: 
Creche, Centro de atividades de tempos livres e acompanhamento social (entre outros).  

5 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Sendo este um artigo ainda em progresso, no que se refere específicamente à análise de dados, a 
exploração dos mesmos para obtenção de resultados e retirada de conclusões será efectuada 
apenas com recurso à análise das estatísticas descritivas.

13
  

A partir da análise das estatísticas descritivas (presentes na tabela 1), referentes às variáveis a incluir 
no presente estudo, é possível inferir que a média da variável Resultado Líquido é positiva e 
ligeiramente superior a zero (2323,49 €). A referida variável é também caracterizada por um desvio 
padrão de 45116,31, o que demonstra uma significativa variabilidade da mesma. A média do 
Resultado Líquido permite-nos inferir numa fase preliminar, uma vez que a significância estatística 
deste resultado terá que ser comprovada através de técnicas estatísticas mais avançadas (modelo 
baseado no estudo de accruals agregados (Modelo de Jones Modificado, 1991) e modelo 
complementar baseado na distribuição de frequência de resultados (Burgstahler e Dichev, 1997)), 
que as IPSS apresentam resultados (em média) próximos de zero o que poderá constituir um indício 
de práticas de Earnings Management.  

 

Tabela 1 - Estatística descritiva 

  N Média DP Mínimo Máximo 

Resultado Líquido (RLE)  59 2323,489661 45116,31714 -144830 179174,31 

Cash Flows (CF) 59 24848,23237 65134,10312 -170498 194008,78 

Ativos totais (AT) 59 1615579,25 1344586,552 70915,92 6570502,71 

Vendas 59 260739,7915 232292,9308 0 1058630,28 

Ativos Fixos (AF) 59 1267322,46 1046534,178 29014,8 5614247,15 

ROA 59 1,49% 6,64% -5,51% 34,08% 

ROE 59 2,74% 9,56% -8,14% 42,32% 

Debt-Equity 59 0,794251813 1,709668498 0,004716 9,074702309 

Endividamento 59 0,282848867 0,212831608 0,004694 0,900741484 

Accruals Totais - (RLEt-CFt) /ATt-1 59 -0,019796966 0,040859021 -0,09745 0,089190775 

                                                      
13

 Como referido anteriormente, pretende-se testar a existência de Earnings Management utilizando um modelo baseado no 
estudo de accruals agregados (Modelo de Jones Modificado, 1991) e num modelo complementar baseado na distribuição de 
frequência de resultados (Burgstahler e Dichev, 1997). 
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As estatísticas descritivas permitem-nos também concluir que a dimensão das instituições que fazem 
parte da nossa amostra é díspar (Mínimo de 70915,92 € e Máximo de 6570502,71 €), e que a variável 
dimensão (medida através da variável Ativos Totais) terá que ser controlada. Contudo, de acordo com 
permissa do Modelo de Jones Modificado (1991), as variáveis a utilizar no cálculo dos accruals serão 
normalizadas pelos Ativos Totais (tal como está expresso na tabela 2). 

Poderemos ainda concluir que as IPSS analisadas apresentam um rácio de endividamento médio de 
0,2828 e um rácio de debt-to-equity de 0,7943, o que significa respectivamente que: em média cerca 
de 28% dos activos são financiados com recurso a dívida; e que, em média o passivo tem um peso 
de 79% nos capitais próprios. 

A variável Return on Assets (ROA) permite medir a rentabilidade das organizações tendo por base os 
ativos que possuiem - permite perceber a capacidade dos recursos para originar lucro. Neste caso, o 
ROA demonstra que as IPSS estudadas possuem uma média de rendimento de 1.49% em relação 
aos ativos que possuem.  

A média da variável Return on Equity (ROE) permite-nos verificar a percentagem de retorno do capital 
empregue pelos investidores (capital próprio) num determinado período. No caso, esta variável possui 
uma média de 2.74%. 

Tabela 2 - Estatística descritiva tendo em conta a dimensão das organizações 

 

N Média DP Mínimo Máximo 

RLEt/ATt-1 59 0,003155358 0,060395173 -0,07452 0,315733128 

CFt/ATt-1 59 0,022952324 0,069844384 -0,08378 0,341873782 

Vendast/ATt-1 59 0,204821228 0,179709107 0 1,017792567 

AFt/ATt-1 59 0,965639121 0,311350464 0,131696 2,144885458 

 

As implicações das conclusões do presente estudo para a gestão consubstanciam-se no facto de 
poderem constituir-se como um auxílio na criação de estratégias para a gestão das mudanças 
relacionadas com os serviços sociais, depois de demonstrados os impacto das práticas de 
manipulação contabilística, e motivem as entidades competentes a criarem estratégias para controlar 
o alisamento de resultados e assim evitarem as suas consequências negativas. 
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NOVO SERVIÇO HOSPITAIS CUF: CONSULTAS AO DOMICÍLIO.                                                                                 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a pertinência da agregação de um novo serviço ao pacote de 
serviços dos hospitais CUF que consiste na implementação de consultas ao domicílio. O grupo José 
de Mello Saúde gere actualmente 17 unidades de saúde, tendo encerrado as contas do ano de 2013 
com um volume de negócio de 494 M€, um EBITDA de 48,5 M€ e 6.600 funcionários (José de Mello 
Saúde, 2013). Tendo em conta a clara relevância do papel do setor da saúde num país, tanto a nível 
económico como social, e o especial enfoque no recente mediatismo que o envolve, cortes profundos 
nos orçamentos, consequentes despedimentos e falta de pessoal e até encerramento de várias 
instalações, considerou-se interessante avaliar a exploração de mercados alternativos por parte de 
um dos mais influentes grupos hospitalares privados em Portugal. As questões fundamentais às quais 
se quer dar resposta relacionam-se com a possibilidade de ganhar quota de mercado, e o cimentar 
da lealdade dos clientes CUF. Em termos de trabalho empírico: foram adotadas duas abordagens, a 
primeira qualitativa, que consistiu numa sessão de focus group gravada em formato áudio, debatendo 
tópicos de discussão, com o intuito de testar o conceito; e ainda uma abordagem quantitativa, que 
envolveu inquéritos que ambicionam apurar dados convenientes. Será a proximidade da residência 
um fator determinante na escolha da unidade hospitalar a frequentar? A fidelização médica vai 
constituir um impeditivo à adesão a este serviço? Crianças e idosos poderão ter especial significância 
quando falamos em cuidados ao domicílio? Após a análise dos resultados dos inquéritos procedeu-se 
ao cruzamento de dados que se considerou relevante, de forma a tentar dar resposta a questões-
chave. A situação profissional do utente ou a dimensão do agregado familiar influencia a 
predisposição à adesão ao serviço? Será este serviço mais apelativo a utentes que já frequentam o 
setor privado? Este serviço será mais atrativo aos clientes CUF do que ao resto da população? De 
forma objetiva, este estudo tenciona perceber se a adição do novo serviço trará vantagens à 
empresa, como e porquê. Após a análise estruturada dos dados recolhidos conclui-se que a adição 
do novo serviço é vantajosa, são feitas algumas sugestões de implementação, e percebe-se quais as 
segmentações de mercado que influenciam a predisposição ao serviço, podendo estas funcionar 
como um facilitador para a divulgação e estruturação desta inovação.  

Palavras-chave: Setor da saúde, consultas ao domicílio, lealdade à marca, segmentação de mercado, 
inovação. 

1 INTRODUÇÃO 

Elaborou-se um estudo de trabalho empírico com o intuito de apurar a pertinência da agregação de 
um novo serviço ao pacote de serviços dos hospitais CUF, que consiste na implementação de 
consultas ao domicílio. O estudo envolveu recolha de dados quantitativos e qualitativos de forma a 
tirar elações variadas sobre uma série de pressupostos associados ao artigo. Interessa apurar qual 
será o melhor modelo de negócio para este novo serviço, vários procedimentos associados, e ainda o 
seu target principal. 

1.1 Contextualização da proposta 

O problema de marketing em estudo caracteriza-se por: “Implementação de consultas ao domicílio 
nos hospitais CUF do Grupo José de Mello Saúde”. Tendo em conta a clara relevância do papel do 
setor da saúde num país, tanto a nível económico como social, e o especial enfoque no recente 
mediatismo que o envolve, cortes profundos nos orçamentos, consequentes despedimentos e falta de 
pessoal e até encerramento de várias instalações, considerou-se interessante avaliar a exploração de 
mercados alternativos por parte de um dos mais influentes grupos hospitalares privados em Portugal. 
Será que há interesse por parte dos clientes CUF na utilização deste serviço? Consultas ao domicílio 
poderá constituir uma vantagem competitiva face à concorrência, poderão novos clientes escolher a 
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CUF em detrimento de outras entidades?  O Grupo José de Mello, na globalidade dos seus hospitais, 
clínicas e institutos CUF, merecem a escolha de mais de 300.000 clientes por ano, tendo como 
principal atividade consultas, questionou-se porque não investir em consultas ao domicilio. A procura 
exponencialmente crescente por soluções rápidas, eficazes e eficientes, para todo e qualquer tipo de 
problema quotidiano, impulsionou a ideia de fornecer uma solução o mais prática possível para a área 
da saúde. 

2 GRUPO JOSÉ DE MELLO SAÚDE 

2.1 História da empresa 

CUF - Companhia União Fabril, império industrial português, remonta ao inicio da segunda metade do 
século XIX. A abertura do primeiro hospital CUF ocorreu em 1945, na Avenida Infante Santo, em 
Lisboa, com o intuito de prestar cuidados de saúde aos cerca de 80 mil funcionários e respetivos 
familiares. O fundador Alfredo da Silva, apelidado carinhosamente como o "pai-patrão", foi um ativista 
pioneiro da solidariedade corporativa em Portugal, abriu creches, escolas, bibliotecas, cinemas, 
serviços de assistência médica, entre outros contributos - "O que o País não tem, a CUF cria", era o 
seu lema. Atualmente é o maior grupo privado de saúde em Portugal, gere 6 clínicas, 15 unidades de 
imagiologia e 7 hospitais, sendo dois destes públicos, detendo cerca de um quarto da faturação do 
setor da saúde privada em Portugal, estima Artur Osório, presidente da Associação Portuguesa da 
Hospitalização Privada, numa entrevista ao jornal público (Catarina Gomes, 2015). O seu apoio ao 
Estado Novo e relação cordial com Salazar trouxe graves complicações à empresa após o 25 de 
Abril, foram forçados à nacionalização por parte do governo, e ainda, vários quadros superiores 
viram-se obrigados a abandonar o país, incluindo elementos da família fundadora da empresa. Nos 
anos 1980, os netos de Alfredo da Silva, numa tentativa de voltar a reerguer o império, constituíram 
separadamente dois grupos, Jorge de Mello apostou na Indústria e José de Mello dedicou-se aos 
serviços, comprando várias empresas outrora pertencentes à CUF. Presentemente o controlo do 
grupo José de Mello está nas mãos de Vasco de Mello, bisneto de Alfredo da Silva, e a empresa de 
saúde é presidida pelo seu irmão, Vasco de Mello. Um marco importante na história do grupo ocorreu 
em 1995, quando uma experiência pioneira no país levou a gestão do hospital público Fernando 
Fonseca (comummente conhecido como Amadora-Sintra) ao cargo deste grupo privado de saúde até 
2008. Apesar de o cessar da gestão não ter sido pacifico, o estado volta a encarregar o grupo da 
gestão de hospitais públicos, primeiro o hospital de Braga em 2009 e posteriormente o de Vila Franca 
de Xira (Lisboa) em 2011. Ambos acordos incumbem o grupo de fazer a gestão clínica das unidades, 
contratações e prestação de cuidados durante 10 anos, e do edifício durante 30 anos. No que 
concerne a abertura de hospitais privados, após a abertura da CUF Infante Santo em 1945, o grupo 
apenas se aventurou 50 anos mais tarde (1995) com a abertura da Clínica CUF Belém (Lisboa) onde 
aposta numa unidade de ambulatório diferenciada. De forma a satisfazer as necessidades do 
mercado Lisboeta, o grupo consolida a sua imagem de referência na hospitalização privada, com a 
abertura do hospital CUF Descobertas (Lisboa) em 2001. Em 2003 o grupo explora novas 
possibilidades com a abertura da Clínica CUF Alvalade (Lisboa), expandindo a área de ambulatório 
com especial enfoque na medicina física e reabilitação desportiva. Passados 3 anos (2006) o grupo 
adota uma estratégia de diversificação geográfica em Portugal, com a integração do Dr. Campos 
Costa (Porto) constituído por várias unidades de saúde no norte do país, posteriormente vende a 
participação em 2015. Ainda em 2006, consolida a sua liderança na área ambulatória com a 
aquisição do Instituto Médico de Cascais (Lisboa), e torna-se accionista de um operador de referência 
em Espanha, o Grupo Hospitalário Quirón, vendendo posteriormente a sua participação em 2012. 
Não muito tempo depois, em 2007, abre o Instituto CUF Porto apostando fortemente na diferenciação 
ao nível da tecnologia e do corpo clínico. Em 2008 afasta-se dos centros urbanos com a abertura da 
Clínica CUF Torres Vedras (Lisboa), e volta a apostar na zona de Cascais com a abertura da Clínica 
CUF Cascais (Lisboa). 2010 é marcado pela abertura do maior hospital privado na zona Norte, 
Hospital CUF Porto, mas é em 2012 que o grupo aposta alto com a abertura de 3 clínicas na zona de 
Lisboa, CUF Mafra, CUF  S. Domingos de Rana e CUF Sintra. A abertura da Clínica CUF Miraflores 
(Lisboa) deu-se este ano (2015), com o intuito de servir, em regime ambulatório, os utentes do 
concelho Oeiras. 

2.2 Informação da gestão 

De forma a definir a identidade do grupo José de Mello Saúde, considerou-se pertinente apresentar a 
sua visão, missão, valores e objetivos fundamentais. Segundo o site do grupo a sua visão define-se 
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como: "Ser líder na prestação de cuidados de saúde de qualidade distintiva suportada numa rede 
integrada de unidades de elevada performance, tanto no setor privado como no setor público, e 
apresentando opções de crescimento em mercados internacionais selecionados." (Grupo José de 
Mello Saúde, 2015). A missão caracteriza-se por: "Promover a prestação de serviços de saúde com 
os mais elevados níveis de conhecimento, respeitando o primado da vida e o ambiente, através do 
desenvolvimento do capital intelectual das organizações, numa busca permanente do melhor." (Grupo 
José de Mello Saúde, 2015). De forma a atingir a sua missão, o grupo trabalha sob 3 plataformas de 
excelência: "A excelência em talento humano (...) A excelência em serviço (...) A excelência em 
operações e sistemas" (Grupo José de Mello Saúde, 2015). A conduta do grupo é ainda marcada por 
4 valores essênciais: "Respeito pela Dignidade e Bem-estar da Pessoa (...) Desenvolvimento Humano 
(...) Competência (...) Inovação" (Grupo José de Mello Saúde, 2015). 

2.3 Índices financeiros 

É sabido que os hospitais privados têm      Tabela 1 - Indicadores (Relatório & Contas, 2014).. .._           
vindo a ganhar dimensão e peso em 
Portugal ao longo dos anos. Em Abril de 
2014, num balanço relativo ao período de 
2002 a 2012, tendo por base um inquérito 
a hospitais, concluiu o INE (Instituto 
Nacional de Estatística) que, numa 
década, as unidades hospitalares oficiais 
(públicas, militares e prisionais inclusive) 
teriam perdido cerca de 3 mil camas, 
contrariamente às privadas que somaram 
mais 1.400 camas. Já em 2012, os 
hospitais privados acatavam mais de um 
quarto das consultas externas (28%), e 
quase 12% das urgências relativamente a todo o país. "A José de Mello Saúde consolidou, em 2013, 
a sua posição de liderança e referência na prestação de cuidados de Saúde em Portugal, afirmando-
se, em simultâneo, como um parceiro para o desenvolvimento do país. No contexto de uma retração 
generalizada da economia, com forte impacto no rendimento disponível das famílias, a atividade de 
todas as nossas unidades continuou a crescer de forma sustentada, em resultado da opção dos 
portugueses pelos serviços de qualidade clínica garantida que prestamos e pelos altos padrões de 
satisfação do Cliente que caraterizam a nossa oferta" (Salvador de Mello, 2014). Durante o ano de 
2013 foram realizadas mais de 1,6 milhões de consultas (12% a mais relativamente ao ano 
homólogo), houve mais de 70.000 altas de doentes (8% a mais relativamente ao ano homólogo) e 
houve mais de 72.000 de doentes operados (10% a mais relativamente ao ano homólogo). 

3 TRABALHO EMPÍRICO 

3.1 Metodologia de trabalho 

Com o intuito de  adquirir conhecimentos base para a elaboração do estudo do problema de 
Marketing, e ainda o documentar convenientemente no artigo, procedeu-se a uma recolha de 
informação secundária no que concerne o funcionamento do sistema de saúde Português, público e 
privado, a situação socioeconómica do país que afeta direta e indiretamente a prestação de serviços 
médicos em Portugal, os mais diversos dados relevantes relativos ao Grupo José Mello Saúde, e 
ainda conceitos básicos de elaboração de estudos de mercado. Com base nos conhecimentos 
adquiridos considerou-se necessário a recolha de dados quantitativos, passando pela realização de 
inquéritos, e posterior exploração de dados qualitativos, com a realização de uma sessão focus 
group. Finalizada a recolha de dados, procedeu-se à estruturação dos mesmos, facilitando o seu 
estudo, e permitindo formular elações relativamente a estes.  

3.2 Dados quantitativos - inquéritos 

O questionário foi executado através dos google docs, por ser uma ferramenta eficiente e acessível. 
No que concerne a dimensão da amostra, tendo em vista um nível de confiança de 95% e um índice 
de precisão de 0,06% (n=267) utilizou-se uma amostra de 267 questionários. Iniciou-se o questionário 
com uma breve introdução e agradecimento, assegurando a confidencialidade dos dados. 
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Relativamente às questões colocadas, foram pedidos alguns dados pessoais, nomeadamente 
género, idade, estado civil, situação profissional e constituição do agregado familiar; de seguida foram 
colocadas  algumas questões relevantes a este estudo. O principal foco das questões do questionário 
foi perceber se o mercado está disposto a aderir ao serviço de forma geral, e quais os segmentos de 
mercado mais predispostos. Estas informações serão bastante úteis para a definição do serviço, 
podendo este ser construído à medida do seu target principal, e ainda como base a uma posterior 
campanha de Marketing. 

3.2.1 Resultados 

Indique o seu género:            Indique a sua idade:                      Indique a sua situação profissional: 

 

 

    Elementos agregado familiar:            Que serviço hospitalar utiliza?                É cliente CUF? 

 

Faz check'ups habitualmente?         Com que frequência utiliza o             Qual o critério utilizado na 
........                                                       serviço  de urgências?               escolha da unidade hospital?  

 

 

               Tem filhos?                   Algum com uma doença crónica?                Qual a importância que                                 
..                                                                                                                   atribui à fidelização médica? 

 

 

       Tem idosos a seu                  Algum com uma doença       Em sua casa, quem é que decide se há                       
.               cargo?                                       crónica?                      ou não necessidade de ir ao hospital?                         
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                 Tem algum problema                               Se os hospitais CUF disponibilizassem um serviço                       
.                     de mobilidade?                                      de assistência médica ao domicílio, utilizá-lo-ia?                                                 

 

3.2.2 Comentários 

Este separador destina-se a resumir e comentar a informação apresentada graficamente nos 
resultados. Quanto ao género (gráfico 1), podemos verificar que quase 61% da amostra é 
representada pelo sexo feminino, podendo-se considerar uma amostra algo próxima da realidade 
portuguesa, 52% de mulheres segundo o censo de 2011. Da amostra inquirida, a faixa etária mais 
representativa situa-se entre 21 e 30 anos (gráfico 2). Esta é a faixa etária que melhor representa a 
nossa população alvo sendo a mais significativa para este problema de marketing, pois caso o 
serviço ao domicílio seja posto em prática, será esta geração que irá usufruir deste. A situação 
profissional mais presente na amostra é a de estudante (gráfico 3), representando cerca de 65%, e 
em segundo lugar é a de empregado com cerca de 23%. É de notar que a situação reformado  
representa apenas 2% da amostra, no entanto mostra-se igualmente significativa pois, de forma 
geral, são dos clientes mais assíduos das unidades hospitalares. Cerca de 42% da amostra inquirida 
tem um agregado familiar constituído por 4 pessoas (gráfico 4). Da amostra inquirida, cerca de 38% 
utiliza o serviço público-privado; 35,5% utiliza o serviço público e 27% utiliza o serviço privado (gráfico 
5). Com a observação do gráfico 6 podemos concluir que cerca de 30% da amostra inquirida são 
clientes CUF, informação crucial para averiguar a predisposição dos mesmos ao novo serviço. Pouco 
mais que 40% da amostra tem por hábito fazer check up’s (gráfico 7), serão potenciais clientes para 
check up's ao domicilio? O serviço de urgências não é utilizado com muita frequência pelos 
inquiridos, no entanto, cerca de 22% da amostra, recorre a este serviço 2 vezes por ano (gráfico 8). 
55% da amostra inquirida escolhe a unidade hospitalar por critérios de proximidade da área de 
residência (gráfico 9), o que indica que o serviço de domicilio poderá ser uma opção válida pois evita 
o constrangimento da deslocação. Por outro lado, a questão da fidelização médica poderia constituir 
um constrangimento, pois em caso de domicílio seria difícil permitir a escolha do médico destacado 
para realizar a consulta ao domicílio. Uma vez que apenas 10% da amostra inquirida considera a 
fidelização médica um fator relevante, este constrangimento não irá constituir um impedimento à 
adesão a este serviço (gráfico 9). Apenas 18% da amostra inquirida tem filhos (gráfico 10), este valor 
poderia representar um embaraço à implementação do serviço de domicílios uma vez que as 
crianças, por norma, requerem muito mais cuidados médicos do que os adultos e ainda é confiável 
afirmar que os adultos têm tendencialmente uma atenção especial à saúde das crianças. Tendo em 
conta que os questionários foram em grande parte disponibilizados à comunidade estudantil (65%), 
seria espectável que a percentagem de inquiridos com filhos não fosse muito elevada. As doenças 
crónicas podem representar um fator relevante para este estudo, uma vez que o serviço domiciliário 
poderia representar uma mais valia para esta categoria de utentes no sentido em que evitaria a 
deslocação recorrente dos mesmos à unidade hospitalar, bem como evitaria o enorme 
constrangimento das filas de espera. No entanto, apenas 10% da amostra inquirida tem filhos com 
doenças crónicas (gráfico 11). Embora na questão da escolha da unidade hospitalar, se verifique que 
apenas uma pequena percentagem considera a fidelização médica um fator crucial, nesta questão 
48% considera que é uma questão importante e 36% considera muito importante (gráfico 12). Haverá 
forma de contrariar a questão propondo um meio alternativo que permita a escolha do médico que 
atende ao domicílio? 92% da amostra inquirida não tem idosos a seu cargo (gráfico 13). Este valor 
pode representar um constrangimento pois a população idosa, tal como a população infantil, é a que 
mais utiliza os serviços hospitalares.  Cerca de 42% da amostra refere que os idosos têm doenças 
crónicas (gráfico 14). A idade avançada é um indicador que tem a si agregado uma panóplia de 
doenças, é certo, daí que a população idosa represente uma oportunidade para a implementação 
deste serviço. No caso de existirem idosos e/ou crianças no agregado familiar, é imprescindível 
averiguar quem decide se justifica ou não ir ao hospital de forma a facilitar o seu estudo 
comportamental. Verificou-se que, maioritariamente, é a “mãe” da família que toma esta decisão por 
isso, importa averiguar o comportamento das mulheres que têm filhos (gráfico 15).  Apenas 1% da 
amostra inquirida revela ter problemas de mobilidade (gráfico 16). Este fator poderia representar uma 
oportunidade para a implementação deste serviço, uma vez que o domicílio evita o constrangimento 
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do utente ter que se deslocar à unidade hospitalar. No entanto, 1% é um valor muito pouco relevante, 
o que mais uma vez é justificável pelo facto dos questionários terem sido, em grande parte, 
disponibilizados à comunidade estudantil (65%). Relativamente à predisposição à adesão ao novo 
serviço, o estudo revelou que 25% da amostra demonstra uma clara vontade de aderir ao serviço, e 
66% estão na dúvida (gráfico 17). Este valor traduz que, caso haja necessidade e este serviço exista, 
as pessoas estão dispostas a experimentá-lo, a continuação ou não da utilização do serviço 
dependerá da qualidade do atendimento prestado, e eventualmente do fator preço.  

3.3 Dados qualitativos - focus group 

A pertinência da realização do focus group prende-se com a necessidade de averiguar a viabilidade 
da ideia, tentar perceber como implementá-la e o teste de vários conceitos. Após várias tentativas de 
pedidos de participação, conseguiu-se reunir um grupo de 6 pessoas, que de alguma forma seriam 
indicada para dar o seu contributo na discussão de vários tópicos. O focus group ocorreu no dia 28 de 
Março pelas 15h, tendo o seu término pelas 17h30, em Carcavelos, Lisboa,. Aquando do convite, foi 
enviado a cada participante o resumo do artigo de forma a contextualizar o tema a discutir, antes da 
sessão foi ainda entregue um guião que continha a apresentação da sessão e os tópicos a discutir. 

3.3.1 Apresentação dos participantes 

Tentou-se que o painel fosse diversificado em termos de target, tendo idades diversas, ambos os 
géneros e clientes de diferentes sistemas de saúde. 

Tabela 2 - Participantes 

 

3.3.2 Tópicos de discussão 

a) O que poderá levar os utentes a escolher o serviço ao domicílio em detrimento de se 
deslocarem pessoalmente ao hospital? Caso já tenham aderido a algum serviço do género, 
dê o seu feedback e explique a razão que o levou a optar por esse serviço. 

b) A implementação deste novo serviço poderá constituir uma vantagem competitiva face à 
concorrência, ou seja, poderão novos clientes escolher a CUF em detrimento de outras 
entidades? 

c) Como poderia funcionar este serviço? Seria por marcações antecipadas, ou serviço de 
urgências? 

d) Ainda relativamente à possibilidade de implementar o serviço de urgências, quanto tempo 
estariam os utentes dispostos a esperar pelo serviço e quanto mais estariam dispostos a 
pagar pelo mesmo serviço? 

e) Relativamente ao tipo de consultas, seria mais pertinente serem de medicina geral, ou de 
especialidade? 
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f) Para finalizar a discussão, concluem que o mercado está ou não predisposto a aderir ao 
serviço de domicilio, e se sim, em que moldes? 

3.3.3 Comentários 

No que concerne o tópico a), é referido por Gabriela que, caso o serviço estivesse disponível, o 
utilizaria em caso de urgência, e ainda sempre que se destinasse à filha pequena, pois não gosta de 
se deslocar ao hospital, pelo tempo de espera mas principalmente pela exposição a várias infeções. 
Américo acrescenta que já usufruiu de um serviço de consultas ao domicílio, que o tempo de espera 
anda à volta das 2 ou 3 horas e que envolve um pagamento adicional que ronda os 10€  a 15€. Carla 
chama à atenção para o facto de o SNS (Serviço Nacional de Saúde) dispor deste serviço a custo 
adicional zero, e portanto o novo serviço da CUF teria que ser acessível em termos monetários, ou 
então apostar fortemente na inovação, de forma a conseguir competir com a concorrência. Vera 
indicou que apesar das filas de espera serem um constrangimento que apelam a favor do serviço de 
consultas ao domicílio, este é facilmente contornado se os utentes ligarem para a saúde 24, visto que 
assim serão atendidos à chegada ao hospital. Relativamente ao tópico b) todos os intervenientes 
concordaram que seria uma vantagem competitiva, no entanto foi mais uma vez salientado que o 
preço seria um fator a considerar tendo em conta que outras entidades também oferecem este 
serviço. André comentou o facto de não saber se a Luz dispunha ou não deste tipo de serviço, no 
entanto caso a CUF venha a disponibilizá-lo poderia considerar passar a ser cliente CUF. Ao que 
respondeu Gabriela dizendo que há pouco tempo telefonou para o hospital da Luz a requisitar uma 
consulta ao domicílio, tendo obtido como resposta que não disponham dessa opção, o que demonstra 
uma clara necessidade por parte dos utentes do serviço. A abertura da discussão do tópico c) foi 
iniciada por Emanuel que deu exemplos de formatos de consultas alternativas, como as 
videoconferências, prática cada vez mais comum nas consultas de medicina do trabalho. Vera 
salienta o facto de no SNS chegar a esperar 4 horas pelo atendimento numa consulta de 
especialidade previamente marcada, e discute que o facto de não haver, à partida, possibilidade de 
ter muitos equipamentos numa consulta de especialidade ao domicilio não seria crítico pois, na 
realidade, nesse tipo de consultas são utilizados poucos ou até nenhuns equipamentos, visto que os 
exames são feitos ou anteriormente ou posteriormente às consultas. Sendo assim Vera consideraria 
o serviço muito interessante, pois o médico deslocar-se ia à sua residência para examinar o doente, 
indicaria os exames a realizar, e voltaria posteriormente à residência para ver e avaliar os exames, 
estes já feitos previamente numa clínica CUF. Gabriela e Carla concordam que seria interessante 
direcionar o serviço para um target especifico, utentes com mobilidade reduzida, idosos, crianças ou 
até pessoas bastante ocupadas e com falta de disponibilidade horária. Gabriela pôs ainda a questão 
de, no caso de urgências ao domicílio, ser crucial um bom planeamento das equipas que 
responderiam às urgências, adaptando-as inclusivamente aos picos de afluência, por exemplo no 
inverno ou epidemiologias. Carla dá a sugestão de prestar o serviço através da disponibilização de 
carros altamente equipados que acompanhariam o médico na deslocação à residência, fazendo o 
paralelismo com o que acontece nas consultas de medicina do trabalho, que contêm equipamentos 
que chegam a permitir electrocardiogramas, recolha de análises entre outros. Concluiu-se então que 
teria de ser feito um estudo custo-benefício para apurar se o investimentos nas unidades móveis 
teriam ou não retorno, reforçando que por ser uma inovação teria provavelmente bastante aderência. 
Faria então sentido ter uma central telefónica que daria suporte às unidades moveis em circulação, 
organizadas por área geográfica de forma a chegar mais rapidamente e a um número superior de 
utentes. Em relação ao tópico d), foi concluído que aquando do telefonema, o cliente seria informado 
do tempo de espera, e que mesmo em caso de sobrecarga, os utentes estariam dispostos a esperar 
um pouco mais pelo serviço, visto que com a deslocação ao hospital, o atendimento não é de todo 
imediato, nos hospitais públicos é até bastante demorado. Sendo assim, mediante o nível de urgência 
do atendimento, a generalidade dos utentes estariam disposto a esperar até 3 horas. Relativamente 
ao custo adicional as opiniões divergiram, Gabriela sentia-se confortável em pagar 15€ adicionais , já 
Carla e Vera estariam dispostas a pagar 50€ pela totalidade do serviço, visto que não teriam de se 
deslocar, logo economizariam tempo e dinheiro. Américo concorda, estaria de acordo com uma valor 
entre os 40€ e os 50€ e salienta a importância de a CUF ser uma entidade confiável, contrariamente 
a outras que fornecem este tipo de serviço. Carla inicia a discussão do tópico e) afirmando que 
considera mais pertinente as consultas de especialidade pela sua diferenciação do restante mercado, 
não descurando nunca a importância das consultas de medicina geral. Gabriela acredita que 
aproveitando a mesma estrutura, faz todo o sentido disponibilizar tanto as consultas de medicina 
geral como as de especialidade. Por último, no tópico f) Emanuel pensa que tendo em conta a atual 
conjetura socioeconómica que há uma grande janela de oportunidade para este serviço. Podemos 
então concluir que todos os participantes consideram que o mercado está predisposto a aderir ao 
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serviço de consultas ao domicílio, e foram  ainda propostas algumas soluções de implementação do 
mesmo. 

4 CONCLUSÃO 

4.1 Cruzamento de dados 

Após a análise dos resultados obtidos com os inquéritos e ainda todas as conclusões retiradas do 
focus group, procedeu-se à elaboração de cruzamento de dados de questões que importam a este 
estudo. A situação profissional influencia a predisposição à aderência ao serviço de consultas 
domicílio dos hospitais CUF, pois o qui quadrado apresenta um valor inferior a 0,05. Apurou-se ainda 
que as pessoas que se encontram empregadas apresentam uma maior disponibilidade para proceder 
à utilização deste serviço, o que faz algum sentido tendo em conta o estado socioeconómico do pais. 
O agregado familiar influencia a utilização do serviço de domicílio dos hospitais CUF, as pessoas 
inquiridas cujo agregado familiar é de 4 pessoas, apresentam maior inclinação à utilização do serviço. 
O tipo de serviço hospitalar utilizado influencia a utilização do serviço, verifica-se que as pessoas que 
utilizam o serviço hospitalar privado demonstram maior intenção de utilizar o serviço domiciliário, o 
que é curioso visto que o serviço ao domicilio resolveria muitos problemas do SNS, principalmente as 
filas de espera. Ser cliente CUF influencia a adesão ao serviço, as pessoas que não frequentam os 
hospitais CUF demonstram maior intenção de usufruir do serviço domiciliário do que as pessoas que 
o frequentam. A frequência da utilização do serviço de urgências influencia a utilização do serviço de 
domicílio dos hospitais CUF, apurou-se que as pessoas que menos vezes recorrem ao serviço de 
urgências evidenciam maior disponibilidade para utilizar o serviço de domicílio. O facto de ter ou não 
filhos tem influência na aderência ao serviço, contrariamente ao que se poderia esperar, as pessoas 
que não têm filhos apresentam maior intenção de utilizar este serviço, no entanto, este resultado 
pode ser devido ao facto de apenas 18% dos inquiridos terem filhos. A importância da fidelização 
médica influencia a adesão ao serviço, verificou-se que, contrariamente ao que seria espectável, os 
utentes que dão muita importância à fidelização médica, demonstram maior intenção na utilização 
deste serviço. Será possivel afirmar com certesa que a fidelização à marca / serviço é maior nas 
pessoas que pretendem serviços mais diferenciados, customizados ou mais dirigidos, e 
consequentemente mais caros? De facto pessoas que preferem preços low cost e serviços não 
diferenciados são menos leais, pois a compra não é motivada pela relação com a marca, antes pelo 
valor a pagar. Seguindo a mesma linha de pensamento, é espectável pensar que ao oferecer este 
novo serviço diferenciado, sendo bastante menos incómodo, poderá vir a fumentar uma maior 
lealdade para com a marca CUF. O responsável pela tomada de decisão da ida ou não ao hospital 
influencia a utilização do serviço, concluiu-se que nas famílias em que as mães tomam a decisão de ir 
ou não ao hospital, existe maior propensão à utilização das consultas ao domicilio, em concordância 
com o que se apurou no focus group. 

4.2 Serviço proposto 

Após todas as elações retiradas deste estudo, concluiu-se que, genericamente, o público-alvo do 
Grupo José Mello Saúde está disposto a aceitar a adição deste serviço ao leque de serviços do 
Grupo. Relativamente ao modelo de negócio pressupõe a disponibilidade de marcações antecipadas 
de consultas de especialidade, e ainda de chamadas em formato de urgência, a prestação do serviço 
requisitado pelo médico atribuído e um pagamento adicional pelo domicilio da consulta entre os 20€ e 
30€. É de salientar que um estudo mais focalizado nos gastos seria crucial para avaliar o custo 
adicional a pagar pela consulta ao domicílio. É proposto que se forme uma rede piloto na zona de 
Lisboa, onde o grupo possui mais unidades de saúde, por exemplo no conselho de cascais, com uma 
central telefónica associada, que também daria conta das marcações online, de forma a dar resposta 
a todos os clientes que adiram ao novo serviço. Relativamente às urgências ao domicílio, seria 
necessário formar um equipa rotativa, inicialmente a trabalhar nas horas de pico, com um possível 
alargamento de horário posterior para 24 horas. No que concerne as consultas de especialidade, 
devido à antecedência das marcações acredita-se não ser necessária a formulação de equipas de 
médicos, antes fazer agendamentos no seu horário de trabalho, consoante a disponibilidade do 
médico e a necessidade do utente, contrariando assim a questão da fidelização médica, visto que o 
utente poderia escolher o médico a efetuar o serviço. Propõe-se ainda que as consultas sejam feitas 
com recurso às unidades móveis, sempre que se verificar necessidade, por exemplo, uma consulta 
de oftalmologia carece habitualmente de vários equipamentos, já uma consulta de psiquiatria, à 
partida não necessitaria de unidade móvel. Estas unidades móveis requerem um estudo exaustivo de 
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custos-beneficios, primeiramente é necessário perceber que equipamentos podem integrar este 
modelo, quer por questões logísticas, nomeadamente espaço, quer por questões inerentes à 
fragilidade do equipamento, para posteriormente averiguar quais os equipamentos que vão ser 
necessários às consultas com mais adesão. Portanto o objetivo não é ter unidades móveis todas 
munidas dos mesmos equipamentos, antes desenvolvidas segundo critérios associados a diferentes 
tipos de necessidades. 
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Resumo 

Atualmente vivemos numa era em que a publicidade nos rodeia de várias formas e onde as empresas 
esforçam-se cada vez mais para tornar eficaz a mensagem que pretendem passar (Griffin, 2002). O 
uso de métodos convencionais, como a televisão, rádio, ou até outdoors, está a tornar-se pouco 
eficaz. “Em apenas 15 anos de maturidade, a internet já mudou a sociedade humana, tão 
profundamente que os historiadores começam a comparar a Era da Internet ao Renascimento e à 
Revolução Industrial” (Libert & Spector, 2009, p.17). As gerações mais recentes nasceram rodeadas 
deste “boom” publicitário, o que as tornou imunes (Howe et al., 2013; Paul, 2001; Shakeel & Khan, 
2011). De forma a contornar este problema, surge Levinson em 1989, onde apresenta uma forma de 
minimizar este efeito e ao mesmo tempo permitir a que pequenas empresas tenham capacidade de 
competir com as maiores (Levinson, 2007). Assim, o marketing de guerrilha caracteriza-se por estar 
normalmente associado a implementações de baixo custo, que por vezes são irrepetíveis, pois 
conseguem alcançar um impacto “wow” significativo junto do grande público (Oliveira & Ferreira, 
2013). O presente estudo contribui para a literatura do marketing de guerrilha existente, realizando 
assim uma compilação acerca do desenvolvimento desta temática até aos dias de hoje. De forma a 
completar o trabalho empírico e conforme o estudo “what factors influence the usability of guerrilla 
marketing for marketing managers” realizado por Overbeek, (2012), em Amesterdão, foi realizado um 
questionário, que adaptado à realidade portuguesa, obteve a participação de 140 empresas de todo o 
país, sendo que estas diferem entre si na sua dimensão, sendo maioritariamente start-ups e PMEs, 
uma amostra que representa uma realidade do tecido empresarial português atualmente. Através 
desta investigação exploratória verificou-se que existe uma grande procura por este tipo de 
ferramentas não convencionais, tanto que, verificou-se que 86,4% da amostra já presenciou uma 
ação de guerrilha, no entanto apenas 36,4% admite já ter implementado na sua empresa, o que 
levanta a questão do porquê de uma taxa tão reduzida de utilização deste tipo de abordagem não 
convencional. Em termos culturais, Portugal é bastante adverso à mudança (Hofstede, 2001), e 
sendo o marketing de guerrilha novo, poderão os gestores Portugueses ter receio da mudança e do 
risco envolvido na implementação (Steenkamp et al., 1999). De forma a entender melhor este 
paradigma, desenvolveu-se um questionário composto por 6 partes, sendo estas: características do 
gestor de marketing, caracterização do negócio, funções de marketing, propensão para o risco, 
marketing e inovação e por fim a utilização do marketing de guerrilha. Foram utilizados os meios 
online, nomeadamente contactos através de redes sociais das empresas e e-mails institucionais para 
inquirir os participantes. Com os resultados pretende-se perceber o perfil das pessoas que 
desempenham funções de marketing e se estas propiciam o uso do marketing de guerrilha.  

Palavras-chave: marketing de guerrilha, baixo custo, start-ups, PMEs, marketing e inovação, 
propensão para o risco.  

1 INTRODUÇÃO 

A ideia do marketing não convencional apareceu na década de 1980, quando o marketing estava a 
sofrer do que se chama de "crise de meia idade" (Cova & Saucet, 2014). Para sair desta crise de 
eficiência, os gestores de marketing tiveram de encontrar novos métodos que romperam as teorias 
convencionais apresentadas na literatura. O marketing relacional apresentou-se como uma alternativa 
viável e chegou a fazer parte do novo paradigma de marketing (Grönroos, 1994). No entanto, outras 
abordagens alternativas também procuraram abordar esta tendência (Brito, 2006; Cova & Saucet, 
2014). O Marketing de guerrilha, em particular, abriu o caminho para inúmeras abordagens de 
marketing não-convencionais (Levinson, 2007). Segundo Rocha et al. (2009), a proposta do 
marketing de guerrilha é “fazer um barulho diferente”. Furar o congestionamento do mercado, onde 
milhares de produtos gritam por atenção e posicionar as marcas ali, na rua, lado a lado com o seu 
consumidor. Para vencer esta guerra, são utilizadas como armas de guerrilha a agilidade, ousadia e 
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surpresa. Porém, numa ótica dos custos, verificou-se que em cenário de globalização, há crescente 
necessidade para existirem práticas com obtenção de resultados a curto prazo, de forma a justificar 
investimentos realizados. Há também grande pressão e a concorrência é elevada, numa economia de 
mercado livre onde é difícil gerir e prever as situações. O marketing tem de realizar cada vez mais 
tarefas, pois a tendência crescente é para que os orçamentos sejam menores (Adeniyi et al., 2013). 
Atrair novos clientes e manter os clientes existentes fiéis (Grönroos, 1994) é um esforço que tem que 
ser feito. Mas desde que esta abordagem mudou, a forma de chegar até aos consumidores também 
teve que mudar. A pesquisa mostrou que as pessoas precisam de ver um anúncio até 13 vezes antes 
de entender o que é o produto e qual o seu benefício (Adeniyi et al., 2013). Paralelamente, ao 
analisar-se o tecido empresarial português, verifica-se que é um ambiente que é composto 
maioritariamente por PMEs. Segundo o estudo publicado pela Caixa Geral de Depósitos (2012), 
verifica-se que 99,9% das empresas existentes em Portugal são PMEs, ou seja, o equivalente a 
1.112.000 empresas até ao final do ano de 2011. Os dados fazem referência a uma altura em que 
Portugal passava por um período de austeridade e de forma a combater fatores como o desemprego, 
vários organismos públicos, privados, e até universidades vieram apostar em programas de incentivo 
ao empreendedorismo, permitindo assim a jovens com know-how desenvolverem ideias de negócio 
em centros tecnológicos ou incubadoras de empresas, emergindo assim as spin-offs e as start-ups. 
Prova desta emergência no tecido empresarial português, a Caixa Geral de Depósitos (2012) afirma 
que que nunca as start-ups estiveram tanto na moda como nos dias de hoje, sendo que no ano de 
2013, as start-ups tinham um peso global de 6,5% de todo o tecido empresarial português e 18% da 
taxa de empregabilidade de novos profissionais no mercado. O mesmo estudo afirma que em média 
18.800 start-ups são criadas todos os anos em Portugal, comparativamente ao volume total de 
empresas criadas que é de 30.481.  

