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resumo 
 
 

A evolução dos mercados e o aumento sempre crescente da competitividade 
obriga as organizações a encontrar novas formas de se reinventarem. Neste 
contexto de intensa concorrência global, as estratégias de diferenciação 
baseadas na Marca e na prestação do Serviço são primordiais na 
diferenciação no mercado. De acordo com os princípios da Lógica de Serviço 
Dominante a nossa perspetiva é de que o sucesso das organizações depende 
da participação de todos os intervenientes diretos da organização. A Marca 
Interna adquire uma maior importância em consequência do seu efeito nos 
colaboradores, elevando, assim, a importância da Gestão de Marca Interna e 
sua influência na entrega do Serviço. Perspetivamos, ainda, que a construção 
de Serviço é dependente do Capital de Marca baseado no Colaborador, área 
sobre a qual o foco científico é emergente, contudo, ainda insuficiente. Nesta 
linha de entendimento, a tangibilização do processo de Gestão de Marca 
Interna é essencial em diversas decisões de gestão. Tradicionalmente, ainda 
não existe uma sistematização objetiva destes indicadores que permita 
mensurar o envolvimento dos colaboradores sob esta visão. Propõe-se, assim, 
a sistematização de métodos de construção de indicadores de desempenho 
que permitam dar resposta sobre qual o alinhamento dos colaboradores em 
relação à estratégia de Marca e qual o grau de alinhamento destes 
considerando os pressupostos em torno do Capital de Marca baseado no 
Colaborador. Este estudo tem por base o proposto Modelo de Cadeia de Valor 
da Co-criação e Identidade de Marca, baseado na integração de diferentes 
temáticas oriundas da literatura da gestão. A metodologia adotada assenta na 
apresentação de um estudo de caso numa empresa multinacional de caráter 
industrial de Business-to-Business. Sugere-se uma abordagem metodológica 
para que, de futuro, seja possível avaliar o impacto dos investimentos 
estratégicos de Gestão de Marca Interna e, consequentemente do Capital de 
Marca baseado no Colaborador. Procurou-se conciliar a literatura existente 
sobre o tema com uma pesquisa qualitativa desenvolvida no seio da 
organização e os resultados dos questionários de satisfação de colaboradores 
recolhidos internamente na organização em estudo, para os anos de 2011 a 
2017. Os resultados comprovam que o exposto é não só premente como 
exequível e cuja aplicação depende da construção de uma cultura integrativa 
entre os diferentes departamentos das organizações. Consequentemente, tal é 
possível através do desenvolvimento de uma estratégia de Gestão de Marca 
na qual a componente interna seja subsequente da estratégia de modelo de 
negócio. 
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abstract 
 

The evolution of markets and the ever-increasing competitiveness, which they 
are subjected to, requires that organizations are able to find new ways of 
reinventing themselves. In this context of intense global competition, 
differentiation strategies based on the Brand and on service delivery are 
paramount for differentiation in the market. According to the principles of the 
Dominant Service Logic our perspective is that the success of organizations 
depends on the participation of all the direct actors of the organization. Internal 
Branding acquires greater importance as a consequence of its effect on 
employees, thus raising the importance of Internal Brand Management and its 
influence on the delivery of the Service. We also share the perspective that the 
construction of Service is dependent on Employee-based Brand Equity, an area 
in which scientific focus is still emerging, and is still insufficient. Thus, the 
tangibilization of the Internal Brand Management process is essential to a 
number of management decisions. Traditionally, there is not yet an objective 
systematization of these indicators that allows for the measurement of the 
involvement of employees under this vision. Therefore, we propose a 
systematization of the methods for constructing key performance indicators that 
will allow us to answer questions concerning the alignment of employees in 
relation to the Brand strategy and the degree of alignment of these considering 
the assumptions around Employee-based Brand Equity. This study is based on 
the proposed Co-creation and Brand Identity Value Chain Model, based on the 
integration of different themes from the management and brand management 
literature. The methodology adopted is based on the presentation of a case 
study in a multinational industrial Business-to-Business organization. An 
approach is suggested so that, in the future, it will be possible to evaluate the 
impact of strategic investments in Internal Brand Management and, 
consequently, Employee-based Brand Equity. We sought to reconcile the 
existing literature on the subject with a qualitative research effort developed 
within the organization in focus and the results of employee satisfaction 
questionnaires collected internally in the organization for the years 2011 to 
2017. The results indicate that the above is not only as urgent as it is feasible 
and whose application depends on the construction of an integrative culture 
between the different departments of the organization. Consequently, this is 
possible via the development of a Brand Management strategy in which the 
internal component is of paramount importance to the business model strategy. 

  





  

  
 

 
 

“Brand concerns image, reputation, and identity: sometimes it is a fact, but it is 
always a perception”. 
 
(Aldousari et al., 2017, p.153) 
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1. Introdução 

A investigação empírica apresenta o conceito de Criação de Valor como o elemento central de 

continuidade das organizações. A concretização máxima da organização de gerar lucro, está 

centrada neste conceito, cuja abrangência de abordagens é imensa. A investigação apresentada 

assenta em alguns pressupostos adiante atestados pela literatura, tais como: 

1. todas as organizações geram valor através de Serviço, independentemente do peso que a 

componente industrial tenha na sua estrutura (Gummesson, 1991; Heskett, Jones, 

Loveman, Sasser & Schlesinger, 1994; King & Grace, 2008; Vargo & Lusch, 2004; 

Grönroos & Voima, 2013); 

2. os colaboradores são um elemento fulcral no processo de criação de valor (King & Grace, 

2009; Lages & Piercy, 2012; Erkmen & Hancer, 2015), independentemente do nível de 

interação com o consumidor; 

3. a Marca é veículo de criação de valor (Berry, 2000; Keller & Lehmann, 2003; Chernatony, 

Cottam & Segal-Horn, 2006; Aaker, 2007; Kapferer, 2008). 

O contínuo interesse académico pelas matérias mencionadas até ao momento e a crescente 

importância da esfera interna da Marca de uma organização, vem corroborar a pertinência do 

estudo aqui explanado. Tal como a literatura assinala, o estudo da Marca sobre uma perspetiva 

externa detém uma atenção continuada e que à data necessita de ser completada através da 

compreensão sobre o reflexo que a comunidade interna das organizações provoca nesta. A 

presente investigação procura promover o debate sobre a premissa de que «todos os 

colaboradores são portadores da promessa da Marca, independentemente da sua função e 

contacto direto com o consumidor».  

A nossa proximidade com o tecido empresarial, faz antever a premência deste assunto e a sua 

relevância para a criação de valor nas organizações. Dado o caráter intangível que rodeia o 

conceito de Marca, o objetivo do estudo é proporcionar às organizações um processo de 

sistematização e medição do alinhamento estratégico dos colaboradores com a organização.  

Propomos, deste modo, uma metodologia de construção de indicadores de desempenho 

(doravante designado por KPIs – Key Performance Indicators) - cujo propósito é permitir a 

medição da componente intangível que a Marca representam no Serviço na perspetiva dos 

colaboradores. Neste sentido, o estudo apresentado pretende avaliar a inferência que o Capital de 

Marca Interno e, deste modo, as ações de Gestão de Marca Interna detêm num grupo de 

colaboradores e qual o seu envolvimento com a estratégia, ponto de origem de todas as ações de 

uma organização. Pretendemos corroborar os construtos de Capital de Marca baseado no 

Colaborador e concretizar uma participação construtiva para a investigação da área de Marca 
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Interna, com particular enfoque nos conceitos de Marca de Empregador e Marca no Colaborador. 

A falta de uniformidade na definição dos conceitos envolventes ao tema entre os diferentes 

autores encontrados na literatura aumenta o desafio que esta investigação se propõe ultrapassar. 

A investigação está dividida em 5 capítulos. O capítulo 2 apresenta uma revisão de literatura sobre 

os pontos fulcrais que envolvem o tema, com destaque para os construtos de Capital de Marca no 

Colaborador. Este culmina na apresentação do que denominamos de Modelo de Cadeia de Valor 

da Co-criação e Identidade de Marca (Fig. 14), modelo, este, que sustenta a elaboração das 

hipóteses que permitem a avaliação da exequibilidade dos KPI’s propostos. 

Com vista a confirmar a teoria desenvolvida no modelo de revisão bibliográfica, desenvolvemos a 

análise de um estudo de caso numa organização que enquadra as principais linhas de orientação 

empírica, fazendo antever resultados de interesse prático para a gestão. Com o propósito de 

tornar a aplicação pragmática da metodologia foram privilegiados os dados e conteúdos da própria 

organização. A organização em estudo é apresentada no capítulo 3. O capítulo 4 explanará a 

metodologia, os modelos de investigação para construção de KPI’s e as respetivas hipóteses em 

estudo. 

Na secção seguinte, capítulo 5, discutem-se os resultados. Em linhas gerais, podemos afirmar que 

ambas as metodologias trazem à luz o que se presumia ser o resultado e a confirmação de ambas 

as hipóteses. Os resultados demonstram um elevado nível de alinhamento dos colaboradores com 

ambos os grupos de categorias referentes ao modelo de negócio, assim como um alinhamento 

considerado globalmente positivo ao nível do Capital de Marca baseado no Colaborador. 

As implicações para a gestão para a organização em análise e sob uma perspetiva global, são 

apresentadas no capítulo 6. A principal consequência da presente investigação recai sobre o facto 

de que as organizações com orientação para a construção de uma cultura de Marca terão maior 

probabilidade de obter resultados positivos ao longo do tempo e mais convergentes com a 

estratégia definida, como se assumia ser o caso com a organização em estudo. No mesmo 

capítulo, é apresentada a nossa apreciação relativa às limitações da investigação, assim como o 

parecer que a investigação produziu no que concerne às nossas sugestões de pesquisa futura, 

através da evolução do Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de Marca (Fig. 33). 
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2. Revisão Bibliográfica 

A gestão, dos dias de hoje, ultrapassou a simples suposição de produção de bens imprescindíveis 

para uma sociedade cujo propósito era cumprir as suas necessidades básicas. As organizações 

não podem mais centrar-se exclusivamente nas questões de produção de bens e evoluíram para 

estruturas sociais complexas altamente dependentes da sua envolvente externa e da massa crítica 

interna. As organizações tornaram-se «seres vivos» cuja mutação é mandatória para a sua 

sobrevivência.  

A capacidade de reorganização e adaptação é fulcral, e revela-se um exercício de extrema 

exigência, dado que as variáveis interdependentes que influenciam o seu desenvolvimento são 

inúmeras. Inclusive, a cadeia comercial está cada vez mais alargada, evoluindo de «Business-to-
Consumer» (B2C) para «Business-to-Busines-to-Consumer» (B2B2C) (Kapferer, 2008). Com o 

progresso, surgem novas necessidades na sociedade e, consequentemente, a subsistência das 

organizações depende agora de uma nova conceptualização do paradoxo que as define.  

Durante a fase de pesquisa, dada a amplitude do tema, não se verificou na investigação empírica 

a existência de estudos agregadores de todos os conceitos que se consideram pertinentes para 

responder à questão em destaque. Considerámos, assim, pertinente que a revisão bibliográfica 

concretizada culminasse na apresentação do Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e 

Identidade de Marca (Fig. 14) para facilitar a exposição de todos os contributos encontrados na 

literatura e ser possível, de forma clara, compreender o enquadramento e pertinência da 

investigação. 

Durante este capítulo abordar-se-á, de forma global, os temas Serviço, Marca e mudanças na 

construção de estratégias de Marketing, assim como a integração do programa de Recursos 

Humanos (RH) entre outros conceitos relevantes, para que seja possível compreender a amplitude 

do problema em causa. A perspetiva interna da Marca será alvo de maior detalhe, contudo, 

apenas para enquadrar as problemáticas evocadas pela literatura e detalhar as singularidades das 

diferentes componentes da Marca. Sublinha-se que não são apresentadas aprofundadamente 

todas as teorias sobre cada conceito, dada a magnitude da discussão empírica que decorre nas 

últimas décadas, mas, sim, as aceções com as quais consideramos ser relevante elaborar 

enquadramento e que justificam o propósito da investigação.  
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2.1  A mudança de paradigma de entrega de valor ao mercado 

A dimensão dos mercados é, hoje, global e, o que outrora definia a forma de consolidar valor junto 

destes, não se traduz nos pressupostos atuais. A globalização trouxe a necessidade emergente de 

uma constante adaptação e renovação do que é o negócio e qual a sua envolvente. Tal como 

afirmado por King e Grace (2010, p. 938) “não se pode negar que, no mercado competitivo e 
fragmentado de hoje, a vantagem competitiva percebida através de benefícios tangíveis e 
funcionais, não é mais sustentável.” 

Fig. 1 - Mercado de Outrora - Produção de Bens 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A criação de valor, presentemente, não depende, em exclusivo, da produção de bens que possam 

vir a ser consumidos, depende, sim, da capacidade de uma organização criar uma promessa de 

satisfação junto do mercado alvo que anseia atingir (Grönroos, 1989, 1998). A economia moderna 

é, por sua vez, estimulada pelo setor dos Serviços, enquanto fator diferenciador e de vantagem 

competitiva (Lusch, Vargo & O’Brien, 2007; Vargo & Lusch, 2008; King & Grace, 2009; Martinez, 

Bastl, Kingston & Evans, 2010). Esta evolução torna-se crucial ao crescimento das organizações 

assim como é necessário uma adaptação da oferta da indústria, de um conceito tradicional de 

produção de bens para uma solução de “produto alargado” onde devem prevalecer os recursos 

intangíveis, a co-criação de valor e as relações (Vargo & Lusch, 2004; Neely, 2008). As 

preocupações emergentes incidem sobre um amplo conjunto de fatores que em muito se 

destacam da tradicional incidência exclusiva sobre o produto, promovendo alterações à lógica de 

Marketing dominante (Grönroos, 1989). Esta visão introduz que o produto, por si só, é um “veículo 
de distribuição de serviço” e é objeto de entrega de uma “satisfação de necessidades de ordem 
superior” (Vargo & Lusch, 2004). O “serviço é um processo de suporte ao valor, enquanto os bens 
são recursos de suporte ao valor” (Grönroos, 2008, p. 300) e que numa “lógica de serviço, todos 
os fornecedores, também fornecedores de bens, tornam-se prestadores de serviços” (Grönroos & 

Ravald, 2011, p. 10). É, deste modo, imperativo que as organizações realinhem o seu foco interno 

de criação de valor, outrora dependente do bem produzido, e adotem o Serviço como motor do 

desenvolvimento da sua vantagem competitiva (Vargo & Lusch, 2004; Neely, 2008). 
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Vandermerwe e Rada (1988), citado em Neely (2008, p. 104) introduzem, no final dos anos 80’s, o 

conceito de «servitização» com vista a melhor enquadrar a identificação desta necessidade de 

adaptação ao mercado por parte das organizações. O conceito de «servitização» emerge como 

uma estratégia relevante para as organizações de produção para melhorarem a posição que 

ocupam no mercado (Martinez et al., 2010). Vandermerwe e Rada (1988) referenciam, ainda, três 

razões, que consideramos de elevada relevância estratégica, pelas quais as organizações devem 

transferir a sua criação de valor do produto para o serviço: (1) bloquear concorrência; (2) reter 

consumidores; e (3) aumentar o nível de diferenciação (Neely, 2008). O propósito é consolidar a 

mudança de um paradigma de simples Organizações Centradas no Produto - PBC’s (“Product-
Centric Business”) para “PBC’s Service” («adicionar valor, adicionando serviços») (Raddats & 

Easingwood, 2010).  