2 O MARKETING DE GUERRILHA VS. MARKETING TRADICIONAL 

O marketing é a visão desenvolvida através de uma profunda compreensão do público alvo, do 
ambiente de negócios e da concorrência (Hiebling & Cooper, 1996; Kotler et al., 2008; Išoraitė, 2010). 
No entanto, Kotler e Keller (1994) sugerem que o marketing é a ciência onde também se promove o 
desenvolvimento da relação com o cliente, através da criação, entrega, e comunicação da proposta 
de valor, com objetivo a obter e potenciar uma possível compra. Mas tudo isto se resume à ideologia 
de Drucker (1992) em que “o verdadeiro objetivo do marketing é proporcionar a que o departamento 
de vendas seja desnecessário”, ou seja, fazer com que a marca se venda sozinha. Pires (1995) 
partilha a mesma opinião, onde acrescenta que as vantagens de compra e venda de um bem ou 
serviço, são para ambos os intervenientes. Salienta ainda que, não basta efetuar trocas, é necessário 
mantê-las ao longo do tempo, reajustando a oferta das empresas de modo a dar continuidade à 
satisfação das necessidades do público. Brito (2006) defende que o marketing procura responder a 
três critérios: identificar potenciais necessidades e/ou oportunidades no mercado; apoiar no 
desenvolvimento dessas mesmas necessidades, não apenas ao nível da conceção dos produtos ou 
serviços mas também no preço, distribuição e eventuais serviços associados; e por último, contribuir 
para uma correta e eficaz ação de promoção e comunicação. Hess e Story (2005) acrescentam a 
importância de alcançar a satisfação dos consumidores com vista a potenciar a recompra pelos 
mesmos. Para isso, Kotler (1988) e Pires (1995) defendem que as ações de marketing devem ser 
segmentadas para grupos de indivíduos com características relevantes para a situação, que só é 
possível, nos dias de hoje, graças à evolução tecnológica que vieram proporcionar aos especialistas 
em marketing, a possibilidade de segmentar o público alvo, proporcionando assim uma nova 
abordagem que outrora era inviável. Assim, começa a assumir uma importância crescente aquilo que 
se designa por one-to-one marketing e relationship marketing (Grönroos, 1994a, 1994b; Helm, 2000; 
Peppers, Rogers, & Dorf, 1999). De forma a colmatar este fator de competitividade entre as 
empresas, com base em estudos mais recentes, Godin (2005) sugere um quinto “P” ao tradicional 
marketing mix (Product, Place, Price, Promotion). Este “P” representa a “Purple Cow”, que na sua 
essência define-se como sendo algo notável, capaz de distinguir um produto e/ou uma marca, de 
entre tantos outros concorrentes (Godin, 2005).  

Noutra perspetiva, outros autores desenvolveram técnicas para distinguir de forma eficaz as marcas 
presentes no mercado, combatendo assim as estratégias até agora utilizadas: publicidade, marketing 
direto, relações públicas, entre outros (Shakeel & Khan, 2011). Inicialmente, o marketing de guerrilha 
foi adotado principalmente por pequenas empresas, conforme descreve Yuksekbilgili, (2014). Outros 
autores afirmam que o uso do marketing de guerrilha lhes permitia competir com empresas maiores 
ou empresas com orçamentos mais alargados (Fong & Yazdanifard, 2014). Conforme Kotler observa: 
"A tática de guerrilha é normalmente praticada por empresas menores contra as grandes empresas" 
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(Bigat, 2012). Levinson, em 1984, publicou a primeira edição do livro “Easy and inexpensive 
strategies for making big profit from your small business”, e que posteriormente se tornou num nome 
genérico para abordagens de marketing não tradicionais e, como o livro sugere, tem sido usado para 
estudos de estratégias promocionais. Conforme já referido, o marketing de guerrilha tira a sua força 
através da criatividade e do poder da imaginação (Bigat, 2012; Nufer, 2013). Assim, rapidamente se 
reforça como uma vantagem competitiva quando empresas utilizam estratégias deste tipo, 
especialmente no caso das PMEs (Bigat, 2012).  Ao observar então o que foi descrito até agora, 
pode-se definir marketing de guerrilha nos seguintes termos: É uma estratégia para aqueles 
empresários cujos orçamentos são baixos, mas quanto à imaginação, são excelentes (Nufer, 2013; 
Adeniyi et al., 2013). Nas ideologias tradicionais do marketing, é essencial gastar dinheiro para 
ganhar dinheiro, no entanto, com esta estratégia do marketing de guerrilha é necessário ter poder da 
imaginação (Nufer, 2013). A abordagem feita pelo marketing de guerrilha surpreende os 
consumidores através de resultados mediáticos (Bigat, 2012).  

2.1 Ferramentas do marketing de guerrilha 

O conceito de marketing de guerrilha evoluiu com o passar dos anos (Adeniyi et al., 2013). Novos 
autores (Adeniyi et al., 2013; Behal & Sareen, 2014; Cova & Saucet, 2014) inserem novas perspetivas 
nesta estratégia de marketing não convencional, de forma a explicar esta área assim como 
complementar a definição base de Levinson, em 1984. Segundo Cova & Saucet (2014), estes 
identificam que o marketing de guerrilha tem interdependência com ferramentas tais como o Viral 
Marketing (Helm, 2000), Ambush Marketing, Ambient Marketing e Stealth Marketing (Shakeel & Khan, 
2011). No entanto, Behal & Sareen (2014) referem que outras ferramentas também têm surgido, 
acrescentando assim o Marketing Sensation, Buzz Marketing e Street Marketing (Peppers, Rogers, & 
Dorf, 1999). No entanto, existe algum desacordo sobre o que faz parte ou não do marketing de 
guerrilha. Kent & Campbell (2007) integraram alguns elementos do marketing de guerrilha na sua 
definição de marketing sensation, enquanto Kaikati & Kaikati (2004) indicaram que o marketing de 
guerrilha é uma subcategoria de stealth marketing. Há ainda outros autores que afirmam que a 
principal vantagem do viral marketing é idêntica ao propósito de marketing de guerrilha, ou seja, que 
as principais vantagens são os custos baixos e a propensão para as massas (Overbeek, 2012). Ou 
seja, percebe-se então que o termo marketing de guerrilha é usado num sentido mais alargado, como 
sendo um descritor para meios não tradicionais, por exemplo: embuscada (Ambush), viral, zumbido 
(Buzz), stealth, entre outros, em que todos os tipos têm um seu objetivo em comum, ou seja, 
promover os produtos ou serviços de forma que aumente a sua eficiência entre os meios de 
comunicação tradicionais. Desta forma, apresenta-se um diagrama (figura 1) onde se pretende 
integrar todas as técnicas consideradas relevantes para o marketing de guerrilha. 

Na definição da palavra word-of-mouth, que em português significa boca-a-boca, é descrita uma das 
técnicas de marketing mais eficazes, porém menos entendidas (Helm, 2000). No sentido lato da 
palavra refere-se à comunicação informal, tanto positiva quanto negativa, entre os indivíduos sobre as 
características de um fornecedor e/ou seus produtos/serviços (Helm, 2000). Costuma-se supor que 
em casos em que o word-of-mouth é negativo, ou seja, quando contém uma mensagem menos 
positiva sobre uma determinada marca ou produto, tende-se a propagar ainda mais eficazmente do 
que comparativamente com uma mensagem de word-of-mouth positiva (Helm, 2000). Isso faz com 
que o word-of-mouth seja um fenómeno arriscado para aqueles que não conseguem 100% de 

satisfação do cliente (Helm, 2000).  

Conforme mencionado anteriormente, outra técnica proveniente deste grupo é o buzz marketing. Carl 
(2006) faz a distinção entre word-of-mouth e buzz Marketing da seguinte forma – word-of-mouth pode 
ser um acontecimento natural com repercussões que não foram intencionalmente planeadas e sobre 
um tema livre, não necessariamente relacionado com o contexto de marca/produto, enquanto que o 
buzz marketing parte do mesmo princípio, no entanto existe toda uma estratégia por detrás dos 
acontecimentos, previamente planeados, com o objetivo da divulgação da marca/produto desejado. 
Assim, o buzz marketing, é considerado também como um dos três pilares de base do marketing de 

guerrilha, conforme descreve Levinson (2007). 
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Figura 1 - Diagrama das 8 forças de guerrilha (elaboração própria) 

Segundo Cruz (2010), PR Stunt consiste na criação de uma história original, que seja mediática, de 
forma a alcançar grande visibilidade e notoriedade da marca ou produto em questão. Em virtude da 
procura incessante de notícias por parte da televisão, rádio e jornais, esta modalidade de guerrilha é 
estudada e planeada com o intuito de adquirir publicidade de forma inteiramente gratuita, bem como 
usufruir da credibilidade transmitida por estes meios de comunicação, presumivelmente imparciais 
(Leite, 2012). Desta forma, PR Stunt é muito parecido com o principio do buzz marketing, porém com 

foco nos órgãos de comunicação social e nas relações publicas. 

O viral marketing refere-se a uma técnica de promoção que utiliza as redes sociais existentes, a fim 
de aumentar a notoriedade da marca. Caracteriza-se também por ser transmitido de forma voluntária, 
ou seja, depende de uma passagem de informação de pessoa para pessoa (Fong & Yazdanifard, 
2014; Jurca, 2010; Kaikati & Kaikati, 2004).  No entanto, a mensagem não proliferará a menos que 
seja interessante, engraçada ou incomum. O marketing viral está a explorar um dos fatores mais 
importantes de influência na decisão do consumidor, que é a recomendação pessoal (Kaikati & 
Kaikati, 2004). A tendência atual do marketing viral também tem sido alimentada pela crescente 
popularidade de plataformas de rede sociais como por exemplo o Facebook, partilhando-se entre si 
mensagens de marketing com apenas um clique (Fong & Yazdanifard, 2014). 

Relativamente ao ambush marketing, este ocorre quando não-patrocinadores tentam obter benefícios 
disponíveis através de patrocinadores oficiais (Crow & Hoek, 2003). É uma estratégia que tem por 
princípio associar-se a um acontecimento, sem que a organização desse mesmo acontecimento 
tenha uma relação oficial ou diretamente acordada (Jurca, 2010). É também caracterizado como 
parasitic marketing (Cova & Saucet, 2014). No entanto, Crow & Hoek (2003) e Meenaghan (1998a, 
1998b) questionam se o ambush Marketing é uma prática "imoral e ilegal”. Previsivelmente, os 
gestores de eventos e patrocinadores oficiais têm considerado como imoral, porque ameaça a sua 
capacidade de vender eventos ou recuperar os investimentos realizados nestes (Crow & Hoek, 2003). 

Quanto ao stealth marketing, também intitulado de undercover ou unconventional marketing, é uma 
forma de comunicação que tem origens em publicidade subliminar (Kaikati & Kaikati, 2004; Roy & 
Chattopadhyay, 2010). “Stealth marketing is a deliberate act of entering, operating in, or exiting a 
market in a furtive, secretive or imperceptible manner, or an attempt to do so” (Roy & Chattopadhyay, 
2010, p.71). O objetivo deste tipo de marketing é o de promover um produto ou serviço sem 
apresentar claramente o nome da marca. Os consumidores confrontados com este tipo de operação 
não compreendem de imediato que marca está por trás da campanha, despertando assim o interesse 
e curiosidade, cativando a atenção do espetador (Cova & Saucet, 2014).  

Já o ambient marketing define-se como sendo uma forma complexa de comunicação corporativa que 
usa elementos do espaço físico circundante ou do ambiente (Pavel, Cătoiu, 2009) em que se aplica 
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este tipo de prática, com o intuito de transmitir mensagens que provoquem o envolvimento do cliente 
(Jurca, 2010). Por outras palavras, promove um produto ou um serviço através da personalização de 
um espaço público ou objeto (Cova & Saucet, 2014).  

O sensation marketing define-se como sendo uma tática de marketing que procura surpreender as 
pessoas em locais públicos com ações que vão para além do que aquilo a que se sentem habituadas, 
criando assim sensações, como o nome indica. As pessoas em redor da ação são surpreendidas e a 
tendência é envolverem-se na ação, devido a ser um acontecimento incomum e “espetacular” 
(Hoffman & Hoffman, 2011). No entanto, conforme explica Nufer (2013), é bastante semelhante à 
técnica de ambient marketing. No entanto, regra geral, difere no seguinte aspeto – as atividades de 
sensation marketing são ocorrências de uma só vez apenas, e não repetíveis. O objetivo passa por 
os consumidores e a produção de um efeito "aha" ou um "wow". Esta forma de marketing de guerrilha 
também faz uso de multiplicadores, como a divulgação nos media e efeitos virais, a fim de impactar o 

maior público possível com o acontecimento (Hoffman & Hoffman, 2011). 

Por fim, o termo astroturfing deriva da palavra inglesa “turf” (relva) e traduzido à letra significa “relva 
artificial”. Esta designação metafórica ganha consistência quando a interpretamos como mais uma 
ferramenta de guerrilha, que caracteriza uma ação que aparentemente assume o rosto de um 
movimento ou manifestação popular sem que por vezes os seus intervenientes se apercebam (Silva, 
2012). No entanto, Rodrigues (2010) acrescenta dizendo que esta modalidade consiste na 
mobilização de grupos constituídos por populares que, hipoteticamente, encontram-se unidos a 
defender uma causa em que acreditam. No entanto, o desejo de uma empresa em promover uma 
marca, um produto ou serviço é a base deste movimento. 

3 FATORES QUE INFLUENCIAM O USO DO MARKETING DE GUERRILHA 

Conforme descreve Levinson (2007), o marketing de guerrilha tem um grande impacto no público alvo 
quando este é bem usado. Desta forma houve necessidade de perceber quais os fatores que possam 
influenciar o uso desta estratégia. Com base no estudo desenvolvido por Overbeek (2012), foi 
desenvolvido um modelo conceptual com vista a estudar 7 fatores que possam influenciar o uso desta 
estratégia em ambiente organizacional, fatores esses que possam ser relacionados com 
características organizacionais, ou características do capital humano, ou seja, os gestores de 
marketing propriamente ditos (ver figura 2). 

 

Figura 2 – Modelo concetual fatores que influenciam o uso o marketing de guerrilha (elaboração própria). 

4 METODOLOGIA 

Foi desenvolvido um questionário com base no proposto por Overbeek (2012), nomeadamente 
desenvolveu-se uma base de medida (questionário online) composta por 6 subcategorias (dados 
pessoais do inquirido, caracterização da empresa, funções de marketing, propensão para o risco, 
marketing e inovação, utilização do marketing de guerrilha). Seguindo-se uma abordagem e análise 
quantitativa foi possível inquirir responsáveis em 140 empresas de todo o país, sendo que é uma 
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amostra composta maioritariamente por PMEs e start-ups. Para caracterizar a amostra foram 
utilizadas: análise descritiva (nomeadamente frequências), médias, desvios padrão e gráficos 
ilustrativos. Para validar as hipóteses foram utilizadas como funções, a regressão linear simples e 
múltipla, bem como testes ANOVA. Utilizaram-se também as funções de Qui-quadrado e Alfa de 
Cronbach. Cada fator de análise foi construído com base em afirmações do questionário com o uso 
de uma escala de resposta de 1 a 5, e, posteriormente, de acordo com o estudo de Overbeek (2012), 
efetuou-se uma análise da consistência dos itens com base no índice de Cronbach (ou alfa de 

Cronbach). Os fatores em análise são: Propensão para o risco (=0,750), Capacidade de inovação 

(=0,649), e Usabilidade do marketing de guerrilha (=0,602), respetivamente. Desta forma foram 
criadas 7 hipóteses (figura 2, sendo as relações sempre relações positivas). No entanto, foi também 
analisada a perceção da estratégia de marketing de guerrilha, se têm conhecimento e se já utilizaram 
na empresa onde trabalham.   

4.1 Caracterização da amostra 

Os inquéritos foram recolhidos com bastante insistência da parte dos investigadores, a partir de uma 
base de dados de empresas existente, o que considerando os tempos difíceis que atravessamos é 
compreensível, isto é, as empresas não têm muita disponibilidade para responder a inquéritos. As 
empresas foram ainda levadas a responder ao inquérito pela promessa de se fornecer os resultados 
do estudo a quem participar. A amostra tem empresas de principais cidades Portuguesas, de várias 
indústrias, que contactadas se disponibilizaram a participar, numa amostra de conveniência (não 
estratificada, mas de acesso mais fácil e rápido). 

Caracterizando os inquiridos, com base nas grandezas apresentadas na tabela 1, quanto ao género, 
foram inquiridas 74 pessoas do sexo masculino (52,9%), enquanto que do sexo feminino foram 
apenas inquiridas 66 pessoas (47,1%). Relativamente às habilitações académicas (tabela 1), pode-se 
observar que mais de metade da amostra (52,9%) possuem o grau de licenciado, seguido de 33,6% 
dos inquiridos que possuem o grau de mestre. Relativamente à especialização da formação dos 
inquiridos, pode-se observar que as especializações que se destacam da amostra, por ordem 
decrescente, são: Marketing (26 pessoas, ou seja, 18,6%); Design (n=22, ou seja, 15,7%); Gestão 
(n=15, ou seja, 10,7%) e por fim, Comunicação e Tecnologias de Informação e Comunicação com 11 
pessoas cada, o equivalente a 15,8% da amostra. Relativamente à idade dos inquiridos está 
compreendida entre 21 e 57 anos, em média os inquiridos têm 31,19 anos (SD=7,332). Relativamente 
à presença geográfica, verifica-se que Aveiro e Lisboa têm a mesma representação na amostra, 
sendo que cada cidade em separado representa 27,9%, ou seja, faz um total de 78 empresas só 
nestas duas cidades. Relativamente à cidade do Porto, esta tem também uma presença relevante, 
pois representa 25% do total da amostra, ou seja, um total de 35 empresas. Bragança e Guarda 
representam a minoria, sendo que cada cidade tem apenas uma empresa representada na amostra.  

Tabela 1 - Estatísticas descritivas quanto ao Género e Habilitações Académicas (elaboração própria) 

 N % 

GÉNERO 
Feminino 66 47,1 

Masculino 74 52,9 

HABILITAÇÕES 

ACADÉMICAS 

2º ciclo do ensino básico 1 0,7 

3º ciclo do ensino básico 1 0,7 

Ensino secundário Nível 3  7 5,0 

Ensino secundário Nível 4 3 2,1 

Pré-secundário 6 4,3 

Licenciatura 74 52,9 

Mestrado 47 33,6 

Doutoramento 1 0,7 

 

Quanto à área setorial da empresa (tabela 2), foram agrupadas por categorias, para ser de mais fácil 
compreensão a análise da dispersão dos dados. Assim, através desta métrica, pode-se observar que 
o setor com presença maioritária é o da “Roupa e/ou acessórios de moda”, com 26 empresas, ou seja 
o equivalente a 18,6% do total da amostra. No entanto, no setor do “Hardware, Sofware ou Apps”, 
existe uma presença de 17,9% do total da amostra, ou seja, 24 empresas. Quanto ao setor da 
“Publicidade, Branding, Design e Comunicação” existem 24 empresas representadas, o que equivale 
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a 17,1%.  Por fim, também com bastante relevância, destaca-se o setor das “Bebidas”, onde estão 
representadas 13 empresas, sendo estas o equivalente a 9,3% da amostra total representada neste 
estudo.   

Relativamente à tipologia da empresa (tabela 2), ou seja, dimensão e tipo, com base na opção de 
resposta apresentada no questionário, verifica-se que existe uma forte presença de microempresas 
(n=61; 35%), start-ups (n=49, 35%), pequenas empresas (n=15; 10,7%) e spin-offs (n=7; 5%). É 
importante frisar que apesar de as start-ups e spin-offs não se caracterizarem por tamanho conforme 
se caracteriza as PMEs, estas são micro e pequenas empresas, sendo que nenhuma das supra 
mencionadas na amostra tem mais que 50 trabalhadores. Relativamente à opção Outro, obteve 5,7% 
das respostas, ou seja, 8 empresas que não se enquadram na escala apresentada. Estas empresas 
caracterizam-se por ser grandes empresas (mais que 250 trabalhadores), negócios familiares e 
associações sem fins lucrativos.  

Por fim, relativamente ao target da amostra (business-to-business ou business-to-consumer, ver 
tabela 2), foram apresentadas 4 opções de resposta no questionário, ou seja, empresas B2B, B2C, 
ou “ambas com mais foco em B2C” ou “ambas mas com mais foco em B2B”, em que 22,1% (n=31) 
indicou que se caracterizam como sendo empresas que atuam no setor B2C, ou seja, para 
consumidores finais, enquanto que no setor B2B existe uma presença de 21,4% (n=30) (marketing 
industrial). No entanto, o restante da amostra, 56,4% (n=79) mostra claramente que tem presença 
nos dois setores. Porém, dos 56,4% da amostra 30,7% tem mais foco no setor B2C enquanto que o 
restante tem mais foco no setor B2B. Pode-se interpretar que as empresas inquiridas não têm grande 
perfil para investir em apenas um target, ou seja, tendencialmente as empresas têm por estratégia 
atuar em ambos os targets (B2B e B2C). 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas quanto à Área setorial, Tipologia de empresa e target. (elaboração própria) 

 N % 

Á
R

E
A

 S
E

T
O

R
IA

L
 

Agência de Moda 1 0,7 

Arquitetura, Construção, Ferramentas 3 2,1 

Artigos de Desporto 2 1,4 

Bebidas 13 9,3 

Brinquedos e Gifts 2 1,4 

Decoração e Lar 7 5,0 

Eletrodomésticos 1 ,7 

Gestão/Consultoria/Formação 8 5,7 

Hardware, Software ou Apps 25 17,9 

Hotelaria e/ou Alojamento 6 4,3 

Lazer, Arte e Entretenimento 3 2,1 

Produtos Alimentares 9 6,4 

Produtos Biológicos 2 1,4 

Publicidade/Branding/Design/Comunicação 24 17,1 

Roupa e/ou Acessórios de Moda 26 18,6 

Saúde e bem estar 8 5,7 

T
IP

O
L

O
G

IA
 D

E
 E

M
P

R
E

S
A

 Micro Empresa (menor ou igual a 10 trabalhadores e/ou volume de 
negócios anual ou de balanço total anual menor ou igual a 2 
milhões de euros) 

61 43,6 

Outro 8 5,7 

Pequena Empresa (menor ou igual a 50 trabalhadores e/ou volume 
de negócios anual ou de balanço total anual menor ou igual a 10 
milhões de euros) 

15 10,7 

Spin-off (nova empresa, de pequena dimensão e com alta 
tecnologia, cujo capital intelectual teve origem num laboratório de 
I&D, numa empresa privada ou em institutos públicos/privados de 
pesquisa) 

7 5,0 

Start-up 49 35,0 

T
A

R
G

E
T

 Ambos, porém com mais foco em consumidores finais (B2C) 43 30,7 

Ambos, porém com mais foco em empresas e/ou revendedores 
(B2B) 

36 25,7 

Consumidores finais (B2C) 31 22,1 

Empresas e/ou revendedores (B2B) 30 21,4 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Da amostra utilizada para o estudo, verificou-se que apenas 12,1% admite que nunca presenciou 
uma ação de guerrilha (n=17), sendo que a maioria (n=121) admite já ter observado uma ação deste 
tipo. No entanto, destas empresas, apenas 36,4% admitem já terem utilizado este tipo de estratégia 
na sua empresa (n=51), o que deixa 63,6% da amostra divididas entre “não usaram” e “não têm 
conhecimento se anteriormente foi usado na empresa”. Em termos culturais, Portugal é bastante 
adverso à mudança (Hofstede, 2001), e sendo o marketing de guerrilha novo, poderão os gestores 
Portugueses ter receio da mudança e do risco envolvido na implementação (Steenkamp et al., 1999). 

Com base no modelo concetual proposto por Overbeek (2012), foi desenvolvido um novo modelo que 
proporcionou testar se novos fatores existem (ver figura 2), para além dos propostos pelo Overbeek 
(2012), e onde se subdividiam em dois grandes grupos, ou seja, fatores organizacionais e fatores 
relacionados com o capital humano (elaboração própria). Ao analisarmos os resultados caso a caso, 
verificou-se que, por exemplo, na hipótese 1 “o tipo da empresa influencia positivamente o uso do 
marketing de guerrilha”, os resultados indicam que as start-ups usam mais o marketing de guerrilha 
que as restantes (micro empresas e pequenas empresas). Ou seja, verifica-se que as start-ups, 
caracterizando-se como tendo um curto período de atuação, adotam mais este comportamento 
eventualmente devido ao facto que novas empresas, apesar do seu tamanho, têm maior propensão 
ao uso deste tipo de estratégias, uma vez que, como são recentes no mercado, usam-na de forma a 
serem “vistas” e tentam assim estratégias menos convencionais, porém mais eficazes (Levinson, 
2007).  

Quanto à hipótese 2 proposta “um orçamento de marketing reduzido influencia positivamente o uso 
do marketing de guerrilha”, rejeita-se H0, sendo que não se verifica na amostra presente que o 
orçamento de marketing existente influencia o uso do marketing de guerrilha, o que contraria o que é 
proposto por Levinson (2007). Uma das principais razões que possam apontar para este tipo de 
acontecimento (ausência de correlação entre as variáveis) pode estar diretamente relacionado com o 
volume de negócios e o investimento em marketing, isto é, verifica-se que face ao volume de vendas, 
46,45% dos inquiridos consideram que o orçamento de marketing atualmente praticado na empresa é 
demasiado baixo, enquanto que apenas 25% considera ser demasiado alto.  

Relativamente à hipótese 3 “quanto mais o gestor de marketing estiver disposto a arriscar, melhor 
será a capacidade de usar o marketing de guerrilha”, apurou-se que não é significante, sendo que 
apenas 0,5% da variabilidade é que é explicada. No entanto, verificou-se também, através de dados 
cruzados, que 39,28% da amostra (n=55) considera que se sentirá bastante confiante em utilizar uma 
estratégia de marketing de guerrilha, mesmo nunca tendo usado anteriormente, o que mostra uma 
disponibilidade para assumir um nível de risco relativamente à utilização de uma estratégia que não 
se domina.  

A hipótese 4, “a inovação influencia positivamente o uso do marketing de guerrilha” através da 
regressão linear simples que se efetuou, verificou-se que a capacidade de inovação explicou 6,8% da 

variabilidade total (R2=0,075, F=11,139, p-value=0,001) e (=0,273; t=3,337; p-value=0,001). Foi 
necessário criar uma variável moderadora (Capacidade de Inovação x Propensão para o Risco) em 
que se verificaram as seguintes condições: 

 Há uma correlação para a variável risco, mas a relação não é significativa entre a vontade de 

assumir riscos e a usabilidade do marketing de guerrilha (=-0,419; t =-1,451; p-value=0,149). 

 Há uma correlação para a variável inovação mas a relação não é significativa entre a vontade 

de inovação e a usabilidade do marketing de guerrilha (=-0,149; t =-0,455; p-value=0,650). 

 Há uma correlação positiva para a variável moderadora mas a relação não é significativa 

(=0,725; t =1,403; p-value=0,163). 

Quanto à hipótese 5, “a escolaridade do “gestor de marketing” influencia o uso do marketing de 
guerrilha” verificou-se que H0 rejeita-se, ou seja, a escolaridade do “gestor de marketing” não 
influencia diretamente o uso do marketing de guerrilha. Porém, verifica-se que da amostra 
apresentada, destacam-se pessoas formadas (ao grau de licenciatura e mestrado) em Marketing 
(18,7%), Design (15,7%), Gestão (10,4%) e Tecnologias da Informação e Comunicação (7,9%). 
Pode-se concluir que são as quatro áreas fundamentais, ou pelo menos a necessidade existe em ter 
conhecimento nestas quatro áreas atualmente. Devido à dimensão das empresas essencialmente, 
um colaborador que tenha estas quatro competências tem uma vantagem competitiva face aos 
restantes, no que toca a hardskills. No entanto, apesar de serem áreas distintas, complementam-se 
entre si, principalmente para aqueles que querem trabalhar na área do marketing, pois um gestor de 
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marketing hoje necessita não só de ter aptidões a nível tecnológico (redes sociais, gestão de 
conteúdos online, viral marketing, entre outros), como também capacidade para desenvolver 
conteúdos gráficos (publicidades, suportes de comunicação, entre outros), porque conforme se pôde 
observar anteriormente, o orçamento de marketing é reduzido, e as empresas não têm capacidade de 
ter capital humano diferenciado capaz de abraçar cada fase deste processo, por isso, conclui-se que 
são quatro áreas a ter em consideração.  

Por fim, para as hipóteses 6 (F=3,437; p-value=0,066) e 7 (F=0,239; p-value=0,625) (figura 2, idade e 
dimensão da equipa de marketing como sendo influenciadores do uso do marketing de guerrilha), 
verificou-se que não existe significância, ou seja, a idade e a dimensão da equipa de marketing não 
influenciam o uso do marketing de guerrilha. No entanto, relativamente à idade dos inquiridos, 
verificou-se que as idades dos gestores de marketing são maioritariamente entre os 21-30 anos de 
idade (47,85%), o que permite concluir que no marketing e nos tipos de empresas em estudo, 
provavelmente iremos encontrar pessoas jovens.   

É de salientar que, apesar de este estudo ter como base o estudo desenvolvido por Overbeek (2012), 
existem alguns fatores que não poderão ser comparados, principalmente por se tratarem de amostras 
com características diferentes, dimensões diferentes, por se ter abrangido a amostra a empresas que 
não tenham usado ferramentas de marketing de guerrilha, assim como se tratarem de amostras de 
países diferentes, o que poderá levantar questões relacionadas com o facto de outros fatores 
poderem condicionar o estudo, nomeadamente aspetos relacionados com a cultura do país, cultura 
organizacional, ou até mesmo psicológicos, que poderão ter influência, ou não. Independentemente 
dos resultados obtidos a literatura aponta vários indícios de que estes fatores, principalmente os 
fatores apresentados por Overbeek (2012), influenciam o uso do marketing de guerrilha.  

6 Pesquisas futuras 

Numa pesquisa futura sobre o mesmo tema, seria interessante focarem-se em recolher dados 
estatísticos de forma estratificada, de forma a permitir criar uma representatividade das empresas, e 
poderia ser feito através de um dos seguintes parâmetros: pelas cidades do país, pelo tipo de 
empresa, tamanho da empresa, pelo setor, pelo volume de vendas ou pelo uso do marketing de 
guerrilha, por exemplo. Em termos teóricos, verifica-se que o marketing de guerrilha hoje tem uma 
implementação em muito maior escala, naturalmente também em Portugal, do que na altura em que 
foi criado por Levinson (1989), e onde se apresentam muitas ferramentas e subcategorias 
relacionadas com a temática. Desta forma seria interessante aprofundar o estudo da temática mas de 
uma forma mais focada em cada uma das ferramentas apresentadas na figura 1, ou seja, fazer oito 
estudos mas replicados a cada ferramenta do diagrama das 8 forças do marketing de guerrilha. 
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Abstract 

The euro zone and more specifically the group of countries formed by Greece, Italy, Portugal, Spain 
and Ireland called GIPSI, are crossing one of the biggest crises since the Great Depression. In order 
to help these most affected countries, a set of international organizations (IMF/ECB/EC) known as 
Troika, have joined efforts to tackle the financing difficulties and create political reforms in order to 
restore the independence and economic growth of the mentioned countries. As such, the actions and 
communications of these organizations have been enjoying greater visibility and interest from 
investors. Taking this into account, in this work we study the impact of the news of Troika on stock and 
bond markets of GIPSI countries, with a greater focus on the Portuguese market. In Portugal we found 
no evidence that the news directly related to the actions and communications of Troika had significant 
impacts, both in the stock and bond market. However, the news of an international character of the 
crisis, relating to other affected countries, significantly impacted the PSI 20, especially when they were 
good news, as well as other news related with assessments or announcements of support or criticism 
from other European and global organizations and leaders of countries involved in helping the affected 
countries and macroeconomic announcements. Here however, the impact was greater in the bad 
news case. In the bond market, again we find significant effects of the same types of news as well as 
news on the measures taken by the Portuguese Government and other government agents. In the 
other markets, Spain and Greece have significant impacts on stock and bond market, which leads us 
to confirm previous studies that news related to the crisis have effects beyond the targeted country 
and significantly impact other markets, particularly the most affected ones.  

Keywords: Stock Market, Bond Market, News, Troika, Crises, GIPSI.  

1 INTRODUCTION 

The crisis that much of the euro area is currently experiencing is one of the largest in recent times 
worldwide, having been originated in high-risk mortgage credit sector (subprime). In 2006, this type of 
loan represented 10% of the US mortgage market. The collapse of the bubble real estate in the US 
has revealed completely the weaknesses of this type of market. The average default rate increased 
from around 11% in early 2006 to over 20% in 2008. 

There is interest for some time to realize how macroeconomic news affects the financial markets, 
which has become even more important in recent years. This interest further increased with the crisis 
that hit Europe with the sovereign crisis since September 2009. In particular, the interest on the links 
between the news and the behavior of both stocks and bonds increased when the Greek government 
revealed that the public deficit would be significantly higher than originally planned (Caporale et al., 
2014b; Kosmidou et al., 2014; Bhanot et al, 2014.). However, these initial difficulties faced by Greece 
quickly spread to other countries of the European Monetary Community, especially Ireland, Italy, 
Portugal and Spain. This set of five countries is now collectively known as the GIPSI

14
, and organisms 

were created (the European Financial Stabilization Mechanism and the Organization for European 
Financial Stability - European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) and the European Financial 
Stability Facility (EFSF)) to help economies that were experiencing serious financial imbalances and 
facing liquidity constraints and risk of insolvency (Caporale et al., 2014). 

In late 2008, the financial crisis began to hit the real economy. To address this crisis, the governments 
of the most affected states have coordinated measures and policies with a committee named of 
Troika, consisting of three international organizations: the European Commission, the European 
Central Bank and the International Monetary Fund. Events of this magnitude, generate enormous 
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interest from the media and the news multiply every day around the globe, becoming almost 
impossible to investors remain indifferent to the economic and financial events that have derived from 
here. In view of this, several have been the studies over the years that have focused on the impact 
that public announcements and news in the media have on investor behavior and how they react to 
them (Klibanoff et al., 1998; Stromberg, 2004; Gentzkow and Shapiro, 2004; Reuter and Zitzewitz, 
2006). 

Having all these factors into account, and the power and influence that these organizations have 
gained during the crisis, the main contribution of our study was to study, based on daily data, the 
positive and negative effects of news released on and by the Troika on both stock indices and bond 
indices from five countries of the European Economic and Monetary Union. The main goal was to 
study the impact of news from Troika in the most affected financial markets and covered by its 
programs including Spain, Greece, Italy and Ireland, being the main focus to analyse the Portuguese 
market. 

Thus, we divided up these news on several types: actions and announcements from Troika, 
Government actions and announcements, actions and third-party ads related to the rescue plans, as 
well as macroeconomic announcements and international news (related to the rescue plans in other 
countries) and to study its effect on the Portuguese capital market, both over bonds as well as over 
stock market indices representative of each country. It will also be made the separation between good 
and bad news and we test the impact of both. Finally, we tested the effect of international news in the 
markets of the other countries mentioned earlier (GISI). 

Both in the shareholder as well as bond markets, the international character of news had significant 
impacts, in the Portuguese market and also in the Spanish and Greek markets, which shows evidence 
of an effect of "spread" among the most affected markets. The bond market showed to react more 
strongly to virtually all types of news compared to the equity market. Note also that, in general, the 
good news had greater impact in face of bad news.  

The rest of the paper is divided as follows. Section 2 provides a brief literature review, with an 
overview of the impact of the media in society and also how news affects returns in terms of financial 
markets. We will also address the impact that organizations that make up the Troika have on the 
economy and finally, we present empirical studies focused on the effect of the news related to these 
organizations in the markets. Section 3 describes the data sample used in the empirical analysis, as 
well as the selection criteria and classification of the same beyond the applied methodology. In section 
4 we present the results and the corresponding analysis and finally in section 5 the main conclusions 
are to be discussed.  

2 LITERATURE REVIEW 

The media like newspapers and television play a key role in disseminating information to a wide 
audience and especially for private investors. For this reason, a number of studies have analysed the 
effect that these media have on how the public makes its decisions. Cutler et al. (1988), pioneered the 
study about this impact on the equity market, through the vector autoregressive model (VAR), where 
the authors evaluated the contribution of news about macroeconomic aspects, in explaining the 
variance of returns, however, found evidence that this kind of news hardly explain the variance in 
those returns. 

Already Chan (2003) using a headlines database on individual firms, analysed monthly returns after 
public news over a given company. Through the Event Studies methodology considering a window of 
up to 36 months after the news, noted that there is connection between the news and stock returns, 
and "stocks with related news exhibited a momentum effect, while stocks with no news didn’t" (pp . 
224). It also suggests that this effect is more prevalent after the bad news that after a good and 
investors react slowly to this type of information. He also noted that stocks with unaccompanied news 
tend to negatively reverse after extreme price increases and positively in extreme descents. Tetlock 
(2007) using the contents of a known column for the Wall Street Journal, applied the VAR model to 
study the "interactions between the media and the activity of the equity market", having found 
evidence that the great pessimism of the press leads to a negative pressure in prices, followed by a 
reversal and that "unusually high or low levels of pessimism of the press, lead to a temporary increase 
in transaction volume in the market" (p. 1166), once again giving strength to the impact that the press 
has in this type of assets. They also concluded that the impact of pessimism increases in small stocks, 
which are in most cases associated with a higher property by individual investors. 
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If there is a clear influence of the media on the financial market, it is expected that during periods of 
financial crisis, the news arising from regulatory market entities have a greater pressure in making 
investors' decisions. There are so far studies attempting to demonstrate the impact that institutions like 
the International Monetary Fund, the European Central Bank and the European Commission (IMF / 
ECB / EC) have on the economy, as well as its relevance to the financial markets. Kho and Stulz 
(1999), through Event Studies, studied the effects of IMF programs in banking stocks during the Asian 
crisis, finding evidence that, especially in Korea, announcements of IMF programs created impact, 
with banks with greater exposure in the United States to gain about 7%. Later Dong et al. (2000) using 
the same methodology, studied the impact of such ads in the stocks of banks in the United States, 
reaching conclusions similar to those of Kho and Stulz (1999), with the stocks under review answering 
positively to events related to IMF bailouts. 

Evrensel and Kutan (2007) sought to compare the impact of news related to the IMF in the returns of 
the companies of financial and non-financial sectors in Indonesia, South Korea and Thailand. As Hayo 
and Kutan (2005), the method of estimation used was the GARCH model and reinforced the findings 
of previous studies that there is actually a significant impact of such news. In the financial sector of 
Thailand, there was an observed decline in the day trading announcement with the IMF and during the 
window of that negotiation, and this situation reversed in the program approval day. In Indonesia, 
there was an increase in the day trading announcement and the day of approval, with no impact in the 
window between the two. Finally in Korea, the conclusions are the same except it was registered a 
decline in prices in the trading window. For non-financial sectors in Indonesia and Thailand, the stocks 
of cyclical consumer goods companies and non-cyclical services, reacted favorably to trading news 
and approval of IMF programs. In South Korea all sectors showed a general increase in returns. 

More focused over the crisis in the Eurozone, Kosmidou et al. (2014) studied the impact of the Troika 
bailout programs in various sectors of the Greek equity market. Through the methodology Event 
Studies, concluded that the real economy reacted more than the banking and finance sectors to 
specific types of news announcement when considered in isolation and indicate that the Troika's 
actions have played an important role in influencing the systematic risk of the companies in the sector 
of banking and financial, leading to positive changes in the risk of companies in these sectors. Finally, 
concluded that government officials’ actions only have a significant impact on the risk of banking 
stocks. 

We also managed to find in the literature studies on the impact of news on government bonds. Most 
studies have been applied to the US using government bonds mostly. For example, the results 
obtained by Gurkaynak et al. (2005) show that long-term interest rates respond to the unexpected 
component of macroeconomic news released on the market and monetary policy announcements. 
More recently, Altavilla et al. (2014) argue that the ads explain a high percentage of fluctuations in the 
yield of the bonds, more in the case of data frequency is quarterly than daily, which suggests that 
macroeconomic news has a persistence effect on interest rates of bonds, reflecting this in their price. 

Other recent authors explore the impact of news over stock and bond indexes. In order to succeed in 
analyzing the behavior of stock index returns and bonds, to news from IMF, ECB and EC, we use the 
family of GARCH processes due to the ability of them to capture some common behavior of financial 
time series as the persistence and volatility clusters (Evrensel and Kutan, 2007, 2008; Hayo and 
Kutan, 2005; Bhanot et al, 2014). Bhanot et al. (2014) examined the impact of changes in interest rate 
spreads of Greece on the abnormal returns of the financial sectors of Portugal, Spain and the 
Netherlands, during the debt crisis that hit Greece. The authors concluded that spread increases have 
negative impact on the returns of other countries, in part due to news about rating decreases or other 
unfavorable ads about Greece. Also the authors used a GARCH model to produce the results as do 
Büttner and Hayo (2012). The latter’s use it to check the impact of macroeconomic news on financial 
markets (daily changes in spreads of euro zone interest rate for government bonds to 10 years, daily 
changes of interbank interest rates for 3 and 12 months, first differences in exchange rates and the 
stock market index) of Czech Republic, Hungary and Poland. 

Using the same type of news as Beetsma et al. (2013), Caporale et al. (2014a) focused on the effects 
on stock returns for eight countries outside the euro area, finding that positive news (negative) have 
positive (negative) effects in all cases. On the other hand Caporale et al. (2014b) estimated a vector 
autoregressive model VAR-GARCH (1,1) to examine the effects of positive and negative news on 
interest rate differentials, using the German market as a reference and government bonds at 10 years 
issued by eight countries of the European Monetary Union (Belgium, France, Greece, Ireland, Italy, 
Netherlands, Portugal and Spain) during the period from January 4, 1999 and March 28, 2014, with 
daily frequency. For comparative purposes, they also used bivariate models to analyze the impact of 
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positive and negative news separately. Compared to Beetsma et al. (2013), the authors' analysis has 
covered a longer period also considering the broadcasts effects over average and volatility. Caporale 
et al. (2014b) conclude that negative news have significant positive impacts on interest rate 
differences across the GIPSI group of countries, except in Italy before 2008. The markets respond 
more to negative news and their reaction appears to have increased in recent times of financial crisis. 
Finally, conditional correlations between interest rate differentials and bad news are significant and 
positive, and its increase in absolute value during the financial crisis, especially in GIPSI indicates 
greater sensitivity of these spreads to news with a negative impact (bad). 

Still analyzing the impact of the news but with a GARCH methodology, Hayo and Neuenkirch (2013) 
studied the effect of monetary policies of the US and macroeconomic announcements in money 
markets, asset and exchange rates in Argentina during the period January 1998 to July 2007. They 
first show that both types of news have a significant impact on all markets, but there are different 
significant reactions in these. More recently and using the bond market, Moessner (2014) studied the 
sensitivity of interest rates on Canada's government bonds to US macroeconomic surprises, 
comparing the results based on the UK markets (UK) and the USA. The author found that bond rates 
sensitivity to domestic news was reduced to short-term maturities, more in Canada than in the UK and 
the USA. 

To conclude, there is empirical evidence that supports an asymmetric behavior of the markets to good 
and bad news, and there was also with respect to Troika news for each of the GIPSI. As Veronesi 
(1999) concludes, stock prices tend to over react to bad news in good times and the sub react to good 
news in bad times. DeFond and Zhang (2014) found that bond prices absorb bad news about earnings 
surprises in a shorter space of time than the good news. Also find that bond prices anticipate the 
information about bad news provided by the changes observed in all accounting reports, while shares 
don’t, consistent with the fact that bondholders consider the information provided by these reports 
more useful than shareholders. The authors argue that bondholders appear to over react to bad 
earnings news initially but tend to correct their exaggerated behavior after the announcement of 
earnings. Previously Leippold et al. (2008) showed that stock prices react more strongly to bad news 
than to good news. However, the reaction of markets and/or investors to the news should be 
consistent with the content of these reports and does not display under or over reactions (Fama, 
1998). 

All these conclusions about the asymmetric behavior in the face of good and bad news for the markets 
made us analyze for each type of considered news, and which will be discussed in the next section, if 
perchance there exists asymmetric behavior to good and bad news released by Troika both in equity 
and the bond market considering the GIPSI our object of analysis. 

3 DATA AND METHODOLOGY 

For this study three types of data were collected, news related to the IMF / ECB / EC, the daily prices 
of the indices of the countries most affected by the crisis and intervention of the Troika, namely 
Portugal, Spain, Greece, Italy and Ireland, quotes of the European Stoxx 600 and finally the interest 
rates of treasury bonds to 10 years from the same countries and the European index of bonds with the 
same maturity for countries with AAA rating. A time horizon of four years, from January 2010 to 
December 2013, has been set. This window was chosen because it allows evaluating the performance 
of the market since the beginning of the rescue packages for Greece and the whole process that led to 
the request for help from Portugal, as well as the developments of much of the foreign aid program, to 
both Portugal and the other countries surveyed. News was taken from the caption "Foreign Aid" of the 
newspaper's website Business Journal (“Jornal de Negócios”), one of the main Portuguese economic 
daily newspapers. The existence of this rubric, which already concentrated the most relevant news of 
the object under study, was the main point in choosing this diary, because it made possible the fast 
and easy extraction of a large number of data. To extract the daily prices of the indices of the selected 
countries, we used the Yahoo Finance website with the exception of the Portuguese market 
quotations taken from the site bolsapt.com; the Stoxx 600 quotations were taken from the Wall Street 
Journal website. Interest rates of treasury bonds for different countries were taken from the site 
investing.com; the European index was taken from the ECB's website, where it was kept the same 
time horizon of news for all these data and daily frequency. 

After removing all the news, were identified and classified those we regard as most important, given 
the existing previous literature. As several studies show throughout this work (Kho and Stulz, 1999 
Dong et al., 2000 Brealy and Kaplanis, 2004 Hayo and Kutan, 2005 Evrensel and Kutan, 2007; 2008, 
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Kutan et al., 2012; Kosmidou et al., 2014), news related to organizations that make up the Troika 
actually has an impact on financial markets, and are the main focus of this work. Kosmidou et al. 
(2014) show that, also the actions of the government and other government officials with regard to the 
situation of the country during the intervention of the Troika have effects on the markets, as well as 
news about other actors, whether of other European organizations or leaders of countries involved in 
helping the most affected countries. Also Jiang et al. (2012) and Bhanot et al. (2014) suggest that the 
news related to the crisis have an international impact, not limited to affect the country concerned. 
Thus, based on the work of Kosmidou et al. (2014) and Kutan et al. (2012), the news collected were 
classified as follows: 1-Events/news about the action taken by Troika to face the Portuguese crisis and 
the evaluations that they have been making with respec to the work performed by the Portuguese 
government; 2-Events/news about the measures taken by the Portuguese government and other 
governmental agents to approach the ongoing situation and to obtain the financial support of Troika, 
as well as the own evaluations which have been made about the measures adopted and the own 
performance of Troika; 3-Events/news about the crisis evolution and rescue plans from the other most 
affected countries and which had Troika intervention; 4- Events/news which we consider important 
which are not placed in the above classifications, including evaluations, support announcements or 
critics from other European and World organizations as well as from leaders of intervenient countries 
in the help of affected countries, macroeconomic announcements, among others. 

Unlike Kosmidou et al. (2014), we decided to separate the events / news of the Troika's actions from 
other European organizations news and leaders in order to isolate that which is the main object of this 
study, placing this type of News in type 4. On days when news were found with more than a different 
classification, in choosing the kind of news to review, priority was given to those classified with 1 and 
2, because we believe they are the ones that most directly affect the Portuguese market, except on 
days where news with the other ratings were, in our opinion, more relevant, as in days of approval of 
rescue plans to the other countries covered by the plans of the Troika or very negative/positive 
reviews that could affect the Portuguese market more significantly. 

After this first classification of news, we proceeded to another, sharing the news into good or bad. 
Given that this type of classification is very subjective, we chose, as in Kosmidou et al. (2014) by 
addressing this issue, based on the work of Kutan et al. (2012). So, we defined as good news, news 
that we consider capable to increase the confidence of markets, from reviews and positive comments 
from the Troika, government and organizations and leaders of countries linked to the aid plan, news 
demonstrating policies, optimism and government's willingness to meet its targets and positive 
development of the countries also covered by the Troika aid programs. As bad news, news that we 
believe have a negative impact on the market, showing political instability, misalignment between the 
Troika and the government in policy development, pessimism on the part of the various actors of 
interest in the market and negative developments in the other countries in the same situation the 
Portuguese. 

The returns for the various stock indexes and Treasury bonds were calculated assuming continuous 
compounding (returns). As the analysis will already be made on market indices rather than companies 
or sector indices, as market index to our estimates regarding the equity market, we used the European 
STOXX 600 index, which is composed of the six hundred small, medium and large companies from 18 
Europeans countries, including all that we will analyse in this work. As market index for treasury 
bonds, we use the European Index of 10-year bonds for countries with AAA rating, provided by the 
ECB. Observing Table 1, we found that during the study period, the average return of equity markets 
under review was negative for all of them, which would be expected, since these are the most affected 
markets by the crisis in the Eurozone. It is interesting also to note that the market index used, although 
it also reflects the European markets returns, including the five analysed, presented a positive average 
return. In the bond market, returns were mostly also negative, except for Portugal and Greece. Since 
these are the two countries that suffer most from the crisis, it is also natural that they have seen the 
rate of its bonds rising, given the greater distrust of the market which resulted from there. Most of the 
markets, whether shareholder or bondholders, also showed excessive kurtosis, which suggests that 
the series for these markets do not follow a normal distribution and leads to periods of high volatility 
followed by periods with low volatility, thus causing as Hayo and Kutan (2005) indicate, "a 
phenomenon called volatility clustering". 

In order to work around this limitation, to test the impact of different types of news pictured above in 
the Portuguese stock market and from international news in other markets, we adopted based on that 
study, an ARCH model, specifically the GARCH (1,1) model with residual t-student distribution, since 
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as the authors cite Campbell et al. (1997) this model "fits well in a wide variety of financial series" (pp. 
479).  

Table 1 – Descriptive Statistics 

Index Mean St. Dev. Min Max Skewness Kurtosis 

Stock Market       

Portugal - PSI 20 -0,00025 0,01333 -0,05507 0,10196 0,06633 4,34318 

Spain - IBEX -0,00019 0,01665 -0,06874 0,13484 0,37421 5,24076 

Greece - ASE -0,00064 0,02246 -0,07168 0,13431 0,27205 2,35699 

Ireland - ISEQ -0,00087 0,02008 -0,13964 0,09733 -0,49686 5,17809 

Italy - MIB -0,00020 0,01717 -0,07044 0,10684 -0,06419 2,64440 

STOXX 600 0,00025 0,01088 -0,04885 0,06907 -0,14323 3,47260 

Bond Market       

Portugal 
0,00039 0,02564 -0,29569 0,16940 -1,05261 24,97221 

Spain  
-0,00001 0,01847 -0,16111 0,07477 -0,81351 10,87007 

Greece  
0,00058 0,03769 -0,71549 0,15010 -8,66711 156,71350 

Ireland 
-0,00027 0,01894 -0,18611 0,10569 -0,52123 15,65493 

Italy 
-0,00002 0,01742 -0,14751 0,10682 -0,45380 12,62547 

TB’s AAA 
-0,00059 0,01793 -0,07205 0,07657 0,20901 4,98157 

Note: PSI 20 - Portuguese Stock Index;  IBEX - Iberia Index; ASE - Athens Stock Exchange; ISEQ - Irish Stock 

Exchange Quotient; MIB - Milano Italia Borsa; Stoxx 600 is the market index considered in the analysis to stock markets. TB’s 

AAA is the market index considered in the bonds market analysis. 

So, as in Büttner and Hayo (2012), Hayo et al. (2012), Bhanot et al. (2014), among others, we will 
apply this methodology, based on daily data. The use of daily data will be able to capture the effects of 
announcements made before the market opens. Since the news were taken from a site whose news 
release to the market is made on a "just-in-time", that is, the day on which it occurs, it is expected that 
the pricing on the market swing on the day of the news release. Evans and Lyons (2008) show in the 
context of exchange rate markets that there are three important sources of price movements in the 
market both in intraday data as in daily data. They are the direct effect of macroeconomic news, the 
indirect effect of macroeconomic news through a volume reaction and the reaction of the transaction 
volume uncorrelated with public news. In our study we only managed to capture the first of these 
effects by analyzing the Troika ads. The model used to test the effect on various stock/bond markets 
is described as follows: 

,i t t c tR STOXX Dummies u     ,                                                                            (2) 

         
1/2 2

0 1 1 1 1,t t t t t tu h h u h          

where, Ri,t – Return of the stock index i in period t;α, β and µ – estimation parameters; STOXXt – 
Return of index Stoxx 600 in period t or substituted by OT’sAAAt – Return of the European bonds 
index to 10 years for countries with rating AAA in period t; Φ – Vector of parameters; Dummiesc – 
Dummies vector of the type of news c, with c = 1, 2, 3, 4, good, bad. Contrarily to the study performed 
by Hayo and Kutan (2005), which formed panel data for all indices and estimated over this data as a 
set, the model was applied by us to each index individually, since we did not had the observation 
number limitation which these authors had and so we were able to analyze each market in an isolated 
way, with emphasis in the Portuguese market. Also Büttner and Hayo (2012), Hayo et al. (2012) and 
Bhanot et al. (2014) used time series estimating the impact of news defined as individually dummies, 
where most also tests this individuality of good and bad news impact on the most diverse markets 
and/or financial market indices. The fact of using the market return in the regression equation in the 
index return period reflects the assumption of the asset/market behavior according to the CAPM, 
because indexes tend to reflect the behavior of assets depending on the daily behavior of these. Thus, 
unlike Hayo and Kutan (2005) and Hayo et al. (2012), we consider in our model the effects of the 
market index on the index of each country for the same time period and not the lagged values. Also, 
contrary to the authors, were not used in the regressions the returns of the indices of each country 
lagged a period, because if the objective is to analyse the impact of news on the behavior of stock 
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indices on the day they are released into the market it is not expected an influence of past returns; as 
much a forward effect on the next day returns. However, as our goal is not to test the efficient market 
hypothesis, we decided to ignore the effect of lagged returns on the behavior of the indices of each 
country. Thus, equation (2) only includes as explanatory variables the news dummies (these being 
launched during the opening of the markets through the internet; investors have access to information 
on the day in which this occurs) and the market return in the same time period that the explanatory 
variable, i.e., index of stocks or bonds (equation (2) and (3)) according to the analysis. 

4 RESULTS AND DISCUSSION 

We begin with the analysis to the average of returns in percentage in the days of news, for the 
different types, as in the days without any news, and the comparison with the market index chosen, 
the STOXX 600, being the results presented in table 2. 

Table 2 – Average return of PSI 20 and STOXX 600 

Index Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Good Bad All No news 

PSI 20 0,01% -0,02% -0,07% 0,22% 0,11% -0,09% 0,01% -0,06% 

STOXX 600 0,04% 0,11% -0,06% 0,25% 0,06% 0,05% 0,06% 0,01% 

Source: Own creation based on the GARCH(1,1). 

As we can see, we yielded negative average returns for the PSI 20 in days of news of type 2 and 3 
and positive for news of type 1 and 4, and it is in this kind of news we notice a greater impact, 
increasing returns in 0.22%. News directly related to the Troika and actions and government 
announcements appear to have at least through this simplified analysis, little impact on returns, which 
at first glance contradicts our assumptions made initially. Another possible explanation is that the good 
and bad news of both types ended up in general by cancelling each other and thus give rise to 
changes in returns almost negligible. The market index had very similar results for almost all four 
types of news, except for the type news 2. Note that only type 3 news has an international character, 
so it is this kind of news that will interest more to compare and here the results are very similar, with a 
difference of only 0.01%. As for the good and bad news we obtained, as expected, a positive average 
return in the days of good news because it is news we consider enabling to bring confidence to the 
markets and a negative one on days of bad, because it is assumed as expected to have the opposite 
effect. This result will thus reinforce this idea. It should also be noted that the impact was stronger in 
the days of good news with an average increase in returns of 0.11%. Finally, it is also noted the 
negative impact on days without any kind of news. 

We now turn to the analysis of the results obtained from the application of the GARCH (1,1) model 
that we presented in the previous section, where we examined the impact of four different kind of 
news, good, bad and finally the entire set of news in PSI 20. First, we analyze the impact of news of 
types 1, 2, 3 and 4, and these separated into good and bad. By observing Table 3, we found that 
when tested in general, without separation into good and bad news, none of them has a significant 
impact on the market. The fact that we fail to obtain any significant result in Type 1 news contradicts 
our initial hypothesis that the news directly related to the Troika would have a real impact on the 
Portuguese market, also contrary to most of the previous studies that show a significant impact on this 
type of news (Kho and Stulz, 1999; Dong et al., 2000; Hayo and Kutan, 2005; Evrensel and Kutan, 
2007; Kutan et al., 2012; Kosmidou et al., 2014). This can be explained by the fact that most of these 
studies have focused on sectors, with prevalence in the banking and financial sector, and not on the 
analysis of the overall market, as studied in our work. Our results are thus more responsive to the 
findings of Brealy and Kaplanis (2004) which suggests that real impacts only occur in the periods prior 
to this kind of news, finding no evidence of significant impacts on the day. The crisis development 
news in other countries, type 3, showed significant results, especially when good, with the market 
responding in a positive way with an increase 0.19 percentage points. The fact that this kind of news 
have a real impact on the Portuguese market, reinforces the findings of Jiang et al. (2012) and Bhanot 
et al. (2014) that the news related to the crisis, do have an international impact, not only on the target 
country market. 
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Table 3 – Impact of news of type 1, 2, 3 and 4 in general and separated into good/bad, over PSI 20 

Variable Type 1 
Type 1 
Good 

Type 1 
Bad 

Type 2 
Type 2 
Good 

Type 2 
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3 
Bad 

Type 4 
Type 4 
Good 

Type 4 
Bad 

C -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0004 -0,0004 -0,0003 -0,0003 -0,0004 -0,0002 

Stoxx 600 0,8526* 0,8528* 0,8522* 0,8525* 0,8530* 0,8524* 0,8535 0,8518* 0,8523* 0,8524* 0,8512* 0,8540* 

Type New 0,0003 0,0005 0,0003 -0,0008 -0,0011 -0,0001 0,0008 0,0019*** -0,0001 0,0000 0,0014 -0,0027*** 

             

C 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 

RESID(-1)
2
 0,1040* 0,1046* 0,1041* 0,1054* 0,1059* 0,1044* 0,1040* 0,1022* 0,1043* 0,1044* 0,1049* 0,1042* 

GARCH(-1) 0,7922* 0,7915* 0,7917* 0,7911* 0,7911* 0,7913* 0,7949* 0,7971* 0,7911* 0,7913* 0,7893* 0,7877* 

  
            

Nº 
Observations 

1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 

R
2 
Adjusted 0,5264 0,5266 0,5262 0,5265 0,5263 0,5263 0,5273 0,5273 0,5273 0,5263 0,5271 0,5270 

Log Likelih. 3407,29 3407,35 3407,26 3407,52 3407,60 3407,23 3407,80 3408,85 3407,23 3407,23 3407,87 3408,48 

Jarque-Bera 102,5815* 98,8084* 104,0565* 96,4344* 98,3474* 99,7176* 101,0708* 101,9312* 99,9047* 99,9658* 98,9291* 118,7786* 

ARCH LM 
Test - 
F(1,1023) 

1,0342 1,0417 1,0145 1,0646 1,0486 1,0293 0,8821 0,8071 1,0328 1,0270 1,0487 0,6705 

Note: *, **, *** statistically significant at 1%, 5% and 10%, respectively. Results were obtained using the GARCH (1,1) model presented in equation (2). Stoxx 600 refers to 

the stock market index STOXX 600; Type New to the coefficient obtained by estimation over the Dummy new. C refers to the constant. 

Also the type of news 4, corresponding to other news that do not fit in previous groups but we consider 
relevant because they are linked to the crisis and foreign aid by the affected countries, had a 
significant impact on the market, more specifically the bad news with the market falling about 0.27 
percentage points. Also Kutan et al. (2012) studied the impact of such news also finding real impacts 
in two sectors, being that in both it just got significance in the good news instead of bad as in our case. 
We then move to the analysis by empirical estimation of the impact of good, bad and all aggregated 
news on the market, whose results are shown in Table 4. Here, as can be seen in Table 2, and again 
for what would be expected according to the way we precede to the classification of news, we have a 
positive impact for the good news and bad for the bad news, however none presented results 
statistically significant, despite the good news are very close to significance, with a p-value 0.11. The 
good news had a much higher impact, leading to an increase in market returns of about 0.09 
percentage points, compared to a reduction in only 0:03 returns the bad news, which may explain the 
fact that we have a positive effect 0.03 points on the analysis with all the news, although it does not 
have revealed statistically significant. Here and also looking at the results in Table 3, is visible a 
greater impact of good news over the bad, which contradicts the study of Hayo and Kutan (2005) 
which find evidence of an increased impact of bad news. However other studies (Kutan et al., 2012; 
Kosmidou et al., 2014) do not show a clear rule as to which has the greatest potential impact on the 
market. 

Table 8 – Impact of Good/Bad news and of all aggregated news over PSI 20 

Variable Good Bad All 

C -0,0005*** -0,0002 -0,0004 

Stoxx 600 0,8517* 0,8521* 0,8525* 

Type New 0,0009 -0,0004 0,0003 

C 0,0000** 0,0000** 0,0000** 

RESID(-1)
2
 0,1024* 0,1042* 0,1035* 

GARCH(-1) 0,7939* 0,7897* 0,7937* 

Nº Observations 1026 1026 1026 

R
2 
Adjusted 0,5280 0,5269 0,5265 

Log Likelih. 3408,39 3407,38 3407,41 

Jarque-Bera 99,27* 96,26* 102,76* 

ARCH LM Test - F(1,1011) 0,9462 1,0228 1,0129 
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Note: *, **, *** statistically significant at 1%, 5% and 10%, respectively. Results were obtained using the GARCH (1,1) model 
presented in equation (2). Stoxx 600 refers to the stock market index STOXX 600; Type New to the coefficient obtained by 
estimation over the Dummy new. C refers to the constant. 

The following is the analysis of news about the evolution of the crisis and rescue plans of other 
countries most affected and who had intervention of the Troika, i.e., type 3 news, in the other above-
mentioned markets. The results of the analysis are shown in Table 5. For all markets, except for the 
Irish market, we see a positive impact of this kind of news, although only Spain and Greece presented 
statistically significant results. The Spanish market saw its returns increase by about 0.12 percentage 
points, which remained positive either for the good or for the bad news, and when analyzed separately 
were not significant. Very similar results could also be observed in the Greek market, with this 
presenting an increase of 0.33 percentage points overall and increases in returns also in good and 
bad news, with the latter to present 5% of statistical significance. These results are in accordance to 
those demonstrated by Kosmidou et al. (2014) that had significant impacts in this type of news for the 
real economy and strengthening again also the results of Jiang et al. (2012) and Bhanot et al. (2014) 
as to whether this type of news affect not only the market over which the news are about, but also in 
other markets of interest. 

Table 9 – Impact of news  of Type 3 over IBEX35, ASE, MIB and ISEQ 

 Spain - IBEX35 Italy - MIB Greece – ASE Ireland - ISEQ 

Variable 
Type 3 

Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

C 
-0,0007** -0,0006** -0,0006** -0,0007* -0,0006* -0,0006* 

-
0,0014** 

-0,0010 
-
0,0012** 

0,0011** 0,0010** 0,0010** 

Stoxx 600 1,2063* 1,2048* 1,2061* 1,2966* 1,2958* 1,2968* 0,7680* 0,7661* 0,7704* 0,0219 0,0234 0,0205 

Type New 0,0012*** 0,0014 0,0010 0,0008 0,0010 0,0007 0,0033** 0,0007 0,0051** -0,0016 -0,0013 -0,0023 

  

            

C 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0** 0** 0** 0 0 0 

RESID(-1)
2
 0,1140* 0,1116* 0,1179* 0,0940* 0,0936* 0,0937* 0,0704* 0,0713* 0,0698* 0,1130* 0,1119* 0,1128* 

GARCH(-1) 0,8524* 0,8559* 0,8478* 0,8946* 0,8950* 0,8947* 0,8630* 0,8649* 0,8647* 0,8909* 0,8920* 0,8913* 

  

            

Nº Observ. 1023 1023 1023 1019 1019 1019 993 993 993 816 816 816 

R
2 
Adjusted 0,6750 0,6757 0,6739 0,7402 0,7405 0,7402 0,1522 0,1471 0,1530 -0,0045 -0,0037 -0,0060 

Log Likelih. 3430,51 3430,13 3429,59 3447,62 3447,45 3447,17 2481,51 2479,70 2481,92 2233,49 2233,12 2233,42 

Jarque-Bera 40,28* 38,50* 39,41* 31,19* 29,56* 29,64* 203,69* 205,48* 206,67* 66,07* 64,98* 67,20* 

ARCH LM 
Test - F(1,Nº 
Obs) 

7,1580* 7,2617* 7,1692* 1,2588 1,2898 1,2343 0,0236** 0,0249** 0,0178** 0,4605 0,5284 0,4655 

Note: *, **, *** statistically significant at 1%, 5% and 10%, respectively. Results were obtained using the GARCH (1,1) model 
presented in equation (2). Stoxx 600 refers to the stock market index STOXX 600; Type New to the coefficient obtained by 
estimation over the Dummy new. C refers to the constant. 

Additionally, we did the same analysis presented to the equity markets, but to test the impact of news 
on treasury bonds, first to Portugal, studying the impact of all kinds of news, good, bad and all 
aggregated news, and the impact of type 3 news over the other countries. As can be seen in Table 6, 
were found an increased number of statistically significant effects when compared with the analysis of 
the stock index. Starting with type 1 news, which is our focus in this work, these again failed to have 
significant impacts, though now very close with a p-value 0.11, reinforcing the results of Hayo and 
Kutan (2005) which also found no evidence of significant impacts on the good and bad news of this 
kind in treasury bonds. As for the type of news 2, type we consider to be of greater importance after 
the type 1, presented statistically significance when analyzed as a whole, and the good news of this 
kind, also obtained values very close to significance, with a p-value 0.1. Also Hayo and Kutan (2005) 
studied this impact, but unlike our study, found no significant results. Note that for both news of type 1 
and type 2, the impact on bonds was negative, with these to suffer a decrease of 0.19 and 0.42 
percentage points, respectively. Also the good news of type 3 and type 4 present significant impacts, 
and those results at the same time confirm and contradict previous studies of the impact of news on 
the crisis in the euro area in treasury bonds (Beetsma et al, 2012; Caporale et al., 2014), who found 
evidence that this kind of news effectively have impact. However concluded that this is superior for the 
bad news, in contrast to our findings given that, for example, in the case of type 3 and 4 news, good 
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ones were the only to present statistical significance and led to a decrease in bonds of 0.44 and 0.63 
percentage points, against 0.1 and 0.5 in the case of bad news. It should also be noticed that the 
significant impact by the type 3 news reinforces the conclusions of these same two studies which 
show that the news affecting the bonds of a particular country in the Eurozone crisis, also affected 
significantly the others. 

Table 6 – Impact of news of type 1, 2, 3 and 4 in general and separated into good/bad, over Portuguese bonds (OT’s) 

for 10 years 

Variable Type 1 
Type 1 
Good 

Type 1 
Bad 

Type 2 
Type 2 
Good 

Type 2 
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3 
Bad 

Type 4 
Type 4 
Good 

Type 4 
Bad 

C 0,0010 0,0008 0,0010*** 0,0011*** 0,0009*** 0,0009 0,0009 0,0010** 0,0006 0,0009 0,0010*** 0,0007 

OT’s 
AAA 

-0,0225 -0,0234 -0,0249 -0,0234 -0,0234 -0,0244 -0,0261 -0,0226 -0,0237 -0,0243 -0,0234 -0,0254 

Type 
New 

-0,0019 -0,0010 -0,0040 
-
0,0042*** 

-0,0045 -0,0041 -0,0011 
-
0,0044** 

0,0010 -0,0025 -0,0063** 0,0051 

             

C 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 

RESID(-
1)

2
 

0,3084* 0,3043* 0,3069* 0,2941* 0,2954* 0,3001* 0,3051* 0,2988* 0,2970* 0,2812* 0,2773* 0,3160* 

GARCH(-
1) 

0,6046* 0,5959* 0,6055* 0,5962* 0,6034* 0,5916* 0,5879* 0,5946* 0,6052* 0,6254* 0,6352* 0,5854* 

              

Nº 
Observ. 

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 

R
2 

Adjusted 
0 -0,0003 -0,0005 0,0016 0,0005 0,0009 0,0002 0,0009 -0,0001 0,0024 0,0072 0,0007 

Log 
Likelih. 

2486,05 2485,33 2486,93 2487,45 2486,71 2486,11 2485,52 2487,07 2485,35 2485,87 2488,37 2486,12 

Jarque-
Bera 

4047,11* 4027,31* 3940,95* 4154,64 4133,04 3979,10 4016,43* 4123,70* 3932,17* 3824,62 2694,29 3936,23 

ARCH 
LM Test - 
F(1,1023) 

0,5727 0,5767 0,5484 0,5601 0,5572 0,5675 0,5614 0,5458 0,5630 0,5279 0,5717 0,6383 

Note: *, **, *** statistically significant at 1%, 5% and 10%, respectively. Results were obtained using the GARCH (1,1) model 
presented in equation (2). OT’s AAA represents the European índex of bonds of 10 years for countries with rating AAA; Type 
New to the coefficient obtained by estimation over the Dummy new. C refers to the constant. 

Table 7 – Impact of good/bad news and of all aggregated news over Portuguese OT’s at 10 years 

Variable Good Bad All 

C 0,0017* 0,0010** 0,0022* 

OT’s AAA -0,0122 -0,0263 -0,0213 

Type New -0,0045* -0,0010 -0,0034* 

    

C 0,0001* 0,0001* 0,0001* 

RESID(-1)
2
 0,2893* 0,3027* 0,2929* 

GARCH(-1) 0,6232* 0,5949* 0,6206* 

     

Nº Observ. 1014 1014 1014 

R
2 
Adjusted 0,0060 -0,0003 0,0036 

Log Likelih. 2491,46 2485,51 2490,41 

Jarque-Bera 4541,23* 3959,68* 4322,01* 

ARCH LM Test - F(1,1011) 0,5924 0,5463 0,5202 

Note: *, **, *** statistically significant at 1%, 5% and 10%, respectively. Results were obtained using the GARCH (1,1) model 
presented in equation (2). OT’s AAA represents the European índex of bonds of 10 years for countries with rating AAA; Type 
New to the coefficient obtained by estimation over the Dummy new. C refers to the constant. 

We then go to the analysis of the impact of good and bad news and all aggregated news, with the 
results shown in Table 7. Starting with aggregated news, which had a significant impact on the bonds 
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and confirm the found on the individual analysis of each type of news, they had an overall negative 
effect on Portuguese bonds with a decrease of 0.34 percentage points. We also reconfirmed the 
greatest impact of the good news with respect to bad, as only the good news presented statistical 
significance with a negative impact of 0.45 percentage points, against 0.01 for the bad news, which 
again contradicts the results of previous studies (Beetsma et al, 2012; Caporale et al., 2014). Thus, it 
is reasonable to say that, in the Portuguese case, the news related to the Troika and their rescue 
plans, as well as the crisis of the euro area as a whole, had a greater impact on the bond market than 
on the equity market, contrary to Hayo and Kutan (2005) which found evidence of significant impacts 
on the equity market and only residual impacts over the bonds market. 

We finally start with the analysis of type 3 news in treasury bonds of other countries, with the results 
shown in Table 8. As in the analysis of the equity indices, Spain and Greece were again the only 
countries to produce statistically significant results. 

Table 8 – Impact of news of type 3 over OT’s at 10 years in Spain. Italy, Greece and Ireland 

 Espanha Itália Grécia Irlanda 

Variável 
Type 3 

Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

Type 3 
Type 3 
Good 

Type 3  
Bad 

C -0,0001 0,0001 -0,0002 0,0000 0,0000 -0,0002 0,0009*** 0,0008 0,0007 -0,0004 -0,0003 -0,0005 

OT’s AAA 0,0576** 0,0607** 0,0586** 0,0839* 0,0876* 0,0831* -0,0098 -0,0076 -0,0111 0,0433*** 0,0443** 0,0448** 

Type New 0,0007 -0,0023 0,0039** -0,0008 -0,0026 0,0010 -0,0021*** -0,0024 -0,0007 -0,0002 -0,0011 0,0005 

                          

C 0* 0* 0* 0* 0* 0,0000* 0,0020 0,0021 0,0017 0** 0** 0** 

RESID(-1)
2
 0,1252* 0,1207* 0,1297* 0,1234* 0,1152* 0,1296* 9,0807 9,6244 7,8888 0,3088 0,3103 0,3118 

GARCH(-1) 0,8507* 0,8549* 0,8454* 0,8673* 0,8756* 0,8615* 0,2266* 0,2323* 0,2308* 0,7769 0,7766 0,7762 

                          

Nº Observ. 956 956 956 891 891 891 1000 1000 1000 913 913 913 

R
2 
Adjusted -0,0051 -0,0021 0,0011 -0,0095 -0,0058 -0,0078 -0,0012 -0,0012 -0,0016 -0,0054 -0,0052 -0,0060 

Log Likelih. 2554,40 2554,88 2555,83 2468,68 2469,60 2468,62 2465,08 2464,61 2463,64 2457,54 2457,76 2457,62 

Jarque-Bera 669,27* 644,58* 663,12* 1750,64* 1733,35* 1722,66* 545884,1* 558742,1* 458203,4* 2443,63* 2448,17* 2459,24* 

ARCH LM 
Test - F(1,Nº 
Obs) 0,0017 0,0005 0,0053 0,0055 0,0005 0,0138 0,0333 0,0331 0,0365 0,0283 0,0275 0,0284 

Note: *, **, *** statistically significant at 1%, 5% and 10%, respectively. Results were obtained using the GARCH (1,1) model presented in equation (2). OT’s AAA 
represents the European índex of bonds of 10 years for countries with rating AAA; Type New to the coefficient obtained by estimation over the Dummy new. C refers to the 
constant. 

In Spain, the bad news were the only ones to have significant impacts, by contributing to an increase 
of 0.39 percentage points, which explains the fact that this is the only country where, in general, 
presents positive impact on returns. In Greece, only type 3 aggregated news showed significant 
results in contributing to a fall 0.21 percentage points, here going to meet the remaining results so far, 
with the good news to have a much more significant impact than the bad with a negative variation of 
0.24 and very close results of significance against the bad 0.07. Italy has also impact close to 
significance in the good news, contributing to a fall in returns of 0.26 percentage points against an 
increase of 0.1 in the bad news which led to a fall in the analysis of aggregated news of 0.08, although 
these two last values do not show statistical significance. 

Several statistically significant values in this analysis reconfirm the results of Beetsma et al. (2012) 
and Caporale et al. (2014) that the news about the crisis experienced in the euro area had a 
significant impact not only in the countries to which the news refer, but also in other countries affected 
by the Troika bailout programs. 

For all that has been discussed above we can say that it is the financial market of the bonds in 
comparative terms which suffers the greatest impact in terms of good or bad news in relation to news 
or actions from Troika. Despite the obvious limitations in this study, due to the subjectivity character in 
terms of news classification, results seem to indicate that the international nature of news has a 
greater impact on the domestic market, with the good news exerting the largest impact on the stock 
markets. Therefore, this result leads us to say that domestic investors appear to be more attentive to 
this kind of news at the time to manage their portfolios in stocks and bond markets, being thus visible 
an effect of "spread" between markets of countries facing the same harsh conditions. It also appeared 
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that the news about the evolution of the crisis and rescue plans; especially the bad exert greater 
impact in Greece and Spain. And in conclusion the results presented here also show that in the bond 
markets is the good news to exert the greatest impact over indices, showing the strong market 
reaction to them. 

5 CONCLUSIONS 

In this paper, we discuss the impact of news on the IMF/ECB/EC on the financial markets of the main 
countries affected by the Eurozone crisis, between 2010 and 2013, including Portugal, Spain, Italy, 
Greece and Ireland (the GIPSI), in account that these three organizations had a key role in the 
definition of rescue plans to save them. The main focus was on the Portuguese market, since, in 
addition to being one of the countries that agreed for a greater influence of these organizations, never 
had this impact studied on its market as much as it was possible to ascertain by the review of literature 
performed. Thus, all the news considered relevant and related were taken, either respecting to the 
direct influence of the Troika or other events/communications connected, directly or indirectly, to the 
actions of these organizations and we proceed to the news division into six different types: 
events/news on actions taken by the Troika, events/news about the measures taken by the 
Portuguese Government and other government agents, events/news about the evolution of the crisis 
and rescue plans of other countries most affected and who had intervention of the Troika, other news 
that do not fit in previous groups but we consider relevant because they were linked to the crisis and 
foreign aid by the affected countries and finally the division between good and bad news. Additionally, 
we made a similar analysis, but taking into account the treasury bonds to 10 years as a variable to 
study in an attempt to see if the results change by performing the analysis in a different financial 
market and that changed a lot during and with the impact of the financial crisis. The impact of these six 
types of news was so individually studied for the Portuguese equity market (PSI 20). As mentioned, 
the main focus of this work involves studying the impact of news about actions/Troika communications 
in the Portuguese market, but we found no evidence that this kind of news do have a significant 
impact. We obtained the same result, when studied the impact of events/news about the measures 
taken by the Portuguese Government and other government agents. The international nature of news, 
relating to other affected countries, significantly impacted the PSI 20, especially when they were good, 
contributing to an increase in returns of about 0.20 percentage points. As for the other news, type 4, 
they also had significant impacts, and here this impact was felt more in bad news, which contributed to 
a drop in returns of 0.27 percentage points. Overall, comparing between good and bad news, the 
former presented a higher impact, rising 0.09 percentage points compared with a decrease of only 
0.04 in the bad news. 

In the analysis done to other markets (Spain, Greece, Italy and Ireland), we only tested the impact of 
news on the evolution of the crisis and rescue plans of other countries most affected and who had 
intervention of the Troika. The results presented seem to indicate that these news have a significant 
impact on the Greek and Spanish markets, especially when they are bad, here in a certain way 
contrary to the results obtained in individual analysis to the Portuguese market, where the good news 
proved to have a more significant impact. Nevertheless, in all markets except the Irish, the impact was 
always positive, with the Greek market highlighted with a rise in returns of 0.33 percentage points. In 
the bond market we observed a greater impact compared to the equity market, with virtually all types 
of news presenting significant results. Again in type 1 news we did not obtain statistical significance, 
despite that in the bad news results are very close to it. It was moreover an exception because in 
other types, the good news turns to present superior results, especially for type 4 news that negatively 
responded to the good news with a drop of 0.63 percentage points. Overall good news generated a 
fall of 0.45 points, contributing to a decrease of 0.34 percentage points when analyzed all the news 
together. In the analysis of the type 3 news in other markets, especially in the Spanish and Greek 
markets, being the only ones to suffer significant impacts. In Spain this impact was most felt in the bad 
news that led to a rise 0.39 percentage points and this was reflected in an overall positive impact 0.07 
percentage points. Already in Greece the impact was most felt in the good news, which led to a fall, 
overall, of 0.21 percentage points. 

Thus, although we have not found evidence that the news directly related to the actions and 
announcements of IMF/ECB/EC significantly affect the Portuguese market, the fact that another kind 
of news related to the crisis felt in the euro area and with the aid plans of these organizations to the 
affected countries, have shown significant impacts, shows that investors felt the need to pay more 
attention to this kind of events at the time to manage their investments. The fact that results show a 
significant impact of news of a more international kind in the various markets analyzed also shows that 
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the impact of this news has not affected only the markets of the countries affected, but also spread to 
other members in difficulty. The lack of significant results of the news directly related to the Troika can, 
to some extent, be explained by the great subjectivity in the selection and classification of news and 
that may have led to poor differentiation between truly significant news and routine news that do not 
add great information to the market. The very nature of news is not exactly turned to the business 
market focusing more on sovereign and governmental problems, which also explains the greater 
impact observed in the bond market over the stock market. It would be interesting as a future study, 
analyse the impact of the Troika news on the volatility of equity markets studied in this work during the 
crisis, as there is no consensus when the question arises of whether this kind of news can cause 
panic among investors, leading to large volatility indices in the market

15
. 
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Abstract  

A qualidade é objeto de forte preocupação na maioria dos setores dos serviços, mas constitui uma 
questão ainda mais relevante no setor dos cuidados de saúde (Ramsaran-Fowdar, 2005; Gupta, 
2008).  

De entre os serviços de saúde disponibilizados à população, destacam-se os serviços de urgência 
(VanRooyen et al., 1999), cuja aferição de qualidade é, dadas as suas características, ainda mais 
árdua de conceptualizar e aferir (Taner & Antony, 2006, cit. por Rashid & Jusoff, 2009) dado que  os 
instrumentos geralmente utilizados para avaliar a satisfação do paciente comportam uma grave falha. 

Esta falha reside no facto de estes instrumentos apenas se concentrarem no tratamento hospitalar e 
negligenciarem as necessidades específicas dos pacientes que se dirigem a um serviço de urgências 
(Hostutler et al, 1999, cit. por Muntlin et al., 2006) tornando-se essencial analisar como os pacientes 
percebem os serviços de urgências e o que influencia a satisfação do paciente e as suas intenções 
comportamentais (Qin & Prybutok, 2012).  

Para contribuir para a discussão científica na área e, simultaneamente, criar uma ferramenta útil para 
a gestão hospitalar, foi desenvolvido um modelo conceptual construído especificamente para os 
serviços de urgência, com base numa extensa e aprofundada revisão de literatura de vários modelos 
de avaliação da satisfação.  

Deste modo, a construção do modelo conceptual implicou a seleção e combinação de várias 
dimensões encontradas na literatura que se consideram essenciais para a avaliação da satisfação 
dos pacientes no contexto dos serviços de urgências, sendo que, neste artigo, propomo-nos 
descrever a forma como foi construído o modelo e identificar os elemento existentes na literatura que 
forneceram o suporte teórico para as hipótese formuladas.  

Keywords: Gestão de qualidade em serviços, satisfação de pacientes, serviços de saúde, serviços de 
urgência, modelo conceptual.  

1 INTRODUÇÃO 

Os serviços de urgência em Portugal são definidos pelo Ministério da Saúde “como serviços 
multidisciplinares e multiprofissionais que têm como objetivo a prestação de cuidados de saúde em 
todas as situações enquadradas nas definições de urgência e emergência médica” e apresentam três 
níveis de resposta que diferem no conjunto de valências médicas e requisitos técnicos (humanos e 
materiais) que possuem: urgência polivalente, urgência médico-cirúrgica e urgência básica (Ministério 
da Saúde, 2007). 

A urgência polivalente localiza-se geralmente num hospital central ou num centro hospitalar e 
corresponde ao nível mais diferenciado de resposta à condição de urgência, dispondo de vários 
recursos e sendo possível a articulação com valências e urgências específicas (e.g., psiquiatria, 
pediatria) (Ministério da Saúde, 2006).   

Por outro lado, a urgência médico-cirúrgica refere-se a um segundo nível de acolhimento em casos 
de urgência e deve estar localizada num local estratégico inserido numa área de influência, de modo 
a evitar que a distância entre o local de doença ou de acidente e o hospital seja superior a 60 
minutos. No mesmo sentido, este nível de resposta não deve ficar a mais de 60 minutos de outro 
serviço de urgência médico-cirúrgica ou polivalente (Ministério da Saúde, 2006). 
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Por fim, a urgência básica representa o nível de cariz médico e está, regra geral, localizada numa 
área de influência que compreende um grande número de habitantes, sendo que para uma parte 
destes habitantes, o acesso a este nível de resposta é superior a 60 minutos comparativamente ao 
serviço de urgência médico-cirúrgica e polivalente mais próximo (Ministério da Saúde, 2006).   

De acordo com alguns autores, os serviços de urgência portugueses são utilizados de forma 
excessiva (Barros, 2012; Campos, 2014), sendo que, segundo o Sistema de Triagem de Manchester, 
utilizado nos hospitais do SNS, cerca de 40% das ocorrências referem-se a situações não urgentes 
(classificadas com cor azul e verde) que receberiam atendimento adequado nos cuidados primários 
(Barros, 2012).  

Geralmente, a utilização dos serviços de urgência para casos não urgentes é efetuada por uma 
população relativamente jovem e principalmente urbana que recorre aos serviços pela conveniência 
de horários (24 horas por dia, durante 7 dias por semana) e pelo facto de estes serviços lhes 
permitirem, caso necessário, realizar exames médicos num mesmo local (Barros, 2012). 

De acordo com Barros (2012), embora a utilização dos serviços de urgência seja excessiva, a 
evolução do número de admissões nestes serviços, nos hospitais públicos, é caracterizada pela 
estabilidade, sendo registadas, no ano de 2002, 6.662.560 admissões (7.122.383 no total) e, no ano 
de 2012, 6.451.512 admissões (7.300.892 no total). Contrariamente, as admissões registadas nos 
serviços de urgência dos hospitais privados, quase que duplicaram, tendo-se registado, durante o ano 
de 2002, 459.832 admissões e, no ano de 2012, 849.380 admissões. Todavia, esta discrepância 
pode ser explicada pelo facto de a maior parte das consultas de urgência realizadas em hospitais 
privados serem de conveniência, uma vez que a percentagem de pacientes azuis e verdes excedem 
os 70% (Campos, 2014).  

2 GESTÃO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

Sendo que os serviços de urgências desempenham um papel muito relevante no sistema de saúde e 
apresentam um conjunto de características únicas. 

Uma das características está relacionada com a urgência dos cuidados, o que implica um menor 
controlo sobre a afluência de pacientes em comparação com os cuidados de saúde primários, onde é 
efetuado agendamento. Assim, e dado que devido à natureza dos serviços prestados, poucos são os 
pacientes que contactam previamente os serviços de urgências para verificar a sua disponibilidade 
(Qin & Prybutok, 2012), os serviços devem estar preparados para dar resposta imediata. 
Contrariamente aos cuidados de saúde primários, os serviços de urgência fornecem um acesso 
rápido e permitem que os pacientes tenham acesso a uma equipa médica interdisciplinar, o que 
poderá favorecer um diagnóstico mais preciso e garantir o tratamento adequado (Qin & Prybutok, 
2012).  

Para além disso, os serviços de urgências são caraterizados pela sua acessibilidade, ou seja, são 
serviços que estão localizados junto da população, de forma a garantir o seu acesso imediato 
(Harrison & Ferguson, 2011).  

Outra característica dos serviços de urgências é a existência de uma grande heterogeneidade de 
pacientes, existindo, portanto, uma grande variedade de idades, origens, doenças, diagnósticos e 
estados mentais. Esta heterogeneidade, aliada à necessidade de atendimento urgente, exige uma 
maior comunicação e perícia por parte dos serviços de urgências (Qin & Prybutok, 2012). 

Por outro lado, devido à complexidade de alguns dos diagnósticos e à dificuldade em prever 
problemas médicos supervenientes, os serviços de urgências apresentam uma característica 
particular, que é o facto de possuírem uma ampla gama de equipamentos médicos que são 
necessários para diversas intervenções (Qin & Prybutok, 2012). 