 

Fig. 2 - Evolução de mercado – Entrega de bens por meio de serviço 

 
Fonte: Elaboração própria. 

O Serviço adquire, assim, uma relevância superior ao próprio produto por permitir uma satisfação 

de necessidades mais completa na perspetiva do consumidor, através da garantia sobre a 

perceção de qualidade que o Serviço acresce a este, dado que “o que o cliente consome num 
contexto de serviço é, portanto, fundamentalmente diferente do foco do consumo no contexto de 
bens físicos” (Grönroos, 1998, p. 322). 

2.1.1  Enquadramento do conceito de Serviço 

O Serviço, enquanto ponto de interesse científico, adquire um interesse superior desde o final da 

década de 70’s (Gummesson & Mele, 2010; Grönroos & Ravald, 2011; Gummesson & Grönroos, 

2012;), evoluindo para um conceito de Lógica de Serviço Dominante (LSD) onde se presume que a 

fundação de todas as transações económicas assentam na aplicação de um conjunto de 

competências em prol de uma outra parte (Vargo & Lusch, 2004). Importa sublinhar que o debate 

em torno do conceito de Serviço e entrega de valor é alargado, no entanto, destaca-se esta 
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abordagem da literatura, por considerarmos a mais adequada à investigação, dado que descreve a 

perspetiva de Serviço com uma orientação para a sociedade e com um prisma agregador 

(Grönroos & Gummerus, 2014).  

As organizações ao aplicarem o conceito de “«servitização» da produção”, com vista à criação de 

vantagem competitiva (Raddats & Easingwood, 2010), procuram indexar ao seu produto um 

conjunto de benefícios que os distinga da concorrência e, consequentemente, o valor que o 

consumidor recebe não é projetado em fábrica e entregue intacto (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1985). Segundo Neely (2008), existem múltiplas formas de Serviço que as organizações de foco 

produtivo podem oferecer, das quais destaca como exemplos: design, desenvolvimento, 

distribuição, manutenção, entre outros. 

Fig. 3 - Diferença entre Bem e Serviço 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quando se pensa em Serviço, a primeira referência é consubstanciada na interação direta com o 

consumidor e por tudo o que constitui, tal como a intangibilidade, heterogeneidade, perecibilidade 

e simultaneidade (Parasuraman et al., 1985; Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985; Grönroos, 

1998; Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999; Jaw, Lo & Lin, 2010). No entanto, a discussão deve ser 

alargada para uma de definição de Serviço enquanto “aplicação de competências especializadas 
(conhecimento e perícia técnica) através de ações, processos e desempenhos em benefício de 
outras entidades ou da própria organização” (Vargo & Lusch, 2004, p. 2) e com um 

enquadramento de negócio sob o pressuposto de que “competir através do serviço é mais do que 
agregar valor aos produtos” (Lusch et al., 2007, p. 5). 

O Serviço é, assim, uma experiência na qual o consumidor faz parte do processo de produção 

(Grönroos, 2006, 2008) e será através desta que retirará os benefícios procurados ( Keller, 1993; 

Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 1998, 2017). Por conseguinte, Serviço será resultado da 

interação da organização, [também] representada pelo colaborador, com o consumidor (Grönroos, 

1989), enquanto partes integrantes de um «processo aberto» no qual, ambos, influenciam a 

evolução inerente a este (Grönroos, 2006). O Serviço deve ser entendido como um “processo de 
consumo” em vez de “resultado de consumo” (Grönroos, 1998) e onde “o foco de consumo em 
contexto de serviço é, assim, fundamentalmente diferente do foco de consumo de bens físicos” 
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(Grönroos, 1998), obtido por intermeio de um processo de co-criação (Grönroos & Ravald, 2011) 

no qual a organização influencia de forma direta e ativa a entrega de valor ao consumidor 

(Grönroos & Gummerus, 2014). Grönroos (2008, p.300) refere, ainda, que o Serviço como lógica 

de negócio implica a “facilitação de processos interativos que suportam a criação de valor do 
consumidor nas suas práticas diárias” (Fig.4).  

Fig. 4 – Entrega de Serviço 

 
Fonte: Elaboração própria. 

O debate faz-se, agora, considerando a perspetiva da avaliação das expectativas e cumprimento 

de promessas provenientes de processos de consumo e não em exclusivo da avaliação do 

resultado do consumo como dado único a considerar (Grönroos, 1998). Acima de tudo, o 

pressuposto é de que o conceito de Serviço deve considerar o que este pode fazer pelo 

consumidor (Grönroos, 2006) e é com base na experiência prevista e adquirida que este será 

avaliado (Grönroos, 1998).  

2.1.2  Mudança de Paradigma no Marketing 

As diferenças já demonstradas entre Serviço e bem invocam a necessidade de adaptação da 

função do Marketing. O foco deste deverá incidir na construção de relações (Morgan & Hunt, 1994) 

e na gestão da interdependência entre a organização e o consumidor existente no momento de 

concretização de uma promessa de valor (Grönroos, 1989; Vargo & Lusch, 2004).  

O Marketing tradicional, por muitos associado à Escola Americana de Marketing, assentava na 

disseminação de uma promessa de algo tangível e com um valor associado à função do objeto 

(Grönroos, 1989; Vargo & Lusch, 2004). Hoje, o Marketing encontra outros desafios, já que o 

consumidor avalia o produto para além das suas características físicas. Esta assunção surge sob 

a justificação de que os consumidores não compram simples produtos, mas sim uma «promessa 

de valor» que esteja enquadrada com as suas necessidades, e a avaliação do consumidor será 

feita de acordo com os níveis de satisfação adquiridos (Grönroos, 1998, 2006).  
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Evidencia-se, aqui, a investigação da Escola Nórdica (nome oriundo da junção de duas 

orientações de investigação provenientes de escolas do norte da Europa – Copenhaga e 

Estocolmo) (Gummesson & Grönroos, 2012). A teoria assenta numa necessidade de 

transformação da definição de Marketing enquanto “processo de planeamento e execução da 
conceção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que 
satisfaçam metas individuais e organizacionais” (AMA – American Marketing Association citado 

por Kotler, 1998, p. 32) proveniente da Escola Americana, para uma definição mais abrangente 

que centra o seu foco no valor obtido através de relações duradouras entre a organização e o 

mercado em que “Marketing é criar, desenvolver e comercializar relacionamentos de longo prazo 
com os consumidores, de modo a que os objetivos das partes envolvidas sejam atendidos. Tal é 
concretizado através de uma troca mútua entre estes e pela concretização de promessas” 

(Grönroos, 1989, p. 57). Inclusive, ao observar-se a última definição aprovada em julho de 2013 

pela AMA, constata-se uma evolução que a literatura tanto menciona como imprescindível à 

compreensão do conceito: “Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para 
criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, consumidores, parceiros 
e sociedade em geral” (ama.org). Se se confrontar esta definição com o que os autores da Escola 

Nórdica assumem nas últimas décadas, a AMA assume a necessidade de enquadrar o conceito de 

processo como elemento a considerar pelo Marketing, mais do que um produto, bem ou serviço 

por si só, como era referido em 1985. As últimas décadas geraram o consenso de que a 

orientação do Marketing deve ser voltada para as pessoas e com menor direcionamento para 

relações de curto prazo simplesmente porque “é mais barato, mais fácil e mais rentável manter 
consumidores do que angariar novos” (Ambler & Barrow, 1996, p. 185). 

Como pode ser observado na literatura, o debate, neste âmbito, tem sido virtuoso. Gummesson e 

Grönroos (2012), como atores relevantes da discussão em torno do novo paradigma do Marketing, 

acrescem que uma das lacunas que existe em torno da lógica que defendem é a não 

compreensão plena do impacto que esta discussão tem atualmente para as organizações e 

mercado. É, assim, clara a emersão do fator Serviço e o reconhecimento deste, particularmente 

sob o conceito de LSD, como estratégia de orientação para o Marketing, tanto teórica como 

prática, na qual se enfatiza a relevância de colocar o foco no consumidor e no mercado e da 

necessidade das organizações se adaptarem às necessidades dos clientes (Lages & Piercy, 

2012). Tal como Gummesson e Mele (2010) afirmam, e se assume como relevante para esta 

investigação, tanto consumidor como organização fornecedora viram as suas funções a ser 

redefinidas dado que ambos são recursos operacionais na co-criação de valor.  

Neste sentido, sublinhamos a ideia de que a organização, agora prestadora de serviço, por ter um 

impacto direto sobre as preferências do consumidor e no desenvolvimento do seu comportamento 

de compra a prazo, tem como função criar condições para que os consumidores possam gerar o 

valor esperado (Grönroos & Ravald, 2011), colaborando e aprendendo com estes e adaptando-se 
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às suas necessidades (Vargo & Lusch, 2004). Morgan e Hunt (1994, p. 20) afirmam, inclusive, que 

“para ser um concorrente efetivo (no seio de uma economia global) é necessário converter a 
organização num elemento cooperativo de confiança (numa dada rede)”.  

2.1.3  A co-criação de valor em Serviço 

Heskett et al. (1994, p. 166) referem que “os consumidores de hoje são fortemente orientados para 
o valor”. A criação de valor em Serviço será obtida pela soma da satisfação do processo de 

produção deste e do resultado final (Grönroos, 1998) e depende da forma como a organização 

conseguir estruturar e combinar os recursos disponíveis (ex. perícia técnica, conhecimento) na sua 

concretização (Vargo & Lusch, 2004; Grönroos & Ravald, 2011). Por sua vez, a qualidade 

percebida do Serviço advém da comparação entre as expectativas do consumidor e o 

desempenho real do Serviço em si (Parasuraman et al., 1985) e o cumprimento desta expectativa 

é, deste modo, o elemento que conduzirá (ou não) à sua satisfação e, por conseguinte, à 

recomendação do mesmo (Piercy, 1995). 

Com esta alteração de paradigma de negócio das organizações PBC’s para «PBC’s Service», 
aumenta a premência de identificar quais os recursos e meios relevantes para que tal 

transformação ocorra (Kindström, Kowalkowski, & Sandberg, 2013). Gummesson e Mele (2010) 

introduzem a necessidade de elaborar uma teoria global sobre o Marketing de modo a explicar o 

processo de co-criação de valor não apenas em contexto B2C, mas também em circunstâncias de 

Business-to-Business (B2B), onde sugerem que as premissas sobre o tema devem focar os 

conceitos de «interação A2A» («Actor-to-actor») e a «integração de recursos». Acrescentam, 

também, que deve existir investimento na melhoria do Serviço obtida pela apropriação dos 

recursos, processos e resultados em todas as situações onde se presume interação e co-criação 

de redes (Gummesson & Mele, 2010). Ao considerar-se que o Serviço deve “ser encarado como 
atividades integradas em processos” (Gummesson & Grönroos, 2012, p. 491), será pertinente 

evocar a ideia de que as organizações com foco no Serviço detêm um desafio superior na criação 

e entrega de valor (Sok & O’Cass, 2011). 

Segundo Grönroos (2008), a criação de valor depende da relação criada entre o valor que a 

organização tem para oferecer e a participação ativa do consumidor enquanto interveniente no 

processo de Serviço: “o serviço é uma atividade (...) que depende da capacidade de transformar o 
potencial valor (ou utilidade) para o consumidor em valor real para este” (Grönroos, 1979, p. 86 

citado em Grönroos, 2008, p. 299). Ao colocar ênfase no consumidor enquanto co-criador de valor 

no processo de Serviço, transporta para o Marketing a função de apoiar na criação desse valor 

(Vargo & Lusch, 2004; Grönroos & Ravald, 2011).  

Esta mudança de paradigma conduz, também, a discussão sobre o conceito de «valor». A era do 

Marketing orientado para a indústria traduzia o conceito como cumpridor de “utilidade” (“valor-em-
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uso”) (Vargo & Lusch, 2004). Hoje, sob a perspetiva de orientação para o consumidor, «valor» 

assume um papel mais vasto, sendo considerado como o resultado obtido através e durante um 

processo de criação, onde os recursos aplicados (incluindo também o consumidor) são 

participantes ativos do mesmo (“valor-em-troca”) (Vargo & Lusch, 2004). Esta ideia é corroborada 

por Grönroos e Voima (2013, p. 133) e sobre a qual afirmam que “criação de valor refere-se à 
criação de valor-em-uso pelos clientes” e “a co-criação é uma função da interação”. Estes autores 

subscrevem a ideia de que «valor-em-uso» não existe antes de ser criado, no entanto, debatem-se 

com a falta de uma clara definição do enquadramento sobre o conceito de «valor-em-troca» e 

defendem que a correlação sobre a participação do consumidor no processo de co-criação termina 

no momento em que a esfera desta se separa da esfera da organização fornecedora (Grönroos & 

Voima, 2013).  

A discussão em torno desta temática é abrangente, contudo, um dos pontos comuns são as 

inúmeras alusões encontradas na literatura que identificam a necessidade de clarificar os 

conceitos de «valor» e de criação de valor e, por conseguinte, de co-criação (Grönroos & Voima, 

2013; Grönroos, 2017). 

Em súmula, e conforme exposto por Grönroos & Ravald (2011) a essência da lógica do Serviço na 

criação de valor pode ser sumariada em dois pontos: (1) o consumidor, quando utiliza os recursos 

fornecidos pela organização e aplica as suas próprias competências, cria valor para as suas 

práticas quotidianas – lógica do serviço ao cliente; (2) durante o processo de interação dos 

serviços e bens com o contacto do consumidor, a organização desenvolve oportunidades de      

co-criação de valor para os consumidores e através destes (lógica de serviço do fornecedor). 

Grönroos e Voima (2013) contrapõem, ainda, a visão de que o consumidor é sempre co-criador e 

colocam na discussão o conceito de que tal acontece apenas na esfera conjunta de interação com 

a organização fornecedora.  

Não obstante a relevância desta discussão para o presente trabalho, consideramos o conceito de 

co-criação por se considerar de enorme importância sublinhar a participação e apreciação do 

consumidor, direta ou indireta, sobre e com a atividade regular das organizações prestadoras de 

Serviço. Subscrevemos a ideia de que as organizações devem criar plataformas de co-criação de 

valor no decorrer das interações diretas por forma a que o valor potencial disponibilizado pelas 

organizações possa ser transformado em «valor-em-uso» pelo consumidor e assim, se “os 
processos do prestador de serviços e do consumidor se fundirem num processo interativo, 
colaborativo e dialógico, então a organização poderá criar valor com o cliente” (Grönroos, 2017,   

p. 1), particularmente porque, na mente dos consumidores, a promessa entregue estende-se para 

lá do produto ou Serviço central e abarca “todos os outros processos que são essenciais para o 
cumprimento desse valor” (Grönroos, 2017, p. 13). 
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2.1.4  Colaboradores enquanto responsáveis de Marketing 

A criação de valor no Serviço está dependente da forma efetiva de como os recursos da 

organização são distribuídos pela promoção, execução e resultado do processo de Serviço 

(Grönroos, 1998), conforme já debatido. Qualquer indústria detém sempre uma linha de contacto 

direto com os consumidores, quando se trata de negócio de caráter B2C ou B2B e cujo objetivo é 

fechar a venda efetiva. Esta linha de contacto presume a construção de uma relação mais ou 

menos efêmera e na qual a empatia criada entre as partes assume um papel de enorme 

importância para a identificação do consumidor com a organização. As formas de criação de valor 

e de co-criação de valor são, assim, dependentes da tipologia de relações entre organização 

fornecedora e consumidor, podendo estas serem variadas e deterem diferentes esferas, assim 

como a sua interação ser mais ou menos direta ou indireta (Grönroos & Voima, 2013).  

O consumidor tenderá a procurar uma dada organização, não só pela sua capacidade de colmatar 

a sua carência prática, como também a de oferecer as condições que cumpram outras 

necessidades que este considere relevantes, tais como, segurança, fiabilidade, entre outras que a 

literatura identifica. Cabe à organização criar sistemas que minimizem o risco sentido pelo 

consumidor quando este antevê a necessidade de aquisição de um Serviço: “a noção de falta de 
informação e de redução do risco é particularmente pertinente para o estudo de serviços dado que 
a qualidade de serviço pode não ser reconhecível antes da compra e consumo” (Davis, 2007).  

As relações entre organizações B2B, que compram e organizações que vendem entre si, existem 

em diferentes níveis do processo de criação de valor. Muitos destes níveis estão completamente 

dissociados das características do bem e da necessidade que está a ser satisfeita pelo 

consumidor, assim como, nem todas as relações existentes são dirigidas de forma direta ao 

consumidor, mas sim a parceiros com os quais ocorre uma troca de recursos (Morgan & Hunt, 

1994). Gummesson e Mele (2010, p. 190) aditam que “a co-criação de valor é ativada pelo 
envolvimento e comprometimento A2A”. Afirmam, também, que o processo é temporal e comunga 

de fases, tanto sequenciais, como paralelas e nas quais a atenção entre «atores» está em 

constante comutação. A «iteratividade» funciona como componente do processo e da qual se 

presume a criação de benefícios mútuos entre atores de uma mesma rede (Gummesson & Mele, 

2010), na qual a confiança é o conceito chave na construção de relações de longo prazo (Morgan 

& Hunt, 1994; Erkmen & Hancer, 2015). 

No entanto “as oportunidades de co-criação devem ser cuidadosamente planeadas, de modo a 
que não se transforme em eventos que ocorram como surpresas para os colaboradores” 

(Grönroos, 2017, p. 13). São vários os autores que referem que a interação entre o colaborador e 

o consumidor influencia a avaliação que este detém sobre a qualidade do Serviço (Piercy, 1995; 

Berry, 2000; Henkel, Torsten, & Wentzel, 2007). 
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Para Grönroos (1989, p.55) os diferentes colaboradores da organização, cujas funções intervêm 

na orientação do Serviço para o mercado, são considerados “consumidores internos”: “estes 
consumidores internos têm de ser atendidos do mesmo modo que, em última instância, os 
consumidores externos devem ser”.  A manutenção da relação de criação de valor, já referida, 

com os consumidores será gerada por estes “consumidores internos” e são estes que assumem 

as responsabilidades da promessa de Marketing durante o período que perdurar o processo de 

produção do Serviço até ao alcance do seu resultado final (Grönroos, 1989). 

São exemplos quando nos referimos a contato direto com o consumidor, a componente de 

logística da ação de entrega do bem, o acompanhamento pós-venda, a informação financeira e 

contabilística, a escolha de parceiros externos, os processos de certificação de qualidade e 

inovação, a implementação de estratégias de segurança ou construção de conteúdos técnicos, no 

que concerne a processos internos na maioria das vezes invisíveis ao consumidor, de entre tantos 

outros exemplos fundamentais ao fecho efetivo do conjunto que se assume, no que a literatura 

denomina, de entrega de promessa de valor (Grönroos, 1998, 2006; Grönroos & Gummerus, 

2014). Em resposta a uma questão similar ao exposto, Gummesson (1991, p. 60) afirma que 

“todas essas pessoas influenciam as relações com os clientes, a satisfação dos clientes, a 
qualidade percebida pelos clientes, são todos Part-time Marketeres“ (PTM).  

Grönroos (1989) faz, ainda, referência à diferença de papéis no processo de Serviço na ótica 

interna da organização do que considera serem responsáveis de Marketing a tempo inteiro (FTM -

“full-time marketers”) e os responsáveis a tempo parcial, (PTM), enaltecendo a importância de 

ambos, embora em momentos diferentes. Importa salientar que numa organização o número de 

PTMs ultrapassa em larga escala os FTMs (Gummesson & Grönroos, 2012). A criação de valor e 

a entrega da promessa da organização acontece, assim, transversalmente com todos os 

intervenientes das organizações e, por consequência, todos estes pontos de contacto influenciam 

a opinião, logo, a satisfação do consumidor (Piercy, 1995). A organização, como um todo, tem a 

responsabilidade de disponibilizar condições necessárias ao processo de produção, incluindo 

desenvolvimento, design, fabricação, distribuição, vendas e atividades de suporte para o mesmo 

(Grönroos & Ravald, 2011). 

O FTM é responsável por cumprir a «Função Externa Tradicional» (Grönroos, 2006), ou seja, pela 

promessa da organização do que será o sistema do Serviço, consolidação dos recursos para a 

prestação do mesmo e na sua comunicação externa com vista a dar a conhecer junto do mercado 

(Grönroos, 1989, 1998). Por sua vez, os PTM’s serão todos os que, a um dado momento do 

Serviço, intervêm diretamente com o consumidor no processo de produção e na obtenção de um 

resultado deste (Grönroos, 1989), e são responsáveis pela «Função Interativa» (Grönroos, 2006).  

O PTM é, assim, responsável pela facilitação de recursos que permitam o cumprimento da 

promessa de criação de valor realizada pelos FTM’s (Grönroos, 2008). Para além deste fator, são 
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também responsáveis pelo compromisso estabelecido durante a construção da relação que 

aconteceu durante o processo de produção do serviço (Grönroos, 1989) e tornam-se facilitadores 

do processo de criação de valor (Grönroos, 2008). O cumprimento das promessas e 

compromissos estabelecidos entre as partes deverá ser mantido, se for intenção fazer a relação 

perdurar no tempo (Grönroos, 1989). A facilitação mencionada como papel da organização 

prestadora do serviço, pode, inclusive, ser considerada como um pressuposto na consolidação de 

relação de criação de valor entre esta e o consumidor e, deste modo, uma expectativa a ser 

cumprida por parte da organização como componente da promessa efetuada ao mercado 

(Grönroos & Ravald, 2011). O foco das organizações deve, assim, orientar a sua estratégia com 

uma integração plena dos seus colaboradores, FTM’s e PTM’s, enquanto consumidores internos, 

por forma a que estes compreendam e cumpram as expectativas dos consumidores externos 

(Piercy, 1995; Erkmen & Hancer, 2015). Nesta linha de entendimento e em concordância com King 

e Grace (2008), perspetivamos que as organizações terão um impacto superior na confiança do 

consumidor quando orientadas para uma cultura de Serviço e também orientadas para o 

colaborador. 

2.1.5  Síntese sobre o princípio da co-criação para gerar valor 

Todas as organizações independentemente do seu enquadramento jurídico têm como propósito a 

construção do valor para o seu público-alvo. Quando nos referimos a organizações, o sentido é 

lato e a questão financeira pode não ser o cerne, contudo, o conceito de valor existirá sempre 

como gênese para a sua existência. Apesar desta investigação se focar em organizações com o 

objetivo de gerar lucro, consideramos que os conceitos apresentados até este ponto e os que se 

seguirão são igualmente relevantes para todo o tipo de organizações. Esta referência pretende 

apenas enfatizar a relevância deste debate. 

Valor, na literatura, apresenta-se como um conceito altamente abrangente e cuja pertinência de 

estudo é mais do que evidente. Perspetivamos, conforme exposto acima, que a criação deste será 

tanto maior quanto mais aptas as organizações estiverem para a produção de Serviço enquanto 

elemento agregador da entrega da promessa de valor. Indicamos que produto enquanto bem é 

uma das componentes a agregar ao Serviço e que o consumidor adquire uma experiência, com 

diferentes níveis de tangibilidade. Cabe à organização alinhar a sua estratégia, incluindo a de 

Marketing, para que os recursos disponíveis tornem real a construção da vantagem competitiva 

que os destacará da concorrência. A adoção da «servitização» enquanto postura no mercado, 

trará à organização maiores probabilidades de alinhar a entrega da promessa de valor com a real 

perceção do consumidor perante o processo de co-criação, do qual também este faz parte. Será, 

assim, o Serviço, o meio condutor de produção efetiva dos benefícios que o consumidor procura e 

sobre os quais produz influência.  
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O consumidor enquanto parte integrante deste processo de co-criação de serviço, avalia a sua 

expectativa considerando a forma como todos os detalhes em torno da sua necessidade foram 

cumpridos ou não pela equipa de colaboradores, com responsabilidades diretas ou indiretas nessa 

entrega de valor. A organização será o alvo dessa apreciação, em última instância, através dos 

seus resultados financeiros, notoriedade no mercado e cumprimento de objetivos. Esta apreciação 

gerada pelo mercado será a resposta conjunta dos vários contatos originados pelos diferentes 

colaboradores. Este é, deste modo, elemento ativo na construção do valor, dado que se trata de 

um recurso indispensável em todas as organizações. A criação de valor, enquanto interações 

entre os nós de uma rede, cuja ação pode ser mais direta ou indireta em relação ao contato com o 

consumidor, tem, assim, a sua fundação nas relações que a organização cria através do processo 

de co-criação de valor enquanto resultado do processo de entrega de serviço, conforme ilustrado 

na   Fig. 5. A discussão que se segue corrobora o exposto. 

Fig. 5 - Princípio da co-criação para gerar Valor 

 
Fonte: Elaboração própria 

2.2  A Marca como elemento de construção de estratégia de negócio 

A génese da criação de valor tem como função nuclear produzir retorno financeiro, que por sua 

vez possa ser integrado na organização promovendo, assim, a sustentabilidade do negócio (Vargo 

& Lusch, 2004). Para que seja possível, é fundamental que exista uma linha de continuidade entre 

as decisões estratégicas e as ações implementadas (Grönroos, 2008). A Marca é peça 

preponderante para que o mercado construa relações com a organização que produzam esse 

retorno de valor e como tal o seu desempenho deverá ser gerido em consonância (Louro, 2000; 

Nader, Ghani, & Crescitelli, 2012; Fischer & Himme, 2017).  

Para o presente estudo é importante clarificar os principais conceitos em torno da Marca e a sua 

relação no processo de co-criação de valor, particularmente sob o contexto de entrega de Serviço. 

A literatura sobre os determinantes de Marca, enquanto elemento de associação consciente e 

inconsciente com os consumidores, é vasta. Abordar-se-á o conceito não em detalhe mas sob o 
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princípio de demonstrar a amplitude que o envolve e as correlações relevantes para o estudo de 

caso abordado e que justificam a nossa proposta de Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e 

Identidade de Marca (Fig. 14).  

Se outrora a Marca era um mero mecanismo de identificação de produtos e referenciação de um 

dado produtor, hoje é o veículo de transmissão de ideias e da personificação de valores de uma 

organização (Ambler & Barrow, 1996; Chernatony & Riley, 1998; Chernatony & Dall’Olmo Riley, 

1999; Berry, 2000; Burmann & Zeplin, 2005; Kapferer, 2008). Através da sua Marca, as 

organizações transportam para o mercado, não só o posicionamento de negócio efetivo e 

operacional, como também o significado que pretendem construir na mente do seu público-alvo e 

os ideais sociais com os quais se comprometem (Keller, 1993; Brexendorf & Keller, 2017). É 

relevante denotar que o mercado é constituído por seres sociais, cujas inferências individuais, 

culturais, entre outras, estão sempre aliadas à escolha e identificação do consumidor com uma 

dada organização. A construção de imagem de uma organização na mente do consumidor é, 

assim, fruto da personalidade que é atribuída à sua Marca, permitindo que o conjunto de 

características humanas associadas sejam reconhecidas pelo consumidor enquanto elementos 

que potenciem uma relação distinta e duradoura, conforme a tipologia de contacto existente entre 

ambos (Aaker, J. L., 1997).  

Dada a multiplicidade de nós na rede de relações sob a qual o negócio acontece, é fundamental 

para as organizações tangibilizar a sua estratégia de modo a que o seu público-alvo identifique de 

forma sumária tudo o que a constituem, seja material ou imaterial. Esta questão eleva a 

importância da necessidade de qualquer organização deter tanto FTM’s como PTM’s alinhados 

com a estratégia desta e de que “o marketing pode ser considerado como a construção, 
manutenção e liquidação de redes e de relações interativas entre o fornecedor e o consumidor, 
muitas vezes com implicações a longo prazo” (Gummesson, 1991).  

A Gestão de Marca foi igualmente alvo da revolução acima mencionada, que envolveu a mudança 

de paradigma do Marketing de uma perspetiva transacional para uma perspetiva assente em 

relações (Kapferer, 2008) e de recursos operacionais (King & Grace, 2008). Segundo Morgan e 

Hunt (1994), o comprometimento e a confiança são componentes chave na construção de 

relações promotoras de eficiência, produtividade e eficácia. Os autores sublinham que as 

organizações produtoras e a fabricação consideram a fidelização à Marca, por parte dos 

consumidores, como fulcral na entrega de “benefícios superiores” e na construção de uma imagem 

de confiança (Morgan & Hunt, 1994). Neste sentido, apesar da multiplicidade de definições em 

torno do conceito de Marca e da existência de pontos de discordância na literatura (Kapferer, 

2012), é comumente aceite que a Marca é um ativo intangível que produz benefícios 

suplementares para as organizações enquanto elementos chave na sua estratégia (Kapferer, 

2012; Urde, 2013).   
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2.2.1  Marca enquanto at ivo e estratégia que transcende o Marketing 

A Marca é, hoje, designada como um dos principais ativos para o sucesso de uma organização 

(Keller & Lehmann, 2003; Davis, 2007). Chernatony e Segal-Horn (2003) afirmam que o importante 

será o realinhamento das teorias de Marca de Bens ao ambiente de Serviço. A Marca é definida, 

de forma transversal, como um sinal, nome, símbolo, termo distinto ou combinação destes (Aaker, 

2007; Davis, 2007) com propósito de “(...) identificar os bens ou serviços de um vendedor ou grupo 
de vendedores, no sentido de diferenciar esses bens ou serviços da concorrência” (ama.org). 