Por fim, outra característica dos serviços de urgências consiste no facto de os pacientes 
permanecerem nos serviços por um curto período de tempo (Muntlin et al., 2006), sendo 
encaminhados para internamento nos casos mais graves ou sendo dada alta nos casos menos 
preocupantes. Tal procedimento exige que os médicos, face aos problemas complexos e graves 
apresentados pelos pacientes, estejam dotados de competências que lhes permitam, num curto 
espaço de tempo, tomar decisões de tratamento e encaminhamento adequadas à situação do 
paciente (Qin & Prybutok, 2012).  
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De notar que os instrumentos geralmente utilizados para avaliar a satisfação do paciente comportam 
uma grave falha, uma vez que apenas se concentram no tratamento hospitalar e negligenciam as 
necessidades específicas dos pacientes que se dirigem a um serviço de urgências (Hostutler et al, 
1999, cit. por Muntlin et al., 2006). Desta forma, torna-se uma tarefa complexa definir “cuidados de 
qualidade” e determinar os critérios que os pacientes utilizam para descrevê-los. Logo, é essencial 
analisar como os pacientes percebem os serviços de urgências e o que influencia a satisfação do 
paciente e as suas intenções comportamentais (Qin & Prybutok, 2012). Adicionalmente, de acordo 
com a literatura, torna-se necessário prestar uma maior atenção às expectativas e necessidades 
específicas do grupo não-urgente de pacientes, que representa a maioria dos frequentadores dos 
serviços de urgências (Muntlin, et al., 2006).   

De acordo com Olthuis e colaboradores (2014) a satisfação dos pacientes parece depender da 
qualidade da sua interação com os profissionais, dos tempos de espera percebidos, da prestação de 
informações e do ambiente e organização dos serviços de urgências. Especificamente, os pacientes 
desejam, sobretudo, obter tratamento básico que inclui a competência técnica, uma atitude positiva, 
informação adequada, sala de espera confortável, privacidade e confidencialidade (Nystrom et al., 
2003, cit. por Muntlin et al., 2006). 

3 CONSTRUÇÃO DE UM MODELO CONCEPTUAL 

Com base numa extensa e aprofundada revisão de literatura de vários modelos de avaliação da 
satisfação, pretendeu-se fundamentar a apresentação do modelo conceptual construído 
especificamente para os serviços de saúde, mais concretamente, para os serviços de urgências. 
Deste modo, a construção do modelo conceptual implicou a seleção e combinação de várias 
dimensões encontradas na literatura que se consideram essenciais para a avaliação da satisfação 
dos pacientes no contexto dos serviços de urgências. 

3.1 Dimensões do modelo conceptual 

As dimensões incluídas no modelo conceptual podem ser agrupadas em dois grupos: sete dimensões 
antecedentes da satisfação (tempo de espera, valor percebido, emoções, qualidade do serviço 
percebida, características do paciente, equidade e expectativas de satisfação) e uma dimensão 
posterior à satisfação (lealdade). Dada a importância de cada uma destas dimensões na avaliação da 
satisfação dos pacientes, expõe-se de seguida uma breve fundamentação teórica sobre as mesmas, 
apresentando diversas perspetivas encontradas na literatura e mencionando qual a perspetiva a ser 
adotada neste trabalho relativamente a algumas dimensões.  

3.1.1 Qualidade de serviço percebida 

A qualidade nos serviços é considerada por vários autores como um fenómeno multidimensional 
(Parasuraman et al., 1988; Ghobadian et al., 1993; Boulding, Kalra, Staelin, & Zeithaml, 1993; 
Sureshchandar et al., 2002; Zineldin, 2006; Ladhari, 2009), sendo, portanto, necessário definir as 
variáveis que são determinantes da “qualidade” (Ghobadian et al., 1993; Zineldin, 2006). Neste 
sentido, o SERVQUAL tem sido um instrumento fortemente utilizado para avaliar as variáveis que 
compõem a qualidade nos serviços (Zineldin, 2006). 

Este instrumento corresponde a uma escala constituída por 22 itens distribuídos em cinco dimensões 
de qualidade nos serviços: tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, garantia e empatia 
(Parasuraman et al., 1988). Os itens deste instrumento são avaliados numa escala de Likert de sete 
pontos que varia entre 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente) e aparecerem sempre em 
duplicado. A primeira vez destinam-se a avaliar as expectativas dos clientes e a segunda destinam-se 
a avaliar as perceções dos clientes face a um determinado serviço (Rashid & Jusoff, 2009). Desta 
forma, o instrumento permite, através da diferença entre as perceções e as expectativas, determinar 
a qualidade nos serviços (Parasuraman et al., 1988).   

Embora o SERVQUAL seja um instrumento amplamente aplicado no setor da saúde (Youssef et al., 
1996; Babakus & Mangold, 1992; Ramsaran-Fowdar, 2005; Lam, 1997; Rashid & Jusoff, 2009; Qin e 
Prybutok, 2012), alguns autores defendem que são necessárias alterações para proceder-se à sua 
aplicação, nomeadamente, eliminar ou acrescentar dimensões que são específicas para contextos de 
saúde (Carman, 1990, cit. por Andaleeb, 2001; Ramsaran-Fowdar, 2005; Ramsaran-Fowdar, 2008; 
Rashid & Jusoff, 2009). Deste modo, o SERVQUAL tem recebido várias críticas devidas, 
essencialmente, a dois motivos. O primeiro motivo é que as dimensões avaliadas pelo instrumento 
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podem variar de acordo com o serviço de saúde prestado. O segundo motivo diz respeito ao facto de 
ser inadequado efetuar a diferença entre as perceções e as expectativas para avaliar a qualidade do 
serviço no setor da saúde, uma vez que a maior parte dos pacientes não têm expectativas 
relativamente aos serviços de saúde antes de recorrerem aos mesmos (Qin & Prybutok, 2012). 

Como alternativa, Cronin e Taylor (1992) criaram o SERVPERF que é um instrumento composto 
pelas mesmas dimensões do SERVQUAL, mas que utiliza apenas as perceções dos pacientes para 
avaliar a qualidade nos serviços. Assim, os autores defendem que o SERVPERF supera o 
SERVQUAL, pois consideram que as perceções dos pacientes permitem uma melhor avaliação da 
qualidade percebida dos serviços. 

No entanto, existem estudos que indicam que o SERVQUAL e o SERVPERF incorporam algumas 
medidas gerais que não permitem uma adequada avaliação das dimensões consideradas importantes 
pelos pacientes nos serviços de saúde (Qin & Prybutok, 2012). Neste sentido, Qin e Prybutok (2012) 
testaram um modelo onde adicionaram novas dimensões às já existentes no SERVPERF, obtendo 
resultados significativos em seis dimensões (tangibilidade, eficiência, profissionalismo, interação, 
acessibilidade, qualidade técnica) que podem ser utilizadas para avaliar a qualidade nos serviços de 
saúde, mais especificamente, nos serviços de urgências. Como se pode constatar nos subtópicos 
que se seguem, estes resultados são corroborados por outros autores que demonstram a pertinência 
destas dimensões. 

Posto isto, serão incluídas neste trabalho as dimensões propostas por Qin e Prybutok (2012), 
excetuando as dimensões acessibilidade e interação por não se considerarem adequadas para o 
estudo em questão. Por sua vez, considerou-se pertinente adicionar uma nova dimensão 
(comunicação), dado a literatura mencionar a sua importância para o contexto de serviços de 
urgências. Desta forma, serão utilizadas, neste trabalho, cinco dimensões para avaliar a qualidade 
percebida nos serviços de saúde, mais propriamente nos serviços de urgências: tangibilidade, 
eficiência, profissionalismo, qualidade técnica e comunicação.  

Visto que a visão predominante da literatura se centra na qualidade dos serviços como antecedente 
da satisfação do cliente (Cronin & Taylor, 1992; Andreassen & Lindestad, 1998; Newsome & Wright, 
1999; McDougall & Levesque, 2000; Choi, Cho, Lee, Lee, & Kim, 2004; Vinagre & Neves, 2008; Qin & 
Prybutok, 2012), postula-se que: 

H1: A qualidade do serviço tem um efeito direto e positivo na satisfação dos pacientes. 

3.1.2 Tempo de espera 

O tempo de espera é considerado um importante determinante na satisfação dos pacientes (Katz et 
al., 2013) e é constituído por duas dimensões distintas: o tempo de espera real (medido) e o tempo 
de espera percebido (subjetivo) (Thompson et al., 1996; Sun et al., 2000; Wellstood, Wilson, & Eyles, 
2005). Desta forma, existe uma relação inversa entre tempo de espera (real ou percebido) e a 
satisfação do paciente, sendo que, por exemplo, quando os tempos de espera diminuem, a satisfação 
dos pacientes aumenta (Wellstood et al., 2005). 

No entanto, segundo Boudreaux & O’Hea (2004) se os pacientes considerarem o tempo de espera 
percebido superior ao que preveem ou acham ser apropriado, é provável que se sintam insatisfeitos, 
independentemente do tempo real que esperam. Assim, o tempo de espera percebido parece ser um 
preditor mais forte de satisfação (Trout, Magnusson, & Hedges, 2000; Boudreaux & O’Hea, 2004). 

Neste sentido, o presente trabalho inclui duas medidas propostas por Thompson e colaboradores 
(1996): o tempo de espera médico e o tempo de espera total. A primeira medida refere-se ao tempo 
que decorre entre a triagem e o exame médico e a segunda medida contabiliza o tempo entre a 
triagem e a alta do serviço de urgências.  

Dado o impacto do tempo de espera na satisfação dos pacientes (Burrsch et al., 1993, cit. por Vukmir, 
2006), sugere-se a seguinte hipótese: 

H2: A duração do tempo de espera está negativamente relacionada com a satisfação dos pacientes.  

3.1.3 Valor percebido 

O valor percebido corresponde a uma avaliação global baseada nas perceções de utilidade do que é 
recebido e do que é dado (Zeithaml et al, 1988, cit. por Andreassen & Lindestad, 1998). 
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De acordo com Chahal e Kumari (2011) o conceito de valor percebido engloba cinco dimensões, 
nomeadamente, o valor de transação, o valor de eficiência, o valor estético, o valor de interação 
social e o valor de autogratificação. No entanto, este trabalho adota a visão de Choi e colaboradores 
(2004) que defende que o conceito de valor percebido engloba duas dimensões: os benefícios e os 
sacrifícios, ou seja, os pacientes integram cognitivamente as suas perceções relativamente ao que 
têm a ganhar (benefícios) e ao que têm a perder (sacrifícios) com a prestação dos serviços. Os 
benefícios referem-se aos resultados de um serviço de boa qualidade, mas também podem incluir 
fatores como o prestígio e a reputação (Holbrock & Corfman, 1985, cit. por Choi et al., 2004). Por sua 
vez, os sacríficos podem ser divididos em dois tipos, nomeadamente, o preço que os pacientes têm 
de pagar e os custos não monetários, como por exemplo, o stresse mental e físico associado à 
prestação dos cuidados (Choi et al., 2004). Assim, se os benefícios forem superiores aos sacríficos, o 
valor percebido pelos pacientes será maior (Jha, Deitz, Babakus, & Yavas, 2013).  

Sabendo que o valor percebido é um fator importante para a satisfação do paciente (Choi et al., 
2004), propõe-se que: 

H3: O valor percebido tem influência na satisfação dos pacientes. 

3.1.4 Emoções 

Embora a literatura não seja consensual ao definir emoções humanas (Vinagre & Neves, 2010), sabe-
se que as emoções são muito importantes no contexto de saúde, existindo evidências de que estas 
podem influenciar a satisfação dos pacientes (Vinagre & Neves, 2008). 

Segundo Oliver (1997, cit. por Vinagre & Neves, 2008) enquanto a qualidade do serviço pode ser 
considerada uma construção cognitiva, a satisfação é um conceito mais complexo que inclui 
componentes cognitivos e afetivos. Deste modo, Vinagre e Neves (2008) testaram um conjunto de 
emoções positivas e negativas relativas à experiência dos pacientes nos serviços de saúde e 
verificaram que o interesse e o prazer (emoções positivas) e a angústia, medo, desgosto e vergonha 
(emoções negativas) influenciam a satisfação dos pacientes em direções opostas. Neste sentido, 
sugerem-se as seguintes hipóteses:   

H4: As emoções positivas têm um efeito positivo na satisfação dos pacientes. 

H5: As emoções negativas têm um efeito negativo na satisfação dos pacientes.  

3.1.5 Caraterísticas dos pacientes 

A literatura é consistente ao afirmar que as características dos pacientes podem influenciar a sua 
satisfação (Baker, 1996; Baker, 1997; Sun et al., 2000; Sun, Adams, & Burstin, 2001; Wellstood et al., 
2005). Estas características incluem variáveis como, por exemplo, o sexo, idade (Baker, 1996), 
questões linguísticas (Trout et al., 2000; Carrasquillo, Orav, Brennan, & Burstin, 1999), nível de 
escolaridade (Fiscella & Franks, 1999) e nível socioeconómico (Sun et al., 2000). 

De acordo com Baker (1996) o sexo e a idade são as variáveis mais estudadas neste contexto, sendo 
que a idade é a variável que tem um efeito mais consistente, estando, geralmente, associada a 
maiores níveis de satisfação. Neste sentido, pacientes mais velhos tendem a estar mais satisfeitos 
com os serviços prestados (Sun et al., 2000). 

Por outro lado, Carrasquillo e colaboradores (1999) referem que as questões linguísticas têm impacto 
na satisfação dos pacientes, uma vez que no estudo que desenvolveram, verificaram que os 
pacientes que não falavam inglês eram menos propensos a estar satisfeitos com o atendimento 
recebido nos serviços de urgências, devido a problemas relacionados, por exemplo, com a discussão 
das causas de um dada condição médica, compreensão das instruções de alta e explicação dos 
resultados dos exames. Para além disto, pacientes negros e hispânicos são menos propensos a 
estarem satisfeitos (Krishel & Baraff, 1993, cit. por Sun et al, 2000), o que poderá salientar a 
importância da raça como variável a ser considerada nas características dos pacientes. 

O nível de escolaridade é outra variável que pode ser associada à satisfação dos pacientes, sendo 
que um maior nível de escolaridade reflete um maior nível de satisfação (Fiscella & Franks, 1999). No 
mesmo sentido, pacientes com um alto nível socioeconómico tendem a apresentar maiores níveis de 
satisfação com os cuidados recebidos, comparativamente a pacientes com baixo nível 
socioeconómico (Cohen, 1996, cit. por Wellstood et al., 2005). 

Adicionalmente, existem outras variáveis relativas às características dos pacientes que podem 
influenciar a satisfação com os cuidados recebidos, como é o caso do estado de saúde (Sun et al., 
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2000), experiência passada com os cuidados e fatores culturais (Baker, 1997). Deste modo, surge a 
seguinte hipótese: 

H6: As características dos pacientes têm influência na satisfação.  

3.1.6 Equidade 

A equidade é considerada um forte preditor de satisfação (Newsome & Wright, 1999; Vinagre & 
Neves, 2010), sendo que a visão tradicional supõe que esta ocorre quando a relação entre ganhos e 
perdas é igual para todas as partes. No entanto, têm sido encontradas outras interpretações que 
mencionam que a equidade apenas se centra na igualdade dos ganhos, ignorando as perdas (Oliver 
& Swan, 1989). Desta forma, a equidade é um conceito que afirma que os indivíduos comparam os 
seus ganhos aos ganhos obtidos por outros indivíduos (Newsome & Wright, 1999; Vinagre & Neves, 
2010).  

Por outras palavras, é uma medida que implica explicitamente uma forma de justiça distributiva 
(Oliver & Swan, 1989) e, sendo assim, a satisfação apenas ocorre quando o paciente percebe o 
tratamento como sendo justo (igual) ou quando os resultados são favoráveis para si (Vinagre & 
Neves, 2010). 

Visto que a equidade é antecedente da satisfação (Newsome & Wright, 1999; Vinagre & Neves, 
2010), postula-se o seguinte: 

H7: A equidade tem um efeito positivo na satisfação dos pacientes. 

3.1.7 Expectativas de satisfação 

Parasuraman e colaboradores (1988) defendem que o conceito de expectativas é utilizado de forma 
distinta na literatura de qualidade dos serviços e de satisfação dos consumidores. Na qualidade dos 
serviços, as expectativas referem-se a desejos dos consumidores, ou seja, aquilo que sentem que o 
prestador de serviços deve oferecer. Por outro lado, quando se fala de satisfação do consumidor, as 
expectativas são vistas como previsões sobre o que é provável acontecer. 

Embora os médicos tenham dificuldade em reconhecer as expectativas dos pacientes (Pakdil & 
Harwood, 2005), estas são um componente central do processo de satisfação (Newsome & Wright, 
1999) e os pacientes têm várias expectativas (Faezipour & Ferreira, 2013) relacionadas com o 
momento da sua chegada, permanência e saída dos serviços (Olthuis et al., 2014). Segundo Vinagre 
e Neves (2008), estas expectativas surgem antes do contacto com os serviços e a perceção dos 
cuidados recebidos pode confirmar as expectativas positivas ou desconfirmar as expectativas 
negativas. 

Dado que as expectativas podem influenciar diretamente a satisfação (Vinagre & Neves, 2008), 
prevê-se a seguinte hipótese:  

H8: As expectativas de satisfação têm influência na satisfação dos pacientes.  

3.1.8 Lealdade 

A lealdade é considerada uma atitude e um conceito comportamental (Chahal & Kumari, 2011), uma 
vez que indica a intenção do paciente para se associar a determinados serviços e recomendar esses 
serviços a outros pacientes (Chahal & Mehta, 2013). 

Visto que existe uma relação estatisticamente significativa entre a satisfação e a lealdade dos 
pacientes (Kessler & Mylod, 2011; Ndubisi, 2011; Chahal & Mehta, 2013), torna-se imperativo que os 
prestadores de serviços de saúde se foquem na satisfação do paciente, para garantirem, no futuro, a 
sua lealdade (Elleuch, 2008; Ndubisi, 2011).  

Para Chahal e Kumari (2011) a lealdade dos pacientes pode ser avaliada com recurso a quatro 
subdimensões, nomeadamente, lealdade de preferência (recorrer ao mesmo prestador no futuro), 
recomendar o prestador de serviços a terceiros, resposta de insatisfação e lealdade indiferente ao 
preço.  

Por outro lado, Chahal e Mehta (2013) avaliaram a lealdade do paciente recorrendo a oito 
subdimensões: recomendar o mesmo hospital, dizer coisas positivas, preferir o mesmo hospital em 
relação aos concorrentes, mudar para outro hospital, procurar o mesmo hospital para os mesmo 
serviços, continuar a utilizar os serviços, procurar o mesmo hospital para diferentes serviços e 
lealdade total ao hospital. 
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Tendo em conta os argumentos apresentados, sugere-se a seguinte hipótese: 

H9: A satisfação tem um efeito positivo na lealdade dos pacientes. 

3.2  O modelo conceptual 

Com base nas hipóteses formuladas, na figura 1 é proposto o seguinte modelo conceptual: 

 

Figura 1 – Modelo conceptual para avaliação da satisfação dos pacientes no contexto dos serviços de 
urgências 

 

4 TRABALHO EM CURSO 

Tendo efetuado a trabalho de pesquisa necessário à criação de um modelo conceptual, de acordo 
com o método científico, é agora necessário proceder à validação do mesmo, mediante um processo 
de criação de um questionário, que será respondido por um conjunto de utilizadores dos serviços de 
urgência e que, após a recolha de informação, servirá de base a um processo de tratamento de 
dados que validará (ou não) as hipóteses anteriormente postuladas. 

4.1  Questionário para validação do modelo conceptual 

Com base nas hipóteses apresentadas e com base nas dimensões incluídas no modelo conceptual, 
foi criado um questionário com 30 questões, em que cada uma das dimensões inclui um conjunto 
específico de questões que foram adaptadas de diversos autores e que originaram as hipóteses 
apresentadas.  

4.2  Metodologia de recolha de dados 

Por forma a validar os pressupostos científicos, bem como analisar a satisfação dos pacientes de 
urgências hospitalares, foi obtida autorização para aplicação de um questionário, baseado no modelo 
desenvolvido, em quatro hospitais das regiões norte e centro de Portugal, sendo que dois deles são 
classificados como Serviço de Urgência Polivalente e os outros dois como Serviço de Urgência 
Medico Cirúrgica. 
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4.3  Definição da amostra 

Para realização deste trabalho, com base em Tabachnick & Fidell (2007, p. 613) para quem “é 
adequado ter pelo menos 300 amostras para efetuar uma análise factorial”, foi definido o número 
global de entrevistas por hospital num valor de 100 entrevistas, o que conduziu a um conjunto de 400 
entrevistas realizadas entre Março e Junho de 2015. 

4.4  Entrevistas realizadas 

Antes da aplicação do questionário, foi efetuado um pré-teste de maneira a identificar questões que 
requeriam clarificações e/ou que conduziam a respostas inapropriadas e ambíguas. 

Aquando da edição final deste artigo, tinham já sido efetuados 300 entrevistas em 3 hospitais, 
encontrando-se a recolha de dados na sua fase final por forma a que, com base em 400 entrevistas, 
seja possível obter resultados preliminares e validar o modelo até Julho de 2015. 

4.5  Análise de dados recolhidos 

Após a recolha dos dados através do questionário, será criada uma base de dados com recurso ao 
SPSS (Statistical Program for Social Sciences), que permitirá a codificação dos dados recolhidos e a 
realização das análises estatísticas necessárias para testar o modelo conceptual proposto  

Numa primeira fase serão realizadas análises univariadas (frequências, medidas de dispersão e 
medidas de tendência central) adequadas para caracterizar as diferentes variáveis em análise de 
forma individual. 

Seguidamente, serão realizadas várias análises de regressão linear múltiplas e simples com o 
propósito de testar as hipóteses de investigação definidas. Para o efeito serão verificados os dados 
no que respeita à simetria e aos outliers, sendo que de seguida será validada a matriz de atributos 
através da observação do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste da esfericidade de Bartlett. Por 
último, será confirmada a consistência interna de cada um dos fatores extraídos, através da 
determinação do Alpha de Cronbach. 

5 CONCLUSÕES 

Este artigo pretende contribuir para a discussão científica na área da qualidade nos serviços de 
saúde, nomeadamente na área especifica dos serviços de urgência hospitalar. Para o efeito, foi 
efetuada uma extensa e aprofundada revisão de literatura de vários modelos de avaliação da 
satisfação, que suportou o desenvolvimento de um modelo conceptual construído especificamente 
para os serviços de urgência.  

A construção do modelo conceptual implicou a seleção e combinação de várias dimensões 
encontradas na literatura que se consideram essenciais para a avaliação da satisfação dos pacientes 
no contexto dos serviços de urgências, sendo que, neste artigo, descrevemos o processo de 
construção do modelo identificamos os elemento existentes na literatura que suportaram 
teoricamente as hipótese formuladas.  

Para além disso, e dado que se trata de um Work In Progress, foram identificados os procedimentos 
previstos para a validação do modelo e o percurso necessário até à conclusão do processo de 
investigação. 
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Resumo   

O objetivo deste estudo é analisar as estratégias de marketing da marca/empresa Vista Alegre 
Atlantis e abordar a forma como se posiciona para conquistar o mercado nacional e internacional, 
dando sempre privilégio à qualidade dos seus produtos. Revelar o porquê do valor das peças da 
marca, elucidando o consumidor sobre o seu processo de fabrico. Analisar se esta empresa possui 
ou não responsabilidade social.  

Para a elaboração deste estudo realizámos vários contactos com a empresa, entre eles podemos 
salientar uma conversa informal com a Dr.ª Cecília Ferreira, uma visita a fábrica acompanhada pelo 
senhor Duarte Fradinho, membro do centro de visitas da Vista alegre, do qual se apurou que todas as 
tintas necessitam de ir ao forno depois de aplicadas, pois cada tinta possui uma temperatura própria 
de cozedura. Estabelecemos ainda contacto via email com Dr.ª Filipa Quatorze, coordenadora do 
museu e centro de visitas da Vista Alegre. Com este estudo, ficámos a conhecer algumas formas 
como a marca Vista Alegre se diferencia dos seus concorrentes, conseguindo reconhecimento e 
afirmação no mercado. São exemplos disso, a presença de peças das suas coleções, em filmes e 
feiras de retalho internacionais, Reality shows de culinária e, a produção de frascos de cristal 
exclusivos para o whisky mais caro e raro do mundo, cujo valor unitário ascendeu aos 145 mil euros 
(Marketeer, 2014). Ao longo do estudo damos resposta a questões como: O porque dos preços 
praticados pela marca? Como é que a VAA se conseguiu posicionar como marca de grande 
qualidade no seu setor? Qual o processo de fabrico das peças? Que projetos tem a Vista Alegre 
Atlantis para o futuro?  

Palavras-chave: Vista Alegre, IKEA, estratégias de Marketing, caso de estudo. 

1 INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

1.1 Nota introdutória  

Segundo a empresa Vista Alegre Atlantis, o nome Vista Alegre Atlantis é a sua designação social 
mas, por uma questão de simplicidade, no dia-a-dia é designada apenas como Vista Alegre. Desta 
forma ao longo deste artigo procederemos do mesmo modo por uma questão de simplicidade de 
escrita. 

A Vista Alegre situada na cidade de Ílhavo, Distrito de Aveiro, é uma empresa Portuguesa com quase 
dois séculos de existência. Fundada em 1824, por José Ferreira Pinto Basto, foi a primeira unidade 
fabril, em Portugal, dedicada à produção de porcelana. Com o passar dos anos e com o aumento das 
exportações a Vista Alegre cresceu e isso permitiu a remodelação da fábrica, dos seus 
equipamentos, assim como a formação de quadros técnicos especializados, o que possibilitou o 
alargar a oferta a novos mercados. Desde cedo que a marca se distingue pela produção de peças 
únicas, como o serviço que produziram em exclusivo para a Rainha Isabel II de Inglaterra, e desde 
então multiplicaram-se as colaborações com diversos artistas contemporâneos. Em 1964 a Vista 
Alegre inaugura o Museu e em 1985 o Centro de Arte de Desenvolvimento da Empresa (CADE), com 
o objetivo de expor ao público peças que marcaram o longo caminho percorrido pela Vista Alegre até 
à atualidade, bem como a criação de laços afetivos e emocionais do público com a marca e a 
valorização da manufatura dos produtos justificando assim o seu valor material. O CADE visava 
impulsionar a criação de novos designs de produto, assim como a promoção da formação nas áreas 
de pintura e escultura (Myvistaalegre, 2015). Em 1985 foi criado o Clube de Colecionadores, 
refletindo a importância da Marca também no mercado da arte. O final da década de 80 veio a 
revelar-se decisivo para que a marca Vista Alegre, ao participar em exposições de renome, como 
Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque ou Pallazo Reale em Milão, conseguisse a sua 
divulgação e internacionalização (Myvistaalegre, 2015). Em 1997 a Vista Alegre funde-se com o 
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grupo cerâmico Cerexport, e consegue quase duplicar o seu volume de negócios principalmente fora 
de Portugal. Como símbolo de crescimento que estava a ter, em 2001 a Vista Alegre sofre uma nova 
fusão, desta vez, com o grupo Atlantis, juntos, formaram assim o 1º e 6º maior grupo nacional e 
internacional, respetivamente, na produção de tableware. A agora denominada Vista Alegre Atlantis 
passou a atuar em diversas áreas de produção, como porcelana de mesa, de Hotel, decorativa, louça 
de forno, faiança, vidro, cristal (Myvistaalegre, 2015). A mais recente mudança no grupo deu-se em 
2009, pois face à difícil conjuntura económica que se fazia sentir, e à diminuição do poder de compra 
das populações, “o grupo Vista Alegre Atlantis passou a integrar o portfólio de marcas do Grupo 
Visabeira” (Myvistaalegre, 2015). Atualmente a empresa está a ser alvo de uma forte remodelação e 
reabilitação para que para além de uma fábrica e marca de renome passe também a ser um ponto de 
atração turística e lazer na região onde está inserida. Para tal a Vista Alegre Atlantis e o grupo 
Visabeira têm em fase de construção vários projetos dentro do complexo fabril Vista Alegre, como um 
Hotel de Charme, a reabilitação da sua capela da Nossa senhora da Penha de França, e a 
remodelação do antigo bairro operário. A Vista Alegre terá também nas suas imediações uma das 
suas mais belas, espaçosas e luxuosas lojas de entre as que já possui por todo o mundo segundo 
membros do centro de visitas.  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Aqui serão apresentadas e definidas alguns dos conceitos mais importantes deste estudo. 

2.1 Marketing 

“Marketing é a gestão de relações lucrativas com clientes” (Licon & Filene, 2006, Parte III). O 
Marketing tem como principal objetivo atrair possíveis clientes e manter os clientes atuais através da 
criação de valor para os produtos de uma empresa. Este valor vai de encontro à capacidade das 
empresas saberem e satisfazerem as necessidades e caprichos dos sues clientes / mercado-alvo. 
Este fenómeno é a base da definição de Marketing. (Licon & Filene, 2006; Kotler & Armstrong, 2014). 

2.2 Marcas de Luxo 

Luxo é tudo o que é desejável, para além do que são necessidades ou bens comuns. Neste sentido 
as marcas de Luxo são ideias assentes na mente dos consumidores, normalmente associadas a 
preços elevados, alta qualidade, sentido estético e raridade, ou seja, são produtos ou serviços que 
podem ser possuídos ou utilizados por uma pessoa para melhorar a sua realização pessoal (Heine, 
2012). Para a elaboração deste estudo foi possível perceber que a nível Nacional as marcas 
consideradas de Luxo são muito poucas, sendo a Vista Alegre uma destas raridades. No que diz 
respeito a marcas de luxo nacionais a informação disponível é mínima. Apesar de existirem vários 
produtos nacionais bastante reconhecidos nos mercados interno e externo, como é o caso do Vinho 
do Porto Offley, estes na sua maior parte não se tratam de marcas de Luxo, mas sim marcas que 
com o passar do tempo se tornaram marcas mundialmente conhecidas. 

2.3 Posicionamento  

O posicionamento de uma marca é a forma como a marca é percebida pelos clientes de acordo com 
as suas características, ou seja, o local que a marca ocupa na mente dos clientes. Este deve ser 
claro, distinto e desejável relativamente aos seus concorrentes (Kotler & Armstrong, 2014). No caso 
da Vista Alegre esta assume-se como uma marca de Luxo - segundo apuramos na visita a fábrica.   

2.4 Segmento-Alvo 

Em marketing podemos definir segmento-alvo como sendo o público a quem se destina e para o qual 
queremos direcionar o nosso bem ou serviço. “O público-alvo é o conjunto de pessoas que possuem 
as mesmas características ou interesses.” (Gestor, 2008). Será a Marca Vista Alegre para todos? 
Não, pois a Vista Alegre assume-se como marca de luxo, e nem todas as pessoas têm acesso a bens 
de luxo.  

2.5 Diferenciação  

Diferenciação consiste nas diferenças expressivas, que distinguem a oferta de uma empresa das 
ofertas dos seus concorrentes, de forma a criar valor superior (Kotler & Armstrong, 2014). A 
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diferenciação pode ser realizada através da diferenciação por produto, pelos serviços, através de 
canais, através da imagem, e pela intimidade com o consumidor (Klein, 2013). Será a Vista Alegre 
Atlantis uma marca que aposta na sua diferenciação? Sim, esta aposta fortemente na qualidade dos 
seus produtos, em satisfazer as necessidades dos seus clientes através de personalizações de 
peças, pelo fabrico de edições limitadas a poucos exemplares, e pelo caráter nacionalista de algumas 
peças, que as diferencia da concorrência. 

2.6 Inovação 

A inovação pode ser dividida em dois tipos: Fechada ou Aberta. A inovação é fechada quando, não 
existe permuta de informação com o meio exterior à empresa. Esta contrata os melhores para 
trabalhar, de forma a garantir que as melhores ideias se centralizam num só local, logo poderá ter 
mais sucesso (Todo Bom, 2011). A Inovação é aberta quando, os produtos/serviços comercializados 
pela empresa provêm tanto de ideias internas como externas à empresa, de forma a introduzir e 
conquistar novos mercados de negócio (Chesbrough, 2003), ou seja, a empresa permite que 
empresas ou pessoas, a título individual, possam ser seus parceiros de negócios, para que a parceria 
resultante seja uma forma de criar vantagem sobre os seus concorrentes e conseguir novas 
oportunidades de negócio. No caso da Vista Alegre, é praticada inovação aberta, pois esta possui 
diversas parcerias com designers e empresas externas.  

2.7 Concorrência 

Concorrência ou Empresas concorrentes podem ser expressas como sendo um processo dinâmico 
de rivalidade, ou seja, é uma disputa entre duas ou mais empresas com o mesmo segmento-alvo pela 
conquista de um mesmo mercado, estudando as oportunidades de lucro existentes e tirar proveito 
delas antes que outras empresas o façam (Soto, 2014). 

2.8 Alianças 

Alianças estratégicas: São contratos que, regra geral, no mínimo possuem 10 anos de duração. É 
uma ligação que tem por base a igualdade e partilha de competências cujo objetivo é criar uma 
relação de confiança obedecendo a uma estratégia comum. Esta estratégia de negócio adequa-se 
em especial para pequenas e médias empresas que têm como concorrentes as grandes empresas 
(pmelink, 2015). 

Parcerias: Ocorrem quando são estabelecidos acordos de cooperação entre empresas para atingir 
objetivos estratégicos comuns a longo prazo. Como por exemplo uma marca já conhecida num 
determinado mercado ajudar na divulgação da outra de um mercado distinto.  

Aquisições: Consiste na compra das ações de uma empresa, por outra geralmente maior. A compra 
das ações pode ser total ou parcial (Thinkfn, 2010). 

Fusão: Consiste na combinação de duas ou mais empresas numa só. A fusão pode por vezes ser 
semelhante a uma aquisição mas resultar numa só empresa com um novo nome (normalmente 
resultante da combinação dos nomes das empresas originais) e uma nova imagem de marca 
associada (Thinkfn, 2010). 

2.9 Empresas Low-Cost 

É necessário a noção que o “… conceito do low cost começou a estender-se e chegou a tudo e mais 
alguma coisa. Mesmo quem não sabe sequer dizer «olá» em inglês sabe perfeitamente o significado 
de low cost. É barato e isso, para um país sob a supervisão da troika, é tudo.” (Santos, 2009). 
Empresas low-cost são empresas que fornecem produtos ou serviços substitutos a preços inferiores. 
Este tipo de empresas focam-se em poucos ou num único segmento de mercado; os seus produtos 
ou serviços são, regra geral, comparativamente aos seus competidores, “básicos”, ou têm uma única 
característica que é mais aliciante; e sustêm os seus preços baixos diários, através de operações 
extremamente eficientes e eficazes de forma a reduzirem ao máximo os custos (Kumar, 2006). 

2.10 Internacionalização 

Este conceito é alvo de vários estudos e constantes críticas, não existindo uma única definição mas 
sim um conjunto de processos que permitem a ocorrência deste fenómeno. 

http://www.omarketingmnemdetalhes.com/author/jonasklein/
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Neste artigo, o termo internacionalização, encara-se como o desenvolvimento de projetos com ênfase 
no reconhecimento Mundial. Pode consistir em trocas, parcerias e empreendimentos comerciais 
alem-fronteiriços e em desenvolvimento de projetos em conjunto com empresas internacionais. 

Neste sentido Internacionalização vai consistir na relação entre nações, mais especificamente, na 
relação entre os produtos e a marca de uma empresa Portuguesa (Vista Alegre) com os mercados 
internacionais. Como existe alguma dificuldade de afirmação da marca Vista Alegre no seu processo 
de internacionalização e alguma dificuldade no reconhecimento da Marca por parte do cliente 
estrangeiro, neste estudo iremos averiguar algumas das possíveis causas desta ocorrência. 

De acordo com as definições acima indicadas, surgiram ainda mais algumas questões que assentam 
no estudo de caso à marca Vista Alegre, tais como: Porque são considerados os Produtos da Vista 
Alegre produtos de Luxo? Como é que uma marca com crescente Penetração e tantas aparições no 
mercado Internacional ainda é tão pouco reconhecida pelos estrangeiros? Qual a importância das 
diversas Parcerias que a Vista Alegre alberga?  

3 METODOLOGIA 

Escolheu-se a empresa Vista Alegre Atlantis para a realização deste estudo, por ser uma empresa 
Portuguesa de renome, sediada no Distrito de Aveiro e perto da Universidade de Aveiro (o que se 
revela conveniente para efeitos de pesquisa). Houve uma pluralidade de contactos efetuados ao 
longo do mês de Março 2015, envolvendo deslocações a Ílhavo, Viseu e ao Porto. Assim, a pesquisa 
efetuada foi de cariz qualitativo, neste estudo de caso descritivo, e certos acontecimentos iam ditando 
como se deveria proceder de seguida, num processo de contínuo juntar de informação. 

Este estudo começou por envolver uma deslocação à fábrica da Vista Alegre Atlantis em Ílhavo, com 
o objetivo de conseguir que fosse marcada uma entrevista com alguém ligado ao Marketing da 
empresa. A Dr.ª Cecília Ferreira, Assistente de Marketing Vista Alegre e Bordalo Pinheiro, de imediato 
aceitou ter uma conversa informal. Para esta conversa não foi usado qualquer guião ou questionário, 
apenas foram tomadas algumas notas à medida que a conversa foi fluindo e que foram colocadas 
algumas questões que surgiam no decorrer da conversa. No final a Dr.ª Cecília mostrou-se disponível 
para fornecer mais algumas informações e enviou via email algumas imagens relacionadas com o 
fabrico das peças e uma brochura com informações da empresa. Como se teve conhecimento 
através do site da Vista Alegre da existência de uma parceria entre a Vista Alegre e o IKEA, tentou-se 
obter algumas informações relativas a esta parceria por parte do IKEA. Nesse sentido estabeleceu-se 
contacto telefónico com a Direção de Marketing do IKEA de Matosinhos, onde se obteve confirmação 
da parceria, por parte do Dr. Miguel Pinto; o mesmo também solicitou o envio de um email para a 
Direção de Marketing de Matosinhos com uma breve explicação do estudo e com todas as questões 
que gostaria de ver respondidas pelo IKEA. Realizou-se o envio do referido email, e obteve-se 
resposta por parte do Dr. Nuno Moura, Gerente de projetos e responsável pelo desenvolvimento de 
processos de negócio do IKEA de Matosinhos, pedindo para que se reencaminhasse o email para o 
Diretor de compras do IKEA Trading em Itália, do qual ainda se aguarda uma resposta. 

No sentido de obter o maior número de informação possível, contactou-se telefonicamente com a 
Direção Geral de Marketing da Vista Alegre sediada em Lisboa, na tentativa de conseguir uma 
entrevista com o Dr. Nuno Barra, Diretor Geral de Marketing da Vista Alegre Atlantis; da parte da sua 
secretária foi dada a informação que tal não seria possível devido a indisponibilidade de agenda, mas 
caso pretendesse poderia enviar-lhe as questões por email, para que as reencaminhasse para uma 
das colegas. Como era importante perceber e conhecer o processo de fabrico das peças assim como 
a forma como a empresa se organiza, contactou-se o Centro de Visitas da Vista Alegre para agendar 
uma visita à fábrica - segundo a Dr.ª Filipa Quatorze, Coordenadora do Museu Vista Alegre, tal não 
seria possível devido à existência de obras. O pedido foi encaminhado para a direção da empresa 
que prontamente autorizou a visita à mesma assim como a captação de algumas fotografias de 
caráter geral dentro da fábrica. Foi realizada a visita acompanhada pelo Senhor Duarte Fradinho, 
Membro do Centro de Visitas da Vista Alegre, que por possuir um grande conhecimento sobre a 
fábrica, a sua história, e alguns projetos futuros, permitiu o registo de algumas notas durante a visita.  

Para reforçar o conhecimento sobre a Marca, foi feita uma visita à loja Vista Alegre, situada nas 
imediações da fábrica, onde foi concedida a oportunidade de captar algumas imagens, conversar com 
as funcionárias e, com o Senhor João Santiago, Membro do Centro de Visitas Vista Alegre, que ao 
apresentar a loja e as coleções presentes na mesma, também forneceu mais algumas informações 
que se anotaram durante a conversa. Como complemento do estudo, fez-se uma deslocação à Baixa 
da cidade do Porto, para visitar uma das flagships Vista Alegre, lojas espaçosas com grande requinte 
e luxo que as distinguem das restantes. Na loja, foi concedida autorização para visitar, fotografar e 
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captar algumas imagens de vídeo dentro da mesma, e foram fornecidos diversos catálogos sobre 
algumas das peças lá existentes. Ainda no sentido de comparação de lojas visitou-se a loja Vista 
Alegre presente no Centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu. No seguimento de todo este 
processo e de forma atenciosa, foi recebido um email da parte da Dr.ª Filipa Quatorze com resposta a 
algumas das questões que haviam sido enviadas para a Direção Geral de Marketing em Lisboa.  

Para este estudo realizámos também um curto vídeo corporativo sobre a empresa em estudo dando 
uso aos materiais recolhidos durante a pesquisa de campo. 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Políticas da Empresa 

A Vista Alegre é uma empresa com 190 anos de existência. Esta empresa faz um investimento 
constante na formação dos seus funcionários, os operários da fábrica foram na maioria formados nas 
escolas da Vista Alegre, nas mais diversas áreas, entre elas pintura e escultura, e destes alunos os 
melhores foram escolhidos para integrar as equipas de produção da empresa (segundo o 
entrevistado Sr. Duarte). Os funcionários recebem com frequência formação na área da Higiene, 
Saúde e Segurança no trabalho assim como de técnicas de produtividade; como forma de incentivo à 
produção a empresa atribui-lhes prémios monetários caso atinjam determinados níveis de produção 
(segundo a entrevistada Dr.ª Cecília). Quando um funcionário não se adapta ao seu posto de trabalho 
num determinado setor a empresa não o dispensa, recoloca-o noutro setor que se adapte melhor às 
suas capacidades (segundo o entrevistado Sr. Duarte). No que respeita aos funcionários de escritório 
a empresa opta por dar formações livres, ou seja, cada um pode optar pela formação que considera 
mais adequada para as funções que desempenha; alguns exemplos são formações dadas em 
Photoshop, redes sociais, entre muitas outras. É também concedido aos funcionários a possibilidade 
de tirarem alguns dias no trabalho, que a empresa paga na totalidade, para participarem em 
conferências na sua área de formação (segundo a entrevistada Dr.ª Cecília). A empresa opta pela 
destruição de cerca de 20% parte da sua produção, por esta não obedecer aos seus critérios 
rigorosos de qualidade (Capucho, 2014), embora tenha sido apurado durante a visita que destes 20% 
de produção rejeitada é feita uma 2ª escolha destinada à venda nas lojas outlet (mas com a marca 
Vista Alegre rasurada) e para fins sociais (como será falado mais à frente). 