Enquanto repositórios de significados que se estendem para além do conteúdo da embalagem e 

do resultado do Serviço (Davis, 2007), a Marca detém também uma responsabilidade crítica na 

confiança atribuída por parte do consumidor (Erkmen & Hancer, 2015), particularmente por se 

tratar de uma “compra que é essencialmente intangível, difícil de avaliar, inseparável do momento 
do consumo e sujeita à interação entre consumidores e fornecedores” (Berry, 2000).  

A necessidade de existência de uma Marca exclusivamente para referenciar ou distinguir produtos 

por si só está, portanto, ultrapassada. Como ativo intangível e valioso e elemento de vantagem 

competitiva perante a concorrência, a Marca implica uma gestão estratégica global da organização 

(Kapferer, 2008). Nader et al. (2012) indicam que, teoricamente, o cumulativo dos ativos tangíveis 

agregados aos ativos intangíveis representam o valor de uma organização. Fischer e Himme 

(2017) acrescem que a alavancagem financeira e a captação de capital, apesar de sair da esfera 

do Marketing, é influenciada pelo objetivo máximo de maximizar as vendas através das ações 

dirigidas ao mercado. Anselmsson e Bondesson (2015, p. 62) destacam, por exemplo, o contributo 

financeiro de ativos do Marketing, incluindo a Marca, na criação de valor para o acionista através 

da “capacidade de melhorar, sustentar ou acelerar o fluxo de caixa”. Assim, tal como as “Marcas 
adquirem valor pelo mercado” (Kapferer, 2008, p. 504), também geram crescimento conseguido 

via investimento intangível da organização, integrado no denominado pela contabilidade de 

goodwill: “medida da atitude positiva dos mercados financeiros em relação ao futuro da 
organização” (Kapferer, 2008, p. 503). 

Durante as décadas de 80 e 90, a Marca, como ativo de uma organização, é designada através da 

nomenclatura de Capital de Marca (Ruão, 2004), no âmbito da necessidade de tangibilizar 

financeiramente a sua abrangência para o negócio efetivo das organizações. Segundo Keller 

(1993) o Capital de Marca “surge de uma motivação baseada em estratégia para melhorar a 
produtividade de marketing”. Kapferer (2008) acresce que Marca é um ativo e não um passivo 

dado que presume um retorno de longo prazo dos investimentos aplicados. A Marca é, deste 

modo, fruto da tangibilização da estratégia de modelo de negócio (Kapferer, 2008) e as 

organizações devem centrar neste elemento as linhas mestras que permitiram alcançar os seus 

objetivos.  
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Nesta linha de entendimento, enunciamos a ideia de Gummesson (1991, p. 61) quando afirma 

como questões estratégicas para o Marketing a “criação de uma cultura de Marketing transversal à 
organização”, o “mapeamento da estrutura da organização em torno da evolução do mercado”, 

“recrutar e manter a qualidade necessária dos profissionais do Marketing” e o “melhoria das 
interfaces entre o Marketing e os recursos tecnológicos”. Contudo, a presente investigação 

acresce à ideia de que tal deve transcender o departamento de Marketing (Ind & Bjerke, 2007) e 

centrar a sua origem no núcleo estratégico da organização, sendo, por sua vez, disseminado 

transversalmente por toda a organização. Mais recentemente, tem emergido na literatura empírica 

o conceito de Marca Corporativa (Brexendorf & Keller, 2017) como elemento agregador, que 

pretende frisar a importância de uma abordagem estratégica da organização orientada para a 

Marca (Urde, 2013). O modelo de Chernatony e Cottam (2009), apresentado adiante 

sumariamente, revela o papel fundamental de cada departamento para entender melhor como 

cada um contribui para uma Marca integrada. Também explana a relação entre as três áreas 

internas de uma organização que interferem com o processo de construção de Marca, sendo 

estes, na perspetiva dos autores, e que corroboramos, o departamento de Marketing, o de Serviço 

ao Consumidor (ou departamento Comercial e Vendas) e o de RH. A Marca, enquanto um dos 

ativos mais valiosos para as organizações, deve, assim, ser gerida de forma a maximizar o seu 

valor, logo, o Capital de Marca nela contido (Keller & Lehmann, 2003). 

Esta noção sobre a necessidade de aplicar uma gestão estratégica através da Marca é evocada 

na Matrix de Identidade de Marca Corporativa de Urde (2013) sob a qual é colocado ênfase no 

núcleo da Marca e onde se pretende sublinhar o papel integrador e dinâmico da identidade 

corporativa da promessa de Marca como meio agregador de um significado transversal a toda a 

organização, cujo propósito é atribuir foco, orientação e coordenação ao próprio processo de 

Gestão de Marca. Refere-se, ainda, a proposta de Cadeia de Valor da Marca de Keller e Lehmann 

(2003) por acrescer a observação sobre o facto de existir uma interferência de diferentes 

participantes que, por conseguinte, afetam o Capital de Marca e, como tal, devem ter consciência 

do efeito que nela produzem. Estes autores alertam que, conforme o indivíduo, será necessário um 

conjunto de informações distintas, dada a diferença da abrangência e amplitude da decisão onde 

estarão envolvidos.  

O exposto sublinha a relevância de se tratar o processo de Gestão de Marca como central à 

definição estratégica da organização. Particularmente, sob a constatação de que quaisquer 

inferências afetam o Capital de Marca associado e assim o valor desta perante o mercado, seja 

numa perspetiva futura ou por retorno direto de vendas. 

Burmann, Jost-Benz e Riley (2009) referem que a intervenção de todos os colaboradores é crucial 

na construção de vantagem competitiva, apesar da contribuição de cada um ter diferentes níveis 

em grau e objetivo, quer funcional quer hierárquico, no processo de entregar e «viver a marca». 
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• Contribuição de diferentes departamentos para a Marca - Modelo de Chernatony 

e Cottam (2009) 

Chernatony e Cottam (2009) corroboram a ideia de que a Gestão da Marca tem por base o 

trabalho de equipa. Sublinham, conforme exposto acima, que os colaboradores ao longo da 

organização, sejam FTM’s ou PTM’s, devem conjugar esforços e assumir a sua responsabilidade 

em cada circunstância que lhes compete. Este esforço conjunto, revela-se crucial para a execução 

de uma Identidade de Marca, conceito abordado adiante nesta investigação, que se coaduna com 

o compromisso da promessa dada aos consumidores e sobre a qual será realizada a avaliação ao 

nível da qualidade percebida deste (Fig. 6). 

Fig. 6 - Contr ibuição de diferentes departamentos na sustentação de uma Marca 

 
Fonte: Traduzido de Chernatony e Cottam (2009, p. 301). 

Segundo os mesmos autores, é função do Marketing contribuir para a Marca principalmente 

através da sua comunicação, a gestão estratégica e desenvolvimento da Marca e a integração da 

marca em toda a organização. É denominada pelos autores como a equipa de colaboradores que 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Mestrado em Gestão  

 

19 

representa o papel de guardiões da Marca. Têm como propósito a definição de uma estratégia de 

Marca e devem, também, trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos para 

garantir que os restantes colaboradores promulgam a Marca de forma coerente. O objetivo é 

estimular o pensamento estratégico sobre a sua Marca, pois caso contrário, as circunstâncias 

latentes de curto prazo podem asfixiar no longo prazo as oportunidades e as iniciativas das 

organizações (Chernatony & Cottam, 2009). 

O principal papel dos RH é funcionar como «capacitadores de Marca» desenvolvendo, 

implementando e aperfeiçoando as políticas de RH de apoio à Marca. O departamento de RH 

também deve procurar otimizar as atividades e processos de suporte à Marca de outras funções. 

O RH pode contribuir ainda mais, “facilitando o apego emocional do colaborador com a marca em 
todos os pontos de contacto entre colaborador e RH” (Chernatony & Cottam, 2009, p. 302). As 

atividades de RH devem estar alinhadas com a atividade da Marca a ser conduzida pelos 

guardiões da Marca - Marketing - de modo a encorajar a consistência entre o interno e o externo, 

entre a Imagem de Marca e a Identidade da Marca (Chernatony & Cottam, 2009). 

“A função de serviço ao consumidor deve abraçar o papel dos distribuidores promessa da marca” 

(Chernatony & Cottam, 2009, p. 302). Para habilitá-los a viver a Marca de modo exemplar, estes 

precisam entender e acreditar no pessoal de Serviço ao Consumidor e precisam de interagir 

livremente através de funções e hierarquia. Estes colaboradores, enquanto “construtores de 
relacionamento, recuperando situações quando os problemas surgem inevitavelmente”, devem 

proporcionar uma qualidade superior e suporte de Marca no atendimento ao consumidor 

(Chernatony & Cottam, 2009, p. 302). O pessoal de Serviço ao Consumidor deve sentir que são 

essenciais para a Marca, sendo os libertadores da promessa de Marca e de agir como exemplos 

vivos dessa Marca (Chernatony & Cottam, 2009).  

A integração dos três departamentos é, assim, fundamental, pois permite a criação de uma 

sinergia que contribui tanto mais para a Marca do que qualquer departamento poderia sozinho. O 

equilíbrio entre cada componente será diferente conforme a organização e a Marca, mas, quando 

cada um dos três departamentos é síncrono, o desempenho dos PTM’s influenciará o processo de 

co-criação de valor junto do consumidor se a organização investir esforços em criar consistência 

em volta dos valores que a Marca transporta, dado o equilíbrio conseguido através de uma 

posição da Marca colocada no centro de gravidade da organização (Chernatony & Cottam, 2009). 

2.2.2  Capital de Marca enquanto indicador de desempenho de uma 

organização 

Segundo Kapferer (2008), o Capital de Marca é definido como “o valor financeiro atual do fluxo de 
lucros futuros vinculado à própria marca” na qual se inclui “a contribuição futura potencial 
vinculada ao nome no atual contexto de distribuição”. Keller (1993) refere que o Capital de Marca 
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resulta do efeito comercial passível de atribuir exclusivamente à Marca, no qual se subentende 

que um dado produto ou Serviço não teria a preferência do consumidor se detivesse outra 

designação. Em súmula, resumimos Capital de Marca enquanto resultado tangível (valor 

financeiro) e intangível (intenção de compra e expectativa futura de negócio) que a Marca tem 

capacidade de produzir para a organização. 

Não obstante a diversidade de definições existentes sobre o conceito de Capital de Marca 

(Anselmsson & Bondesson, 2015), é preponderante para esta investigação evocar, desde já, a 

dedução de King e Grace (2009) sobre o facto de o debate sobre a divisão de conceptualização 

deste conceito entre ativo financeiro (Capital de Marca baseado em Valor Financeiro) e perspetiva 

do consumidor de Marca (Capital de Marca baseado no Consumidor) à data permanece 

incompleto. Neste ponto reside a discussão fulcral do modelo apresentado adiante nesta 

investigação (Fig. 14). Para os autores, se a componente financeira é subsequente ao Capital de 

Marca baseado no Consumidor, será antecedente deste último o Capital de Marca baseado no 

Colaborador (Fig. 7). Segundo os mesmos autores, para considerarem uma Marca de sucesso, 

esta deve ser classificada como detentora de elevados níveis de Capital de Marca. 

Fig. 7 – Componentes do Capital de Marca 

 
Fonte: Traduzido de King e Grace (2009, p. 126). 

 

A literatura enaltece que a Gestão de Marca produz efeitos sobre as três perspetivas do Capital de 

Marca e que os argumentos aplicáveis por Yoo e Donthu (2001) na construção de uma escala de 

mensuração do Capital de Marca baseado no Consumidor são transponíveis para a mensuração 

do Capital de Marca baseado no Colaborador (King & Grace, 2012; King, Grace & Funk, 2012). O 

Capital de uma Marca varia, inevitavelmente, de acordo com as diferentes perspetivas que os seus 

públicos tiverem desta. A constatação de que os colaboradores são elementos influenciadores da 

perceção dos consumidores, conduz a que seja de extrema importância identificar e medir o 

impacto que as práticas de gestão detêm sobre a equipa que integra a organização (Bravo, Buil, 

Chernatony & Martínez, 2017).  Segundo Ambler e Barrow (1996), as relações positivas com os 

colaboradores resultam em desempenho superior que, por sua vez, são características de boas 

relações entre os clientes e a respetiva Marca da organização. Para estes autores a questão 

reside em como criar uma cultura no seio da organização.  
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Louro (2000) evoca a importância da avaliação de desempenho das Marcas para a gestão 

estratégica, no entanto, sublinha que tal desafio é superior para a estratégia de longo prazo dada a 

dificuldade em mensurar o potencial valor futuro e o retorno dos investimentos. A Cadeia de Lucro 

de Serviço de Heskett et al. (1994, p.165) pretende frisar que “a lealdade é um resultado direto da 
satisfação do cliente” e que “o lucro e o crescimento são estimulados principalmente pela 
fidelidade do cliente” e que tal apenas é passível de concretizar através da entrega de um Serviço 

que cumpra com o esperado pelo consumidor. O exposto enaltece os benefícios passíveis de 

serem originados via Gestão de Marca, com enfoque para a sua componente interna gerada pelo 

Capital de Marca baseado no Colaborador (King & Grace, 2010). 

Nesta linha de entendimento e tal como referido por King et al. (2012) (Fig. 8), sugerimos que o 

agregado do Capital de Marca, composto pelas três vertentes mencionadas acima, são fruto de 

uma Gestão de Marca integrada, sobre a qual se presume que existirão entradas de informação 

da estratégia global que compõe o modelo de negócio. 

 

Fig. 8 – Efeitos de estratégia de gestão de Marca 

 
Fonte: Traduziso de King et al. (2012, p. 271). 
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2.2.3  As duas dimensões da Marca: Identidade e Imagem de Marca 

Burmann, Hegner e Riley (2009) reconhecem a importância do papel de Marca na geração de 

valor das organizações, no entanto, salientam que as alavancas que determinam o sucesso ou o 

fracasso de uma Marca foram muito mais difíceis de identificar. Chernatony e Segal-Horn (2003) 

mencionam que, no contexto do Serviço, o sucesso da organização está relacionado com a 

consistência entre os valores da Marca e o comportamento dos colaboradores da organização 

alicerçado numa comunicação externa e interna coerente e congruente. Contudo, se nos 

primórdios da investigação sobre a Marca, o foco centrava-se na precedência da construção 

mental que o consumidor detém antes do ato de compra, é relevante salientar que esta 

abordagem negligencia o facto de que esta Imagem de Marca é uma consequência da informação 

disponibilizada ao exterior pela organização: a Identidade da Marca (Burmann et al., 2009).  

As teorias de Aaker, uma das mais evocadas na literatura (Bravo et al., 2017), em torno da 

configuração da Marca, aponta a uma divisão da Marca em torno de dois grupos globais: (1) 

«Identidade da Marca»; e (2) «Imagem de Marca». O autor ainda faz referência a uma terceira 

componente, a «Posição da Marca». Esta última é definida como “parcela da identidade e da 
proposta de valor da marca que deve ser ativamente comunicada ao público-alvo”. Chernatony e 

Riley (1998) também referem a construção de um posicionamento de Marca enquanto papel 

atribuído à componente de Identidade da Marca por forma a garantir uma proteção perante a 

concorrência, reforço do significado basilar da Marca e incentivo para uma abordagem estratégica. 

Para o estudo em causa, enquadra-se a pertinência à referência deste conceito, enquanto 

elemento integrante e interdependente da construção das duas restantes dimensões, contudo não 

será alvo de discussão. 

Burmann et al. (2009) acrescem ao contributo de Aaker (2007), que as duas dimensões devem ser 

encaradas sob uma abordagem dinâmica e não estática e em que a influência é mútua e a sua 

definição está interligada uma na outra. O construto de Imagem de Marca refere a construção 

mental por parte do consumidor (Chernatony & Riley, 1998), ou seja, numa «perspetiva externa» 

ou do recetor da mensagem de Marca, conforme mencionado por (Kapferer, 2008). Por sua vez, o 

construto de Identidade de Marca é construído e gerido numa «perspetiva interna - de dentro para 
fora» (Ind & Bjerke, 2007), ou do lado do emissor da respetiva mensagem (Kapferer, 2008). 

Segundo Urde (2013) ambas as perspetivas, apesar de diferentes, são sinergéticas enquanto 

reflexo do paradigma entre Marca e mercado. 

Relativamente à Imagem de Marca, a organização deverá trabalhar o Capital da Marca, 

considerando o que Aaker (2007) sugere como principais categorias deste ativo: (1) consciência 

do nome da Marca; (2) lealdade à Marca; (3) qualidade percebida; e (4) associações relativas à 

Marca. Assume-se, aqui, o pressuposto de que esta dimensão está enquadrada, exclusivamente, 

sob a perspetiva do consumidor e qual a perceção que este detém sobre a Marca.  
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Keller (1993, p. 3)  define Imagem de Marca como o “conjunto de perceções criadas sobre a marca 
enquanto reflexo de associações de marca imbuídas na mente do consumidor” , “caracterizadas 
pela força, favorabilidade e singularidade dos diferentes tipos de associações de prestações e 
benefícios para a marca” (Keller, 2016, p. 3). Contudo, tal como Ind e Bjerke (2007, p.135) 

sublinham, “são os colaboradores e a sua capacidade de construir relações com os consumidores 
que determinam o valor”.  

À investigação de Chernatony e Riley (1998, p.428) acresce o facto de a existência da Marca ser 

resultado de um “processo contínuo onde valores e expectativas (e.g. promessas) estão imbuídos 

no «objeto» da Marca (produto ou serviço)”. Para que a Imagem de Marca seja compreendida e 

percecionada com a qualidade pretendida, conforme definição de Identidade de Marca que a 

organização firmou, é fundamental que “os colaboradores, através de um comportamento 
consistente em todos os pontos de contacto da marca, garantam que a experiência com a marca 
dos grupos-alvo externos esteja em linha com as expectativas da sua marca” (Burmann et al., 

2009, p.116). A Imagem de Marca é, deste modo, constituída pelos «inputs» de qualidade e valor 

percebido da Marca na perspetiva dos consumidores (Chernatony & Riley, 1998). A Identidade da 

Marca, por sua vez, deve ser enquadrada com a estratégia delineada pela organização. O 

pressuposto é que esta dimensão forneça “sentido, finalidade e significado à marca” (Aaker, 2007). 

A Identidade de Marca abarca, neste sentido, duas áreas, a externa e a interna. Erikson citado em 

Burmann et al. (2009) diferencia identidade de duas maneiras: 1) perspetiva interna da identidade 

ou objeto de identidade, ou seja, a identidade refere-se ao indivíduo ou a um grupo social; 2) a 

perspetiva externa da identidade, ou seja, a forma como a identidade é percebida (Burmann et al., 

2009). Nesta linha de entendimento, o foco das organizações deve centrar-se na importância da 

identidade e imagem conseguida e construída através da sua Marca. É através da Marca que o 

consumidor constrói as relações que estimulam a venda e consubstanciam a sua repetição, logo 

potenciam a geração de valor e a criação de ativos financeiros para as organizações.  

Imagem de Marca é, assim, o conjunto de associações de como esta é realmente percebida pelo 

consumidor, e a Identidade de Marca é definida como o que a organização pretende que seja 

percebido sobre a Marca (Aaker, 2007). Para Kapferer (2008), do ponto de vista da gestão de 

Marca, a Identidade de Marca precede a Imagem de Marca.  
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Para o presente estudo (Fig. 9), consideramos que a Gestão de Capital de Marca, enquanto 

metodologia e veículo de disseminação da estratégia e implementação do modelo de negócio da 

organização, engloba e emite os sinais necessários para a construção em ambas as vertentes da 

Marca, não perdendo em momento algum a sua complementaridade e dependência. Assim, uma 

Marca forte será aquela cuja «Identidade» reforça e fomenta a conceção da sua «Imagem».  

Fig. 9 - inf luência da estratégia de modelo de negócio na Gestão de Capital de Marca  

 
Fonte: Elaboração própria.  

2.2.4  Marca e o Consumidor 

“A organização precisa abraçar o pensamento do cliente final” (Martinez et al., 2010, p. 456) e, por 

conseguinte, “não surpreende que as organizações se esforcem para construir marcas fortes” 

(Iyer, Davari & Paswan, 2018, p. 1). 

Berry (2000, p. 130) menciona que as Marcas fortes são construídas através de “mensagens 
consistentes e distintas do desempenho adequado dos seus elementos de serviços nucleares” e 

reitera que essa construção depende da relação de confiança criada com os consumidores. 

Acrescenta, ainda, que as crenças dos consumidores são ferramentas poderosas e que serão 

definidas em última instância pelo desempenho dos indivíduos que representam a Marca em 

causa. Embora o consumidor não seja o ponto central da discussão aqui fomentada, é relevante 

referir, sumariamente, algumas questões sobre a relação entre este e a Gestão de Marca por 
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forma a melhor compreender o corolário relativo ao processo de co-criação de valor mencionado 

anteriormente e apresentado no modelo que sustenta, teoricamente, a investigação.  

As organizações devem concentrar-se na interação com o consumidor, sob o pressuposto de 

fomentar uma estratégia de orientação para o mercado plena de um conhecimento que permita 

construir respostas internas transversais que agreguem valor para o seu público (Ind & Bjerke, 

2007). Para tal, devem desenhar programas de Marketing adequados ao objetivo de criar 

reconhecimento da Marca e de estimular associações de Marca robustas (Fischer & Himme, 2017) 

(Fig. 10). Morgan e Hunt (1994) referem, inclusive, que a Marca é central no momento de decisão 

de recompra por parte do consumidor e por esta razão o conceito de fidelização de Marca é 

observado como fundamental para alcançar um desempenho superior, dado que se assemelha 

cada vez mais a uma conceptualização de compromisso entre o consumidor e a organização. 

Fig. 10 - Imagem de Marca e o Consumidor 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Anselmsson e Bondesson (2015) apontam que, no que concerne à tipologia de ideias em torno da 

Marca instituídas na mente do consumidor a literatura é vasta, de onde se destaca a preferência 

de Marca, a satisfação, a qualidade percebida e a lealdade baseada em atitude e intenção de 

compra. Os autores afirmam que a súmula destes conceitos sob a perspetiva do consumidor 

revelaram o desempenho da marca enquanto reação ou resposta que os consumidores e o 

mercado detêm perante a Marca de uma organização. 
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O Capital de Marca baseado no Consumidor é, desta forma, “preâmbulo do património financeiro” 

dado que criam “ativos nas mentes e corações dos clientes, distribuidores, prescritores, 
formadores de opinião” como “reconhecimento da marca, as crenças de exclusividade e 
superioridade de algum benefício valorizado e a ligação emocional” (Kapferer, 2008, p.9). Segundo 

Keller (1993) o Capital de Marca baseado no Consumidor é constituído pelas diferenças existentes 

relativas ao conhecimento de Marca obtido através da resposta do consumidor aos programas de 

construção desta. Em concordância com Kapferer (2008), sugerimos que a perceção que os 

consumidores detêm sobre uma Marca é resultado das suas experiências com a mesma ao longo 

do tempo. Por esta razão, é fundamental para uma organização consolidar a entrega da promessa 

de valor inerente à Marca de forma coerente, já que as associações mentais criadas durante o 

processo potenciam a consistência das relações e, por fim, estimulam a intenção de repetir esse 

contacto por parte do consumidor e, assim, estimulam a lealdade e consequente fidelização do 

consumidor (Kapferer, 2008). 

2.2.5  A Inf luência da Marca nas part icularidades do Serviço 

A Marca, tal como exposto anteriormente, representa, hoje, um papel especial nas organizações 

de Serviço (Berry, 2000). A diferença entre Serviços e bens obriga, assim, as organizações a 

criarem estratégias que se coadunem com a realidade a que estão subjacentes (Grönroos, 1998; 

Gummesson & Mele, 2010). Marquardt, Golicic e Davis (2011) fazem a distinção do «lócus» de um 

produto tangível, como sendo o bem físico em si e o «lócus» de um Serviço como sendo a própria 

organização. “O produto é a marca primária em contexto de bens físicos. Contudo, nos serviços, a 
organização é a marca principal” (Berry, 2000, p.128). 

A qualidade percebida, segundo Parasuraman et al. (1985, p.42), resulta da “comparação entre a 
expectativa de consumidor e do desempenho real do serviço”, sendo por esta razão necessário 

construir uma Identidade de Marca sustentável, com particular incidência no caso de organizações 

onde o Serviço é o centro das suas relações comerciais (McDonald, Chernatony & Harris, 2001). A 

pertinência de diferenciação das estratégias de Marca no caso de circunstâncias de bens para 

Serviços, prende-se com a já identificada natureza intangível deste processo. 

Vargo & Lusch (2008, p.5) mencionam que um sistema de Serviço, independentemente da sua 

dimensão (ex. desde uma escala de uma economia global, desde países, cidades, organizações 

ou simples departamentos até a um único elemento individual), é representado pela partilha de 

informação interna e externa obtida pela “configuração de co-criação de valor de pessoas, 
tecnologia e propostas de valor”. Gummesson e Mele (2010, p.190) acrescem que “a co-criação de 

valor é ativada pelo envolvimento e compromisso da A2A”. A interiorização e compromisso dos 

valores da Marca por parte dos PTM’s permite alcançar um aumento positivo da perceção dos 
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consumidores relativamente à qualidade percebida do Serviço através de uma postura de maior 

“credibilidade, responsabilidade, segurança, empatia e boa aparência” (McDonald et al., 2001). 

Chernatony e Segal-Horn (2003, p. 1095) acrescem ao debate que o “sucesso é mais provável de 
ser alcançado se todos os intervenientes internos acreditarem nos valores da marca”. Os autores 

referem que é através destes valores partilhados que pode ser alcançado o “compromisso, a 
lealdade interna, a clareza sobre a marca e acima de tudo uma maior consistência junto de todos 
as partes interessadas” (Chernatony & Segal-Horn, 2003, p. 1115).  

Tal como Kapferer (2008) questiona, de que vale potenciar relações de proximidade com o 

consumidor através de ações externas de comunicação, se posteriormente a Marca criar 

distâncias e minar a ligação criada? Conforme referido anteriormente, a resposta a esta questão é 

mais premente, quando colocamos as organizações, mesmo as indústrias e de caráter de B2B, 

sob o paradigma de «servitização». McDonald, Chernatony e Harris (2001) reforçam a 

necessidade de tornar as Marcas de Serviço tangíveis por forma a diminuir o risco inerente à sua 

intangibilidade, circunstância corroborada por Sok e O’Cass (2011) que inferem que o valor real 

em contexto de Serviço emerge durante a experiência do consumidor com a Marca. 

2.2.6  Síntese sobre interdependências entre Modelo de Negócio,      

Co-criação de Serviço e Gestão de Capital de Marca 

Para que as organizações possam deixar de concorrer numa perspetiva assente no custo e 

sobreviver nas economias mais desenvolvidas, devem subir na cadeia de valor e, por esta razão, 

dissociar-se de uma essência exclusivamente produtiva (Neely, 2008). Sob os pressupostos já 

explanados sobre «servitização», enquanto processo de disponibilização de Serviços (Martinez et 

al., 2010), e, por consequência, os seus produtos, corroboramos a ideia presente na literatura que 

apresenta a Marca como elemento crucial para alcançar o sucesso e adquirir vantagem 

competitiva no mercado. “O objetivo da estratégia é construir uma vantagem sustentável sobre a 
concorrência, e as marcas são uma das poucas maneiras de conseguir isso. O modelo de 
negócios é outro” (Kapferer, 2008, p.3). Deduzimos, assim, que apenas é possível conquistar este 

sucesso através de uma visão integradora da gestão estratégica sobre a Marca. Munida de uma 

visão superior e alargada, a Marca será condutora da missão e visão da organização, difundindo 

pelos diferentes intervenientes, o objetivo a alcançar. 

Mais do que apenas para o departamento de Marketing, conforme Grönroos (2017) menciona, 

admitimos que o desafio superior reside na gestão do modelo estratégico e na capacidade das 

organizações de promover interdependência entre setores internos. Apesar do enfoque e 

responsabilidade direta recair particularmente nos departamentos de Marketing, RH e Comercial, 

dada a proximidade com os indivíduos (internos e externos), consideramos que toda a 

organização deve estar imbuída do núcleo de valores que a Marca representa, devidamente 
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alinhados com os objetivos particulares de cada secção, como são exemplos Produção, Logística, 

entre outros. Tal como Nader et al. (2012) afirmam “a Marca é causa e consequência no processo 
de geração de valor”. (...) Os autores acrescem que a geração de valor decorre de sinergias que 

envolvam todos os ativos, tangíveis e intangíveis, os valores da organização e todo o processo de 

produção efetivo. A ênfase que a literatura nos últimos anos tem atribuído à importância da noção 

de Marca Corporativa é reflexo do exposto, particularmente em situações onde exista uma 

arquitetura de Marca com diferentes níveis (Brexendorf & Keller, 2017). 

Neste sentido, propomos que a Gestão do Capital de Marca é consequência da determinação de 

uma estratégia de Marca originada pelo modelo de negócio e antecedente das suas componentes 

de Imagem e Identidade de Marca (Fig. 11).  