4.2 Análise Marketing Mix 

4.2.1 Produto 

O processo de fabrico dos produtos da Vista Alegre obedece a rigorosos padrões de qualidade. No 
caso das porcelanas a Vista Alegre usa como matérias-primas o caulino (que lhe confere resistência 
e brancura) o quartzo e o feldspato, que são misturados em proporções a que não tivemos acesso, 
pois a fórmula da pasta faz parte do segredo, esta pasta quando no estado líquido denomina-se 
“Barbotina”. No caso das peças compostas por várias partes, é feita a união das mesmas, seguido do 
acabamento ainda com as peças em cru. Antes de entrar no forno para a 1ª cozedura, a cerca de 
900º Celcius e por 22 horas, as peças vão ser calçadas para que não sofram alterações à forma 
original. Quando saem do formo estas peças já possuem rigidez mas ainda necessitam de uma 2ª 
cozedura a 1400º Celsius por mais 22 horas, para estarem devidamente prontas a serem pintadas, 
cada peça após esta 2ª cozedura sofre uma redução de cerca de 15% no seu tamanho original. É de 
salientar que cada peça fabricada na Vista Alegre é feita à mão, e que apenas uma grinalda de flores 
para uma escultura com cerca de 20 cm leva aproximadamente 120 flores que são feitas à mão 
pétala a pétala, o que confere a cada peça valor e singularidade. Antes de serem pintadas, todas as 
peças sofrem um controlo de qualidade rigoroso, que é feito manualmente peça a peça, que ao mais 
ínfimo defeito são marcadas e rejeitadas. No processo de pintura, esta pode ser feita de várias 
formas, pintura total à mão, decalque, filagem (pintura a ouro realizada manualmente ou por 
máquinas) e pintura à pistola. Todas as tintas usadas são preparadas no momento em que vão ser 
aplicadas, pois estas estão em pó e é necessário juntar-lhes aguarrás, para as diluir, e óleo, que lhes 
confere brilho e uma textura sedosa. Todas as tintas necessitam de ir ao forno depois de aplicadas, 
como cada tinta possui uma temperatura própria de cozedura, estas têm de ser aplicadas uma a uma, 
por ordem decrescente de ponto de cozedura, por exemplo, primeiro coze o azul, depois o vermelho 
e assim sucessivamente. No caso de uma peça com 28 cores diferentes, só no processo de pintura, 
esta terá de ir 28 vezes ao forno, o que lhe confere um elevado valor e qualidade (informação 
adquirida na visita à fábrica). Para mostrar que cada cliente é importante para a empresa, esta possui 
um serviço de personalização de peças para o cliente final, onde cada cliente pode personalizar os 
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seus artigos de três formas: personalização de peças e coleções existentes através da inclusão de 
frases, nomes, logotipos; criação de decorações exclusivas em modelos existentes; desenvolvimento 
de modelos inteiramente originais. Estas peças são mais requisitadas como forma de homenagear 
um evento ou data, ou transmitir uma mensagem de uma forma especial. A empresa possui ainda o 
SAE, serviço de apoio a empresas, que consiste num apoio prestado pela Vista Alegre a empresas 
que na qualidade de cliente final pretendam adquirir artigos, normalmente para oferecer como forma 
de incentivo aos seus colaboradores, clientes, entre outros. Assim através do SAE, a empresa não 
tem de se deslocar a uma loja, pois a Vista Alegre envia um comercial dedicado, que fará o melhor 
aconselhamento, acompanhamento e desenvolvimento de propostas de forma a garantir a total 
satisfação do cliente (segundo a entrevistada Dra. Filipa).  

4.2.2 Localização 

A Vista Alegre Atlantis possui atualmente uma loja online já disponível para Portugal, Espanha e 
Brasil, que espera a curto prazo estar disponível para todo o Mundo (segundo a entrevistada Dr.ª 
Cecília). Possui também 26 lojas em território nacional, 5 lojas Outlet (destinados ao escoamento de 
produto), 4 pontos de venda integrados nas lojas do ECI [El Corte Inglés] de Lisboa e Gaia e 48 
corners Vista Alegre (lojas com mobiliário e imagem da Vista Alegre, mas cuja propriedade, a gestão 
e os artigos pertencem aos clientes, a estas lojas a Vista Alegre fornece apenas apoio de marca 
através de formações) (Dr.ª Filipa). A empresa aposta cada vez mais na sua Internacionalização, 
possuindo atualmente lojas oficiais em São Paulo (Brasil), em Luanda (Angola), em Maputo 
(Moçambique), e em Espanha onde possui uma loja em Madrid e 45 pontos de venda integrados nas 
lojas do El Corte Inglês. Todas as lojas Vista Alegre Atlantis são espaços agradáveis dotados de 
elegância, conforto e prestígio, mas a Vista Alegre Atlantis está atualmente a dar primazia à abertura 
de flagships, estas lojas distinguem-se das restantes pela sua arquitetura de interiores mais 
sofisticada, áreas maiores nunca inferiores a 500 m

2 
e com 2 pisos, podendo assim oferecer uma 

gama de produtos mais vasta (Dr.ª Filipa). Atualmente a Vista Alegre Atlantis já possui 4 flagships 
abertas, no Porto, em Lisboa, em Madrid e em São Paulo, e durante o corrente mês vai abrir uma 
nova em Barcelona (Dr.ª Filipa). Em todas as lojas é obrigatório o uso de uniforme, fornecido pela 
empresa, pois faz parte integrante do processo de comunicação da marca segundo nos foi informado 
pela Dr.ª Filipa e confirmado em visitas realizadas às diversas lojas.  

4.2.3 Promoção 

No decorrer deste estudo foram-nos facultados diversos catálogos, que nos permitiram atestar a 
qualidade dos mesmos, o luxo que lhes esta inerente, cada pagina ao ser folheada possui um toque 
especial que torna cada uma autentica, assim como as suas peças. Isto torna visível o cuidado que a 
Marca tem na sua apresentação ao público e na forma como se apresenta. A empresa está ainda 
presente nas redes sociais, Facebook, Google +, Youtube, onde é possível estar ocorrente de todas 
as novidades da empresa (Dr.ª Cecília).  

4.2.4 Preço 

Numa análise aos preços dos produtos praticados estes oscilam entre os 6.40€ e os 156€ para o 
prato raso mais barato e o mais caro respetivamente. No campo da personalização para cliente final 
os valores estão sujeitos à realização de um orçamento (Dr.ª Cecília, Dr.ª Filipa e visualização em 
loja).  

4.3 Parcerias 

Recentemente a Vista Alegre estabeleceu uma parceria com a cadeia IKEA, estando neste momento 
a construir uma nova unidade fabril que se dedicará exclusivamente à produção de louça em grés 
para o IKEA, esta parceria foi-nos confirmada tanto pela Vista Alegre como pelo IKEA. Este também 
nos confirmou que os artigos produzidos não levarão marca Vista Alegre. Na nossa opinião, parcerias 
como esta, com uma empresa mundialmente conhecida, são outra maneira de infiltração no mercado 
internacional mesmo que as peças produzidas não levem o selo Vista Alegre. Por outro lado, o facto 
de os produtos não levarem o selo Vista Alegre permite que esta não associe o seu nome a uma 
empresa considerada low-cost, mas tire partido dos lucros inerentes à parceria. Para além desta 
parceria a Vista Alegre tem muitas outras como a que mantem com a marca Christian Lacroix, assim 
como com diversos criadores de prestigio a nível mundial, como Joana Vasconcelos, Siza Vieira, 
Bartek Mejor, Sam Baron, Patrick Norguet, entre outros (Brochura VAA, 2015).  
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4.4 Análise Swot 

Tabela 1 - Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Líder de mercado de porcelanas e vidro em Portugal – segundo a 
Dr.ª Cecilia. 

 Marca percebida como marca de prestígio, qualidade e requinte, 
com grande valor artístico associado às suas peças; 

 Responsável por todo o ciclo de Produção e Distribuição – 
Distribuição Exclusiva que permite controlo total sob a comunicação 
da sua imagem; 

 Marca com grande reconhecimento Nacional; 

 Existência de sucursais responsáveis pela produção de produtos de 
preços inferiores para ter acesso a diferentes públicos-alvo; 

 Existência de diversas lojas espalhadas pelo mundo, assim como, 
de lojas online; 

 Facilidades de pagamento e possibilidade de troca em compras 
efetuadas nas lojas; 

 Marca com dificuldades no reconhecimento a 
nível internacional apesar da sua abrangência; 

 Carater demasiado nacionalista no design e 
desenho dos seus produtos; 

 A perceção do público relativamente ao preço 
“alto” das peças; 

 Dificuldades em expandir a marca a um público 
mais jovem; 

 Pouca visibilidade na comunicação 
principalmente em Espanha, segundo apurado 
através de conversa com um pequeno número de 
pessoas; 

Oportunidades Ameaças   

 O aumento da apreciação e gosto por parte dos consumidores por 
peças de design (tendência já identificada pela Vista Alegre através da 
parceria com a designer Joana Vasconcelos) reforça a necessidade 
de explorar o segmento mais jovem; 

 Investimentos / Parcerias com Empresas Internacionais; 

 Possibilidade de abranger um público-alvo com poder de compra 
inferior ao atual que já adquire os produtos;  

 Concorrência direta em Portugal: PORCEL 

 Concorrência direta internacional: Wedgwood, 
Villeroy & Boch, Ginori, Rosenthal, Versace, 
Lladró, Porvasal. 

 Concorrência Indireta: marcas de porcelana 
orientais. 

 Dificuldades na penetração de mercados 
internacionais; 

 Sazonalidade das vendas 

 Diminuição do número de casamentos 

 Diminuição do poder de compra devido à crise 
económica agravada a nível nacional mas 
também com grandes repercussões a nível 
internacional. 

4.5 Mercado 

Para contornar a crise que se vive no País a estratégia da Vista Alegre passa aposta nos mercados 
externos. Sendo a Espanha o seu principal mercado externo, nos últimos anos há um crescente 
investimento no Brasil, onde já é possível encontrar a marca em 250 lojas premium. (Capucho, 2014) 

No Brasil, por exemplo, a Vista Alegre é a marca mais representativa no mercado dos 
giftware, são produzidas localmente, pela empresa, algumas linhas e importadas de Portugal as mais 

tradicionais. Este investimento poderá revelar-se extremamente lucrativo uma vez que no mercado 
brasileiro não existe concorrência interna para produtos de qualidade (IAPMEI, 2015).Temos de ter 
em conta que a presença de Portugal está a crescer no mercado de cerâmica utilitária e decorativa, 
abrindo cada vez mais oportunidades de dispersão, tendo com alguns exemplos os seguintes 
(IAPMEI, 2015): 

 Na Bélgica, Portugal ocupa no mercado das cerâmicas 9,73% e no do vidro a 0,22% e durante a 
feira INTERIEUR verificou-se que havia uma aceitação muito positiva dos produtos portugueses. 
 Na França, Portugal é o 1º fornecedor de cerâmica (com uma quota de mercado de 13,8%) e o 7º 
maior fornecedor de vidro doméstico (com uma quota de 4,9%). Verifica-se aqui uma oportunidade de 
mercado única e a Vista Alegre deve assim reforçar a sua participação nas duas edições anuais da 
Feira Maison & Object pois representam uma oportunidade única para a promoção dos produtos, com 
impacto internacional. 
 Na Holanda, Portugal tem conseguido consolidar a sua posição neste mercado nas louças em 
porcelana (5,1% da quota de mercado, sendo o 4º maior fornecedor), bem como nas louças em 
faiança (6,7% da quota de mercado, detendo a posição de 6º maior fornecedor). Para crescer neste 
país a Vista Alegre deveria apostar na venda a retalho, fornecendo pequenas séries, e abordar a 
indústria das flores para possíveis parcerias. 
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4.6 Concorrência 

No que respeita a concorrência a Vista Alegre assume-se como líder Ibérico de mercado no setor 
(segundo a entrevistada Dr.ª Cecília) embora assuma ter como concorrente direto em Portugal a 
Porcel (Site Oficial Vista Alegre). No mercado internacional assume-se como 6ª maior empresa no 
mundo no seu setor, tendo como principais concorrentes, a Inglesa, Wedgwood, a Alemã, Villeroy & 
Boch, a italiana, Ginori, as francesas, Rosenthal e Versace, e a espanhola Lladró (segundo a 
entrevistada Dr.ª Cecília). Como um dos principais mercados de exportação da Vista Alegre é o 
mercado Espanhol averiguou-se mais ao pormenor a concorrência nesse país, onde para além da 
Lladró se encontrou também a Porsaval como concorrente direto no setor de louça de porcelana para 
Hotelaria. A Lladró tem várias filiais fora de Espanha e uma rede de lojas próprias nas grandes 
cidades do mundo, estando presente em 120 países nos cinco continentes (Ladró, 2015). Os seus 
preços podem variar muito dependendo do objeto da compra, como podemos observar nas 
novidades de catálogo online da marca. Em comparação com os preços praticados pela Vista Alegre, 
os da Lladró são significativamente superiores, podendo assim a Vista Alegre chegar a um maior 
número de consumidores do que a sua concorrente. No caso da Porsaval, esta encontra-se 
representada em mais de 40 países, e é a escolha de vários restaurantes distinguidos com Estrelas 
Michelin (Porsaval, 2015). É uma empresa que apostou na inovação, através da criação de louça 
antibacteriana em porcelana. Esta empresa tem como principal objetivo atender as necessidades dos 
profissionais do ramo hoteleiro oferecendo-lhes um atendimento personalizado (Porsaval, 2015). Para 
competir com esta concorrente a Vista Alegre terá de adotar estratégias para ganhar a preferência do 
mercado no setor hoteleiro. 

4.7 Reconhecimento 

Como símbolo de reconhecimento a empresa Vista Alegre recebeu no início de 2015 um prémio 
internacional de Design o “Wallpaper Design Awards 2015” pela coleção “Orquestra” criada pelos 
Designers David Raffoul e Nicolas Moussalen (Facebook, 2015a). O reconhecimento internacional da 
marca é também visível através da escolha dos seus produtos para marcar a diferença em diversas 
ocasiões, tais como: a escolha da Vista Alegre como louça oficial do Reality show brasileiro, “SBT 
cozinha sobre pressão” (Facebook, 2015b); participação de peças das coleções “Samatra” e 
”Chartres” na longa-metragem “Casanova Variations” de Michael Sturminger (Facebook, 2014); 
Produção dos frascos de cristal exclusivos para o whisky mais caro e raro do mundo, o malte escocês 
“Dalmore Trinitas 64”, limitado a uma edição de 3 exemplares, cujo valor unitário ascendeu aos 145 
mil euros. Posteriormente, produziu também mais 200 frascos de cristal para uma nova edição 
limitada do whisky “Dalmore Aurora 45” cujo valor unitário de venda ao público ronda os 6 mil euros 
(Marketeer, 2014); Os serviços de mesa da Vista Alegre também podem ser encontrados na Casa 

Branca, em diversas Casas Reais, como a casa real Inglesa, abastece algumas embaixadas, e é a 
fornecedora oficial da Presidência da República Portuguesa.  

4.8 Responsabilidade social corporativa 

Para além da louça doada a instituições, a Vista Alegre investe em vários projetos educacionais quer 
a nível nacional quer a nível internacional. A empresa tem parceria com a Universidade de Aveiro 
empregando vários alunos da mesma. Tem também protocolos com diversas universidades 
europeias a nível do Design, nomeadamente a Universidade de Lisboa (Faculdade de Belas Artes), o 
Instituto Europeu de Design de Madrid, o Royal College of Art e o Central St. Martins de Londres, e a 
Staffordshire University de Stoke-on-Trent (Universia, 2015). Outro grande investimento pela Vista 
Alegre a nível educacional é o IDPool que consiste num projeto “criativo e um centro de produção nas 
áreas de porcelanas, cristais e cerâmica, que tem a intenção de estimular o intercâmbio de ideias e 
experiências entre criadores e profissionais altamente qualificados” (IDPool, 2015) através deste 
projeto fornece estágios de 2, 4 ou 6 meses com habitação incluída e no final do estagio a 
oportunidade de apresentar uma projeto, que caso seja aprovado, será produzido para venda com a 
sua assinatura colocada no selo da marca, como por exemplo a louça Jahara, aluno brasileiro 
segundo o Sr. João Santiago.  

4.9 Objetivos Futuros 

Futuramente a Vista Alegre Atlantis, pretende alargar, ainda mais a sua rede de lojas, com a abertura 
de lojas em Barcelona, Doha, Teerão e Koweit (segundo a Dra. Filipa Quatorze, em questionário via 
mail), e outro nas imediações da fábrica em ílhavo, sendo esta uma das suas mais belas, espaçosas 
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e luxuosas lojas de entre as que já possui por todo o mundo, com inauguração prevista para Julho 
juntamente com o Hotel de charme e as novas instalações do museu, segundo membros do centro de 
visitas.  
Pretendendo afirmar cada vez mais a sua posição no mercado nacional e internacional, está a 
desenvolver projetos para se ligar ao mundo da arte através do desenvolvimento de peças de autor 
de edições limitadas, pretende aumentar a equipa de designers internos ou a associação a designers 
internacionais de renome, pois essa associação tem sido uma das grandes apostas e “inteiramente 
compensada” (segundo a Dra. Filipa Quatorze, em questionário via mail).   

5 CONCLUSÃO 

Com este estudo verificou-se que a Vista Alegre adota diferentes estratégias de marketing de acordo 
com os seus objetivos finais, está sempre atenta a novas oportunidades de mercado e com facilidade 
pode-se afirmar que geralmente precede-se aos seus concorrentes, daí a sua Liderança de mercado 
inquestionável a nível nacional e crescente a nível Internacional, como 6ª maior empresa do mundo 
na sua área de atuação. Ao longo deste estudo, também foi possível averiguar o porquê dos preços 
das peças da Vista Alegre. Estes devem-se à mão-de-obra especializada, aos melhores materiais e 
ao constante investimento em inovação que fazem da Vista Alegre uma Marca de Luxo, mesmo que 
esta ainda seja pouco reconhecida internacionalmente. 
Contudo, fica ainda em discussão, o porquê de a marca Vista Alegre não ter tanto reconhecimento a 
nível internacional como o que era de esperar para uma marca com crescente presença nos 
mercados internacionais, uma vez que apesar do seu caráter nacionalista, as suas coleções estão 
cada vez mais modernas e inovadoras. Com o nosso estudo esperamos contribuir para uma melhor 
compreensão dos preços aplicados pela Vista Alegre Atlantis. Para que no futuro possa olhar para 
cada peça de uma forma diferente e compreender o porquê do seu valor. Por fim, com a elaboração 
deste estudo, concluímos que os colaboradores da Vista Alegre Atlantis são dedicados, motivados, 
têm orgulho nos valores e reputação da sua empresa, como podemos verificar através da visita 
realizada às lojas e à fábrica. 

E 

Esquema 1 - Síntese da Marca Vista Alegre 

 

Tabela 2 – Síntese de conteúdos e justificação do esquema 1. 
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 Citação 1 Citação 2 Citação 3 

História e 
Tradição 

“…a Vista Alegre inaugura o museu, … 
com o objetivo de expor ao público 
peças que marcaram o longo caminho 
percorrido … “ 

“A vista alegre situada 
na Cidade de Ílhavo,… 
com quase dois séculos 
de existência ” 

 

“Storytelling” “Fundada em 1824, por José de Pinto 
Basto, foi a primeira unidade fabril, em 
Portugal, dedicada a produção de 
porcelana.” 

  

Formação “Esta empresa faz um investo 
constante na formação dos seus 
funcionários, …” 

“…aos funcionários de 
escritório a empresa 
opta por dar formações 
livres, …” 

 

RCS “Outro grande investimento pela Vista 
Alegre a nível educacional é o IDPool, 
…” 

“Para além da louça 
doada a instituições, …” 

 

Excelente 
qualidade 

“A empresa opta pela destruição de 
cerca de 20% parte da sua produção, 
por esta não obedecer aos seus 
critérios rigorosos de qualidade.” 

“O processo de fabrico 
dos produtos da Vista 
Alegre obedece a 
rigorosos padrões de 
qualidade.” 

“É de salientar que cada peça 
fabricada na Vista Alegre é feita à 
mão, … todas as peças sofrem um 
controlo de qualidade rigoroso, que 
é feito manualmente peça a peça, 
…” 

Lojas “Todas as lojas Vista Alegre Atlantis 
são espaços agradáveis dotados de 
elegância, conforto e prestígio,…” 

“Em todas as lojas é 
obrigatório o uso de 
uniforme…” 

“Possui... 26 lojas em território 
nacional,…, lojas oficiais em São 
Paulo, em Luanda, em Maputo, em 
Espanha,…” 

Inovação e 
parcerias 

“Para além desta parceria a Vista 
Alegre tem muitas outras como a que 
mantem com a marca Christian 
Lacroix, assim como com diversos 
criadores de prestigio a nível mundial, 
como Joana Vasconcelos,…” 

  

Valores “Quando um funcionário não se adapta 
ao seu posto de trabalho num 
determinado setor a empresa não o 
dispensa, recoloca-o noutro setor que 
se adapte melhor às suas 
capacidades.” 

“como forma de 
incentivo à produção a 
empresa atribui-lhes 
prémios monetários, …” 

 

Exclusividade “Produção dos frascos de cristal 
exclusivos para o whisky mais caro e 
raro do mundo, … limitado a uma 
edição de 3 exemplares, …” 

“Os serviços de mesa 
da Vista Alegre também 
podem ser encontrados 
na Casa Branca,…” 

 

 

Personalização 
exclusiva 

 

“Para mostrar que cada cliente é 
importante para a empresa, esta 
possui um serviço de personalização 
de peças para o cliente final, onde 
cada cliente pode personalizar os seus 
artigos, …” 

  

Reconhecimento “Vista Alegre recebeu no início de 
2015 um prémio internacional de 
Design …” 

“…serviços de mesa da 
Vista Alegre também 
podem ser encontrados 
na Casa Branca, …” 

“Vista Alegre como louça oficial do 
Reality show brasileiro,…” 
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Abstract  

O presente estudo de caso pauta-se por uma análise do processo de internacionalização da 
Ubiwhere, uma empresa aveirense em franco crescimento económico, nos últimos anos. Os 
principais objetivos deste trabalho são obter uma melhor compreensão dos motivos que conduziram 
esta empresa a optar pela internacionalização, perceber a forma como tem sido realizado esse 
processo, e ainda, analisar as vantagens e desvantagens que advieram dessa decisão estratégica. 

No que diz respeito à metodologia, foi utilizada uma metodologia qualitativa, envolvendo a realização 
de uma entrevista a um colaborador da Ubiwhere, a fim de esclarecer alguns pontos essenciais sobre 
o funcionamento geral da empresa e, acima de tudo, acerca do seu processo de internacionalização. 

Inicialmente, proceder-se-á à apresentação da empresa escolhida para dar a conhecer a sua 
estrutura interna e dimensão da mesma, bem como o seu posicionamento no mercado das 
tecnologias. De seguida, após ter-se reconhecido a estratégia de internacionalização como a mais 
importante para a empresa, serão referidas algumas teorias que contribuem para um melhor 
entendimento desta temática e para a aplicação prática no estudo de caso em questão.  

Após o enquadramento teórico e depois da pesquisa e análise da informação recolhida relativa à 
estratégia selecionada e à empresa em questão, será apresentada a aplicação das teorias de 
internacionalização ao caso da Ubiwhere. Sendo certo que, existem bastantes teorias relacionadas 
com a internacionalização, o grupo apenas selecionou aquelas que estariam mais adequadas à 
realidade da empresa em questão, nomeadamente, o Paradigma Eclético ou OLI, o Modelo de 
Uppsala, a Teoria centrada nos recursos, o Modelo das Redes, a Teoria do Empreendedorismo 
Internacional e a Teoria das Born Global. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais relativas à aplicação das teorias de 
internacionalização ao caso da Ubiwhere de forma sucinta e, também, ao enriquecimento pessoal 
proporcionado por este trabalho de grupo.  

Keywords: Internacionalização, Inovação, Novas-tecnologias, Estratégia, Born Global. 

1 A EMPRESA - UBIWHERE 

A Ubiwhere foi fundada em 2007, na cidade de Aveiro. Atua há sete anos eminovação e 
desenvolvimento na área das novas tecnologias. É uma empresa orientada para o futuro, com uma 
especial relevância na área da tecnologia informática e no desenvolvimento de software da próxima 
geração. Desenvolve “produtos e soluções, aplicações para Android e IOS, tanto para smartphones 
como para tablets, soluções para superfícies interativas, nomeadamente, quadros interativos para 
escolas, plasmas publicitários (…)” (Youtube Canal Ubiwhere, 2013)16. 

Sendo uma empresa que investe bastante em I&D, são recorrentes os projetos desenvolvidos nas 
áreas do turismo, telecomunicações, energia, desporto, educação e conhecimento, tendo sempre em 
vista a componente informática como um meio que facilita a dinâmica entre a tecnologia e o Homem.  

A qualidade dos produtos da Ubiwhere tem vindo a ser demonstrada nos prémios que tem ganho. Em 
2013 ganhou o prémio European Seal of E-Excellence e é a mais jovem empresa portuguesa a 
receber reconhecimento internacional. 
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 Video Ubiwhere – Winner of the European Seal of e-Excellence – highlighted on a television report  
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1.1 Missão e Visão 

Todos os projetos realizados pela Ubiwhere têm como missão “improve people’s lives by developing 
usable technologies”, ou seja, o objetivo final será melhorar a qualidade de vida das pessoas através 
de tecnologias que lhes permitam melhorar as suas capacidades de comunicação, conhecimento e 
até poupança de tempo.  

A sua visão reside em se tornar numa referência internacional em redes de próxima geração e em 
diminuir a barreira que ainda existe entre o Homem e a máquina, reforçando a computação ubíqua – 
“to be an international reference in Smart Cities and Future Internet”.

17
 

1.2 Estrutura Organizacional 

Relativamente à estrutura organizacional da empresa, o Dr. Rui A. Costa é o diretor-executivo e 
cofundador e o Dr. Nuno Ribeiro é o diretor de operações e cofundador da Ubiwhere. A empresa 
possui, também, mais de 30 colaboradores das mais diversas áreas, nomeadamente, designers, 
marketers, business developers, e expert developers, sendo que mais de 80% dos colaboradores 
possuem mestrado ou doutoramento.

18
 

1.3 Análise Económico-Financeira 

1.3.1 Volume de Negócios 

De acordo com a informação revelada pela Dr.ª. Catarina Pinto durante a entrevista, o volume de 
negócios no período de 2011 a 2013 teve sempre crescimento. Em 2011 foi de 500.000€, em 2012 
900.000€ e em 2013 1.000.000€. 

1.3.2 Clientes 

A Ubiwhere trabalha essencialmente para outras empresas, ou seja, faz parte de um mercado 
mercado business-to-business (B2B). Este mercado caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma 
relação económica entre duas empresas, por exemplo, acontece quando uma empresa vende um 
determinado produto ou serviço para outra empresa. Os seus produtos são personalizados e, por isso 
mesmo, adaptados às necessidades do cliente, o que faz com que a diferenciação do produto seja 
uma das estratégias implementadas por esta empresa para conseguir um produto mais competitivo a 
nível nacional e internacional.

19
 Os seus principais clientes são a PT Inovação, a ISA, a Nautilus e a 

Edubox, e ainda, as entidades públicas, no sector do turismo (Catarina Pinto, 2013).  

1.3.3 Concorrência 

Apesar da concorrência na área das TIC ser global, como foi referido pela Dr.ª Catarina Pinto, os 
principais concorrentes a nível nacional são os seguintes: WIT Software, Glintt, Ambisig e Outsoft. De 
forma a poderem acompanhar e analisar a concorrência, são feitas participações em vários eventos 
e, também, são subscritas newsletters de outras empresas concorrentes para que seja possível 
perceber os produtos e serviços que estão a ser desenvolvidos e comercializados pela concorrência.  

1.3.4 Parcerias 

As parcerias são maioritariamente realizadas com empresas nacionais. No entanto, a Ubiwhere já 
começa a estabelecer acordos de parceria com empresas internacionais. Além da PT Inovação, da 
Universidade de Aveiro e da Playnify, as parcerias são feitas fundamentalmente com empresas de 
hardware, de forma, a complementarem os seus serviços de software.  

O networking é uma das estratégias essenciais na procura das mesmas. A criação de parcerias com 
outras empresas tem como objetivo combater a concorrência e ganhar massa crítica para facilitar o 
acesso a novos mercados.

20
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 Adaptado do site LinkedIn – Ubiwhere e Openlivinglabs 
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 Adaptado Site Ubiwhere 
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 Adaptado da entrevista realizada à Dra. Catarina Pinto 

20
 Adaptado da entrevista realizada à Dra. Catarina Pinto 
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1.3.5 Presença Internacional 

“A internacionalização é um objetivo que está presente desde o início da empresa. De modo a 
tentarmos ser globais, temos que ser capazes de competir a nível global. Se ambicionarmos crescer, 
temos de ambicionar outros mercados” referiu a Dr.ª Catarina Pinto, durante a entrevista realizada. 
Ainda que não esteja sediada em nenhum país no estrangeiro, a Ubiwhere adotou um processo de 
internacionalização gradual, entrando nos mercados internacionais de forma indireta, através de 
vendas indiretas para outras empresas no estrangeiro. Os mercados internacionais em que a 
empresa está presente, mesmo que ainda seja de forma indireta, são: Angola, Argélia, Argentina, 
Botswana, Brasil, Cabo Verde, Timor Leste, Equador, Guiné Bissau, Moçambique, Marrocos, 
Paraguai, S. Tomé e Príncipe, Venezuela, Alemanha, Austrália, Espanha, França, Grécia, Itália e 
Reino Unido.

21
 

2 REVISÃO DA LITERATURA - TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O processo de internacionalização é uma das estratégias mais adotadas pelas empresas  com 
elevado crescimento nos últimos anos, sobretudo devido à necessidade de satisfação dos 
consumidores além-fronteiras ou, até mesmo, de se diferenciarem em novos mercados, onde 
poderão obter vantagens competitivas. Têm sido inúmeros os estudos acerca deste tema e, como tal, 
o presente trabalho restringiu-se apenas àqueles que se poderiam aplicar ao tipo de empresa em 
estudo, baseando-se, sobretudo, num estudo já realizado por Catarina Pinto sobre estes conteúdos. 
Seguidamente, serão apresentadas as diferentes teorias que, posteriormente, serão analisadas e 
aplicadas à Ubiwhere. 

2.1 Paradigma Eclético ou OLI 

A teoria que melhora explica o crescimento internacional das empresas de larga escala é o 
paradigma eclético ou, também conhecido por paradigma OLI (Richardson, Christopher & Mo Yamin, 
2013). Deste modo, a sigla OLI pode ser decifrada da seguinte forma: 

 

Fig. 1 Deciframento do Paradigma OLI (elaboração própria) 

O paradigma eclético procura associar as características específicas a cada empresa (vantagens de 
propriedade, de localização e de internalização) com o objetivo de explicar os fluxos comerciais e de 
investimento a nível internacional (Dunning, 1977). Segundo este paradigma, uma empresa optará 
por IDE (Investimento Direto Estrangeiro) se estiveram reunidas as seguintes condições, de forma 
cumulativa: 

Fig. 2 Condições necessárias para a realização de IDE segundo o Paradigma Eclético 
(elaboração própria) 

A análise desta teoria permite identificar a forma de entrada nos mercados internacionais mais 
adequada a cada empresa, sendo que a existência de vantagens de propriedade é obrigatória em 
qualquer processo de internacionalização.  

Esta abordagem tem sido alvo de várias críticas, nomeadamente pelo facto de dedicar pouca atenção 
a outras formas de internacionalização que não o IDE (por exemplo, a exportação e as estratégias de 
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cooperação empresarial a que as PMEs (pequenas e médias empresas) recorrem frequentemente) e 
por ter um carácter demasiado estático. Segundo Richardson, Christopher & Mo Yamin (2013) existe 
uma forte tendência para que as empresas pratiquem outsourcing de bens e serviços e façam “in-
sourcing” de serviços fornecidos a agentes externos. 

2.2 Modelo Uppsala 

Este modelo referente à teoria da internacionalização foi inicialmente desenvolvido por Johanson e 
Vahlne em 1977. Para além de ser conhecido como Modelo Uppsala, também é conhecido como 
Modelo das Etapas, uma vez que trata o processo de internacionalização como sendo gradual. O 
modelo Uppsala é visto pelos autores como um processo incremental que tem possui diversas fases 
à medida que uma empresa adquire conhecimentos ou informações do mercado onde pretende atuar 
em prol de diminuir o risco percebido, bem como, aumentar o investimento (Johanson, J., & Vahlne, 
J.,2009). É por este motivo que a falta de conhecimento/informação por parte das empresas seja visto 
como a principal barreira à internacionalização, por parte dos autores (Johanson, J., & Vahlne, 
J.,2009). Assim, o processo de internacionalização é um processo que envolve, resumidamente, 4 
fases: Exportações esporádicas; Exportações regulares através dos agentes económicos; Criação de 
subsidiárias representativas; Criação de subsidiárias produtivas. 

Recentemente, existem estudos que conseguem fazer uma distinção dos tipos de conhecimento: 
conhecimento de negócio e conhecimento institucional. O conhecimento de negócio diz respeito ao 
conhecimento que as empresas podem possuir relativamente ao ambiente económico, isto é, qual a 
sua concorrência, comportamentos de consumo, entre outras. O segundo refere-se ao conhecimento 
que as empresas necessitam de ter relativo ao ambiente institucional de cada país, por exemplo de 
como funciona a tributação e as leis laborais. (Eriksson et al. 1997, 2000 citado pelo livro 
Internationalization, Entrepreneurship and the Smaller Firm: Evidence from Around the World). 

A realidade dos mercados em 1977 mudou e, por isso mesmo, os mesmos autores decidiram 
reformular o modelo inicial, uma vez que, já se tinha vindo a mostrar como sendo demasiado linear, 
dado que a visão sobre o mercado era diferente na altura devido à racionalidade limitada (Johanson, 
J., & Vahlne, J.,2009).A distância psicológica, apesar de continuar ser um fator limitativo ao processo 
de internacionalização, hoje em dia é um mal menor. Mas o que é a distância psicológica? A distância 
psicológica corresponde à distância geográfica e à distância cultural/linguística de um determinado 
país. (Evans, Treagold, & Mavondo, 2000). Este tipo de distância que exponencia os custos de 
transação e, assim, a obtenção de conhecimentos e aprendizagem, os quais são fatores bastante 
decisivos para o processo de internacionalização (Johanson, J., & Vahlne, J.,2009). A noção de 
tecnologia era bem diferente dos dias de hoje e o crescimento constante e elevado das tecnologias 
da informação fez reduzir as distâncias físicas e psicológicas e, consequentemente, os custos de 
transação. Este motivo leva, também, a que as empresas não tenham necessidade de se 
internacionalizar somente em países mais próximos. 

Outro motivo de crítica que fez com que o modelo fosse reformulado em 2009 pelos mesmos autores 
foi o facto de não ter em conta a globalização. A globalização fez com a velocidade transacional dos 
mercados aumentasse e, por isso mesmo, não era necessário para uma empresa com elevado 
crescimento passar por todas as fases deste modelo, daí que não seja correta a total aplicação deste. 
O mesmo aconteceu com a rede de networking dos negócios. Coviello e Munro (1995, 1997, citado 
por Johanson, J., & Vahlne, J.,2009) afirmam que as relações de networking têm um impacto na 
seleção de novos mercados, daí que os pioneiros deste modelo tenham reformulado o modelo com 
aproximações nesta teoria mas, tendo sempre em conta o processo de internacionalização como um 
processo gradual. À luz deste paradigma não existe uma explicação para as empresas Born global 
que já nascem com objetivos de internacionalização. Este tipo de internacionalização será 
posteriormente explicado.Apesar das críticas apresentadas a este modelo, continua a ser usado para 
explicar o processo de internacionalização sobretudo nas PMEs, isto porque este tipo de empresas 
possui, geralmente, poucos recursos e conhecimentos mas têm, ao mesmo tempo, um grande 
potencial na exploração de mercados além-fronteiras. (Mathews e Zander, 2007). 

2.3 Teoria centrada nos recursos 

2.3.1 Resource-Based View 

Esta teoria foi desenvolvida inicialmente por Edith Penrose (1959) e na sua abordagem, os recursos 
específicos a cada empresa (tangíveis e intangíveis) são considerados como bastante importantes, 
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na medida em que é a partir destes que as empresas se poderão tornar mais competitivas. A 
capacidade de uma empresa crescer economicamente e solidificar o seu posicionamento no mercado 
passa por adquirir e gerir recursos inimitáveis e inacessíveis, da forma mais eficiente possível, 
relativamente aos seus concorrentes.  

2.3.2 Knowledge-Based View 

A teoria baseada no conhecimento surgiu como consequência da teoria anterior, sendo que o 
conhecimento é considerado o recurso mais importante dentro de uma empresa para que esta se 
torne mais competitiva. De acordo com Loane e Bell (2006), a falta de conhecimento é a maior 
barreira à internacionalização das pequenas empresas. De uma forma geral, os recursos baseados 
no conhecimento são quase sempre valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis, o que surge como 
uma vantagem comparativa relativamente às empresas que não possuem este tipo de recursos. No 
entanto, importa referir que existem algumas empresas que não possuem bastante conhecimento a 
nível dos mercados internacionais, mas possuem outro tipo de conhecimento mais específico, 
baseado na experiência, que as favorecem, no sentido em que aumentam a rapidez destas se 
adaptarem aos mercados estrangeiros (Cohen e Levinthal, 1990). 

2.4 Modelo das Redes 

A realidade atual não permite que as empresas tenham um perfil isolado, isto é, as unidades 
económicas dependem umas das outras para que haja um trade-off de conhecimentos e, desta 
forma, um aumento da competitividade das mesmas (Johanson e Mattson, 1988). O processo de 
internacionalização deste modelo poderá ser olhado de diferentes perspetivas (Johanson e Mattson, 
1988): 

 

Fig. 3 Diferentes perspetivas do processo de internacionalização de acordo com o Modelo das 
Redes (elaboração própria). 

Para este processo as alianças estratégicas podem se tornar vitais, na medida em que poderão ser a 
solução para problemas relacionados com os poucos recursos das PMEs e decisões estratégicas e, 
além disso, consegue reduzir o risco inerente deste processo (Li et al., 2012). Posto isto, o modelo 
das redes têm-se mostrado com grande aplicabilidade, uma vez que, as redes de negócios tornam-se 
cada vez mais importantes para alavancar o sucesso das empresas. 

2.5 Teoria do empreendedorismo internacional 

O empreendedorismo internacional é a “Combinação do comportamento inovador, proactivo e de 
tomada de risco que ultrapassa as fronteiras nacionais e pretende criar valor nas organizações” 
(McDougall e Oviatt, 2000, p. 903, citados por Schulz et al., 2009). Desta forma, esta teoria pode ser 
vista como um processo de descoberta criativa, que uma empresa enfrenta, com o objetivo de 
alcançar uma vantagem competitiva nos mercados internacionais. No entanto, é de referir que as 
oportunidades podem ser descobertas por uma empresa mas, podem ser exploradas por outra se, 
esta ultima possuir uma maior capacidade de visão e gestão empresarial (Shane & Venkataraman, 
2000; Zahra & Dess, 2001). Cabe, ao empreendedor reconhecer as oportunidades de negócio, 
explorá-las e geri-las de uma forma sustentável, para que consiga alcançar novos mercados.  

Oviatt & McDougall (1994, 1999) distinguem dois tipos de empresas. Existem empresas que são born 
global, ou seja, nascem logo direcionados para o mercado global, e, portanto, diferem 
significativamente das empresas que vão entrando nos mercados internacionais, de forma mais lenta, 
à medida que acumulam experiência e competências para se tornarem globais. 
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A nível micro, existem alguns fatores organizacionais que influenciam a aplicação da teoria do 
empreendedorismo internacional, sendo que os principais são: Dimensão do projeto de 
empreendedorismo (McDougall & Oviatt, 1996; Zahra et al., 2000b); Idade da empresa (Burgel & 
Murray 1998; Zahra et al., 2000b); Localização da empresa (Westhead et al., 1998, Steensma et al., 
2000); Capacidade financeira da empresa (Zahra et al., 2000b). 

A nível macro, os principais fatores que influenciam a aplicação da teoria mencionada acima são os 
seguintes: Intensidade da concorrência doméstica (McDougall, 1989); Intensidade da concorrência 
internacional (McDougall 1989; Coviello & Munro, 1995); Tipo de indústria (Burgel & Murray, 1998; 
Westhead et al., 1998); Diferenciação do produto/ serviço (Bloodgood et al., 1996; (Fontes & Coombs, 
1997; Holmlund & Kock, 1998). 

2.6 Teoria das empresas Born Global 

Com o aumento do crescimento tecnológico, o mundo mudou e a maneira de olhar para os negócios 
também, assim, Rennie em 1993 elaborou um modelo com base na globalização dos mercados, onde 
afirma que os diferentes mercados podem ser visto como um só. Formulou-se, desta maneira, o 
conceito de born global que está diretamente relacionado com o conceito que se segue.  

Pela mesma altura Oviatt e Mcdougall deram origem ao conceito de Internacional New Ventures com 
o intuito de caracterizar as empresas que desde o momento do seu nascimento procuram a 
internacionalização como meio de vantagem competitiva. Os autores apontaram alguns fatores que 
mostram ter um impacto positivo na criação deste tipo de empresas (Oviatt e McDougall, 
1994):Redução dos custos de transação; Globalização dos mercados; Nichos de mercado; Facilidade 
no acesso ao crédito; Mobilidade do capital humano. 

Relacionado com esta teoria estão as teorias RBV e KBV, uma vez que, uma empresa só poderá 
nascer com esta característica se, realmente os seus ativos, fixos ou intangíveis e, muitas vezes os 
ativos intangíveis são mais presentes e constantes em pequenas empresas que desejam crescer.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia de investigação, para este caso de estudo descritivo (Yin, 2003), foi qualitativa (Gibbs, 
2007), e assentou na realização de uma entrevista a um colaborador da Ubiwhere, assim como na 
visita às instalações onde se observaram práticas de trabalho. O objetivo foi entender melhor a 
estrutura interna e funcionamento da empresa, e compreender como era aplicada a estratégia de 
internacionalização. Inicialmente, contactou-se a empresa através do correio eletrónico apresentado 
no seu website, expondo o propósito da nossa solicitação para uma entrevista com um dos 
administradores da Ubiwhere. Posteriormente, foi feito um contacto pela empresa, referindo que, uma 
vez que os administradores não se encontravam no país e, devido às agendas preenchidas dos 
mesmos, tal não seria possível de realizar. Assim sendo, a entrevista foi realizada, de forma 
presencial, à Dr.ª Catarina Pinto, colaboradora da empresa da área de Gestão e Economia, no dia 5 
de novembro de 2014, nas instalações da Ubiwhere e teve a duração de, aproximadamente, 45 
minutos. A entrevista foi transcrita na totalidade, de forma a melhorar o trabalho em equipa das 
autoras, assim como para facilitar a análise do conteúdo da entrevista (Gibbs, 2007).  

As temáticas abordadas durante a entrevista foram as seguintes: informação geral acerca da 
empresa, clientes, concorrência, parcerias, importância da estratégia de internacionalização e táticas, 
motivações e fatores que levaram à mesma, presença internacional, vendas no estrangeiro e os 
objetivos da empresa a curto, médio e longo prazo relativamente a este processo. Todas estas 
temáticas foram abordadas seguindo o guião realizado para a entrevista e que foi enviado 
previamente para a entrevistada. O guião de entrevista foi elaborado com base na revisão da 
literatura. Sendo uma metodologia de investigação qualitativa, com uma entrevista semi-estruturada, 
com abertura para se falar de temas que a entrevistada achava pertinentes, surgiram novas questões 
no decorrer da entrevista com respostas respetivas dadas pela Dr.ª Catarina. Para uma melhor 
análise das estratégias de internacionalização da empresa recorreu-se na entrevista ao auxílio de um 
gravador áudio e também foram tirados apontamentos escritos.  
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4 APLICAÇÃO DAS TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO AO CASO DA 
UBIWHERE 

4.1 Paradigma Eclético ou OLI 

 

Fig. 4 Aplicação do Paradigma OLI à Ubiwhere (elaboração própria) 

Quanto às vantagens específicas à própria empresa, a Ubiwhere é dotada de vantagens de 
propriedade, nomeadamente, a capacidade de diferenciação dos seus produtos e serviços através da 
personalização dos mesmos, a constante adaptação às necessidades do cliente e o elevado 
investimento em I&D. É de realçar que mais de 50% do resultado líquido anual da Ubiwhere é 
reinvestido na investigação e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Relativamente às 
vantagens de localização, a Ubiwhere está localizada perto do centro da cidade de Aveiro, o que lhe 
confere um melhor acesso a uma grande diversidade de recursos e uma proximidade a empresas e 
com quem estabelece parcerias, como é disso exemplo, a PT Inovação. Um outro aspeto importante 
a referir é a proximidade com a Universidade de Aveiro, local onde os administradores da empresa se 
formaram. Para além disso, a Ubiwhere internaliza a sua atividade no que diz respeito ao 
desenvolvimento de software. No entanto, a empresa atua em parceria com empresas que fabricam 
hardware, com o intuito de fornecerem ao cliente um produto completo. 

4.2 Modelo Uppsala 

Na entrevista foram tocados alguns pontos que levaram a observar a aplicação deste modelo, 
especialmente para o modelo Uppsala reformulado. A empresa dá muita atenção a sua rede de 
contactos e networking. Por exemplo, esforça-se por estar presentes em feiras e por participar nos 
momentos de networking proporcionados pelas mesmas. Esta empresa tem o objetivo de entrar em 
mercados externos através dos serviços de outsoursing que presta e, posteriormente prevê entrar 
com o nome Ubiwhere. Também foi descrito que este processo tem sido gradual. Esta é uma forma 
que a Ubiwhere encontrou para conhecer melhor os mercados internacionais, diminuindo o risco de 
entrar diretamente. Tem existido um esforço para as exportações com o nome da Ubiwhere, no 
entanto, isso ainda não aconteceu mas faz parte dos objetivos da empresa a curto-prazo.  

4.3 Teoria centrada nos recursos 

Apesar de existirem algumas limitações no que diz respeito aos recursos tangíveis da Ubiwhere, a 
empresa possui um conjunto de recursos intangíveis, difíceis de serem adquiridos pelos seus 
concorrentes, nomeadamente, o know-how tecnológico, aplicando-se a teoria dos recursos baseados 
no conhecimento (Knowledge-Based View). A Ubiwhere realiza sessões de brainstorming e 
apresentação das atividades que estão a ser desenvolvidas a todos colaboradores de 15 em 15 dias 
e, como foi dito anteriormente, participa em feiras nacionais e internacionais com o objetivo de 
analisar os produtos e serviços comercializados pelas empresas concorrentes, bem como as novas 
tendências do mercado. Para além disto, os colaboradores da empresa participam em ações de 
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formação pois acreditam que o conhecimento é o recurso mais importante onde se deve apostar com 
vista a alcançar uma vantagem competitiva no mercado internacional. 

4.4 Modelo das redes 

Tal como o modelo Uppsala, o modelo das redes é tido em conta pela empresa, dada a sua 
preocupação em estabelecer sinergias com outras empresas de modo a reduzir o risco inerente a 
este processo. É através deste tipo de redes que tem conseguido internacionalizar-se indiretamente. 
Diz-se indiretamente, porque, conforme foi dito, a empresa atua no mercado exterior não com a 
marca Ubiwhere mas sim através de outras empresas. Sendo assim, este processo de exportações é 
feito como um outsoursing para outras empresas portuguesas. Posto isto, a Ubiwhere é uma empresa 
que não está presente no mercado internacional pelo que este processo, à luz deste modelo, se tem 
mostrado como uma expansão internacional, isto é, a empresa ainda continua à procura de uma 
posição nos mercados externos para que se consiga posicionar com o menor risco possível, 
conseguindo obter vantagens competitivas pela diferenciação que presta aos clientes.  

4.5 Teoria do empreendedorismo Internacional 

Na origem de uma cultura de empreendedorismo internacional, importa referir que os fundadores da 
Ubiwhere são ainda bastante jovens, fazendo com que sejam pessoas mais dinâmicas e com uma 
forte ambição de ver crescer a sua empresa a nível nacional e a nível internacional. Sendo a 
Ubiwhere uma PME, esta detém uma maior flexibilidade e capacidade de desenvolver soluções à 
medida de cada cliente. As principais motivações que levaram esta empresa a adotar uma estratégia 
de internacionalização foram a expansão do negócio para alargar a base de clientes, a possibilidade 
do reconhecimento internacional da empresa e a aquisição e troca de novas competências para 
diversificar a sua área de atuação. 

Desde o início da sua atividade, a empresa tinha como principal objetivo o de competir com os 
mercados internacionais e, ultimamente tem vindo a aumentar os seus esforços comerciais para dar a 
conhecer a marca Ubiwhere e dos produtos inovadores e personalizados na área da tecnologia que 
esta empresa pode criar no estrangeiro. Um outro aspeto a ter em conta é o facto dos fundadores da 
empresa possuírem uma vasta rede de contactos, que permite agilizar o acesso ao conhecimento e à 
formação de novas parcerias.  

4.6 Teoria das empresas Born Global 

Na entrevista que foi realizada, foi referido o conceito de Born global. Esta ideia está bem formalizada 
na gestão da empresa, que afirma que, apesar da Ubiwhere não ter nascido como uma Born global, 
os seus ideais vão de encontro com este tipo de empresas, na medida em que, olha para os 
mercados como um só e procura atuar em diferentes frentes, mesmo que isso implique recrutar 
membros de outros países. De forma mais sucinta, pode-se dizer que a empresa tem-se 
internacionalizado de uma forma gradual, mas nasceu com a mentalidade de uma Born global. 

5 CONCLUSÃO 

A internacionalização das empresas é uma estratégia pela qual as PMEs têm vindo a adotar cada vez 
mais, com o intuito de entrarem no mercado internacional. À medida que as empresas crescem e vão 
conseguindo obter vantagens competitivas, que advêm da posse e da boa gestão dos recursos que 
possuem (Hitt, Ireland e Hoskisson, 2011), a necessidade e o desejo por se internacionalizarem 
cresce - com a saturação dos mercados nacionais é necessário alargar as possibilidades de venda - 
e, no caso de ser viável, as empresas conseguem ter por esta via um melhor desempenho 
económico, trazendo também valor acrescentado para a economia nacional. Este trabalho apenas 
refere modelos (OLI, Uppsala, modelo das redes, teoria sobre os recursos, teoria das born global, 
teoria do empreendedorismo internacional) que, à partida, se adequavam com o tipo de empresa em 
estudo, podendo-se concluir que o processo de internacionalização da Ubiwhere insere-se em 
diferentes modelos, nos supra-citados. Por outro lado, afirma-se que a estratégia de 
internacionalização da Ubiwhere é, sem dúvida, uma boa estratégia de crescimento, no entanto, a 
forma indireta e por fases como entra nos mercados internacionais pode atrasar muito este processo 
(modelo das redes e de Uppsala), dado que as empresas com quem estabelece parcerias têm muito 
poder no mercado e, por isso, encobrem a reputação que a Ubiwhere já poderia ter criado. Contudo, 
o esforço significativo desta empresa, por estar presente em muitos eventos do setor (segundo 
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apurou a entrevista), poderá ser benéfico neste processo. Por último, foi considerado que existe uma 
grande importância desta estratégia de internacionalização, uma vez que pode ser decisiva para o 
crescimento contínuo de uma empresa se esta conseguir competir com outras empresas no mercado 
internacional (através da diferenciação e da inovação). Esta internacionalização é ainda mais 
importante tratando-se de empresas inseridas em mercados pequenos, em recessão, e com menor 
poder económico que outros países na Europa e no mundo, como é o caso de Portugal. Por último, a 
tecnologia comercializada pela empresa, considerada altamente personalizada, significa que a 
procura será específica: “a Ubiwhere posiciona-se como uma empresa tecnológica, que desenvolve 
produtos altamente personalizados e inovadores. Portanto, a estratégia será produtos diferenciados e 
não low-cost.” (entrevistada Dr.ª Catarina Pinto). Ora, desta forma a procura terá também que ser 
procurada nos melhores mercados para este efeito.  
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Abstract 

O tema do nosso estudo de caso descritivo recaiu sobre a marca Renault, por ser uma marca que 
ocupa uma posição relevante na economia portuguesa. Situa-se entre as melhores marcas de 
veículos automóveis a nível europeu, tendo em conta a estreita relação preço-qualidade e a 
preferência dos consumidores. Nasceu como uma marca apenas de veículos comerciais, tornando-se 
a posteriori a marca favorita dos portugueses segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP-
2010). Interessámo-nos também pela marca por existir uma fábrica na região de Aveiro 
(nomeadamente em Cacia), que emprega 1.066 colaboradores diretos. Essa marca despertou 
igualmente o nosso interesse por ter uma gama de produtos bastante diversificada, desde veículos 
elétricos a veículos transformados, o que implica a incorporação de estratégias diversificadas de 
marketing (fontes: autoviva, acap, descubraarenault). 

Propõe-se uma mudança de estratégia, nomeadamente a Renault investir em veículos de gama 
superior e num design interior dos seus veículos mais atrativo. Uma mudança deste tipo será numa 
primeira análise fácil de realizar, no entanto tratando-se de uma mudança de posicionamento 
precisará antes de mais de um esforço de fundo da gestão de topo da Renault, no sentido de 
incutirem esta nova estratégia nos seus colaboradores. Será preciso haver marketing interno (Piercy, 
2009) – gerar entusiasmo internamente acerca do novo posicionamento da marca, criar mais 
motivação ligada aos novos objetivos para ajudar na sua concretização – para se conseguir mudar 
igualmente a cultura organizacional da Renault. Haverá certamente resistência à mudança, será 
necessário vencer uma inércia ligada à forma antiga de operar, mas com planeamento a Renault 
deverá conseguir a mudança que sugerimos, tomada como uma melhoria contínua de processos e de 
produto necessários para a empresa conseguir competir no longo prazo (Jashapara, 2004).  

Palavras-Chave: Renault, automóvel, marca, marketing, estratégia  

1 INTRODUÇÃO 

O tema do nosso estudo de caso descritivo (Yin, 2012) recaiu sobre a marca Renault, dada a 
importância de uma das unidades fabris da marca no distrito de Aveiro (Renaut-Cacia), não só 
através da criação de emprego direto (1.066 postos) e indiretos, mas também por ocupar uma 
posição relevante no panorama económico do nosso país. Pretendemos assim oferecer uma 
perspetiva em particular sobre um caso, caso esse muito conhecido pelo público português.  

Com efeito, a Renault é uma das marcas favoritas dos consumidores no mercado de veículos 
automóveis tanto a título particular como também no tecido empresarial. A Renault oferece uma gama 
de produtos variada, viaturas essas não só atraentes pelo preço e design, mas igualmente pela 
considerável fiabilidade de construção.  

Neste estudo, procuramos compreender como uma empresa de origens tão humildes, se transformou 
no que representa atualmente, assim como as estratégias que a marca utiliza para vincar a sua 
presença num mercado altamente competitivo tal como o mercado automóvel europeu.  

Questões a que o trabalho se propõe responder: 

De que forma é que uma empresa com uma gama de produtos tão diversificada utiliza o 
marketing para atingir os diferentes marcados alvo? 

Desde a sua génese, em 1898, que a Renault faz uma forte aposta nas competições automobilísticas. 
Numa era em que as redes sociais eram inexistentes e em que a televisão não era ainda acessível à 
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população, a empresa já fazia uso destes eventos de entretenimento para ganhar visibilidade junto da 
elevada adesão do público. Atualmente, a marca procura utilizar diferentes estratégias para os 
diferentes tipos de clientes (fontes: motordream, ebookmarketing).  

De que forma é que, uma empresa que nasceu a partir de um carro construído na garagem de 
Louis Renault se tornou líder de vendas a nível europeu?  

A Renault sempre se destacou em vários setores do mercado, passando pela área militar (tanques de 
guerra), veículos com fins agrícolas e principalmente no desporto automóvel (fórmula 1, Le Mans), 
estendendo-se atualmente até aos veículos elétricos (fontes: renaulttrucks, renaultdefense, renaultpt).   

De que forma é que as alianças com outras marcas ajudam e se enquadram na estratégia de 
marketing da Renault?  

A Renault foi a primeira marca europeia a associar-se a outras marcas e além da Nissan, associou-se 
também à Dacia e ainda criou a Renault Samsung Motors. Vêem esta política com bons olhos, isto 
porque permite aceder a outras ferramentas de divulgação e conjugar boas práticas de gestão 
empresarial (fontes: nissan, dacia, samsung).  

2 SOBRE A RENAULT 

2.1 Missão/Visão 

A definição da missão está a cargo da casa-mãe (Kotler e Keller, 2009). As organizações têm como 
objetivo concretizar algo – o que no caso da Renault envolve fazer automóveis. Segundo Kotler e 
Keller (2009) as missões das empresas podem mudar ao longo do tempo, de acordo com 
oportunidades que surgem e condições de mercado que mudam, sendo exemplos de empresas que 
mudaram de missão a Amazon.com e a eBay (Kotler e Keller, 2009). A visão de uma empresa, por 
outro lado, poderá ser tornar-se líder em quota de mercado em cada um dos mercados em que se 
insere (Kotler e Keller, 2009). O processo de tornar a visão realidade precisa de ser descrito, por 
exemplo “fornecer produtos inovadores mas económicos suportados por serviço ao cliente ao nível da 
excelência”. 
A missão de uma empresa (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2001) reflete os objetivos da 
empresa. Embora aquando da sua génese, a empresa defina uma missão original, com as 
adaptações que a empresa vai sofrendo ao longo do tempo, quer pela incorporação de novos 
produtos, quer pela adoção de novas estratégias, é natural que periodicamente a empresa necessite 
de rever os seus propósitos, conforme referimos em cima: Qual o nosso negócio? O que nos 
distingue? O que é que os consumidores valorizam? – assim a missão atua como uma força invisível 
que direciona todos os diferentes colaboradores da empresa, para a mesma direção: a missão desta. 
No caso particular da Renault: 

Missão: “Pioneer sustainable mobility for all, once again making the automobile a source of progress 
for mankind”. 

Visão: “Renault, a people-centric and innovative Company, offering sustainable mobility for all” 

2.2 História 

A história da marca nasceu numa pequena garagem de Louis Renault, que a partir de um triciclo, 
construiu o primeiro veículo da marca. 
Em 1898, Louis Renault e os seus irmãos constituíram sociedade, ganhando notoriedade na 
competição automóvel principalmente pela qualidade das suas construções. 
Alguns anos depois expandiram a sua produção industrial, tendo mais tarde e durante a primeira 
guerra mundial, dedicado a sua produção ao fabrico de camiões, macas, ambulâncias, granadas e 
mesmo tanques, contribuindo decisivamente para a vitória final.  
Durante a segunda guerra mundial, a Renault foi nacionalizada, iniciando uma fase de modernização 
das suas fábricas bem como investindo na aquisição de novas instalações. O projeto de 
internacionalização da marca obteve o seu primeiro sucesso com o 4 CV, de seguida com o 
Dauphine, o Renault 4 e o Renault 5.  

A privatização da empresa deu-se 9 anos depois assim como a entrada da Renault no capital da 
Nissan. Os sucessos na Fórmula 1, o lançamento do Mégane e do Laguna vincaram a notoriedade da 
marca, que coincidiu com a aquisição da Samsung Motors e da Dacia. 
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Em 2008, a marca reforçou os seus planos estratégicos a favor dos veículos elétricos tendo, em 
2011, sido lançados os primeiros modelos (a preços acessíveis): Kangoo Z.E. e Fluence Z.E., Twizy e 
já em 2012 o Renault ZOE.  

2.3  Valores 

Os valores éticos da marca Renault dividem-se em 5 grupos fundamentais: 

 Proteção dos Trabalhadores 
 Proteção do Património 
 Proteção dos Clientes 
 Proteção dos Acionistas 
 Proteção da Cidadania num Ambiente Global  

No que diz respeito ao primeiro valor, a marca promove a segurança e a saúde no local de trabalho, a 
formação contínua e o respeito pelos seus trabalhadores enquanto indivíduos de diferentes 
proveniências. Quanto à Proteção do Património a marca procura formar os seus funcionários para 
preservar os bens materiais e imateriais (inclusivamente intelectuais) do grupo, como um bem comum 
que garante a prosperidade da marca. Garantem ainda a Proteção dos Clientes, para garantir que 
todos os requisitos ambientais, legais e comerciais estejam nivelados com os requisitos da procura, 
por forma a respeitar integralmente valores como a segurança e a satisfação do cliente. Como 
qualquer empresa que ambiciona a prosperidade, é essencial garantir a Proteção dos acionistas, 
procurando aumentar o lucro através do uso da capacidade produtiva de uma forma eficiente e 
rentável. Finalmente o quinto valor está associado a uma postura imparcial relativamente a 
movimentos de caráter político ou religioso.  
Não menos importante ainda a Responsabilidade Social e Empresarial da empresa focando-se no 
desenvolvimento sustentável desta, sobre quatro eixos fundamentais: segurança rodoviária, 
mobilidade sustentável (motores com consumos mais económicos e eficientes, materiais 
sustentáveis), educação e diversidade. Ainda de considerar a preocupação da marca com a 
Responsabilidade Ambiental, garantindo consumos mais reduzidos, maior controlo das emissões 
de gases prejudiciais à atmosfera, ou materiais incorporados no fabrico dos próprios componentes, 
de origem mais segura e “amiga” do ambiente.  

2.4  Estratégia 

A principal estratégia da marca é a “Drive the Change” que tem como objetivos a criação sustentável 
de free cash flow e o crescimento do volume de negócio. Para isso, a Renault apoia-se na redução 
dos custos, na renovação da oferta do produto, na continuação da sua política de inovação, na sua 
boa relação com o cliente, na manutenção da sua posição a nível europeu, no reforço da imagem da 
sua marca e no controlo das despesas.  

3 ANÁLISE DE MERCADO  

3.1 Público-alvo 

Consultando os dados estatísticos referentes ao parque automóvel português e até europeu, é 
possível averiguar as claras preferências dos consumidores pela marca. Apesar disso, esta também 
se dedica a produzir viaturas para outros mercados, nomeadamente veículos pesados de 
mercadorias ou até mesmo veículos militares. 
Desta forma a marca abrange públicos-alvo tão distintos como: 

 Particulares: desde jovens que procuram um carro pequeno e mais acessível até a 
famílias de vários membros que procuram veículos de maior dimensão e conforto; 

 

 Proprietários de pequenos negócios ou mesmo empresas de grande dimensão: 
para prestação de serviços comerciais, logísticos ou serviços pós-venda. Por exemplo: 
Empresas de camionagem, taxistas, empresas de construção civil, de produção hortícula 
ou agropecuária, escolas de condução, etc. 

 

 Setor público: setor militar, veículos de transporte de doentes, ambulâncias, veículos 
brigada de trânsito, etc. 
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3.2  Concorrência e posicionamento 

Como podemos observar a Renault é líder a nível de vendas de veículos comerciais ligeiros em 
Portugal, vende cerca de 232 unidades por mês (figura 1). 

 

Figura 1 - Gráfico de barras das vendas de veículos comerciais em 2014 segundo a ACAP 

No gráfico seguinte (figura 2) podemos verificar novamente que a marca é líder nas vendas de 
veículos ligeiros de passageiros em Portugal com cerca de 1.134 unidades por mês, seguida da 
Peugeot que vende 1.065 unidades por mês. 

 

Figura 2 - Gráfico de barras das vendas de veículos ligeiros em 2014 segundo a ACAP 

A Renault está ainda na segunda posição em relação às vendas de veículos pesados (figura 3), 
vendendo 44 unidades, precedida pela Mercedes que vende 84 unidades por mês.  
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Figura 3 - Gráfico de barras das vendas de veículos pesados em 2014 segundo a ACAP 

A nível mundial a França destaca-se por ser o país-origem da marca. Como se pode observar nos 
gráficos (figuras 4 e 5) a Renault é uma marca internacional, estando ela no continente Europeu, 
Asiático, America do Sul e Africa.  

 

Figura 4 - Gráfico de barras da distribuição geográfica das fábricas da Renault a nível mundial 
segundo o site da Renault 
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Figura 5 - Gráfico de pizza com a distribuição geográfica dos centros tecnicos e de design da marca 

Renault segundo o site da Renault 

4 MARKETING MIX  

4.1  Promoção 

De que forma é que uma empresa com uma gama de produtos tão diversificada utiliza o marketing 
para atingir os diferentes mercados alvo?  

Desde a sua génese, que a Renault faz uma forte aposta nas competições automobilísticas. Numa 
era em que as redes sociais eram inexistentes e em que a televisão não era ainda acessível à 
população, a empresa já fazia uso destes eventos de entretenimento para ganhar visibilidade junto da 
elevada adesão do público. Atualmente, a marca procura utilizar diferentes estratégias para os 
diferentes tipos de clientes.  

A comunicação verbal e não-verbal é uma parte fundamental do Marketing, e deve ser tão eficaz 
quanto ambiciosa a marca se vai tornando. Sendo efetuada de uma forma eficiente e bilateral ela 
garante a transmissão correta de informação e a transparência nos negócios, mas também a correta 
leitura da perspetiva dos clientes e dos órgãos que regulamentam a atividade da empresa. No próprio 
site da marca Renault podemos consultar um artigo com data de 2010, que refere algumas das 
ferramentas de comunicação utilizadas pela marca: 

 

“07.2010 
A RENAULT FAZ ANTEVISÃO DOS FUTUROS VEÍCULOS ELÉCTRICOS COM AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO INOVADORAS 

A Renault não só será a primeira marca a comercializar uma gama completa de veículos eléctricos – 
quatro modelos e não apenas um! – como é pioneira a antever um futuro que é já o presente. É que a 
alguns meses de lançar no mercado o Fluence Z.E. e o Kangoo Z.E., a Renault dá a conhecer um 
futuro posto de carregamento. Uma ação de comunicação inédita que está a ter como palco os El 
Corte Inglés de Lisboa e Porto e que é complementada por uma outra campanha no Aeroporto da 
capital. 
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O caótico trânsito da grande cidade nem parecerá o mesmo aos comandos do Fluence Z.E. Viaja 
com a comodidade e o conforto de condução únicos que lhe são conferidos por uma viatura eléctrica 
zero emissões. Antes do regresso a casa, tem necessidade de umas compras de última hora ou 
simplesmente não resiste à tentação de assistir ao filme que, recentemente, chegou aos grandes 
ecrãs. Entra no parque de estacionamento e estaciona numa zona reservada para os que agem em 
prol de um ambiente mais sustentado. Estaciona, liga a ficha à tomada situada no painel dianteiro do 
lado direito e enquanto desfruta do seu momento de lazer o seu Fluence Z.E. estará a ser abastecido. 
(…) 

O El Corte Inglés de Lisboa e de Vila Nova de Gaia foram pioneiros, em Portugal, na criação, dentro 
dos seus parques de estacionamento, de uma área reservada ao estacionamento e carregamento de 
veículos eléctricos. A Renault, marca pioneira a nível mundial na mobilidade elétrica associou-se a 
esta iniciativa que visa, também, sensibilizar os portugueses e as populações da Grande Lisboa e do 
Grande Porto, em particular, de que os veículos elétricos zero emissões estão prestes a ser uma 
realidade nas estradas nacionais e que a Renault, em conjunto com entidades públicas e privadas, 
está a trabalhar no sentido de criar e dinamizar infra-estruturas de carregamento para as suas 
baterias.  

A par desta inédita ação de comunicação, uma outra campanha está a ser desenvolvida no Aeroporto 
de Lisboa, também ela marcada pela originalidade. No Terminal 1, na zona dos tapetes que 
transportam as malas que viajam no porão, a Renault promove a mensagem de ser a única marca a 
propor uma gama de veículos elétricos acessíveis a todos e, em simultâneo, a imagem de que 
Portugal é um dos países mais desenvolvidos, a nível mundial, em termos de mobilidade elétrica, 
para todos aqueles que nos visitam e cuja “porta de entrada” é o aeroporto de Lisboa.“ 

Desta forma, a marca dá a conhecer em iniciativas de contacto direto com o público, alguns dos 
novos produtos da marca, e diretivas futuras. Faz isto escolhendo locais estratégicos de elevada 
afluência, e que reúnem um mercado de interesse e relativamente abrangente, representativo do 
cliente alvo da marca. Uma forma de transformar uma ideia ou conceito, num objeto que estimula o 
desejo do comprador: “o que os olhos vêem, o coração sente”.   
Em 2015, e na maioria dos países, os veículos movidos a energia elétrica, embora cada vez mais 
frequentes, são ainda um produto pouco frequente, e economicamente inacessível à maioria dos 
compradores. De notar que há mais de 5 anos que a Renault tem feito um esforço pioneiro para 
modificar esse paradigma e pode até ser considerada a marca mais vanguardista nesse sentido: 
transformar uma ideia futurista num objeto de desejo. Quer por imposições  ambientais ou até por 
uma questão de moda, a marca reajustou-se e adotou uma estratégia específica para este tipo de 
produto, e procurou desenvolver produtos específicos para o mercado europeu.  

4.2  Distribuição 

Uma companhia internacional utiliza diversos canais de distribuição para fazer chegar os seus 
produtos aos consumidores. Numa primeira etapa o grupo define quais os mercados que pretendem 
atingir e os produtos mais adequados a esse mercado. Não é por isso muito invulgar que uma marca 
produza diversos modelos mas só alguns deles sejam disponibilizados para serem vendidos num 
determinado país, consoante as preferências daqueles consumidores. Todas estas decisões fazem 
parte da estratégia de marketing internacional de cada empresa. Não menos importantes são as 
questões logísticas e legais que as empresas necessitam considerar para distribuir modelos entre 
países distintos, e adequar o preço aos mercados. Devido à distância física que separa o núcleo da 
empresa e os pontos de vendas, são utilizados diversos intermediários para que todas as exigências 
sejam cumpridas (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2001).  
No caso particular da Renault, e dado que se trata de uma multinacional, a estratégia de marketing 
internacional é essencial para a correta distribuição dos produtos. Não podemos esquecer que os 
veículos automóveis são bastante personalizáveis e que as exigências do comprador não devem 
interferir com o tempo de entrega, pelo que os canais logísticos deverão ser extremamente eficientes. 
Além disso existe ainda a questão da prestação de serviços pós-venda (assistências técnicas, 
resolução de avarias, revisões periódicas). Um dos fatores que o consumidor tem em consideração 
quando adquire um carro novo é a distância a um centro técnico, por isso uma rede vasta destes 
centros por todo o território torna-se uma exigência. Muitas vezes a marca faz-se representar através 
de prestadores de serviços, que equivalem ao mesmo tipo de assistência.  
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4.3  Produto/Serviços 

Uma vez que a Renault possui várias gamas de produtos, inerentes aos diferentes segmentos a que 
dedica a sua atividade, são muitas e diversas as características específicas para os diferentes 
produtos dentro desses segmentos (veículos militares, veículos pesados, viaturas de competição, 
etc.) pelo que de uma forma geral é possível apurarem as seguintes características mais comuns dos 
produtos da marca Renault: 

 Gama de produtos abrangentes para pessoas de diferentes estratos sociais, desde 
viaturas mais acessíveis (Clio,Twingo) até veículos mais exclusivos (Mégane, Laguna 
Coupé ou Laguna Break); 

 Produtos que apresentam uma boa relação preço/qualidade; 

 Claramente conhecidos pelas suas exigências a nível de segurança; 

 Investindo continuamente em inovação; 

 Veículos com consumos reduzidos e amigos do ambiente; 

 Produtos de design atrativo e moderno. 

“A marca linha agrupa, sob o mesmo nome, produtos dirigidos a uma clientela específica, e que são 
promovidos, cada um, com uma promessa própria” (Lendrevie et al., 2015, p.224). Desta forma a 
Renault apresenta o Renault Trafic, Renault Space, Renault Mégane, Renault Laguna, Renault 
Twingo, Renault Kangoo, Renault Fluence, Renault Zoe, e Renault Clio, entre outros, num esforço 
com diversas categorias de produtos bastante diferentes (marca umbrella) (Lendrevie et al., 2015). 

4.4  Preços 

Dentro do segmento dos veículos novos ligeiros de passageiros em Portugal, os preços variam muito. 
Por exemplo um carro pode custar entre 12.280€ (novo Twingo) e 40.960€ (Laguna coupé gama 
2014).  
Já dentro da gama de veículos comerciais, encontramos preços desde os 13.024,39€ (Kangoo 
Express) e os 19.943,03€ (Megane Berlina Société). 
Nos veículos desportivos o preço varia desde os 20.588€ (Clio GT 120 EDC) e 37.750€ (Mégane RS 
265). 
No segmento dos veículos elétricos encontramos valores entre os 7.690€ (Twizy) e os 20.300,81€ 
(Kangoo ZE).  
Assim, embora com larga oferta, a Renault mantém-se fora do mercado dos automóveis de mais 
elevada gama. 

5 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT consiste numa lista sucinta dos pontos fortes e fracos de uma marca (internos), 
assim como todas as ameaças (externas) que pairam sobre esta (no presente ou futuro) e as 
oportunidades (externas) que esta pode utilizar para se fazer vingar no mercado. 
É a partir desta análise que uma empresa pode definir novos objetivos e estratégias de forma a 
salvaguardar o seu futuro e também fazer uso de ferramentas de benchmarking para compreender as 
eventuais ameaças e oportunidades (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2001). 
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Forças 

 Forte presença no mercado português e europeu 

 Um dos maiores grupos de veículos automóveis com uma parceria 

com a Nissan 

 Gama de produtos diversificada, desde veículos utilitários a SUV’s 

[sports utility vehicles]  

 Disponível em 110 países  

 Emprega mundialmente cerca de 125.000 trabalhadores 

 Envolvida ativamente em competição automóvel 

 Possui motores económicos e “amigos do ambiente” 

 Vanguardistas em veículos elétricos e híbridos 

Fraquezas 

 Fraca presença no continente asiático e em economias emergentes 

 Baixo investimento em veículos de gama superior 

 Marca conhecida pela baixa qualidade nos acabamentos do interior 

Oportunidades 

 Estender a rede de distribuição e de assistência para incentivar a 

penetração no mercado 

 Investir em veículos de gama superior 

 Tornar o design interior mais atrativo 

Ameaças 

 Outras marcas com gamas de produtos e patamares de preços 

semelhantes (Peugeut, Citroen, Fiat, Seat) 

 Marcas conhecidas pela sua fiabilidade, que apesar de apresentarem 

produtos um pouco mais caros, representam opções mais tentadoras (Opel, 

Toyota) 

 

6 CONCLUSÃO 

De acordo com o SWOT desenvolvido na secção anterior, propomos uma mudança de estratégia, 
nomeadamente a Renault investir em veículos de gama superior e num design interior dos seus 
veículos mais atrativo. Uma mudança deste tipo será numa primeira análise fácil de realizar, no 
entanto tratando-se de uma mudança de posicionamento precisará antes de mais de um esforço de 
fundo da gestão de topo da Renault, no sentido de incutirem esta nova estratégia nos seus 
colaboradores. Será preciso haver marketing interno (Piercy, 2009) – gerar entusiasmo internamente 
acerca do novo posicionamento da marca, criar mais motivação ligada aos novos objetivos para 
ajudar na sua concretização – para se conseguir mudar igualmente a cultura organizacional da 
Renault. “Culture refers to the systems of mental constructions that people use to interpret and 
respond to the world of experience and to behaviour isomorphic with those systems of meaning” 
(Handwerker, 2001, p.77). A cultura é feita de três fenómenos: etiquetas [labels], definições, e 
associações (tanto intelectuais como emocionais) (Handwerker, 2001), sobre as quais será 
necessário agir. Haverá certamente resistência à mudança, será necessário vencer uma inércia 
ligada à forma antiga de operar, mas com planeamento a Renault deverá conseguir a mudança que 
sugerimos, tomada como uma melhoria contínua de processos e de produto necessários para a 
empresa conseguir competir no longo prazo (Jashapara, 2004).  
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Abstract 

How do you know you’re using the correct tools when analysing a company? How can you be sure 
that those are the best tools to analyse a company? In this paperwork, which is based on a case 
study

22
 that helps us with the first question, we analyse how the use of the right tools while evaluating 

a company and the market it is inserted in will help create the appropriate strategies and increase your 
competitive rivalry inside the market. Firstly, we present to you the methodology of this paperwork, 
followed by a literature review about the study cases analysed. Afterwards you can find some basic 
information about Lady Concept, the company used in this project, its internal and external analysis, 
based on the selected case study. We finish with some conclusions that we were able to take from this 
project.   

Keywords: market rivalry, competitive dynamics, gym, Lady Concept, women, Rivalry Matrix, Strategic 
Management. 

1 INTRODUCTION 

When one studies Business and Management, one of the subjects of the curricula will surely focus on 
competitiveness, strategies and dynamics and with this subject will come an array of tools that are 
used to analyse such criteria, e.g. Porter’s Five Competitive Forces, SWOT Analysis, PESTEL, 
amongst others. Since we learn about the different tools to use, when a teacher requires of us a 
research assignment about a company, most students will stay confused for a while wondering which 
tools are more appropriate to analyse the company they are working on. While going through a similar 
problem with a research assignment, the authors came upon a study case that created a Rivalry 
Matrix which would help in deciding which tools to use according to the nature of environment 
(uncertain, predictable) and the decision variables (few/many) of a company. After some deliberation, 
we used this Rivalry Matrix for our research assignment about competitive rivalry and competitive 
dynamics, having been, in the end, quite successful with our approach.  

2 METHODOLOGY 

The research for this study was prepared through the reading of different case studies about Rivalry 
and Competitive Dynamics, a renowned book of Strategic Management and through an interview done 
to the person in charge of Lady Concept, as well as through observation of the facilities and the 
running of the gym.  

2.1 Case studies 

An online research was done with the aim of selecting case studies that would be linked with our 
theme and that would be useful in deepening our knowledge about it. The investigation was limited to 
case studies from the last 14 years (since 2000), so that we could find papers that would analyse 
markets in a technological, social and economic context that would be as close as possible to the one 
that our company is in this moment. Some of the keywords used in the search were “competitiveness”, 
“competitive dynamics” and “competitive rivalry”. Finally the case study chosen is from Furrer and 
Thomas, (2000) The Rivalry Matrix: Understanding Rivalry and Competitive Dynamics, since all the 
authors agreed that it would help us more with the analysis of the company and market. 

2.2 Book Strategic Management  

Hitt, M., Ireland, R. and Hoskisson, R. (2011) Strategic Management: Concepts. 

Competitiveness and Globalization. 9th ed., South-Western, Mason, USA. 
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Vital to the research of our theme was the perusal of a known book of strategy and competitiveness. 

The chapter “Competitive Rivalry and Competitive Dynamics” features the theories associated with 

this chapter, which were essential to the comprehension of the theme itself.  

2.3 Interview to the person in charge of Lady Concept 

After we chose the gym known as Lady Concept for the company to be analysed in this assignment, 

we contacted the person in charge so that we could schedule an interview. Having received a positive 

answer, the next step we took was to write down questions that would be relevant to the development 

of this study. The interview guide consisted of thirty questions, distributed in subthemes such as 

“Company Introduction”, “Featured Services”, “Essential resources and skills”, “Market and 

competitors depiction”, “Concern about the competitors resources” and “Competitive strategies and 

motivation towards a positive feedback”. This interview was held on the 12
th
 of November at 15 o’clock 

by the four authors in the facilities of the gym, Lady Concept. Having the interview in the facilities 

allowed us to behold the infrastructures of the gym, the workout routines (which were happening at the 

time of the interview) and the interaction between the employees and clients. The interview took 

around 45 minutes, it was recorded for future reference and transcription. 

3 LITERATURE REVIEW 

The strategy and competitiveness literature provide us with a range of not only different tools to 

analyse rivalry and competitive dynamics, but also with a wide range of different definitions to the 

same notion. Therefore, this literature review will not only present the information we gathered during 

the research but also present the definitions of the words that will be used during this paperwork, so 

that the readers won’t confuse them.  

3.1 Definition of concepts 

3.1.1 Competitive rivalry 

Competitive rivalry is a concept/phrase used to describe the competitive intensity between companies 

in the same market. One example would be access to the market, where the easier the entry to the 

market, the higher the rivalry between the companies, since any company can gain entrance to that 

market. Another example is referring to clients and their access to products, where the easier for them 

to switch to a substitute product the higher the rivalry between companies, since none of the 

companies will want to lose their clients.  

3.1.2 Competitive dynamics 

Competitive dynamics is a concept/phrase used to describe the actions and counter actions between 

all the companies in a market, so that they may reach higher positions in this same one. These 

positions presume advantages that are part of the core of competitive rivalry and are essential for 

creating value for the shareholders. 

Having defined the concepts, we shall now step into presenting the information we researched. First 

we will start with the proposed book and then move on to the study case chosen. 
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3.2 Book Strategic Management  

This book (Hitt et al., 2011) shows us a framework for competitive rivalry. It is divided in 5 parts: 

Competitive analysis, Drivers of competitive behaviour, Interfirm rivalry, Outcomes and Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to this framework, one of the first steps towards competitive rivalry is analysing what type of 

market the company is in. Each industry is made of different markets, e.g. the gym industry, where the 

Lady Concept is a segment of the gym market, targeting only the female gender. Second focus is the 

similarity of resources, i.e. until what point the tangible and intangible resources of the company can 

be compared to other companies in the same market.  

The question arises what makes a company react like it does, i.e. what are the drivers of competitive 

behaviour. In this analysis it is extremely important to be conscious of all existing competitors, their 

motivations, resources and skills, since it would enable competitors to know which counter action to 

take in the market. The third, most interesting step, is divided in two parts, the likelihood of attack and 

response. Likelihood of attack considers three possible decision factors: first-mover, the size of the 

company and the quality of services/products offered. When a company is a first-mover, i.e. the first 

one to attack, and if the attack is successful, it will bring advantages such as higher profits, client’s 

loyalty and market quote. The company’s size, either in number of workers or the total value of sales, 

will dictate the company’s counter attack. For example, a small company is more likely to launch new 

competitive campaigns and counter attack the launched ones since it is nimble and flexible. On the 

other hand there is quality when the products/services of a company meet or exceed the clients’ 

expectations. In both instances quality is assumed in different ways, e.g. in the first one quality comes 

from the performance, flexibility, durability, technical features, etc., and in the second one it is 

perceived as courtesy, consistency in the service, the completeness of the service and accuracy. 

Likelihood of response also has three decision factors: type of competitive action, company’s 

reputation and the company-market dependency. Considering company’s competitive actions it is 

important to mention that normally a strategic action receives a strategic response and a tactical 

action receives a tactical response. Strategies require extra resources to be implemented and thus 

receiving less response. On the other hand the responses to tactical actions are usually really fast and 

strong especially when affecting the company’s strategy. Company’s reputation factor is easily 

explained as the way other companies see past counter attack actions.  

Fig. 1 – Competitive rivalry framework according to the book 

Feedback 
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Dependency of a market happens when a company is dependent of the results in a specific market, its 

profits and revenues. A company that is in different markets will not be as dependent in a specific 

market than a company that is only in one market. 

All of the above will influence the results, such as the position of a company in a market and its 

financial performance. The feedback, a step easily overlooked, is one of the most important steps 

since it gives room for improvement. 

The book also refers to competitive dynamics, through the analysis of the types of market, slow, fast 

or standard market cycles. A slow-cycle market is a market where the competitive advantages of a 

company are shielded from imitation for long periods of time and imitation is expensive. A fast-cycle 

market is the opposite of a slow-cycle market, where competitive advantages of a company are not 

shielded from imitation making it fast and inexpensive. A standard-cycle market is a market where the 

competitive advantages are moderately shielded against imitation and is moderately costly.  

As we can see, the book is quite informative about the topic that is being debated, however the 

presented framework is complex and requires information about companies which is not always 

possible. Therefore we looked for a case study that would help us consolidate all the information. 

3.3 Case study (Furrer and Thomas, 2000) The rivalry matrix: Understanding 

Rivalry and Competitive Dynamics 

This case study presents to us a matrix for rivalry. This matrix has the purpose of helping people 

choose the best tool to analyse a company. As we have seen there are other theories and tools about 

the same topic and the authors set out to create a matrix that would help choose easily and correctly 

the tool best suited for that company.  

As a first step the authors went through all tools and chose the ones that are mostly used when rivalry 

and competitive dynamics are mentioned and came to the conclusion that the best ones were: the 

game theory; scenarios, simulation and system dynamics; warfare models and multipoint competition, 

and lastly frameworks. However, all of these tools were developed to respond to specific situations of 

competition and rivalry. 

As a way to better analyse the tools the solution was a matrix that would be divided into two big 

variables, each divided in other two variables. First we have the nature of the environment which is 

divided in uncertain and predictable. Lastly we have the decision variables, if they are few or 

many. In a predictable environment the existing variables are steady and develop in a steady pace. 

An uncertain environment is characterized by the process of creative destruction (Schumpeter) – 

process of industrial mutation that is constantly destroying what is old and creating again – making it 

impossible to identify all existing strategic options. As for the decision variables, we have that with the 

few variables involved - launch a new product, entry to a new market; and with the many variables 

of decision how to deal with an attack – reduce prices, launch new products, improve existing 

products, entrance to a new market, etc.  
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Analysing the market where Lady Concept is in, we can assert that there are always companies trying 
to gain entrance to the gym market and many of them stop being in the market after a while. In Aveiro, 
particularly, people go to the gym according to the existing trends, which makes this market 
uncertain. And to respond to a threat from other gyms, the gym in study can use different strategies 
and tactics, and since there is such variety we can say that there are many decisions variables. 

We conclude that, according to this case study, our environment is uncertain and that the decision 
variables are many, thus the best tool for this type of company is a tool of the framework type, such 
as Porter’s Five Competitive Forces, PESTEL, SWOT and Marketing Mix. 

4 LADY CONCEPT 

Lady Concept is a SME gym (small and medium-sized enterprise) formed in 2008. Currently it has 5 

workers, around 250 registered clients, of which 110 to 120 actually go to the gym, and they are able 

to get around 6 new subscribers every month. When Lady Concept was established, there were two 

other gyms with the same concept – workout routines of 30 minutes only for the female gender – but 

only Lady Concept was able to withstand the market. We chose this gym because it has a unique 

concept, the location was perfect for us (city of Aveiro), and the market it is in. Even though Portugal is 

still facing a domestic crisis, due to trends, many people look for a healthy lifestyle and include going 

to gym as part of that lifestyle. Due to the current ongoing trend, Aveiro has a considerable amount of 

gyms, making this market quite competitive.  
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Fig. 2 – Figure based on the case study 
mentioned above. 
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4.1 PESTEL 

Through the PESTEL analysis we can better understand the analysis process of a business 

environment. In the table below you can find the five factors that were analysed to try and have a 

better understanding of what maybe constitute as opportunities or threats to Lady Concept.  

Political Economic Social Technological Environmental 

Political Stability GDP Lifestyle 
Growth of 

innovation 

Environment 

concerns for safety 

in workplace 

Legislation and 

Governmental 

activities 

Unemployment 

rate 
Attitudes Internet 

Tax taxation in 

different geographic 

areas 

Inflation rate 
Demographic 

features 

Rapid evolution of 

computer 

technology 

 

 

4.2 SWOT Matrix 

The SWOT matrix is a tool used mostly to better understand your strengths and weaknesses and 

identifying opportunities open to you and threats you can face. While it can also be used for personal 

development, the SWOT matrix is mostly used in a business context. In the table below you can find 

the SWOT matrix of Lady Concept. 

Strengths Weaknesses 

 different contracts/cheaper tuition for 

unemployed and pensioners; 

 great atmosphere between customers and 

employees, good spirit of camaraderie; 

 various ways of payment [classes cards (set 

of 10 lessons to be worn when the customer 

wants), checks, direct debit, money]; 

 personalized service of training to each client; 

 reward system (offering massage or radio 

frequency treatments in accordance with 

monthly results by the customer); 

 Promotions and monthly campaigns; 

 Bad location; 

 Small size of establishment; 

 Lack of innovation in marketing, 

dependence on marketing "word-of-mouth"; 

 Site in maintenance for too long; 

 Short number of employees; 

 Lack of information on the Facebook page. 

Opportunities Threats 

 Economic conditions, such as unemployment 

levels, inflation and disposable income; 

 Need for technology and monitor its progress, 

which implies investment. 

 Emergence of new lifestyles that give 

emphasis to a healthy way of life. 

 

Fig. 3 – PESTEL analysis towards Lady Concept 

Fig. 4 – SWOT of Lady Concept 
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4.3 Porter’s Five Competitive Forces 

Like in PESTEL’s analysis, the analysis the Porter’s five competitive forces is used to study the 

external side of a company, meaning the environment with which it relates to in a direct transaction 

and might influence the strategies defined.  