Fig. 11 – Interdependências entre Modelo de Negócio e Gestão de Capital de Marca 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Propomos, para esta investigação, a Gestão de Capital de Marca como política onde residem 

todas as informações nucleares sobre a estratégia e meios de alcançar o sucesso. As 

componentes subsequentes da Imagem e Identidade de Marca, sempre interligadas e 

interdependentes, são definidas como diretrizes particulares da disseminação de uma estratégia 

global. A teoria, aqui defendida, presume uma elevada interdisplinariedade entre os 

departamentos mencionados dado que, tal como poderá ser observado na secção seguinte, serão 

promotoras da concretização e operacionalização efetiva da Marca nas vertentes interna e 

externa. Esta interdependência causal é crítica, pois sem a cooperação da equipa interna, a 
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estratégia de negócio e, consequentemente, de marketing, não são possíveis de concretizar com 

sucesso (Piercy, 1995). 

A chave para a obtenção de vantagem competitiva, particularmente para as organizações de 

Serviço, está centrada na capacidade de organizar os recursos operacionais e, assim, fornecer 

benefícios superiores ao consumidor (Vargo & Lusch, 2004). Embora não seja conceito em 

debate, é de enorme importância referir que os mecanismos de liderança são fulcrais para a 

exequibilidade das interdependências entre Modelo de Negócio e Gestão de Capital de Marca   

(Ind & Bjerke, 2007). 

2.3  A cultura de uma organização e a Marca 

Para Berry (2000), a estratégia de desenvolvimento de uma Marca, cujo intuito será cultivar o 

Capital de Marca da organização, assenta em quatro pilares: (1) “ousar ser diferente”- as Marcas 

fortes nunca se devem posicionar como uma «commodity» e devem procurar encontrar formas de 

apresentar a experiência que têm para oferecer com algo diferente do que existe; (2) “determinar a 
sua própria fama” – uma Marca deve representar algo com significado para o seu mercado e 

defender uma promessa realmente válida para estes; (3) “criar ligações emocionais” – a Marca 

deve criar relações emocionais com o público-alvo, alcançando sentimentos para além dos 

racionais e financeiros, como a confiança, afeição e proximidade; e (4) “interiorizar a marca” – os 

prestadores efetivos do Serviço (ex. PTM’s) são armas poderosas de construção de Capital de 

Marca e as suas ações transformam a visão da Marca em realidade da Marca. 

Cultura na sua definição, tal como Schein (1992, p. 10) indica, é fruto de uma “aprendizagem 

compartilhada acumulada de um determinado grupo, cobrindo elementos comportamentais, 
emocionais e cognitivos do funcionamento psicológico total dos membros do grupo”. Nesta linha 

de entendimento e conforme indicado pela literatura da área em destaque, o significado de Marca 

é formado durante a experiência que o consumidor tem com a mesma e, deste modo, os 

colaboradores são responsáveis por demonstrar comportamentos alinhados com a promessa de 

Marca que representam (Piercy, 1995; King & Grace, 2012; Erkmen & Hancer, 2015). Por esta 

razão, os colaboradores são considerados os ativos ou recursos mais valiosos de qualquer 

organização (Ambler & Barrow, 1996; Tanwar & Prasad, 2016) e intitulados como embaixadores 

de Marca (Iyer, Davari & Paswan, 2018).  

Backhaus e Tikoo (2004, p. 508) argumentam que as mensagens de Marca do Empregador, 

conceito abordado adiante, “devem comunicar informações precisas sobre a cultura”. Por sua vez, 

Ambler e Barrow (1996) inferem que a cultura de uma organização, a par da sua reputação, são 

fruto do tempo independentemente dos mecanismos de gestão ou indexação à identidade 

corporativa. Chernatony (1999) refere que a Identidade de Marca é gerida através da consolidação 

da sua reputação, que por sua vez funciona como reflexo direto na visão e cultura da Marca 
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através das relações estabelecidas entre os stakeholders. Esta questão eleva, mais uma vez, a 

importância dos colaboradores pois as suas ações traduzir-se-ão, conforme já referido, em futuras 

perceções dos consumidores sobre a Marca em causa, contribuindo para o sucesso desta 

(Erkmen & Hancer, 2015). O alinhamento dos comportamentos entre colaboradores de uma 

mesma organização funciona como indicador da evolução da cultura, que está, por sua vez, 

diretamente relacionada com o comprometimento organizacional existente no seio da organização 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 

Ind e Bjerke (2007, p.141) referem que  “visão, missão, valores e herança cultural não são 

elementos da marca, mas são forças motrizes que guiam a direção estratégica da marca para 
melhorar a experiência da marca e, portanto, o valor da marca”. Os autores acrescem que o 

sentido de unidade no seio de uma organização, a partilha de responsabilidades e o comungar de 

objetivos comuns origina uma conexão superior com o consumidor e, por esta razão, dever-se-á 

criar mecanismos e sinergias internas, particularmente perante a mudança, que promovam a 

cultura, identidade e imagem da organização e que eliminem a individualização e isolamento dos 

colaboradores no cumprimento das suas tarefas do quotidiano (Ind & Bjerke, 2007). Esta situação 

é particularmente importante em organizações de caráter fabril, considerando que uma forte 

orientação tecnológica1, poderá inibir os processos de adaptação e transformação necessários ao 

processo de Serviço (Martinez et al., 2010).  

A construção de uma cultura coerente e coesa que penetre a organização pode atuar como fator 

de sustentação e de motivação para os colaboradores enquanto representantes de crenças, 

atitudes e comportamentos associados com a Marca, de tal forma a que o consumidor perceba 

uma mensagem consistente ao longo de todo o processo de fornecimento de Serviço (Chernatony 

& Riley, 1998). Segundo Heskett et al. (1994) quem gere e lidera uma organização tem a 

oportunidade de determinar a cultura da sua organização e caso estes representem valores 

nobres os colaboradores aceitam o desafio. 

Tal como Chernatony e Segal-Horn (2003) indicam, reitera-se a transposição dos valores de 

Identidade de Marca via Cultura de Marca. Dado que a cultura de uma organização determina e é 

determinada pelos comportamentos de quem a viva (Ind & Bjerke, 2007), o verdadeiro desafio é 

consolidar um conceito uno e partilhado por entre todos os seus intervenientes internos e assim 

ser capaz de oferecer ao mercado uma promessa de Marca consistente com a real entrega do 

serviço. Ambler e Barrow (1996, p. 192) referem que a “aprendizagem organizacional, o trabalho 
em equipa e a rapidez de resposta de uma organização são fatores dependentes de pessoas que, 

pelo menos em parte, determinam o sucesso de uma organização”. King e Grace (2008) acrescem 

                                                        

1 Nas organizações de caráter industrial a resposta das equipas é, tendencialmente, mais lenta, dado que os mecanismos   
de controlo são mais acentuados e tende a existir uma distância superior entre compreensão interna e real necessidade do 
consumidor. 
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que a derradeira arma para adquirir vantagem competitiva é o investimento na Marca, 

particularmente quando o propósito é entregar um Serviço de caráter excecional. Os autores 

reforçam, também, a ideia que a transmissão de conhecimento que promova o capital intelectual é 

da responsabilidade da organização e dependente do ambiente por esta criado (King & Grace, 

2008). 

Esta questão toma contornos cada vez mais relevantes dado que, hoje em dia, o contacto humano 

pode ser dispensável, considerando, por exemplo, o aumento significativo da presença de 

ferramentas comerciais integradas na World Wide Web que interagem com o consumidor e que 

promovem a comercialização de Serviços e bens. “A tecnologia é a amiga dos consumidores: é 
por isso que eles a adotaram” e por esta razão deve ser considerada parte integrante no processo 

de Gestão de Marca (Kapferer, 2008, p. 149). O papel do prestador de Serviço, fabricante 

industrial ou não, extravasa a simples produção, incluindo projeto, fabricação e entrega logística, e 

inclui tarefas de relação direta e indireta com o consumidor, ou seja, de back-office e front-office 
(Grönroos & Ravald, 2011), no qual o papel do colaborador detém uma importância vital na 

avaliação que o consumidor faz (King & Grace, 2009). 

A dinâmica competitiva dos mercados obriga, assim, as organizações a manter o foco nos 

processos de inovação e melhoria dos seus Serviços (Lages & Piercy, 2012) nos quais se inclui a 

capacidade tecnológica de comunicar e informar todos os intervenientes do ciclo de Marca. Em 

contexto B2B onde o contato direto tende a não ser tão evidente em todas as fases do processo, é 

muito relevante dado o aumento significativo do uso de ferramentas informáticas de cariz 

comercial que agilizam os processos de aquisição, execução e entrega de Serviços e bens. Pese 

embora a cada vez mais presente existência destes mecanismos de comunicação sem interação 

humana direta, é propósito das organizações, particularmente em contexto B2B, promover 

relações continuadas onde a fidelização é estratégia fulcral à sua sustentabilidade. King e Grace 

(2009) evocam que a complexidade para as organizações em contexto de Serviço é ampliada 

independentemente de existir contacto humano ou que este seja facilitado pela tecnologia. Nesta 

tipologia de relação negocial, a interação entre consumidor versus fornecedor presume um leque 

de tipologias de interação mais diversificado que vai além da simples ação comercial de venda.  

A responsabilidade de desenvolver uma cultura organizacional produtiva e solidária é tarefa central 

da Gestão, apoiada nos esforços de Marketing Interno com vista a tornar possível a promoção do 

valor da organização e a implementação das mudanças culturais necessárias que desenvolvam  

os comportamentos de trabalho desejados e, simultaneamente, ofereça uma qualidade de vida em 

contexto profissional aos colaboradores (Backhaus & Tikoo, 2004). Conforme exposto por King e 

Grace (2010) e debatido em maior detalhe de seguida, é através de uma Gestão de Marca Interna 

eficaz que se torna possível a compreensão por parte dos colaboradores de quais as 

competências e conhecimentos necessários para cumprir os objetivos da organização. A escassez 
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na literatura de estudos sobre questões que envolvem a Gestão de Marca Interna (King & Grace, 

2009; Bravo et al., 2017; Piehler, Grace & Burmann, 2018) ressalta o interesse da investigação 

apresentada. 

Tal como indicado por Tanwar e Prasad (2016, p. 201), a literatura quando se refere ao conceito 

de Marca do Empregador, sugere diferentes variáveis como antecedentes e consequentes, das 

quais se destaca como exemplos “cultura organizacional, políticas de RH, diversidade no trabalho, 
remuneração de empregados, reputação organizacional”, entre outras. Para o presente estudo 

abordar-se-á, de seguida, a relevância da Gestão de Marca Interna e do conceito de Marca do 

Empregador, ambos como antecedentes para o modelo apresentado, como fases anteriores ao 

Capital de Marca baseado no Colaborador.  

• Contribuição da Liderança na construção de Cultura Organizacional 

Uma estratégia orientada para o mercado, onde o Serviço é essencial para o desempenho do 

negócio e para a entrega de uma experiência consistente, advém na sua medida do nível de 

comportamento organizacional dos colaboradores e espírito de equipa incutido (Ind & Bjerke, 

2007). Destaca-se, assim, sumariamente, o papel da liderança no seio das organizações para a 

construção de cultura evocada acima, enquanto condição para que os colaboradores «vivam a 

Marca» (Wallace & Chernatony, 2009, citados em Kashive & Tandon Khanna, 2017, p. 208). 

Heskett et al. (1994, p. 164) inferem que o sucesso da gestão é dependente da atenção colocada 

em fatores impulsionadores do lucro como “o investimento em pessoas, a tecnologia que dá 
suporte aos colaboradores da linha de frente, as práticas de recrutamento e de formação e a 
política e remuneração vinculada ao desempenho dos colaboradores transversalmente pela 

hierarquia”. Referem, também, que a liderança deve ser adequada à fase da vida da organização. 

Contudo, considerando sempre o facto de que a importância dada ao colaborador a par da 

importância dada ao consumidor, quando enfatizada positivamente e focada nas suas 

necessidades, promove a construção de uma cultura adaptada a ambos os grupos. 

Para promover a mudança e transformação dos colaboradores, com vista a criar uma visão 

centrada no consumidor com o propósito que a organização deseja, não pode ser concretizada 

através de indicações superficiais por parte da equipa de gestão e líder da organização, mas 

deverá, sim, ser concretizada pelo exemplo e através do comprometimento de grupo (Ind & Bjerke, 

2007). É, assim relevante sublinhar a afirmação de Aldousari, Robertson, Yajid e Ahmed (2017, p. 

164) que colocam a liderança, a comunicação e a lucratividade como “fatores organizacionais que 
medeiam a relação entre a marca e os resultados”. Tal como Biswas e Suar (2016, p. 58) indicam, 

quando citam Ahmed et al. (2003), a construção da Marca do Empregador resulta da combinação 

integrada de três grupos: (1) Gestão de Topo - que fornecem suporte, visão, liderança, 

capacitação e construção de ambiente propício ao desenvolvimento da organização; (2) Grupo de 
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processos de gestão – que abarcam as áreas de pessoal, mudanças internas e sistemas de 

incentivo; e (3) Grupo que age ao longo de diversas funções – onde se inclui as ações de RH e de 

Comunicação Corporativa e de Marketing. 

O evocado acima, reforça a ideia de que a Gestão de Capital de Marca, conforme demonstrado 

anteriormente, é dependente das decisões estratégicas do negócio e terá como consequência a 

construção da Marca do Empregador a ser assimilada pelo colaborador através da implementação 

de um programa de Gestão de Marca Interna. A relevância de enquadrar esta questão prende-se 

com o facto de que será através do Marketing Interno, ou Gestão de Marca Interna, que o grupo de 

pessoas críticas de uma organização, sem as quais não é possível alcançar os objetivos, tornará 

eficaz a mensagem entregue ao consumidor enviada através do programa de Marketing externo 

(Piercy, 1995), que no contexto presente representa, a mensagem de promessa inerente à 

Imagem de Marca da organização. 

2.3.1  A importância da Gestão de Marca Interna  

As atividades de Gestão de Marca Interna são consideradas chave, por diversos autores, na 

comunicação e entrega de promessa de Marca aos consumidores (Berry, 2000; King & Grace, 

2008, 2012; Bravo et al., 2017). É através deste programa que os colaboradores adquirem o 

conhecimento de Marca necessário que possibilita o alinhamento dos seus comportamentos, e 

respetivo desempenho, com a expectativa dos consumidores perante a Marca (Berry, 2000; 

Burmann & Zeplin, 2005; King & Grace, 2009; Erkmen & Hancer, 2015).  Iyer et al. (2018, p.1) 

acrescem que o programa de Marketing Interno deve ser observado como um “facilitador para 
orientação da marca e processo estratégico de gestão de marca, originando o desempenho de 
marca”. A real noção, no seio das organizações, sobre a relevância do Marketing Interno surge, 

assim, com o propósito de criar um sentido de consciencialização sobre consumidor e motivar a 

construção de programas interativos internos (Grönroos, 2006). O objetivo é promover o 

desenvolvimento continuado da estrutura da organização e das suas competências, dado que o 

processo de entrega de Serviço implica a ação de um conjunto vasto de intervenientes (Grönroos, 

1998). 