 

4.3.1 Rivalry among existing competitors 

In Lady Concept’s case we can say that it doesn’t have any direct competition since it’s has a unique 
concept that caters only to women. Nevertheless it has indirect competition (the other gyms) and still 
Lady Concept is able to have competitive advantages since it has a well personalized service (there is 
always a Personal Trainer available in the gym that comes up with personalized workout routines 
having in mind the client’s needs) and an innovator concept (“Fitness in 30 minutes”, meaning all 
workout routines never exceed 30 minutes, as to not take away too much time of the clients). However 
the clients that would like to exercise for a longer period of time can, also attend the other classes, 
beside their usual workout routines.  

4.3.2 Threat of new entrants 

The threat of new entrants is quite high and one of the ways to diminish the threat is by developing a 
personalized service for each client. However, the fact that the required investment to create a gym is 
quite high is a very important barrier to the new entrants. 

4.3.3 Threat of substitutes  

Lady Concept combines their main service with Spa services, wherein every month and after a control 
visit, some of the Spa services will be offered to the clients according to the results they have 
achieved. 

4.3.4 Bargaining power of suppliers 

The suppliers of water and electricity hold a strong bargaining power since these markets are 
dominated by the big companies such as companies like Águas da Região de Aveiro S.A. and EDP. 

4.3.5 Bargaining power of the clients  

The bargaining power of the clients becomes bigger in case there are suppliers of the substitutes 
services, which doesn’t happen with Lady Concept since it only supplies to a segment of the market, 
the women. 

Fig. 5 – Porter’s Five Competitive Forces. 
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5 Conclusion 

This study made it possible to arrive to various conclusions. When we decided to analyse a gym in 

Aveiro we were aware of the high number of gyms that were in the city, which made us conclude that 

the level of competitiveness in this market would be high. However we came to the conclusion that 

with the unique concept of this gym, the number of direct competitors is really small. There are no 

other gyms in the city that have the same level of workouts personalization, clients’ motivation and a 

family environment that can compete directly with Lady Concept. 

Lady Concept is a small company with a small number of employees and resources and without a 

defined strategy. Nevertheless we concluded that it has a motivated management with a clear concern 

in being aware of the competitors’ actions. During the interview it was made clear that in case a gym 

that could compete directly with Lady Concept would be analysed as potential threat and strategies 

would be created for counter measure. In the past there were other two gyms with the same concept 

in Aveiro, but of the three only Lady Concept is still running. This shows us that even though they don’t 

have a completely defined strategy, their ability to adapt and the small changes that have been done 

have been really successful.  

The last conclusion we were able to draw refers to the level of specialization of the company’s 

services. As referred in the interview, what the company does best and gives it more competitive 

advantage is the level of personalization of the service. It is after all a regular service of Personal 

Trainer that has no additional cost, unlike in other gyms. This is without a doubt an important loyalty 

factor of the clients as well as a competitive advantage. 

5.1 Surviving in saturated markets 

As stated before, Lady Concept is part of a saturated market, since the amount of gyms in the city of 

Aveiro is quite high, so, how can they survive in this type of market? During this paperwork we were 

able to see how Lady Concept has been persisting in a saturated market. Below you can find a brief 

summary of all that help companies survive saturated markets.  

 

Fig. 6 – Survival in saturated 

markets. 
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POSICIONAMENTO DA NESTLÉ E ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE: 
O QUE PRECISA A NESTLÉ PARA SER LÍDER DE MERCADO? 

Cassandra Silva, Sónia Martins, Tatiana Costa 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro 
(PORTUGAL); cassandrasilva@ua.pt; sonia.martins@ua.pt; tatianafilipacosta@ua.pt 

RESUMO 

O estudo elaborado é sobre o marketing de uma marca. Optamos pela Nestlé, tendo em conta que é 
uma marca que está presente no quotidiano dos portugueses e também dada a notoriedade, 
reconhecimento, potencial e crescimento da mesma. 

A Nestlé tem como principal objetivo “ to be the leader in Nutrition Health and Wellness, and the 
industry reference for financial performance, trusted by all stakeholders” 
(http://www.nestle.com/aboutus/strategy, consultado em 30-03-2015) e chegar a todas as etapas de 
vida dos seus consumidores. Esta pretensão corporativa resume-se numa simples frase: “Good Food, 
Good Life”.  

Esta pesquisa de marketing abordará vários aspetos entre os quais a análise da situação e as 
estratégias adotadas com vista ao alcance dos seus objetivos. Este caso de estudo, meramente 
descritivo, pretende mostrar ou transparecer a forma como a Nestlé atingiu o seu sucesso a nível 
mundial. Que variáveis contribuíram para o seu sucesso? O que é necessário para se ser líder de 
mercado? Quais as preocupações de uma 
empresa como a Nestlé? 

1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO  

1.1 História da empresa 

A Nestlé foi fundada na Suíça no ano de 1866 
por um farmacêutico alemão, Henri Nestlé. O 
primeiro produto lançado foi à base de cereais 
e leite (farinha láctea) com o objetivo de 
ajudar o filho de um vizinho seu e, desde 
então, a nutrição foi o suporte de sustento da 
empresa. 

Inicialmente, o logótipo da Nestlé foi baseado 
“no brasão da família de armas, que contou 
com um único pássaro que se senta num 
ninho. Esta foi uma referência ao nome de 
família, o que significa "ninho" em alemão” 
(http://www.nestle.com/aboutus/history/logo-
evolution, consultado em 30-03-2015). Ao 
longo do tempo, houve uma evolução deste 
logótipo (figura 1) e, atualmente, é constituído 
por dois jovens pássaros a serem alimentados por uma mãe, no seu ninho “para criar uma ligação 
visual entre o seu nome e os produtos de cereais infantis da empresa”

 

(http://www.nestle.com/aboutus/history/logo-evolution, consultado em 30-03-2015).  

Em 1923, foi em Santa Maria de Avanca que nasceu a primeira fábrica portuguesa de leite em pó 
simples e que teve o Prof. Egas Moniz como principal sócio, mas só em 1933 é que a empresa iniciou 
o seu crescimento com a fabricação e vendas exclusivas dos produtos Nestlé.  

1.2 Marcas e Produtos 

A Nestlé tem um vasto portefólio de marcas com variados produtos alimentares (incluindo para 
animais) e bebidas. Ambicionam “giving consumers tastier and healthier products to enjoy at every 
eating occasion and throughout life’s stages including times of special nutritional need” 
(http://www.nestle.com/aboutus/ourbrands, consultado em 30-03-2015). 

Figura 4 - Evolução do logótipo da empresa 

mailto:cassandrasilva@ua.pt
mailto:sonia.martins@ua.pt
mailto:tatianafilipacosta@ua.pt
http://www.nestle.com/aboutus/strategy
http://www.nestle.com/aboutus/history/logo-evolution
http://www.nestle.com/aboutus/history/logo-evolution
http://www.nestle.com/aboutus/history/logo-evolution
http://www.nestle.com/aboutus/ourbrands
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1.3  Comparação de dados de crescimento 

A Nestlé, uma empresa multinacional, estando presente nos cinco continentes, opera em mais de 197 
países. Relativamente à Nestlé Portugal apurámos as evoluções do ano 2012 para 2013 que vamos 
apresentar no seguinte quadro (tabela 1). 

 

 2012 2013 

Vendas (milhões €) 467.17 471.3 

Exportações (milhões €) 76.99 88.5 

Investimentos totais (milhões €) 15.43 15.7 

Volume de produção (toneladas) 90880 95061 

Média de colaboradores 1820 1839 

Tabela 1 - Comparação de dados de 2012 e 2013. 
(https://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relat%C3%B3rio%20de%20sustentabilidade%20nestl%C3%A9%

20portugal%202013.pdf, consultada em 08-04-2015) 

1.4  Fatores Demográficos 

A Nestlé tem a grande preocupação de querer chegar a todas as etapas da vida dos consumidores, 
desde bebés até aos idosos, e é nesta que nos focamos para a realização do nosso vídeo. Para a 
realização do mesmo contámos com a participação de familiares dos elementos do grupo e com a 
participação dos elementos Cassandra Silva e Sónia Martins, membros do referido grupo. A gravação 
do mesmo ficou ao encargo de Tatiana Costa, o terceiro elemento do grupo. Relativamente à música, 
foi utilizada uma música, que a empresa Nestlé usou na promoção dos seus iogurtes Yoggi, intitulada 
de “Martin Solveig & Dragonette - Hello” (https://www.youtube.com/watch?v=kK42LZqO0wA, 
consultado em 08-04-2015). O vídeo tem uma duração de 1 minuto e 30 segundos.  

1.5  Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão que visa o estudo do ambiente interno e externo da 
empresa, através da identificação dos seus pontos fortes e fracos, e das ameaças e oportunidades às 
quais está exposta. 

É essencial para ajudar na tomada de decisões, com vista à maximização das oportunidades em 
volta dos pontos fortes da empresa, à minimização dos seus pontos fracos e à redução dos impactos 
das ameaças. 

Como não conseguimos reunir informações diretamente junto dos colaboradores da empresa, 
realizamos a sua análise SWOT de acordo com fontes da internet e da nossa perspetiva como 
consumidoras da Nestlé, que vamos apresentar na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relat%25C3%25B3rio%20de%20sustentabilidade%20nestl%25C3%25A9%20portugal%202013.pdf
https://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relat%25C3%25B3rio%20de%20sustentabilidade%20nestl%25C3%25A9%20portugal%202013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kK42LZqO0wA
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ANÁLISE 
INTERNA 

Forças (S) 

- Qualidade dos produtos bastante 
elevada; 

- Reconhecimento mundial; 

- Toda a gama de cereais Nestlé contém 
cereais integrais; 

- Atuação em diversos segmentos de 
mercado, atingindo assim uma elevada 
porção do mercado; 

- Portefólio de produtos e marcas 
incomparável. 

Fraquezas (W) 

- Alguns produtos exclusivos são de “difícil” 
acesso pois não se vendem nas grandes 
superfícies (por exemplo a Nespresso) e 
atingem preços elevados; 

- Falta de comunicação das ações 
ambientais e sociais realizadas pela 
empresa; 

- Grande parte do investimento feito na 
promoção é nos cereais. 

ANÁLISE 
EXTERNA 

Oportunidades (O) 

- Aumento, por parte dos consumidores, da 
procura de produtos saudáveis; 

- Participação numa indústria em 
crescimento. 

 

Ameaças (T) 

- Mercado mais competitivo e com mais 
concorrentes;  

- Perda de poder de compra devido à crise 
financeira atual. 

 

Tabela 2 - Análise SWOT da empresa Nestlé 

1.6  A Nestlé e os seus Concorrentes 

Num planeta mundialmente globalizado, com concorrência crescente, estar atento à forte ameaça dos 
competidores é uma questão de sobrevivência para as empresas. A Nestlé tem, entre outros, dois 
grandes competidores, a Danone e a Unilever, pois ambos investem “fortemente em produtos 
voltados para a saúde e bem-estar, em tecnologias, produção, logística e marketing, sempre com o 
objetivo de promover tais produtos com alto valor agregado, e consequentemente ganhar vantagem 
competitiva”(http://www.empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relatoriodesustentabilidadenest
leportugal2008.pdf, consultado em 31-03-2015). O facto de a Nestlé atuar em mercados não 
explorados por estes competidores e o facto de ser pioneira de produtos altamente inovadores e com 
elevado valor agregado, como, por exemplo, o iogurte probiótico Actifibras, oferecem-lhe grande 
vantagem competitiva.  

1.7  Chaves para o sucesso 

Qualidade e segurança: é a principal prioridade da empresa. “O nome Nestlé representa em todo o 
mundo uma promessa ao consumidor de que os produtos são seguros e de elevada qualidade.” 
(http://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/principioscorporativos, consultado em 30-03-2015).  

Inovação: A Nestlé adota o modelo de inovação aberta, com o objetivo de “criar, enfrentar e 
sustentar uma vantagem competitiva” (http://www.openinnovation.net/open-innovation/how-nestle-is-
reinventing-rd-through-open-innovation/, consultado em 31-03-2015). “In the new model of open 
innovation, a company commercializes both its own ideas as well as innovations from other firms and 
seeks ways to bring its in-house ideas to market by deploying pathways outside its current 
businesses” (Chesbrough, 2003).  

Comunicação com o consumidor: compromete-se com o consumidor para que haja uma 
comunicação credível e responsável, que lhes permita exercer o direito de ter informação necessária 
para escolherem e promova hábitos alimentares mais saudáveis, respeitando sempre a sua 
privacidade.  

Sustentabilidade ambiental: “A Nestlé está comprometida com práticas empresariais 
ambientalmente sustentáveis.”  

http://www.empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relatoriodesustentabilidadenestleportugal2008.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relatoriodesustentabilidadenestleportugal2008.pdf
http://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/principioscorporativos
http://www.openinnovation.net/open-innovation/how-nestle-is-reinventing-rd-through-open-innovation/
http://www.openinnovation.net/open-innovation/how-nestle-is-reinventing-rd-through-open-innovation/
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(https://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relat%C3%B3rio%20de%20sustentabilidade%2
0nestl%C3%A9%20portugal%202013.pdf, consultada em 08-04-2015).  

Com a ambição de atingir o seu objetivo (Desperdício Zero), esforça-se por utilizar os recursos 
naturais de uma forma eficiente, favorecendo a aplicação de fontes renováveis e gerindo-as de forma 
sustentável, em todas as etapas do ciclo de vida dos seus produtos. Relativamente aos seus 
progressos, em 2013, conseguiram que 61 fábricas da Nestlé (=12%) alcançassem zero de 
desperdícios para eliminação, sendo que em 2012 apenas tinham conseguido este propósito em 39 
fábricas (=8%). Reduziram, também, em 23% o consumo global de energia por cada tonelada de 
produto desde 2005. 

 Algumas ações praticadas pela Nestlé: 

 “Água: reduzir, reutilizar e reciclar” – a gestão da água de uma 
forma sustentável é uma das estratégias prioritárias da empresa. 
Para isso aposta numa melhoria das suas tecnologias e/ou da 
eficiência dos processos, baseada na política dos 3R: reduzir, 
reutilizar e reciclar. “Em Portugal a Nestlé conseguiu uma redução 
de 16 % no consumo global de água no conjunto das suas unidades industriais em 2013.”  
(http://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/nestle_9/index.html, consultado em 30-
03-2015).  

 “Factories of the future” – para além da aspiração da empresa para ter produtos saudáveis e 
saborosos, também há uma preocupação a nível do ambiente, e então “It’s a challenge we 
approach by identifying areas for improvement at every stage from farm to factory, to 
consumer and beyond.” (http://www.nestle.com/csv/case-studies/allcasestudies/factories-of-
the-future, consultado em 30-03-2015). Alguns dos seus objetivos passam por “Improve 
resource efficiency; Improve the environmental performance of our packaging; Assess and 
optimise the environmental impact of our products; Provide climate change leadership; 
Preserve natural capital, including forests; and Provide meaningful and accurate 
environmental information and dialogue” 

 

(http://www.empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relatoriodesustentabilidadenestlepo
rtugal2008.pdf (Consultado em 31-03-2015).

 
Na Califórnia, por exemplo, a Nestlé Waters 

inseriu, na sua fábrica de engarrafamento em Cabazon, duas turbinas de vento por forma a 
fornecerem energia eólica para até 30% das instalações, para contrabalançar emissões de 
CO2 (equivalente a mais de 20 mil barris de petróleo).

 

 

Responsabilidade Social (Criação de Valor Partilhado) - a empresa Nestlé procura muito mais do 
que a prática do seu negócio. “Procura que o resultado dos impactos gerados pelas suas atividades 
se traduza numa partilha sustentada do valor criado por todos os stakeholders envolvidos: 
consumidores, clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas e comunidade em geral.” 
(http://www.empresa.nestle.pt/Media/Documents/Dossier%20de%20Imprensa.pdf, consultado em 31-
03-2015).  

  

 

 

Entre muitas outras ações, podemos destacar: 

 Lançamento do Cocoa plan (Plano de Cacau) em 2009 – tem como grande objetivo a 
produção de cacau de forma sustentável, permitir aos agricultores a rentabilização económica 
das suas plantações e acabar com a exploração infantil nessas explorações. “Ele é projetado 
para criar valor ao longo da cadeia de abastecimento, especialmente para os agricultores 
bem como para as suas famílias, mas também para os acionistas da empresa, abordagem 
que a Nestlé designa de Criação de Valor Partilhado.” (http://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/68479/2/70230.pdf, consultado em 31-03-2015).  

 Nestlé Crianças saudáveis- a Nestlé lançou este programa no ano de 2009 “que ajuda a 
educar crianças em idade escolar sobre os temas da saúde, da nutrição e do bem-estar. O 
programa, desenvolvido em conjunto com vários stakeholders, é personalizado para cada 
país como forma de ir ao encontro dos desafios nutricionais específicos de cada local” 
1
http://www.empresa.nestle.pt/media/newsandfeatures/nestl-crianas-saudveis-a-ajudar-a-

https://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relat%25C3%25B3rio%20de%20sustentabilidade%20nestl%25C3%25A9%20portugal%202013.pdf
https://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relat%25C3%25B3rio%20de%20sustentabilidade%20nestl%25C3%25A9%20portugal%202013.pdf
http://empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/nestle_9/index.html
http://www.nestle.com/csv/case-studies/allcasestudies/factories-of-the-future
http://www.nestle.com/csv/case-studies/allcasestudies/factories-of-the-future
http://www.empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relatoriodesustentabilidadenestleportugal2008.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/conhecaanestle/documents/relatoriodesustentabilidadenestleportugal2008.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/Media/Documents/Dossier%20de%20Imprensa.pdf
http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/68479/2/70230.pdf
http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/68479/2/70230.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/media/newsandfeatures/nestl-crianas-saudveis-a-ajudar-a-criar-hbitos-de-vida-saudveis
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criar-hbitos-de-vida-saudveis, consultado em 31-03-2015). Em Portugal já existia um de 
educação alimentar desde de 1999 e era intitulado de “Apetece-me”. A razão de ser destes 
programas é a Nestlé acreditar que os hábitos alimentares saudáveis devem ser 
implementados na vida das pessoas desde muito cedo.  

2 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

2.1  Missão, Visão e Valores  

Missão: “Queremos proporcionar aos consumidores portugueses as escolhas mais saudáveis e 
saborosas, ao mesmo tempo que promovemos estilos de vida ativos e equilibrados. Este é o nosso 
ADN” (http://issuu.com/briefing/docs/briefing60, consultado a 31-03-2015). 
Visão: A Nestlé visa, no seu horizonte, ser “Uma Companhia de referência na área da Alimentação, 
Nutrição, Saúde e Bem-Estar que oferece aos seus consumidores produtos de elevada segurança, 
qualidade e nutricionalmente equilibrados. Uma autoridade em termos nutricionais que se baseia na 
extensa rede de investigação e desenvolvimento para criar produtos inovadores e diferenciadores 
que vão ao encontro das expectativas do consumidor”  
(http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf, 
consultado em 31-03-2015).  
Valores: “Alto compromisso com produtos de qualidade e marcas; Respeito por outras culturas e 
tradições; Cultura Nestlé; Criação de valor partilhado; Estrutura de Governação; Independência e 
Autoria”

 
(http://www.empresa.nestle.pt/Media/Documents/Dossier%20de%20Imprensa.pdf, consultado 

em 31-03-2015); “Princípios Corporativos Empresariais”  
(http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf, 
consultado em 31-03-2015). 

2.2 Objetivos de Marketing 

 “Construir confiança quer com os consumidores, quer com os parceiros de negócios; 

 Garantir um progresso positivo contínuo no desempenho ambiental; 

 Minimização dos resíduos e sustentação dos recursos naturais; 

 Implementar novas tecnologias e de processamento; 

 Medir todos os custos e benefícios das atividades dos seus negócios;”
 

(https://monamajeed.wordpress.com/home/objectives-and-goals-of-nestle/, consultado em 31-
03-2015) 

2.3  Objetivos Financeiros 

 Maximizar o lucro;  

 “Ter sucesso a longo prazo para os nossos acionistas” 

(http://lasanthaw.hubpages.com/hub/Potential-strategic-financial-objectives-of-an-

organization, consultado em 31-03-2015). Ou seja “Alto nível de retorno para os acionistas” 

http://www.nestle.com/aboutus/strategy#, consultado em 31-03-2015);  

 “Garantir a sustentabilidade financeira”
 

(http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf, 

consultado em 31-03-2015);  

 “Crescimento rentável anual”
 

(http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf, 

consultado em 31-03-2015); 

 “Aumentar a sua quota de mercado”
 
(http://issuu.com/briefing/docs/briefing60, consultado a 

31-03-2015); 

2.4  Posicionamento 

A definição de posicionamento segundo KOTLER (1998, p. 265) "é o ato de desenvolver a oferta e a 
imagem da empresa, de maneira que ocupem uma posição competitiva distinta e significativa nas 
mentes dos consumidores-alvos"  

(http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/outrasareas/marketing01/0118.htm, consultado em 31-
03-2015). 

http://www.empresa.nestle.pt/media/newsandfeatures/nestl-crianas-saudveis-a-ajudar-a-criar-hbitos-de-vida-saudveis
http://issuu.com/briefing/docs/briefing60
http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/Media/Documents/Dossier%20de%20Imprensa.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf
https://monamajeed.wordpress.com/home/objectives-and-goals-of-nestle/
http://lasanthaw.hubpages.com/hub/Potential-strategic-financial-objectives-of-an-organization
http://lasanthaw.hubpages.com/hub/Potential-strategic-financial-objectives-of-an-organization
http://www.nestle.com/aboutus/strategy
http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf
http://www.empresa.nestle.pt/media/documents/principioscorporativosempresariaisnestle.pdf
http://issuu.com/briefing/docs/briefing60
http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/outrasareas/marketing01/0118.htm
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Posicionamento da Nestlé:  

“Good Food, Good Life é o posicionamento que traduz esta preocupação da Nestlé com a Nutrição, a 
Saúde e o Bem-Estar e encontra-se no cerne da nossa atuação” 
(http://empresa.nestle.pt/conhecaanestle, consultado em 31-03-2015).  

2.5  Ambições da Nestlé para Portugal 

A Nestlé ambiciona continuar “a merecer o reconhecimento e preferência dos consumidores 
mantendo a imagem e elevada reputação corporativas a par da liderança e nutrição”, querendo 
também ser reconhecida como a empresa mais admirada no nosso país. De acordo com os dados da 
“Marketest Reputation Index 2014, Nestlé é a marca que os portugueses mais admiram (82%)” 
(http://issuu.com/briefing/docs/briefing60, consultado em 31-03-2015). 

2.6  Estratégias  

O eixo estratégico da Nestlé “é o da nutrição, saúde e bem-estar, que é a essência do nosso 
posicionamento (…) e onde queremos ser reconhecidos como lideres e especialistas” 
(http://www.nestle.com/aboutus/strategy#, consultado em 31-03-2015). 

A empresa Nestlé utiliza uma estratégia descentralizada “que sempre fomentou e praticou a 
delegação de responsabilidades e autonomia de gestão de cada país”

 

(http://www.nestle.com/aboutus/strategy#, consultado em 31-03-2015).  

Relativamente à estratégia de marca da empresa, a empresa possui uma estratégia específica para 
cada produto uma vez que dentro da mesma gama de produtos possui várias marcas. De acordo com 
os nossos conhecimentos considerámos a Nestlé como uma marca de prestígio, pois está 
diretamente associada à qualidade dos produtos sendo que “as grandes marcas, hoje em dia, dizem 
francamente ao seu público que elas e os seus consumidores mantêm, de facto, um forte 
relacionamento emocional (Holt, D., 2005)” (http://www.fep.up.pt/docentes/cbrito/Post-
it%20vs%20Mini.pdf; consultado em 31-03-2015). 

A nível da estratégia da marca, a Nestlé possui marcas dentro das diferentes estratégias: extensão 
de marca, extensão de linha, novas marcas e marcas múltiplas para as quais daremos exemplos 
consoante o que sabemos como consumidores.  

 

 

 Atuais Novos 

Atuais Extensão da linha (Ex: 
Nestum Mel e Nestum 
5 Cereais)  

Extensão da marca (Ex: Maggi; com 
esta marca são comercializados 
caldos, temperos; refeições rápidas; 
yakisoba e sopas) 

Novas Marcas múltiplas (Ex: 
Chocolates: Smarties; 
Kit Kat; Crunch; Lion) 

Novas marcas (Ex: Produtos para 
profissionais e produtos de nutrição 
clínica) 

 

Tabela 3 - Estratégias de marca da Nestlé 

2.7  Pesquisa de Marketing (Complemento em anexo 1) 

Com o objetivo de fundamentar o nosso estudo de marketing da empresa realizámos no Google Docs 
um inquérito com 12 perguntas usando o facebook como meio de divulgação.  Obtivémos 309 
respostas por livre-arbítrio na maioria do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 18 e os 
25 anos.   

Através de uma análise gráfica, concluímos que 99.4% dos questionados conhece a marca Nestlé e 
que destes, 79% conheceram a mesma através de anúncios televisivos. Tendo em conta as diversas 

Tipos de Produtos 

Marcas 
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gamas de produtos apresentadas, sumariza-se que as gamas mais conhecidas são também as mais 
consumidas, na maioria, os chocolates seguidos dos cereais de pequeno almoço e das barras de 
cereais (ver em anexo percentagens e gráficos). Apesar da atribuição aos chocolates como mais 
conhecidos, os consumidores consideram que a empresa investe mais na promoção dos 
cereais(28.2%). Por outro lado, as menos conhecidas são também as menos consumidas das quais 
se destacam as rações para animais, os produtos para profisssionais e a nutrição cliníca.  

No que diz respeito à relação qualidade-preço, a maioria considera-a adequada (65%), embora exista 
ainda uma percentagem significativa que não sabe avaliar a mesma (24.6%). Apenas 10.4% não 
acha que o preço se adeque à qualidade dos produtos. Sabendo nós que a Nestlé tem gamas de 
produtos que se destinam a várias fases da vida humana, questionámos os consumidores se esse 
objetivo estaria bem visível, a resposta que obtivémos foi bastante positiva com 75.7% a responder 
que sim. Contudo, quando questionados sobre o conhecimento de ações ambientais praticadas pela 
Nestlé, maioritariamente a resposta foi não (82.2%), ou seja, este valor significativo reflete que os 
consumidores não têm consciência que consumem produtos amigos do ambiente.  

Por último, mas não menos importante descobrimos que, aos olhos do consumidor, a Nestlé é uma 
empresa que conseguirá garantir a sua sustentabilidade futura (79.6% respondeu que sim). Na nossa 
opinião, e apesar de o futuro ser imprevisível, a verdade é que a Nestlé é uma empresa de sucesso 
com a sua estratégia bem definida e, por essa razão, está num bom caminho para ser sustentável no 
longo prazo. 

3 CONCLUSÃO 

Em primeiro lugar, gostaríamos de referir que, em prol de um artigo mais completo, pretendíamos 
fazer uma entrevista a um responsável da empresa nesta área. Embora tenhamos feito tudo o que 
esteve ao nosso alcance para atingir o objetivo, desde o envio de uma carta registada até ao contacto 
com alguém conhecido na empresa, não conseguimos alcançá-lo devido ao facto de existir muita 
gente na nossa situação e, logo, não puderam responder ao nosso pedido atempadamente. Por isso, 
foi necessária a utilização de informação fornecida através de entrevistas, artigos e de sites que 
esperamos terem sido fiáveis. 

De acordo com a informação incorporada no plano de marketing que realizámos facilmente 
concluímos a notoriedade da Nestlé não depende só da qualidade dos seus produtos. A proximidade 
aos consumidores, as práticas ambientais e ações sociais implementadas contribuem também para a 
preferência e admiração do consumidor pela marca resultando na fidelização de clientes.  

Após a realização do nosso estudo formámos uma opinião crítica relativamente à empresa. Neste 
sentido, encontramos alguns pontos positivos e outros negativos. Em relação aos primeiros, 
respetivamente, apurámos que a Nestlé é uma empresa multinacional com grande preocupação tanto 
com os consumidores, como com os sócios, colaboradores e parceiros de negócio. A Nestlé possui 
estratégias bem delineadas para todos os seus produtos e possui produtos em todas as componentes 
da estratégia de marca acima referidas. O seu vasto portefólio de produtos permite satisfazer 
diversas necessidades aos que aprovam a sua existência. Por outro lado, e apesar de não serem 
muito relevantes, encontrámos aspetos que favorecem menos a empresa, entre os quais, a falha na 
comunicação de alguns produtos que acabam por não ser associados à marca Nestlé, como por 
exemplo, produtos de nutrição clinica ou os produtos para profissionais. Na nossa opinião, a empresa 
deveria apostar mais na divulgação das ações que pratica por forma a consciencializar as pessoas de 
que a Nestlé lhes pode proporcionar um estilo de vida mais saudável e com isso influenciar mais a 
decisão de compra do consumidor. Em jeito de conclusão, acentuamos uma vez mais o sucesso da 
Nestlé mostrando esquematicamente (figura 2) quais as variáveis que contribuem para o crescimento 
desta empresa e para o seu êxito, variáveis estas estudadas ao longo deste artigo.  
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Figura 2 - As variáveis que contribuem para o crescimento da Nestlé 
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ANEXOS 
Anexo 1 - Gráficos que apresentam a pesquisa de Marketing, realizada através dos 309 inquéritos 
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RESUMO 

A Salsicharia Limiana, Lda foi fundada em 1981, em Ponte de Lima, Viana do Castelo, tendo como 
atividade principal o abate de suínos juntamente com a distribuição de produtos frescos, existindo em 
paralelo a produção de alguns transformados, nomeadamente enchidos. Em 1994, ocorreu uma 
mudança de gerência, sendo comandada pelo seu administrador, Fernando Cunha. Com essa 
alteração foi introduzida também uma mudança na filosofia da empresa, tendo desenvolvido 
investimentos significativos na ampliação da sua capacidade produtiva, sustentados no crescimento 
nacional e internacional. A partir daí, a Salsicharia Limiana teve um crescimento contínuo. Após a 
compra de novas instalações, a Salsicharia Limiana iniciou atividade, em 2010, em Vila Nova de 
Famalicão, o que permitiu criar mais espaço, uma vez que a capacidade produtiva em Ponte de Lima 
já estava esgotada, e procurar novos mercados. A empresa foi reconhecida com o estatuto PME 
Excelência 2014 do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento). 
Atualmente conta com instalações modernas e uma equipa competente. 

Para a elaboração deste estudo foi realizada uma entrevista ao Gerente, Fernando Cunha, e à 
Adjunta da Gerência, Dr.ª Liliana Cunha. Seguiu-se um guião de entrevista e tomaram-se notas do 
que foi falado. 

Visão 

“Fabricar produtos de elevada qualidade, visando resultados económicos e sociais que persegue 
como organização” (Salsicharia Limiana, 2014).  

Missão 

“Destacarmo-nos pela qualidade dos produtos que apresentamos ao mercado e por uma atitude de 
aproximação e preocupação com a segurança alimentar do consumidor final.” (Salsicharia Limiana, 
2014). 

Valores 

Os valores da Salsicharia Limiana, Lda passam por apresentar produtos em condições de 
extraordinária Segurança Alimentar e Qualidade, fazendo de cada peça uma experiência 
gastronómica única, num respeito profundo pela cultura do Minho e suas gentes (Salsicharia Limiana, 
2014).  

Para tal, pretendem promover a confiança dos seus clientes na organização, a satisfação dos sócios 
e clientes e a promoção dos seus fornecedores, para além de envolver os “colaboradores e 
fornecedores na concretização dos objectivos da empresa e da cadeia alimentar” (Salsicharia 
Limiana, 2014). Os seus valores englobam, também, o cumprimento de todos os requisitos legais, 
regulamentares e normativos e a melhoria contínua da organização (Salsicharia Limiana, 2014).  

Plano de Marketing 
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1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

1.1 Análise do mercado 

Segundo dados do INE (2014), em 2013 foram produzidas 366 414 toneladas de carne de suínos, 
mas este valor tem decrescido desde 2010, cuja produção foi de 407 808 toneladas. Na Europa-28, 
em 2013, foram produzidas 21 940 130 toneladas de carne de suínos (Eurostat, 2014). 

De acordo com uma base de dados do INE (2014), o consumo humano de carne per capita (kg/hab.) 
em 2013 foi de 105,4 kg/hab, sendo que quase metade do consumo de carne dos portugueses, 
anualmente, é de carne de suínos, embora este valor tenha vindo a decrescer desde 2009, cujo valor 
foi de 47,7 kg/hab e, em 2013, foi de 42,8kg/hab. De salientar que, em Portugal, em 2013, consumiu-
se mais carne do que nos países desenvolvidos, cujo consumo total foi de 75,9 kg de carne per caput 
(FAO 2014). 

Também ocorreu um decréscimo da taxa de variação homóloga em despesas em carne fresca de 
suínos de 2012 (8,2%) para 2013 (2,3%), em super e hipermercados. (Conhecer a Crise, 2015) 

Segundos dados do INE (2014), em 2013, as exportações das atividades económicas 
correspondentes à CAE Rev.3 10130 – Fabricação de produtos à base de carne (na qual a 
Salsicharia Limiana se insere) ultrapassaram os 100 milhões de euros. Já as vendas nacionais 
ultrapassaram os 509 milhões de euros. 

1.2 Análise da concorrência 

Os principais concorrentes da Salsicharia Limiana são, entre outros, Seara, Primor, Porminho, Sicasal 
e Montalva. 

A Salsicharia Limiana procura fazer produtos com uma boa relação qualidade-preço, que consigam 
satisfazer as necessidades da generalidade da população, mesmo daqueles que têm menor poder de 
compra. 

1.3 Análise da empresa 

A Salsicharia Limiana é gerida há mais de 20 anos por Fernando Cunha, ultrapassando assim a idade 
média para empresas na Europa de 12,8 anos (Informa D&B, 2013), o que demonstra o seu sucesso. 

A Salsicharia Limiana tem registado uma evolução positiva das vendas (Gráfico 1), assim como dos 
lucros, e emprega, atualmente, 120 pessoas. Embora a empresa não tenha dados relativos à sua 
quota de mercado, atendendo que, em Portugal, o consumo de carne tem vindo a diminuir (INE, 
2014) e a empresa tem aumentado as vendas no mercado nacional, significa que a sua quota de 
mercado aumentou. 

Embora a crise financeira não se tenha refletido nas vendas, afetou o plano estratégico. A empresa 
começou a prestar mais atenção a novos mercados e está a desenvolver, por exemplo, novos rótulos 
em 3 línguas. 
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Gráfico 1 – Evolução do volume de vendas da Salsicharia Limiana, de 2009 a 2014 

Em 2014, a empresa exportou para 13 países, distribuídos pelos continentes europeu, africano, 
americano e asiático. Angola representou 50% do total de vendas da empresa e as vendas nacionais 
correspondem a 46,65% do total de vendas (Salsicharia Limiana, 2015). As vendas internacionais são 
feitas com representantes da marca nos destinos ou através do contacto direto com os clientes. O 
tipo de produto mais exportado foi o fumeiro. A Salsicharia Limiana tem a preocupação de fabricar 
produtos que vão de encontro aos hábitos de consumo, gostos e necessidades dos diferentes 
mercados a que se destinam. 

A empresa foi reconhecida com o estatuto PME Excelência 2014 do IAPMEI (Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento), “um selo de reputação criado pelo IAPMEI para 
discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos 
económico-financeiros”. As empresas distinguidas apresentam “rácios de solidez financeira e de 
rendibilidade muito acima da média nacional” e “perfis de risco superiores, que constituem pelas suas 
características importantes alavancas de desenvolvimento para a economia e o emprego do país”. “A 
seleção das PME Excelência é feita anualmente a partir do universo das PME Líder, criando um 
instrumento de visibilidade acrescida para o grupo de empresas que em cada ano se destacam pelos 
melhores resultados.” (IAPMEI, 2015) 

2 ANÁLISE SWOT 

2.1 Forças 

 aliança qualidade-preço-serviço; 

 origem da marca, em Ponte de Lima, conhecida pela sua tradição do fumeiro e enchidos; 

 empresa familiar: envolvimento e paixão são maiores e diferentes dos de uma pessoa sem 

ligações à empresa; 

 localização geográfica: Vila Nova de Famalicão tem boas vias de acesso (fica à saída de uma 

variante com acesso a auto-estradas); 

 instalações modernas e espaçosas;  

 sempre atentos aos hábitos dos consumidores: a empresa começou a produzir fiambre de aves 

para satisfazer a recente e crescente procura destes produtos; 

 atentos a novos produtos (máquinas, por exemplo) que lhes permitam produzir mais e melhor.  
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2.2 Fraquezas 

 da entrevista realizada, o Gerente e a Ajunta da Gerência apenas destacaram como fraqueza 

os recursos humanos, na medida em que é difícil ensinar quem não quer aprender e é difícil 

organizar as pessoas. 

2.3 Oportunidades 

 abertura de novos mercados como, por exemplo, o Canadá 

2.4 Ameaças 

 muita concorrência, embora algumas empresas tenham falido; 

 constrangimentos à carne de porco: algumas culturas não consomem carne de porco, como é 

o caso dos muçulmanos, que representam 23,2% da população mundial (Pew, 2012);  

 não podem exportar para alguns países, por impedimentos dos próprios países como, a Rússia, 

a China e os EUA. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos de marketing 

 Novos rótulos 
 Novo site 
 Criação de página no Facebook 

3.2 Objetivos financeiros 

 Diminuir dependência de Angola no futuro: atualmente, este mercado representa 50% das 
exportações. 

4 ESTRATÉGIA 

 Entrada em novos mercados; 
 Produzir produtos à base de carne em conformidade com os requisitos do sistema de gestão 

da qualidade e de segurança alimentar;  
 Melhoria contínua da organização; 
 Cumprir com todos os seus requisitos legais, regulamentares e normativos;  
 Comunicar eficazmente com todas as partes interessadas da cadeia alimentar, de forma a 

garantir uma adequada gestão dos perigos de Segurança Alimentar.  

5 MARKETING MIX 

5.1 Produto 

A Salsicharia Limiana dedica-se à comercialização de carne fresca e congelada de suínos e à sua 
transformação em produtos do fumeiro tradicional minhoto. 

Quanto às carnes frescas e congeladas é possível encontrar vários cortes da carne de suínos para 
além do chouriço crioulo e da salsicha fresca. Estes produtos são embalados recorrendo ao processo 
IWP (embalagem individual) ou processo de “interfolheado” (embalagem com separação de 
camadas). A sua apresentação pode ser em caixas com janela. (Salsicharia Limiana, 2014) 

Ao nível do fumeiro, a salsicharia limiana oferece enchidos tradicionais, como por exemplo, a morcela 
e a farinheira, enchidos fumados, como o chourição e o paio do lombo, chouriços, entre eles, a 
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chouriça de carne de Ponte de Lima e a linguiça, e fumeiro tradicional, com ouvidos, pernil, unhas e 
cabeça fumados, entre outros. A Salsicharia Limiana também se dedica à produção de presunto e 
bacon, fiambre, mortadelas e enchidos grill, assim como banha de porco. Alguns destes produtos, 
para além de serem vendidos inteiros, também são vendidos fatiados, como é o caso dos fiambres, 
do presunto, bacon, chourição, paio, salpicão e o chouriço de carne corrente. (Salsicharia Limiana, 
2014)  

Os Adjuntos da Gerência, Liliana Cunha e Hugo Cunha, desempenham funções de líderes da Equipa 
de Gestão e Segurança Alimentar, também constituída pelo Responsável do Departamento de 
Produção e Responsável do Departamento de Qualidade e Segurança Alimentar. Esta equipa tem 
como função garantir a operacionalidade do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança 
Alimentar. (Salsicharia Limiana, 2014) 

5.2 Preço 

O principal canal de distribuição da Salsicharia Limiana, em Portugal, são os grossistas que depois 
colocam os produtos em cafés, restaurantes, supermercados, talhos, etc. Deste modo, o preço dos 
produtos varia entre os comerciantes. 

Retiramos o preço do fiambre da pá da Salsicharia Limiana da loja online do hipermercado 
Intermarché (2015), que é vendido a 6,49€/kg. O preço de uma embalagem de 120g da marca Nobre 
é de 13,25€/kg e 2x120g custam 12,46€/kg.  

Da loja online do El Corte Inglés (2015) retiramos o preço da salsicha fresca de porco, cuja 
embalagem de 500g da Salsicharia Limiana custa 3,15€, já o mesmo produto e a mesma quantidade 
da marca Izidoro custa 3,95€ e uma embalagem de 450g da marca Ti António custa 4,85€.  

Da loja online Portugal Tastes retiramos o preço da cabeça de porco fumada da Salsicharia Limiana, 
cujo preço são 4,85€ por 930g. 

5.3 Promoção 

 Site Oficial  

 Facebook 

 Feiras  

 Recentemente, a Salsicharia Limiana participou no Salão Internacional do Setor de 

Alimentação e Bebidas (SISAB) que “é a maior convenção anual de empresas e 

empresários líderes na exportação” (SISAB, 2015).  

 Patrocínios 

 O Afim de BTT é um grupo criado em 2007 por um grupo de amigos que se reúne para 
andar de bicicleta, atualmente, patrocinado pela Salsicharia Limiana (Afim de BTT, 2015) 

5.4 Distribuição 

O principal canal de distribuição da Salsicharia Limiana, em Portugal, são os grossistas (por exemplo, 
Makro, Teixeira Lopes, Arcol) que depois colocam os produtos em cafés, restaurantes, 
supermercados, etc. A empresa também vende para alguns hipermercados através das suas marcas, 
como é o caso do Leclerc e Intermarché. No mercado externo, também têm clientes de grandes 
superfícies comerciais e outros que são grossistas. 

6 ORÇAMENTOS 

A empresa não tem um orçamento definido para a área de marketing. No entanto, este ano têm sido 
feitos fortes investimentos a este nível. Liliana Cunha, Adjunta da Gerência, referiu que 
“Implementamos rotulagem completamente nova, estamos a criar um site novo e página no 
Facebook. Desenvolvemos também material promocional já de acordo com a nova imagem 
(catálogos, caixas expositoras). Tudo isto implicou o trabalho de uma agência especializada e gastos 
elevados”. 
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7 CONCLUSÃO  

A Salsicharia Limiana tem conseguido manter-se no mercado, distinguindo-se das restantes 
empresas do setor, apesar da forte concorrência e da conjuntura económica do país. Embora a 
empresa não tenha um orçamento definido para a área de marketing, sabe quando e em que aspetos 
é necessário atuar nesta área, inovando constantemente, para satisfazer as crescentes exigências de 
um mercado bastante competitivo.  

Como constatámos com a análise do marketing mix, a Salsicharia Limiana tem uma gama de 
produtos variada, a preços competitivos. No entanto, achámos que poderia apostar mais na sua 
promoção, por exemplo, através de spots publicitários ou vídeos a divulgar os produtos no seu site, 
posteriormente divulgados na página do Facebook. Também sugerimos provas de degustação nas 
grandes superfícies comerciais (não só à escala nacional, mas também internacional) onde os seus 
produtos são vendidos, dando a conhecer a marca. Outra sugestão é a empresa associar-se a 
marcas de vinhos da região minhota, que complementem os seus produtos. Em épocas festivas, 
como a Páscoa e o Natal, poderiam vender cabazes compostos por diferentes produtos.  