No contexto desta investigação, assumimos que o programa de Gestão de Marca inclui as ações 

de Marketing interno e externo e, conforme referido por Aldousari et al. (2017, p. 164), “uma 
grande parte da marca é a comunicação de uma imagem”, elevando a preponderância do papel da 

comunicação e de construir uma garantia de transmissão da mensagem de Marca, interna e 

externamente. Chernatony e Cottam (2006) referem que se deve considerar o nível de integração 

existente entre consumidores e colaboradores sobre os valores da Marca, por forma a garantir que 

os significados sejam comuns entre Imagem e Identidade de Marca, pois caso contrário esta sairá 

enfraquecida. As práticas de Gestão de Marca devem propor-se a melhorar os comportamentos de 
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Marca para com o consumidor, mas também nos colaboradores e para os colaboradores, com 

vista a potenciar o compromisso destes com a Marca em causa, minimizando os potencias custos 

de rotatividade de pessoal (Erkmen & Hancer, 2015). A finalidade é reter e atrair novos 

colaboradores, tal como se assume como perentório com os consumidores, através da gestão 

eficaz, agora também, com orientação para o mercado interno (King & Grace, 2008) para além do 

foco no mercado externo.  

A AMA, pelo menos desde 1996 até aos dias de hoje (ama.org; Ambler & Barrow, 1996), define 

Marketing Interno como “Marketing para os colaboradores de uma organização para garantir que 

estes estejam efetivamente a executar os programas e políticas desejados”. Contudo, parece-nos 

insuficiente, particularmente por não existir no mesmo dicionário, de acordo com a nossa 

investigação, qualquer definição de Marca sob uma perspetiva interna e/ou, até, sobre Marca do 

Empregador. Segundo a pesquisa de Backhaus e Tikoo (2004) a Marca do Empregador enquanto 

conceito de Marca desenvolvido pela organização, sustenta a sua base na Teoria de Identidade 

Social, que postula que os indivíduos formulam o seu autoconceito conforme o grupo social onde 

estão inseridos e, por consequência, a reputação desse grupo social contribui para o autoconceito 

do indivíduo. Para Berry (2000) as ações dos colaboradores transformam o conceito de “Visão da 
Marca em Realidade de Marca”.  A Marca funciona, assim, como “conjunto de valores funcionais e 
emocionais que prometem uma experiência única e bem-vinda às suas partes interessadas” 

(Chernatony et al., 2006, p. 819), nos quais se inclui os colaboradores enquanto recurso crítico 

para qualquer organização. Ambler e Barrow (1996) sublinham a relevância deste ativo intangível 

enquanto conceção que sustenta a formação de relações entre colaboradores, organização e 

mercado. 

Indicamos que a definição da AMA supra mencionada é redutora relativamente à abrangência que 

a Gestão de Marca Interna, pode deter, porque a construção de uma Identidade forte é 

dependente da motivação e predisposição dos colaboradores para a executar (Iyer et al., 2018). 

Para que a vontade de partilhar a Marca seja partilhada pelos colaboradores, não basta 

disponibilizar informações sobre esta, mas será necessário influenciá-los no cumprimento da 

entrega da sua promessa (King & Grace, 2009). Consideramos, deste modo e tal como Tanwar e 

Prasad (2016, p.188) indicam que o “objetivo do marketing interno é desenvolver uma força de 
trabalho comprometida com os objetivos da organização”. 

King e Grace (2008, p.370) (Fig.12) apresentam a Pirâmide de Comprometimento da Marca no 

Colaborador como resumo da sua contribuição que evoca que a disponibilização de informações 

de Marca junto do colaborador produzirá uma forte adesão do colaborador à organização. Os 

autores indicam que os colaboradores necessitam mais do que simples informação técnica, sendo 

necessário criar um ambiente de trabalho alinhado com a mensagem de Marca, através de 

formação, comunicação estruturada, entre outras ações, que transmita em profundidade o 
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conhecimento de Marca que se pretende disseminar. King e Grace (2008) advogam, ainda, que o 

impacto junto dos consumidores será positivo para organizações que adotam uma cultura de 

Serviço orientada para o colaborador ou «serviço interno».  

Fig. 12 - Pirâmide de Comprometimento de Marca no Colaborador 

 
Fonte: Traduzido de King e Grace (2008, p.370). 

Bravo et al. (2017, p. 4) inferem que uma Identidade de Marca bem gerida poderá “resultar em 
perceções, atitudes e comportamentos positivos das partes interessadas” e “contribui para uma 
vantagem competitiva sustentável e fornece uma base para a diferenciação”. Propomos assim que 

o Marketing Interno seja definido como estratégia de comunicação interna, indexada ao programa 

global de Gestão de Marca, que garanta a assimilação da promessa de Marca da organização 

junto dos colaboradores por forma a que estes estejam habilitados e comprometidos com a sua 

entrega junto do mercado. As organizações e a sua gestão de topo, devem, assim, implementar 

mecanismos para desenvolver a sua Marca de Empregador e capacitar a organização de maior 

vantagem competitiva.  

2.3.2  Marca de Empregador como antecedente da Gestão de Marca Interna 

“O empregador, como marca, representa um ativo intangível” (Biswas & Suar, 2016, p. 58.), 

existindo na mente dos colaboradores atuais e potenciais através de uma construção 

operacionalizada por boas práticas de Marketing e RH (Ambler & Barrow, 1996). Sharifabadi e 

Bideh (2016) indicam que a primeira referência ao termo de Marketing Interno surge nos finais dos 

anos 70 e afirma que este deverá preceder o Marketing Externo como fundação da mensagem a 

ser entregue pelos colaboradores ao mercado. 
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Ambler e Barrow (1996, p.186) definem Marca do Empregador como o “conjunto de benefícios 
funcionais, econômicos e psicológicos proporcionados pelo emprego e identificados com a 
empresa empregadora”. Os benefícios identificados pelos autores são comparáveis com os 

entregues ao consumidor de uma marca convencional: (1) funcionais – atividades e tarefas de 

execução úteis; (2) económicos – recompensas remuneratórias; (3) psicológicos – sentimentos de 

pertença, propósito e direção. Alshathry, Clarke e Goodman (2017) acrescem a este conceito a 

ideia de valor percebido pelo colaborador perante a Marca do seu empregador, que promove nas 

equipas internas a intenção de permanecer e potencia a vontade de ingressão de potenciais 

indivíduos. A diferença da Marca de Empregador e uma Marca entregue ao consumidor, reside 

essencialmente em dois pontos, tal como Backhaus e Tikoo (2004) mencionam. Especificam, 

também, que a marca do Empregador é comunicada a públicos internos e externos e representa a 

identidade de uma organização como um todo. Neste sentido, segundo os mesmos autores, uma 

estratégia de consolidação de Marca de Empregador promove a implementação de uma imagem 

favorável junto de ambos os grupos alvo, colaboradores e consumidores (Tanwar & Prasad, 2016). 

O departamento de RH é fulcral na implementação de uma estratégia orientada para o 

colaborador, considerando que a atividade de Marketing embrenhada na construção de Marca de 

Empregador é transversal a atividades como seleção, recrutamento e formação (Chernatony et al., 

2006; Preez & Bendixen, 2015). Sob a hipótese de que o capital humano é agregador de valor de 

uma organização, presume-se que será através do investimento na equipa que se obterá 

desempenhos superiores (Backhaus & Tikoo, 2004). A Marca do Empregador enquanto “estratégia 
de recursos humanos que adota princípios de marketing” (King et al., 2012, p. 272) presume que 

os RH,  “guardiões valores da marca em serviços” detenham um entendimento sobre a Marca 

abrangente e consigam disseminar a sua mensagem para as diversas atividades da organização 

(Chernatony et al., 2006, p.832). 

A premência desta questão eleva-se sob o pressuposto de que “a atração e retenção de talentos 
tornaram-se uma prioridade” dada a perceção que estes são “um facilitador competitivo primário 
de um negócio” (Biswas & Suar, 2016, p. 58, p.57). Contudo a vantagem competitiva apenas pode 

ser obtida se a equipa interna se mantiver estável (Backhaus & Tikoo, 2004). King et al. (2012) 

referem que a noção de Marca de Empregador é componente intrínseca de uma organização para 

atrair colaboradores competentes da sua concorrência no mercado de trabalho. Os benefícios 

adjacentes à construção de Marca de Empregador são superiores a longo prazo se se considerar 

que a retenção de talentos no seio da organização melhorará a sua Marca (Aldousari et al., 2017). 

Preez e Bendixen (2015) concluem que a Marca sairá reforçada por intermeio de uma 

comunicação interna, formal e informal, que gera reconhecimento e compreensão sobre a 

Identidade da Marca nos colaboradores. É fundamental que os colaboradores detenham mais do 

que informação e até conhecimento, mas também tenham a motivação e confiança para colocar o 
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esforço (extra) na entrega da Marca da organização (King & Grace, 2009), ou seja, do seu 

empregador. Os atributos de Marketing de uma organização – proposta de valor do colaborador, 

condensada na sua Marca de Empregador, incluem os resultados financeiros e não financeiros 

entregues aos colaboradores (Biswas & Suar, 2016) e que implicam a transposição de uma 

imagem clara sobre o valor e experiência enquanto colaborador para todos (Tanwar & Prasad, 

2016). Cabe, assim, à organização estruturar a sua Identidade de Marca com vista a construir uma 

Marca de Empregador sólida e garantir a sua implementação transversal pela equipa interna e 

obter reconhecimento de públicos externos através de uma Gestão de Marca Interna eficaz. 

“Promover bons relacionamentos entre organização e consumidores envolve, assim, 
necessariamente os colaboradores” (Ambler & Barrow, 1996, p.185). 

2.3.3  Perspetiva de Marca no Colaborador e Gestão de Capital de Marca e 

Capital de Marca baseado no Colaborador 

Quando se refere a Marca Interna, Marca de Empregador e Capital de Marca baseado no 

Colaborador, é igualmente relevante evocar o conceito emergente de Marca do Colaborador. O 

exposto faz anunciar que Marca no Colaborador é o conjunto de imagens entregues ao mercado 

por parte dos colaboradores de uma organização (Mangold & Miles, 2007 citado em Kashive & 

Tandon Khanna, 2017). Mangold e Miles (2007) mencionam, também, que o estado positivo ou 

negativo da imagem entregue pelos colaboradores depende da sua compreensão e motivação 

perante a Marca. Por conseguinte, a evolução sobre o contrato psicológico que este detenha com 

a organização influenciará o resultado da respetiva entrega de promessa de Marca (Kashive & 

Khanna, 2017). Segundo Theurer, Tumasjan, Welpe e Lievens (2016), os construtos de Marca no 

Colaborador e Marca do Empregador são diferentes e detêm implicações diferentes, considerando 

que o primeiro é fruto de comportamentos e o segundo de um valor gerado.  

Não se aborda em detalhe este assunto, contudo a referência é relevante por forma a dar 

conhecimento da abrangência e interesse em torno do assunto debatido nesta investigação. 

Assumimos para este estudo, que as organizações no programa de Gestão de Marca, devem criar 

uma base que indicamos como sendo a Marca no Colaborador, por forma a que a Marca existente 

no indivíduo coincida e seja consensual com a cultura e Marca esperada pelo consumidor. 

O conceito de Capital de Marca, como já referido acima, e cuja atenção na literatura tem sido 

essencialmente sobre o foco no consumidor e na componente financeira, deverá acrescer à 

discussão a perspetiva de construção de valor sob a perspetiva do colaborador, justificada 

anteriormente também. Se o Capital de Marca baseado no Consumidor é fruto do conhecimento 

que este detém sobre uma Marca e é resultado das associações criadas na sua mente (Keller, 

1993), o mesmo acontecerá com o Capital de Marca baseado no Colaborador. Medir Capital de 

Marca baseado no Colaborador é difícil dado que se trata de avaliar atitudes e comportamentos, 
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tal como acontece junto do consumidor. No entanto, é, também, preponderante, pois será através 

deste comprometimento de Marca por parte dos Colaboradores que se consegue garantir a 

coesão e coerência na entrega da Marca ao mercado (King & Grace, 2010). Ao consideramos que 

os comportamentos de Marca auxiliam na previsão sobre qual a orientação dos colaboradores 

(Kashive & Khanna, 2017), particularmente na entrega de promessa junto do consumidor do 

Serviço subjacente (Bravo et al., 2017), é crucial reconhecer a natureza relacional deste produto 

que é um «emprego» (Alshathry et al., 2017). 

O modelo de King e Grace (2010) de avaliação de Capital de Marca baseado no Colaborador, 

cujos construtos são apresentados na Tab. 2. Este modelo foi validado empiricamente pelos 

autores e é referenciado na literatura (King et al., 2012; Piehler et al., 2018; Preez & Bendixen, 

2015; Theurer et al., 2016). Os autores evocam que o Capital de Marca baseado no Colaborador é 

medido pelos seus benefícios, sendo estes: comportamento de cidadania de marca, satisfação de 

colaborador, intenção em permanecer e passa-palavra positivo. Como antecedentes diretos destes 

benefícios indicam que a clareza de papel e o comprometimento de marca são fundamentais. 

Como base para alcançar os benefícios evocados, os autores referem como fundamental a 

geração de informação e a disseminação do conhecimento, assim como, anteriormente, dever-se-

á promover um conceito de diálogo aberto («openness») composto por socialização 

organizacional, suporte de gestão, envolvimento dos colaboradores e atitude dos colaboradores 

perante o seu emprego, que presumem uma recetividade e orientação para as relações por parte 

da organização. É igualmente antecedente de todos estes construtos o designado de fator «H», 

que presume que a organização promova o respeito, a cooperação, o incentivo de alcance de 

objetivos comuns e uma comunicação aberta (King & Grace, 2010) (Fig.31). O modelo de Capital 

de Marca baseado no Colaborador adota o paradigma de psicologia cognitiva, procurando 

compreender de forma mais real como os processo cognitivos são realizados no seio das 

organizações por parte da sua equipa (King & Grace, 2010). 

É, assim, objetivo do Capital de Marca baseado no Colaborador, perceber qual o resultado 

produzido pelo conhecimento, atitude e comportamento do colaborador perante a mensagem que 

a Marca transporta internamente (King & Grace, 2009), avaliando qual o alinhamento que os 

colaboradores detêm perante a Identidade da Marca da organização (Kashive & Khanna, 2017). 

Se a criação de valor existe durante o processo de entrega de Serviço e cabe à organização 

facilitar esse mesmo processo junto do consumidor (Grönroos, 2017) e se o capital humano 

representa uma fonte de competitividade a longo prazo (Iyer et al., 2018), assume-se que o 

resultado gerado com o consumidor produzirá resultados de maior produtividade para a 

organização (Tanwar & Prasad, 2016).  
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Este é o foco do programa de Gestão de Marca Interna, garantir retorno de valor para a 

organização através da prestação de Serviço orientado para o mercado, também este interno   

(Fig. 13). 

Fig. 13 - Gestão de Marca Interna 

 
Fonte: Elaboração própria. 