Com a implementação de alguma(s) destas ideias, consideramos que a empresa poderá chegar a 
novos segmentos de mercado, criando mais valor para a sua marca. 
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RESUMO 

O Hotel Moliceiro**** fica situado na cidade de Aveiro. Uma unidade de alojamento simples, em 
relação a muitas outras unidades hoteleiras: sem restaurante, sem spa, sem piscina, com reduzido 
espaço para estacionamento de carros. Apesar das controvérsias, o Hotel Moliceiro**** é um dos 
melhores hotéis em Aveiro. A sua atual diretora ganhou o prémio de melhor diretora de alojamentos 
pela Associação de Diretores de Hotéis de Portugal (“Cristina Durães vence Prémio Excelência 2015 | 
Diário de Aveiro Mobile,” n.d.). As conjunturas atuais levam a questionar até que ponto se dá 
importância a um plano de marketing e se, se possui uma consciência sobre o que na verdade pode 
ter vantagem na aplicação do mesmo, no quotidiano de um hotel. Com a realização da entrevista à 
Cristina Durães, o estudo apurou que a direção do Hotel Moliceiro sabe a grande importância que um 
plano de marketing anual tem. Nomeadamente, o marketing serve para definir o posicionamento no 
mercado - desejos e pontos importantes para o cliente - focalizando também a atenção na 
concorrência. Em parceria com outras entidades elabora-se um produto mais completo, mais 
coerente, e de acordo com aquilo que o cliente pretende. No Hotel Moliceiro favorecem o marketing 
relacional. Este estudo beneficiou ainda de uma entrevista a um Diretor de outra unidade hoteleira – o 
Hotel Aveiro Palace – onde também o marketing tem lugar privilegiado. No Hotel Aveiro Palace houve 
uma mudança e upgrade, de 2 para 4 estrelas, com todas as dificuldades que isso envolve, sendo 
também por isso um caso de sucesso. 

Este artigo tem essencialmente como pretexto averiguar de que forma um Hotel de quatro estrelas vê 
como importante, e revelante é para o seu desenvolvimento e fixação no mercado atual o marketing, 
e de que forma o aplica, para se tornar diferente, perante os demais concorrentes.   

1 INTRODUÇÃO 

“The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim is to know and understand customers 
so well that the product or service fits them and sells itself.” 

(Kotler & Makens, 2006)  

Podemos partir na descoberta de Hotel Moliceiro - “Tudo isto enquanto lá fora, a cidade segue 
pulsando por entre vielas e canais, o aroma da maresia e a animação dos bares” (“Cidade | Hotel 
Moliceiro - Site Oficial,” n.d.).  

No artigo pretende-se realizar um estudo de caso descritivo e um diagnóstico de marketing, onde é 
essencial analisar a empresa, o mercado, a concorrência e estratégia de marketing utilizada. De 
seguida, mais detalhadamente elabora-se a análise SWOT, PESTEL, Markting Mix, a estratégia do 
hotel, o estudo do público em geral, entre outros.  

Efetuamos duas entrevistas. Uma à Diretora do Hotel Moliceiro**** e outra ao Diretor do Hotel Aveiro 
Palace****.  

O Hotel Moliceiro revela-se, de acordo com a entrevista efetuada, atento à promoção do seu serviço e 
aos preços a praticar, pois não pretende excluir nenhum segmento do mercado. Foca-se, mesmo 
assim, no turista de negócios e nos casais, tendo pacotes de romance específicos. Consegue, 
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segundo a Diretora do Hotel Moliceiro, a diferenciação mimando e tendo atenção ao cliente e a 
pormenores que fazem de todo uma grande diferença: “São coisas simples, não é necessário grande 
“aparato”, basta por vezes uma peça de fruta, um cartão a desejar as boas vindas, a agradecer a 
estadia. Um ramo de flores a decorar o quarto. O facto de saberemos que o cliente faz anos nesse 
dia, e trazer um bolo para celebrar o aniversário…” (Entrevista com a Diretora do Hotel Moliceiro****, 
Cristina Durães).  

De forma a aprofundar o conhecimento efetuou-se também uma revisão da literatura relevante.  

2 METODOLOGIA 

O objetivo do trabalho é o de analisar a aplicação do plano de marketing do Hotel Moliceiro ****, a sua 
concorrência e o estudo do público. Para tal procedeu-se à elaboração de duas entrevistas, uma à 
Diretora do Hotel Moliceiro**** Doutora Cristina Durães, com a gravação da mesma em áudio e vídeo, 
e ao Diretor do Hotel Arcada Palace****, João Castro Ribeiro, gravado em áudio. Ambas com uma 
duração média de 30 a 40 minutos. Estes hotéis encontram-se localizados na cidade de Aveiro, 
Região Centro de Portugal Continental. 

Antes das entrevistas, e para podermos efetuar uma análise mais profunda, sem perder a 
oportunidade do contacto empírico com os diretores hoteleiros escolhidos, elaborou-se um guião de 
entrevista, com questões baseadas na revisão da literatura e na base de discussão em grupo. Nessa 
revisão, pesquisou-se não só acerca do que é o marketing por si só, mas também o que é o 
marketing mix e como se desdobra, a importância de uma análise SWOT, bem como também se 
pesquisou acerca do Hotel Moliceiro****, escrutinando de forma minuciosa o site do mesmo. Tivemos 
de igual modo acesso a uma tese, acerca do próprio Hotel, de onde pudemos retirar bastante 
informação e estabelecer mais adequadamente as questões pertinentes a serem aplicadas no guião. 
Posto isto, elaborou-se um conjunto de vinte e uma questões exatamente iguais para os dois hotéis, o 
que facilitou a comparação entre um e outro. 

3 REVISÃO DA LITERATURA E CONSIDERANDOS SOBRE OS HOTÉIS EM 
ANÁLISE 

3.1 Marketing  

Para toda e qualquer perspetiva que se tenha sobre o marketing é necessário saber o tipo de cliente 
com que se está a lidar; dependendo do tipo de produto que se está a desenvolver. O Marketing 
consiste na construção e manutenção de relacionamentos de troca de pretensões desejadas com o 
público-alvo em relação a um produto, serviço, ideia ou projeto (Philip Kotler; Armstrong, 2007, p.6). 
Posto isto, não será difícil de entender o produto, os preços, as promoções e as estratégias de 
distribuição que se têm de efetuar para poder ir de encontro aos objetivos do cliente. Deve-se criar e 
projetar mensagens de marketing, mas nunca optar por ser simples; é necessário saber destacar, ser 
arrojado, tudo para captar a atenção do cliente. Com tal projetado, tem que se ter uma atenção daí 
em diante, de forma a haver uma assistência de pós venda (Findlay & Schenck, 2005, p.7-9).  

3.2 Hotel Moliceiro – Plano de Marketing 

Em conjunturas e tempos difíceis como aqueles que vivemos hoje, é de importância conseguir 
perceber de que forma as empresas dão relevância ou não ao plano de marketing, dado que a 
maioria Portuguesa retrata micro, pequenas e médias empresas (“Micro, pequenas e médias 
empresas Importância e problemática | Revista «O Militante»,” n.d.) (Findlay & Schenck, 2005).  

Para se proceder à elaboração de um plano de marketing é necessário planear, organizar, dirigir e 
controlar. Destes planear é a parte fundamental, porque nenhum dos outros processos faria sentido 
sem um planeamento prévio. Isto porque, antecipa e articula as decisões. É necessário fazer 
previsões futuras no presente, segundo a informação que temos, organizando os esforços 
necessários para levar adiante as decisões e medir os resultados das mesmas em relação ao que se 
esperava obter. O problema com que se depara em muitas empresas é que toma as suas decisões 
no momento, prejudicando a imagem e a eficácia com que o seu produto é encarado no 
mercado (Mattar, Fauze, Motta, Sérgio, & Associados, n.d.) (“Kotler Marketing Group, Inc.,” n.d.).  
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Para se elaborar um plano de marketing, este tem de seguir os pressupostos apresentados na 
ilustração 1, isto é: duas divisões primordiais - as informações externas e as informações internas. 
Em seguida formula-se uma análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats); retira-se 
um diagnóstico daquilo que se analisou, e formula-se um conjunto de objetivos e metas orientados 
para o cliente-alvo, para as fontes de mercado e o posicionamento. Constrói-se o Marketing Mix e em 
último formula-se algumas conclusões sobre as análises. Assim, faz-se uma previsão e formulação 
de um novo plano de marketing. 

 

 

Ilustração 1 - Fonte: Próprio, baseado em (Mattar et al., n.d.) 

 

Qual será a importância do Marketing no negócio da hotelaria? Cristina Durães colmata a ideia que 
um hotel de tal envergadura tem sobre o marketing. Pode-se retirar algumas conclusões em relação 
aos planos que se têm vindo a desenvolver no hotel ao longo de vários anos, e como referido pela 
diretora sendo renovado todos os anos, e por vezes ajustado de acordo com os acontecimentos do 
tempo.  

A importância do Marketing é “muito grande”, com este conseguiram criar “posicionamento no 
mercado, ter atenção ao concorrente, e aos desejos e pontes de interesse para o cliente”. 
Conseguiram aumentar o número de clientes que efetua a estadia no seu hotel, conseguem tal pois, 
tem um “preço” adequado ao tipo de cliente que pretendem cativar, e ao tipo de produto que oferece; 
as “promoções” que dispõem. (Entrevista com a Diretora do Hotel Moliceiro****, Cristina Durães).  

3.2.1 Análise Externa 

3.2.1.1 Análise do Mercado 

Tenta-se perceber como funciona o mercado. Tendo em conta o meio envolvente com os clientes, 
fornecedores, concorrentes, comunidade em que a empresa se insere e condicionalismos externos à 
atividade da empresa a nível macroeconómico, tecnológico, político-legal, sociocultural e tecnológico. 
Tenta-se perceber a dimensão da empresa, a sua segmentação de mercado, o comportamento de 
consumo dos consumidores, o comportamento de compra dos clientes e a distribuição que a empresa 
proporciona (Mattar et al., n.d.).  

O Hotel Moliceiro**** reflete tal, pressupondo as divisões do turismo em Portugal e por aquilo que ele 
é reconhecido: com “sol e mar, montanha e campo” e “pelo sol, praias, gastronomia e herança 
cultural e patrimonial (“Kotler Marketing Group, Inc.,” n.d.) (Santos, 2014).  

3.2.1.2 Análise da concorrência 

É essencial para uma empresa ter conhecimento daquilo que a concorrência faz, para obter algum 
tipo de vantagem competitiva. Têm de possuir conhecimento sobre os seus principais concorrentes, 
quais as quotas de mercado e a sua evolução, a notoriedade de cada marca, o posicionamento 
estratégico da empresa e como vão fazer para conseguir conquistar a quota de mercado que a 
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empresa concorrente a si, tem; como vai diversificar o produto de maneira a garantir estabilidade; se 
vai especializar-se em algo concreto de modo a melhorar aquilo que fazem e garantir sustentabilidade 
ou se optam por expandir, ou seja oferecer novos mercados e novos produtos (“Kotler Marketing 
Group, Inc.,” n.d.).  

No nosso caso, segundo plano de marketing do Hotel, a concorrência direta e mais próxima é o Hotel 
Aveiro Palace, devido à sua localização central (realiza-se uma entrevista ao diretor deste hotel, e 
verificamos que apesar de próximos têm públicos-alvo relativamente diferentes). O Hotel Meliá Ria 
por possuir SPA e estacionamento que o Hotel em estudo não possui, acaba por ter oferta mais 
atrativa para determinados clientes (Santos, 2014).  

“As empresas más ignoram seus concorrentes, as medianas copiam-nas e as vencedoras lideram-
nas” (“Mercado e Concorrência,” n.d.).  

Para conseguir perceber em que medida dois produtos podem ser concorrentes, analisou-se um dos 
concorrentes ao Hotel Moliceiro**** - o Hotel Aveiro Palace. Efetua-se uma entrevista à Doutora 
Cristina Durães e outra ao diretor do Hotel Aveiro Palace****, João Castro Ribeiro. 

Quando procedemos à entrevista com o diretor do Hotel Aveiro Palace**** este diz-nos que “não 
considera o Hotel Moliceiro**** como concorrente, porque tem tipos de clientes diferentes.” E de facto 
constata-se isso; mas consegue-se perceber o porquê de o Hotel Moliceiro considerar este como 
concorrente. Primeiro sabe-se que o plano de marketing que o Hotel Aveiro Palace**** tem vindo a 
desenvolver tem como objetivo o “aumento da estadia de cliente”, por si só, significando menos 
possíveis clientes disponíveis para o Hotel Moliceiro****; depois houve um crescimento em termos de 
qualidade: o plano “permitiu adaptar o hotel ao tempo. Renovar o interior e exterior. O cliente a partir 
de tal, começou a diversificar, tal como o preço dos quartos que aumentou. Passamos de um hotel de 
duas estrelas, para um hotel de quatro estrelas.”, “Começamos a atrair o cliente em função do preço.” 
Este aumento da qualidade permanente de um hotel antigo, para renovado - como uma nova 
mentalidade, e um nome renovado - permitiu ao Hotel Aveiro Palace fixar uma base de dados muito 
mais extensa que aquela que o Hotel Moliceiro possui (3.000 versus 7.000 clientes). Permitiu também 
conseguir perceber a importância que se tem de dar ao cliente, como o bem mais precioso que uma 
empresa pode possuir, estes fazem o papel publicitário da imagem que o hotel tanto precisa e 
completamente grátis “ Os comentários efetuados” em sites de reserva online “sobre o hotel, 
proporcionam o fomento das estadias dos clientes.” (Entrevista com o Diretor do Hotel Aveiro 
Palace****, João Castro Ribeiro).  

A importância que se tem de dar ao cliente no setor hoteleiro não é descurado em nenhum dos dois 
hotéis, e só tem tendência para se enfatizar mais. “Fica-se também a perceber que as pessoas 
valorizam mais o facto de se ouvir a palavra “Oferta” do que propriamente a palavra “Desconto”. 
Assim, para proporcionar pequenos ajustes é oferecido muitas vezes o parque de estacionamento, ou 
outro.”. “Agir sobretudo com o intuito de agradar ao cliente” (Entrevista com o Diretor do Hotel Aveiro 
Palace****, João Castro Ribeiro).  

Tenta-se cativar um tipo de público-alvo que se pode dizer que formula alguma concorrência ao Hotel 
Moliceiro****. “O Publico- Alvo tem três fases: 1ª Fase corresponde entre Outubro e Maio: em que os 
clientes são pertencentes a empresas; 2ª Fase corresponde a Maio e Novembro: Englobados no 
ramo dos automóveis; 3ª Fase corresponde aos meses de Verão: onde temos Turistas de Lazer. 
Temos também períodos pontuais, de feriados e pontes espanholas, e existe uma “invasão” de 
clientes espanhóis.”, como no Hotel Moliceiro **** que possui turistas de negócio e de lazer.  

Fidelizar o cliente ao produto que se vende, é a prioridade de qualquer empresa de relevo, para 
poderem garantir lucros, e de forma a ir sempre de acordo com os desejos do seu cliente efetuam-se 
“Melhores quartos. Obterem aquilo que apreciam e de ir ao encontro com os seus desejos.” 
“Dar privacidade, oferecer-se para ajudar naquilo que o cliente necessita, mesmo que não possuía o 
serviço pretendido ao cliente, darei os contactos necessários, para este poder utilizar.” (Entrevista 
com com o Diretor do Hotel Aveiro Palace****, João Castro Ribeiro).  

O Hotel Moliceiro**** “Mima, tendo atenção ao cliente, a pormenores que fazem de todo uma grande 
diferença. Coisas simples, não é necessário grande “aparato” basta por vezes, uma peça de fruta, um 
cartão a desejar as boas vindas, a agradecer a estadia. Um ramo de flores a decorar o quarto. O 
facto de sabermos que o cliente faz anos nesse dia, e trazer um bolo para celebrar o aniversário,…”, 
este está no entanto em contacto com inúmeras parcerias. Dentro do hotel dispõe de inúmeros 
serviços para o cliente poder usufruir com a maior satisfação, aquilo que se adequa melhor a si, e as 
pretensões de momento admite “São inúmeras as parcerias que temos… Sozinho não se consegue, 
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precisa-se de ser um todo. Temos parcerias com a Fábrica da Ciência, com as agências náuticas, 
Fábrica do Doce, caves vinícolas, Universidade de Aveiro, Oficina da Música, Vista Alegre, entre 
outras.”  

De forma simples, como pretendem estes hotéis desenvolver o seu produto de forma a estar de 
acordo com o que o seu público-alvo pretende? Hotel Moliceiro**** “Mantendo-se a par das inovações 
de mercado, dos gostos, tendências, do produto. O que pretendem, em que condições nos podemos 
adaptar. Isto porque o hotel não tem serviço de spa, ou uma piscina”. Já o Hotel Aveiro Palace**** 
“Tem vindo a basear na internet, melhorar cada vez mais a acessibilidade e a rapidez da mesma, 
para todos poderem usufruir desta. Abrir o bar, só para os clientes do hotel.”  

Podemos retirar que a concorrência Hotel Aveiro Palace**** tem uma história que conta mais que o 
Hotel Moliceiro ****, um hotel que se tem tentado adaptar aos novos tempos, tentando deixar a 
imagem do “Hotel Arcada” para trás e formar os seus colaboradores para as pretensões dos novos 
tempos. Apesar de consideraram como pontos fortes o seu serviço, o atendimento aos clientes, e o 
conforto que possuem nos quartos, admitem também que os colaboradores têm tido dificuldades a 
adaptar-se a esta nova fase pela qual o Hotel enveredou. As diferenças de preços são notórias e em 
nada se comparam com as praticadas no Hotel Moliceiro****, contudo a excelência de serviço 
observada e praticada no Hotel Moliceiro**** não deixa margem de dúvidas do porquê de escolherem 
este e não se arrependerem. 

Conclui-se que o Hotel Aveiro Palace**** é um hotel focado no futuro num cliente que é de classe 
média, e gosta de um serviço prático e eficaz, que gosta de um preço razoável, que sacia as suas 
necessidades, onde o produto não é de provocar arrependimento, uma vez que o ambiente é 
acolhedor, com espaço de convívio entre hóspedes. Torna-se um hotel que colmata as falhas que 
possui como a falta de estacionamento, com a compra de vagas no shopping “Fórum – Aveiro”. Que 
está atento ao cliente e oferece tudo o que ele precisa. Em contrapartida temos o Hotel Moliceiro, 
focado no cliente, em denotar a importância que a sua presença tem, em fazer sentir alguém em 
família, mais do que estarem a pagar por um serviço, oferecem uma presença amigável com as 
ofertas que disponibilizam aos seus hóspedes como o cocktail de boas-vindas, os biscoitos e chá no 
quarto e pequenos mimos que disponibiliza ao longo da sua estadia. Este serviço está claro, 
orientado para um cliente de classe média alta, onde se garante um serviço de excelência, sem 
falhas, a satisfação dos desejos e expetativas dos mesmos, e um serviço único, diferenciador. 

3.2.1.2 Análise da empresa 

A empresa tem de ter em conta o volume de vendas que efetua e de que forma este evolui com o 
tempo, a quota de mercado que possui, o posicionamento que transmite ao consumidor, as suas 
políticas de marketing-mix, a notoriedade e imagem da marca, a análise do custo versus a 
rentabilidade de cada produto e os recursos humanos e técnicos que dispõe (“Kotler Marketing 
Group, Inc.,” n.d.).  

A unidade hoteleira, “Hotel Moliceiro” rege-se por um fator que muitos dos hotéis atualmente não têm, 
nomeadamente a diferenciação. “Numa Era onde os hotéis low-cost proliferam a largo ritmo e novos 
conceitos como as Guest Houses ou Hostels definem o fator custo de hospedagem como o principal 
limitador na escolha de alojamento por parte do turista, podemos considerar interessante a 
diferenciação do Hotel Moliceiro ao apostar na captação de um mercado alternativo, enquadrado na 
média /alta sociedade e que valoriza a qualquer custo a personalização e qualidade do serviço 
prestado.” (Santos, 2014). Aposta também no atendimento e serviço personalizado e tem um estilo 
muito único. Tem em atenção as necessidades de cada cliente, oferecendo o conforto que eles tanto 
procuram. 

3.2.2 Análise Interna 

A unidade hoteleira abriu em 1998, que na altura contava apenas com 20 quartos. Entretanto este 
sofreu obras concluídas em 2006, aumentando assim o número de quartos para 49. Tem um estilo 
muito próprio, situando-se entre o Clássico e Contemporâneo (“Cidade | Hotel Moliceiro - Site Oficial,” 
n.d.) 

A visão da empresa deve ser clara, curta e deve representar aquilo que a organização pretende ser e 
aonde quer chegar. “Queremos oferecer um serviço diferenciado pela atenção aos pequenos 
detalhes.” O seu foco não deve ser nos problemas de “hoje” mas sim nas oportunidades que podem 
surgir no “amanhã” (Entrevista com a Diretora do Hotel Moliceiro****, Doutora Cristina Durães.) No 
que toca à missão, deve ser ela também breve, simples, e é aqui que se sabe que tipo de negócio 
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é, e para quem se destina esse negócio. O Hotel Moliceiro “a hospitalidade é pensada para que o 
cliente desfrute de uma estadia em que se excedam as suas expetativas, já que ele é, sem dúvida a 
razão de ser e o garante do crescimento do negócio para assegurar o retorno necessário à sua 
prosperidade” (Santos, 2014).  

Os seus valores baseiam-se principalmente na relação com o cliente, preocupando-se em “mimar” os 
clientes, dando atenção aos detalhes que muitas vezes fazem toda a diferença. Estes também devem 
ter em atenção os fornecedores, meio envolvente. Define-se a marca do produto que se vende, neste 
caso “Nome da marca: Hotel Moliceiro. Moliceiro é o barco característico da cidade de Aveiro, que era 
utilizado para transportar o moliço que se encontrava na Ria de Aveiro.” 

3.2.3 Análise PESTEL 

3.2.3.1 Fatores Político- Legais: 

Atualmente é sempre necessário integrar-se na atual conjuntura política, caracterizada por grande 
instabilidade, em Portugal. As políticas de impostos, de bem-estar social também são influências 
macro-ambientais. 

3.2.3.2 Fatores Económicos: 

O Hotel em estudo, no seu plano de marketing, não dá grande enfoque a este fator, mas o nosso 
grupo considerou que, o rendimento disponível de cada um, é um importante fator económico. Apesar 
de estar mencionado a taxa de desemprego noutro fator, achamos que se enquadraria melhor aqui. E 
de certa forma, com as taxas de desemprego a aumentar, o poder de compra dos consumidores vai 
decrescer. Nos últimos anos temos vindo a constatar um aumento desta taxa. 

3.2.3.3 Fatores socioculturais 

O fator população é bastante importante, de tal forma que é falado no plano de marketing do hotel, 
quanto é que a população cresceu neste últimos anos? Como vai influenciar a procura desta unidade 
hoteleira? Como referido, segundo os últimos Censos realizados, recorrendo ao Pordata, olhando 
para a determinante “População residente segundo os Censos: total e por dimensão dos lugares” 
verifica-se que em 2011 existiria um total de 10.562.178 indivíduos, que comparando com 1960 eram 
cerca de 8.889.392 indivíduos menos 1.672.786 indivíduos. A mudança nos estilos de vida também é 
um fator dominante, pois qualquer alteração que haja na vida de cada um vai influenciar as suas 
escolhas. 

3.2.3.4 Fatores Tecnológicos 

Estes fatores não estão integrados diretamente no plano de marketing da unidade hoteleira. No 
entanto, encontram-se nos fatores demográficos. Segundo o manual (Exploring Corporate Strategy, 
p.68) deve-se ter em consideração os gastos em I&D, as vidas úteis de cada equipamento, o esforço 
tecnológico, entre outros. Atualmente é essencial no mundo empresarial estar sempre um passo à 
frente do concorrente e a tecnologia pode ser bastante importante para se ter vantagem competitiva. 
No caso dos hotéis aqui analisados, a ligação a plataformas online é fundamental. 

3.2.3.5 Fatores Ambientais 

Não se encontram integrados no seu plano, mas salientamos que também estes são importantes. É 
necessário ter em atenção as leis de proteção ambiental, o consumo de energia efetuado pelo hotel. 

3.2.4 Análise SWOT 

Esta análise engloba as competências internas à organização: Strengths e Weaknesses, bem como 
as competências externas à organização: Opportunities e Threats (Santos, 2014). 

3.2.4.1 Strengths - Forças 

Vasta fidelização de clientes; Profissionalismo e rigor em todos os serviços prestados; Serviço e 
atendimento personalizado; Resposta imediata às necessidades dos clientes e cumprir com os seus 
desejos; Posição geográfica central (Rossio); Diferenciação relativamente aos quartos: Quartos 
temáticos. 
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3.2.4.2 Weaknesses - Fraquezas 

Não possui parque de estacionamento próprio (interno), tem alguns lugares vagos em frente ao hotel; 
Não tem restaurante; Não possui Spa; Proximidade de uma zona de bares. 

3.2.4.3 Opportunities - Oportunidades 

Crescimento do setor turístico; Crescimento da zona industrial; Aparecimento de novas empresas do 
ramo turístico. 

3.2.4.4 Threats - Ameaças 

Construções previstas perto do hotel; Vandalismo e falta de segurança nas ruas noturnas; Conjuntura 
económica; Aparecimento de hostels na zona do Rossio.  

3.2.5 Estratégia 

A estratégia está relacionada com a direção de determinada organização a longo prazo. Para que 
esta tenha sucesso é necessário que tenha objetivos bem definidos, bem como o “Know-how”. A 
estratégia pode ser deliberada ou emergente, ou seja, pode ser planeada ou imposta por forças 
externas (Santos, 2014). Segundo a diretora, “considero fulcral (…) o facto de ter sempre cartões 
comigo, para uma necessidade de troca de contactos, ou eventuais necessidades”, evidenciando o 
lado humano e relacional do negócio, ao invés de se dar o endereço do website, virtual e menos 
emotivo, sendo que é objetivo do Hotel Moliceiro chegar ao lado emocional dos clientes (Entrevista 
com o Diretora do Hotel Moliceiro****, Cristina Durães).  

3.2.5.1 Público-Alvo 

O Hotel quer tentar chegar a todos os mercados, no entanto aquele que mais se evidencia são os 
clientes oriundos do Turismo de negócios (Tavares, 2013). 

Como forma de aliciar potenciais clientes, “Mimando, tendo em atenção ao cliente, pormenores que 
fazem uma grande diferença”. O hotel tem uma base de dados com cerca de 3000 pessoas, de modo 
a fidelizar clientes (Entrevista com o Diretora do Hotel Moliceiro****, Cristina Durães.) 

3.2.5.2 Posicionamento / Diferenciação 

Em relação à diferenciação, este apresenta um produto distintivo e inovador, nomeadamente, os 
quartos temáticos. E não se tratam de um “hotel de massas”, “São para um cliente que sabe aquilo 
que quer”. (Entrevista com o Diretora do Hotel Moliceiro****, Cristina Durães.) 

3.2.6 Marketing - Mix 

3.2.6.1 Produto/Serviço 

A unidade hoteleira oferece ao cliente o alojamento que o cliente procura, e um pequeno-almoço que 
abrange todo o tipo de gostos. Tem também infraestruturas para reuniões, eventos e exposições. 

3.2.6.2 Preço 

Os preços, como em todo o lado, variam consoante o quarto procurado. A diretora em si, é “contra 
baixar os preços”. A variedade vai desde quarto standard até suite presidencial. A diferença entre o 
preço mais baixo para o mais alto, é de cerca de 300%. 

3.2.6.3 Distribuição 

Segundo o plano de comunicação este “P” é feito direto ao consumidor e online. No entanto, estes 
pretendem atrair e reter o cliente através dos programas diferenciadores apresentados. Estes têm em 
atenção, quando têm conhecimento de aniversário, através da base de dados, prepararem 
“miminhos” aos seus clientes. O hotel, sendo central, na cidade de Aveiro, proporciona uma estadia 
agradável e diferente.  

3.2.6.4 Promoção 

Em cada organização deve existir um sistema de comunicação que seja simples e de fácil 
compreensão para que o cliente perceba a mensagem e proporcione ao prestador de serviço um 
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feedback. A comunicação que eles fazem é essencialmente para o público como um todo. No 
entanto, há segmentos muito específicos, que têm programas diferenciados. Como meios de 
promoção este utiliza feiras internacionais (Ex: FITUR), as redes sociais como o Facebook, o website 
do hotel, têm parcerias com o Museu de Aveiro, a Associação de Marketing de Aveiro, Teatro 
Aveirense, entre outros. 

3.3 Estudo do Público 

Um hotel necessita de trabalhar com o plano de marketing que elabora, de maneira a poder melhorar 
o relacionamento que este possui com os seus clientes, funcionários e para que a empresa possa 
sobressair no mercado e demostrar toda a sua qualidade. Fundamentalmente há que conhecer, 
maravilhar, e executar o serviço de maneira a se poder ir de encontro com os desejos do cliente, em 
prol de obter-se o desejado sucesso pretendido. Sintetizando o que iremos descrever a seguir, pode-
se enumerar quatro estratégias que são aquelas que se podem dizer as primordiais para satisfazer o 
cliente fiel: inovar constantemente o produto, participar em feiras do sector turístico, dar importância 
às pessoas que trabalham no hotel e para o hotel, e efetuar promoções de curto prazo e reduções de 
preço. 

Com a concorrência a aumentar, as empresas não se podem dar ao luxo de executar uma rotina fácil, 
básica e pouco dinâmica, pois o cliente está cada vez mais exigente. Existe um excesso de 
informação, uma constante inundação de promoções e ofertas a aparecerem todos os dias no 
mercado, tornando complicado de se obter clientes fiéis ao serviço. (“O Processo De Captação E 
Fidelização De Clientes Na Rede Hoteleira. Hotel Belo Horizonte Plaza: Estudo De Caso,” n.d.) 

Para atrair e captar um cliente, a empresa deve inovar, dispor de ideias novas e garantir que a equipa 
de vendas participe em feiras onde podem encontrar novas indicações, proporcionando ações táticas 
do marketing (“O Processo De Captação E Fidelização De Clientes Na Rede Hoteleira. Hotel Belo 
Horizonte Plaza: Estudo De Caso,” n.d.). Hotel Moliceiro**** participou nas principais feiras nacionais 
e internacionais, com a perspetiva de angariar novos contatos com agências e operadoras e 
aumentar o seu número de reservas desde esse momento. Esta participou na Feira de Vakantibeurs, 
na Holanda, na Fitur em Espanha, na BTL em Portugal, na IBT em Berlim, na ABAV no Brasil, entre 
outras (Santos, 2014). Mas não acabou por aí, este hotel tenta perceber como conquistar melhor o 
seu cliente, consolidando-se a nível de internet com a classificação de excelência nos Travel 
Websites, com destaque na Booking.com onde conseguiram a pontuação de 9,1 em 10 pontos e o 
prémio “Guest Review Award” (2012) e o Tripadvisor.com com a pontuação de 95% em 100% e 
Certificado de Excelência em 2013 (Santos, 2014).  

Capta o seu cliente pela facilidade de perceção que tem, em efetuar serviços complementares 
gratuitos ao cliente, como o cocktail de boas-vindas, biscoitos e chá no quarto na hora do lanche. 
“Mimando, tendo atenção ao cliente, a pormenores que fazem de todo uma grande diferença. Coisas 
simples.” “O facto de sabermos que o cliente faz anos nesse dia, e trazer um bolo para celebrar o 
aniversário”. Oferecem produtos diferenciadores através “Programas distintos, atenção aos detalhes; 
pequeno-almoço com oferta variada e abrangente para todo o tipo de gostos; simpatia; miminhos; 
quartos temáticos. (implementados pela primeira vez em 2006 e mais tarde em 2010 renovando, e 
começando a concorrência a fazer o mesmo).” (Entrevista com a Diretora do Hotel Moliceiro****, 
Doutora Cristina Durães.) 

Para podermos captar o cliente de forma eficiente têm-se também de saber informações sobre o 
mesmo. Quando sabe-se tal pode entrar em novos mercados (“O Processo De Captação E 
Fidelização De Clientes Na Rede Hoteleira. Hotel Belo Horizonte Plaza: Estudo De Caso,” n.d.). 
Relativamente ao Hotel Moliceiro**** não conseguimos constatar de onde provêm os seus clientes, 
mas sabemos que na sua maioria são participantes do turismo de negócio. Contudo, para a Região 
do Centro, pode-se afirmar que como se observa na ilustração 2, Aveiro é uma região bastante 
propicia á prática do Turismo, comparativamente com as demais regiões constituintes do Baixo 
Vouga, isto deve-se na sua grande maioria, ao facto da cidade de Aveiro ser desenvolvida e dispor 
tanto de infraestruturas, bem como de serviços que não só satisfazem as necessidades primárias dos 
seus residentes e turistas, como também têm para oferecer aos últimos uma vasta lista de atrações, 
alojamento e restauração, sendo que todas estas se enquadram numa vasta diversidade de produtos 
compósitos que Aveiro tem para oferecer. 
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Ilustração 2 - Fonte:(“Portal do Instituto Nacional de Estatística,” n.d.) 

 

Pelo estudo dos clientes que o Hotel Moliceiro efetua através de inquéritos, nomeadamente do último 
- ano de 2012 - houve uma percentagem de 72% dos hóspedes a afirmarem que este era 
“Excelente”, incluindo os serviços prestados. No entanto com falhas que visionam colmatar ainda 
hoje, como a falta de lugares de estacionamento, a necessidade de melhorar a insonorização do hotel 
de modo a que o barulho da zona noturna não interfira, serviço de restauração, melhoria do serviço 
de internet (Tavares, 2013).  

Fidelizar um cliente, é muito mais do que garantir sua satisfação, é ser capaz de criar uma relação 
duradoura, que resulta na venda de inúmeros produtos a um cliente mantendo sempre satisfeito por 
um longo período de tempo.  

4 CONCLUSÃO  

Com a realização da entrevista à Cristina Durães, o estudo apurou que a direção do Hotel Moliceiro 
sabe a grande importância que um plano de marketing anual tem “por vezes até o plano de marketing 
tem de ser ajustado em menos de um ano” (Entrevista com a Diretora do Hotel Moliceiro****, Doutora 
Cristina Durães). Nomeadamente, o marketing serve para definir o posicionamento no mercado - 
desejos e pontos importantes para o cliente - focalizando também a atenção na concorrência. O Hotel 
Moliceiro revela-se, de acordo com a entrevista efetuada, atento à promoção do seu serviço e aos 
preços a praticar, pois não pretende excluir nenhum segmento do mercado. Foca-se, no entanto, no 
turista de negócios e nos casais, tendo pacotes de romance específicos. Consegue, segundo a 
Diretora do Hotel Moliceiro, a diferenciação mimando e tendo atenção ao cliente e a pormenores que 
fazem de todo uma grande diferença. A Doutora Cristina  Durães admitiu ainda que “não somos um 
hotel de “massas”. Somos para um cliente específico, que sabe o que quer. Depois eu sou contra 
baixar o preço dos quartos.” Preços esses que variam do mais baixo para o mais alto em 300%. 
Quanto à concorrência esta “tende a ser desleal, e imita o tipo de serviço” (Entrevista com a Diretora 
do Hotel Moliceiro****, Doutora Cristina Durães) (sendo aqui evidente que a dificuldade de proteção 
por patentes dos serviços é um problema nos negócios como o Hotel Moliceiro). No Hotel Moliceiro 
são a favor de um marketing verdadeiro e não enganoso (por vezes fotos de estabelecimentos podem 
induzir em engano, o que se evita no Hotel Moliceiro). É também evidente o desejo de se ter uma 
relação continuada com os clientes, e não esporádica (por exemplo, uma só troca comercial), mais de 
acordo, desta forma, com o marketing relacional (Piercy, 2009).  
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Ilustração 3 - Fonte: Manuel Oliveira, professor de Marketing 

 

Este estudo beneficiou ainda de uma entrevista a um Diretor de outra unidade hoteleira – o Hotel 
Aveiro Palace – onde, tal como no Hotel Moliceiro, o marketing é levado como prioridade. No Hotel 
Aveiro Palace um dos objetivos é levar os clientes a prolongar as suas estadias, de forma a aumentar 
as receitas, sem o custo de conquistar novos clientes. Como sinal dos tempos, onde a tecnologia está 
presente em todos os momentos, 70% das reservas neste hotel são feitos online, e atendendo a 
diferentes alturas do ano, sendo um negócio sazonal. Mais uma vez, tal como com o Hotel Moliceiro, 
trabalha-se a base de dados de clientes. A ligação à plataforma Booking.com (também existente no 
caso do Hotel Moliceiro), para reservas, por exemplo, é importante, mas requer recursos, interferindo 
nas margens de lucro do hotel. Notável no Hotel Aveiro Palace é o seu esforço de mudança, houve 
um upgrade de 2 para 4 estrelas, tendo havido alguma resistência à mudança (Jashapara, 2004) 
pelos colaboradores, mas que tem-se conseguido ultrapassar. Esta mudança foi descontínua, isto é, 
envolveu começar a “fazer coisas de forma diferente” (Jashapara, 2004), liderados pela gestão de 
topo do hotel, que teve um papel fundamental, como em todos os programas de mudança 
(Jashapara, 2004). 
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Abstract 

Empirical studies about humility are scarce within the field of organizational scholarship, with studies 
on humility in leadership even more rare. This paper contributes to enrich the literature about the topic, 
through studying how leaders’ humility predicts team creativity through psychological safety (PsySafe) 
and psychological capital (PsyCap). The sample comprises 73 teams/leaders from 40 organizations 
operating in several sectors. Leaders (n = 73) reported their own humility, their narcissism (for control) 
and the team’s creativity. Team members (n = 341) reported the leader’s humility, the team PsySafe 
and the team PsyCap. An analysis at the team level was adopted and individual scores were 
aggregated at the team level. Structural equation modelling was carried out to test the hypothesized 
model. The findings suggest that (a) humility as reported by team members, but not self-reported 
humility, predicts team creativity and (b) this relationship is mediated by PsySafe and PsyCap. More 
humble leaders lead their teams to feel psychologically safer, which make the teams to develop higher 
PsyCap and, this way, to be more creative. Future studies must be carried out to test how leaders’ 
humility predicts other dependent variables (e.g., team performance/effectiveness) through these and 
other mediators (e.g., leader and organizational identification; empowerment; engagement), and how 
those relationships are moderated by variables such as culture and the team members personality. 

Keywords: humility in leaders; team psychological safety; team psychological capital; team creativity. 

1 INTRODUCTION 

The word “humility” comes from the Latin humus, meaning “earth”, and humi, “on the ground” (Owens 
& Hekman, 2012). Humility is, accordingly, a relatively stable trait consisting of a self-schema 
recognizing the existence and importance of others greater than oneself. Being humble means having 
a grounded view of oneself and others (Owens et al., 2012). Humble individuals are able to 
acknowledge their personal strengths and weaknesses (as well as those of others) without developing 
a superiority or inferiority complex. Although humility has been described by some philosophers as a 
meta-virtue foundational to other virtues (Owens & Hekman, 2012) and researchers consider this 
virtue as “a critical strength for leaders and organizations possessing it, and a dangerous weakness 
for those lacking it” (Vera & Rodriguez-Lopez, 2004, p. 393), the study of humility “is still in its infancy” 
(Tangney, 2009, p. 483). Consequently, empirical studies about humility are scarce (Ou et al., 2014), 
with studies on humility in leadership even more rare. Literature on leader humility and its outcomes 
remains mostly speculative and lacking empirical support (Owens & Hekman, 2012). Owens et al. 
(2012, p. 266) note that “work on humility in leadership remains mostly theoretical”. Moreover, 
although several authors have argued that humility makes leaders more effective, the mechanisms, or 
mediators through which it does so remain unclear. We contribute to the limited literature on humble 
leadership with an empirical study (hypothesized model on Figure 1) exploring how humility in a leader 
predicts team creativity through the mediation of team psychological safety (PsySafe; Edmondson, 
1999; Edmondson & Lei, 2014) and psychological capital (PsyCap; Youssef & Luthans, 2012).  

2 METHOD 

Sample and procedures. We used a convenience sample of 73 teams from 40 organizations. We 
requested the team leaders’ permission to deliver a questionnaire to team members. Team members 
(n = 341) described the leader’s humility, team PsySafe and team PsyCap, and sent their responses 
to the researchers either directly (closed envelope) or by post. Leaders reported their own humility and 
narcissism (for control; Hendin & Cheek, 1997). They also assessed the team creativity. 
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Measures. Humility was measured through nine items (Owens et al., 2013) representing three 
dimensions: (1) willingness to view oneself accurately, (2) appreciation of others’ strengths, and (3) 
teachability. Sample items include, respectively: (1) “The team leader admits it when (s)he doesn’t 
know how to do something”; (2) “The team leader shows appreciation for the unique contributions of 
others”; (3) “The team leader is willing to learn from others”. PsySafe was measured through six items 
(Edmondson, 1999). Sample item is “It is safe to take a risk on this team”.  PsyCap was assessed 
through the PCQ-12 (Avey, Richard, et al., 2011), the short version of the PCQ-2423 (Luthans, 
Youssef, et al., 2007). Item wording was adapted to the team level (West et al., 2009). Sample items 
are: (1) “Team members feel confident contributing to discussions about the organization’s strategy” 
(self-efficacy), (2) “If team members should find themselves in a jam at work, they could think of many 
ways to get out of it” (hope); (3) “Team members can get through difficult times at work because they 
have experienced difficulty before” (resilience); (4) “Team members are optimistic about what will 
happen to them in the future as it pertains to work” (optimism).  

Leaders reported their own humility (measure described above) and narcissism (for control; Hendin & 
Cheek, 1997). They also assessed the team creativity through 13 items from Scott and Bruce (1994). 
The original items, worded for measuring individual creativity, were adapted to the team level. Sample 
item is “This team developed adequate plans and schedules for the implementation of new ideas”. 
Confirmatory factor analyses and reliability analyses support the measures’ validity. To reduce the 
risks of common method variance, each team was split and different raters were used to measure 
team PsySafe and team PsyCap. 

3 FINDINGS 

Structural equation modelling (LISREL; maximum likelihood estimation) was used to test the 
hypothesized model. The findings are represented in Figure 1 (control variables not shown) and 
suggest that leader’s humility predicts team creativity through team’s PsySafe and PsyCap.  

Figure 1 - Testing the hypothesized model 

 

 

Chi-square (df): 8.96(3); SRMR: .03; GFI: .98; CFI: .98; IFI: .98 

*p<0.05 ***p<0.001 

4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

The findings suggest that humble leaders make teams psychologically safer, contributing to the 
building of team PsyCap, which in turn makes the team more creative. Considering that creativity may 
be considered an indicator of performance (Yammarino et al., 2008). The study corroborates literature 
suggesting that leader humility is relevant for team performance (e.g., Owens et al., 2012, 2013) and 
that the virtue of humility is not “dead” (Wright & Goodstein, 2007). The study also corroborates that 
humble leaders do not affect creativity directly; rather they adopt behaviors and create conditions for 
individuals and teams to be creative. Team PsySafe and team PsyCap are amongst these 
mechanisms. These findings are consistent with recent (but scarce) empirical evidence (e.g., Ou et al., 
2014; Owens & Hekman, 2012; Owens et al., 2013) suggesting that humble leaders are more effective 
because they adopt several “humble” behaviors, and produce several positive attitudes and behaviors 
(e.g., engagement, job satisfaction, learning orientation, lower turnover, team integration) in team 
members, which may enhance the leader’s effectiveness in achieving the team goals. The study is not 
exempt of limitations (e.g., data were collected on a single moment) and other causalities are plausible 
(e.g., leaders may express higher humility as a consequence of operating in a psychological safe 
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team). However, our cautionary approach of measuring different variables with data from various 
sources adds validity to the study, making the implications for action more pertinent. Consequently, 
using humility to select future leaders may be appropriate. Training and development activities on the 
relevance of humility in leadership and on discounting myths that equate humility with “personal 
retrenchment” also promise potential benefit. As noted by Weick (2001, p. 93), increased 
“unpredictability and unknowability” within modern organizations requires leaders to have “more 
humility and less hubris”.  
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