2.4  Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de Marca 

Ao longo da discussão apresentada até este ponto da investigação muitas são as expressões sob 

as quais se evoca a importância da Marca na criação de valor para as organizações. O consenso 

em relação às nomenclaturas e a diversidade de novos construtos que estão a surgir não 

permitem uma abordagem incisiva, mas obrigam a evocar os conceitos por forma a garantir a 

compreensão plena do modelo proposto (Fig. 14). 

Grönroos e Ravald (2011) indicam que apenas podem existir co-criação caso exista interação 

direta entre colaborador e consumidor. Acrescem, contudo, que para que os colaboradores 

possam assumir o seu papel de entrega de promessa de Marca devem agir como PTM’s e para tal 

é necessário uma gestão com foco no Marketing interno. Para esta investigação, assumimos que o 

contacto do colaborador, ainda que indireto, produzirá efeitos na entrega de Serviço e na perceção 

do consumidor sobre a Marca. Pelo que, assumimos que a entrega de produto, quando tal for o 

caso, acontece sempre indexada a um processo de Serviço, no qual o consumidor participa, pelo 

que co-cria valor. A súmula de tarefas necessárias para efetuar esta entrega, é a proporcionada 
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pela equipa integral produtora de uma sequência de atividades, cada uma com a sua proporção de 

valor e que tem sempre como destino proporcionar o cumprimento da expectativa do consumidor 

perante a Marca. O retorno obtido é evidentemente o valor efetivo trazido para a organização e a 

sua posição de mercado, que se presume superior em vantagem competitiva se cumprir o ciclo 

proposto no Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de Marca (Fig.14). 

Fig. 14 - Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de Marca 

 

Fonte: Elaboração própria. 

É com a intenção demonstrar uma visão holística do que consideramos envolver a Gestão de 

Marca Interna, sob a assunção de que este é um ponto fulcral na obtenção do sucesso para as 

organizações. A nossa proposta de modelo, sustenta teoricamente a pertinência da investigação 

proposta. É nossa pretensão participar na construção da resposta para uma pergunta muito 

pertinente e com a qual concordamos em pleno: “Então, como alguém constrói uma marca forte? 
Através da coerência total de tudo o que faz, o que lhe permite emergir do grupo de concorrentes” 

(Kapferer, 2008, p. 208). Face ao exposto, consideramos evidente que o Capital de Marca 

baseado no Colaborador é um importante componente da Marca, particularmente sob a perspetiva 

interna. Permanece, contudo, a questão: será possível construir indicadores tangíveis e 

mensuráveis do que envolve esta perspetiva e o contributo que o Capital de Marca baseado no 

Colaborador proporciona? Procuraremos, de seguida, responder a esta questão.  
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3. Estudo de Caso: Apresentação da Organização 

A organização alvo da análise opera no setor da construção2 com produção industrial em território 

nacional desde 1990. Está integrada num grupo internacional do mesmo setor e posiciona-se 

como líder mundial na sua atividade. Apesar de se tratar de uma organização de cariz industrial, 

assenta o negócio na disponibilização de Serviço, centrado na oferta de soluções de qualidade 

com elevada proximidade com os seus clientes e acompanhamento das suas necessidades.  

A estratégia comercial é orientada em dois eixos: venda direta e notoriedade de mercado. O eixo 

de venda direta implica que toda a rentabilidade financeira efetiva é obtida através da 

comercialização dos seus produtos a distribuidores, armazenistas e construtores. O eixo de 

notoriedade de mercado não se reflete em venda efetiva, contudo, implica, por um lado, a 

construção de relações de prescrição com entidades comerciais que colocam os seus produtos na 

primeira linha de escolha em relação à concorrência e, por outro lado, a edificação dos valores e 

promessas de Marca junto do consumidor, promovendo a organização e potenciando-a como 

escolha inicial por parte destes.   

Para desenvolver a sua atividade conta com uma média de aproximadamente 170 colaboradores 

desde 2011 e um elevado sentido de sustentabilidade de negócio a curto, médio e longo prazo. 

Para garantir a evolução e o seu crescimento, investe continuamente no desenvolvimento e 

implementação de processos de nível de eficácia elevados, tais como são exemplo as 

certificações em normas como ISO 9001 (Qualidade), ISO 18001 (Segurança) e ISO 14001 

(Ambiente) e a integração no quadro internacional do World Class Manufacturing, programa que 

promove a redução de custo e cujo principal propósito é a eficiência máxima de todos os 

processos internos, conforme poderá ser analisado em detalhe adiante neste documento. 

Para atingir os seus objetivos conduz a sua estratégia de vendas com o intuito de manter e 

consolidar a sua posição enquanto líder de mercado, através de uma equipa comercial com 

elevado grau de conhecimento técnico e capacidade de construir soluções adequadas aos 

problemas do consumidor, de uma presença de Marca forte e de uma comunicação robusta e 

constante junto destes, sejam consumidores diretos ou indiretos, adaptando as ferramentas e 

meios conforme o público-alvo que estiver em causa e respetiva mensagem de promessa e valor 

da Marca. Aposta, ainda, na competência e conhecimento da sua equipa interna, de forma 

transversal a todos os escalões hierárquicos, funções e responsabilidades, com um programa de 

RH alinhado com a estratégia global, objetivos funcionais das tarefas e necessidade de formação 

e de desenvolvimento pessoal, personalizado para cada colaborador, promovendo uma gestão de 

carreira eficaz e com elevado nível de fidelização dos seus colaboradores. 

                                                        
2 Por razões de confidencialidade e a pedido da organização, a mesma não é identificada. 
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Orgulha-se, também, de promover a inovação através dos programas de investigação científica 

que permitam o desenvolvimento de novas soluções, com vista a melhorar a eficácia do seu 

processo industrial e disponibilização de Serviço, a eficiência dos edifícios que detenham a 

aplicação dos seus produtos e o aumento da rentabilidade para o negócio dos seus clientes e, por 

conseguinte, para a própria organização. 

Sublinha-se a importância de conceito de Serviço para a obtenção de resultados, ao agregar à 

venda dos produtos um conjunto de soluções que permitem o posicionamento da Marca além do 

simples processo industrial. Todas as ações desenvolvidas com o mercado promovem confiança, 

evocando uma distinção da concorrência pela construção de uma reputação sólida e de elevado 

nível de credibilidade. 

No seguimento da apresentação do estudo de caso, serão detalhados alguns dos pontos 

mencionados teoricamente de forma a que, posteriormente, seja possível retirar as conclusões 

necessárias no contexto da investigação. A apresentação exposta enquadra as orientações 

estratégicas da organização até ao final de 2015, tendo existido alterações de mensagem a partir 

de 2016, pese embora não revela alterações de fundo no alinhamento estratégico como se pode 

observar na manutenção da sua mensagem de missão: “Proporcionar, aos profissionais da 
construção, soluções que tornem o seu trabalho mais fácil, mais económico e mais seguro” (em 

Manual de Acolhimento 2014 e website da organização). 

3.1  Evolução financeira e de sustentabil idade 

A organização em estudo, tal como afirmado anteriormente, integra um grupo internacional com 

negócios no setor da construção e cujo resultados demonstram um elevado sentido de 

sustentabilidade ao longo do tempo, conforme pode ser observado na Fig. 15 e em detalhe no 

Anexo I – Resultados Financeiros: evolução financeira e de sustentabilidade, até ao ano de 2016, 

por indisponibilidade de dados de 2017. 

Fig. 15 – Proveitos Operacionais 

 
Fonte: SABi 
Notas: Unidade de media em Euros. 
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É relevante enquadrar alguns dados históricos pertinentes e que se antecipa que influenciem os 

resultados da investigação. Em Portugal, a organização conta com quase 30 anos de operações e 

até 2008 detinha dois centros de produção. Nesse ano, são integrados três centros de produção 

dispersos pelo território nacional, em consequência da aquisição internacional de outro grupo da 

mesma área de negócio. Este processo implicou uma reestruturação da equipa de RH 

transversalmente a todas as áreas, integrando todos os novos colaboradores cuja intenção fosse 

permanecer na estrutura. 

Desde 2008 foi desenvolvido um largo esforço de comunicação de Marca e da estratégia da 

organização por forma a que todos os novos colaboradores com origem na organização adquirida 

construíssem a sua relação com a Marca e com o propósito da organização, agora sua 

empregadora. Culturalmente, os esforços ao longo do tempo trouxeram frutos, contudo tal apenas 

pode ser constatado em contexto do conhecimento da observação e validação da organização 

perante a informação aqui exposta, como explicado adiante, dado que os dados recolhidos e em 

análise nesta monografia incluem todos os colaboradores integrados neste contexto. 

Com a grande crise financeira mundial e a influência que esta deteve no setor da construção, a 

organização em análise sofreu uma diminuição nos seus resultados cujo reflexo fez-se notar 

particularmente em meados de 2011 e 2012. Tal obrigou a uma total reestruturação da estrutura 

de RH, com uma diminuição acentuada da equipa num total de  27 de colaboradores no período 

de 2011 a 2013 (Fig. 16). A situação financeira e os riscos associados com a instabilidade do 

mercado em geral obrigaram, ainda, a organização a avançar com uma diminuição de benefícios 

financeiros disponibilizados até à data, cujo reflexo foi sentido transversalmente por todos os 

colaboradores. O retorno destes benefícios apenas acontece em 2015 e o aumento relevante da 

equipa através da contratação de novos elementos no ano de 2016, com o aumento da equipa 

com 7 novos elementos. 

Fig. 16 - Número de Colaboradores na Organização 

 
Fonte: SABi 
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A observação da Fig.I.1 do Anexo I, é possível verificar uma evolução clara e positiva dos rácios 

de rentabilidade da organização em 2008, resultante da integração dos referidos três centros de 

produção. Todavia, verificamos uma quebra abrupta entre 2010 e meados de 2012, fruto da crise 

financeira, o que obrigou à diminuição do número total de colaboradores e ao corte de benefícios 

financeiros que poderá ter impactado na perspectiva dos colaboradores sobre a organização e, 

consequentemente, sobre a sua Marca. Contudo, a organização recuperou fortemente quer em 

termos de rentabilidade (Fig.I.1), quer em termos operacionais (Fig.I.2), ou até mesmo em termos 

de estrutura (Fig.I.3) entre 2013 e 2016. Estas recuperações permitiram à organização retomar os 

benefícios financeiros referidos anteriormente e retomar o crescimento da sua equipa de RH com 

a integração de novos elementos em 2016. Por esta razão também verificamos uma ligeira 

constância nos rácios por colaborador (Fig.I.4) entre 2015 e 2016. 

Ainda no final de 2016, foi alienado o último centro que ainda se mantinha parte integrante e 

originário do processo de aquisição já mencionado, cujas razões de estratégia de negócio não são 

relevantes para esta investigação. Não obstante, tal é importante mencionar dado que justifica a 

descida acentuada no número de colaboradores contabilizados no final do ano de 2017. Apesar 

dos esforços de construção de Marca neste centro e de algum sucesso na integração deste 

centro, é importante notar que a equipa de RH da organização detém a convicção de que a 

alienação do centro supramencionado não afetou o resultado global da equipa como um todo, nem 

o respetivo alinhamento estratégico. Esta convicção baseia-se no facto de que o centro em causa, 

dado tratar uma área de negócio díspar dos restantes pólos de produção, deter orientações 

especificas próprias. 

A estratégia de comunicação de Marca e respetiva comunicação interna também foram alvo de 

mudança no ano de 2016. Nesse ano foi introduzida uma renovação da Marca da organização e 

das suas mensagens de Marca. Esta renovação é vista como uma evolução do propósito da 

Marca. Também a estratégia de comunicação interna realinha o seu foco com uma orientação 

fundamentalmente para a Marca do grupo, com o intuito de no futuro ser possível obter um 

alinhamento internacional dos valores de Marca de grupo e subsequente das Marcas das 

organizações em todas as equipas, independentemente da sua localização geográfica e 

particularidades culturais adjacentes.  

Apesar de todas as alterações e mudanças referidas, o alinhamento estratégico da organização 

mantém-se, ainda que comunicado sobre novos parâmetros. Conforme apurado junto da equipa 

de RH da organização em estudo, a análise subsequente deverá considerar que o conceito de 

Marca é observado como ferramenta de construção de uma cultura que engloba todas as ações, 

diretamente ou indiretamente envolvidas com a componente de comunicação tradicionalmente 

associada às ferramentas de Marketing e de comunicação interna, assim como outras ações do 

quotidiano e estruturais onde se fazem prevalecer os valores que esta transporta. 
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3.2  Enquadramento da escolha da organização para o caso de 
estudo  

Em consonância com a pertinência do estudo em destaque, foi necessário encontrar uma 

organização que detivesse investimento equivalente, em tempo e em recursos operacionais e 

financeiros, entre o programa de marketing, incluindo neste ponto o desenvolvimento de Marca, e 

o programa de RH de modo a ser possível comparar de forma direta os resultados de cada um 

individualmente e o alinhamento entre ambos.  

A razão primordial para a escolha da organização em análise recai no facto de que esta não só 

deter este equilíbrio, como também, defende equitativamente a importância estratégica de ambos 

os programas, alinha a sua implementação tática no terreno com a estratégia global da 

organização e promove a congruência entre as ações e discursos dos programas mencionados.  

Outro argumento, considerado igualmente válido e importante para a aplicação de uma 

metodologia de investigação mista, como foi descrito anteriormente, foi a relação entre a nossa 

equipa de investigação e a organização, que remonta a mais de uma década de acompanhamento 

profissional nas áreas de desenvolvimento de comunicação interna e externa, através do 

fornecimento externo de Serviços no setor do design e gestão de projeto de comunicação. A 

estreita relação entre ambas as partes, permite, ainda, a recolha de informação e a garantia de 

fiabilidade da mesma, assim como, permite-nos a proximidade necessária com os elementos que 

afiançam a validade das constatações empíricas. 

Embora como equipa de investigação não possamos ser enquadrados enquanto observadores 

participantes3 (Lessard-Hérbert, Goyette, Boutin, & Reis, 2012, p.144), a sua experiência e 

proximidade com a organização, particularmente enquadrada com o tema em análise, concede a 

estes um conhecimento intrínseco sobre a organização que propicia a identificação sistemática da 

informação útil ao estudo. 

Tal como Martins (2008, p.25) sublinha “o pesquisador observador torna-se parte integrante de 
uma estrutura social (...), e para a qual não é apenas um observador passivo. Ao contrário, o 
pesquisador pode assumir uma variedade de funções dentro de um Estudo de Caso e pode, de 
facto, participar dos eventos que estão a ser estudados.” Nesta linha de entendimento, 

posicionamo-nos numa abordagem qualitativa como observadores participantes mas apenas de 

forma empírica, com uma posição reiterada pela confiança conquistada por parte dos elementos 

da organização (Martins, 2008). A constatação de factos sobre a organização é, assim, realizada 

                                                        
3 Durante o período de mais de 10 anos acima mencionado não foi efetuado o registo de factos e evidências para que estes 
possam ser tratados neste estudo com a cientificidade necessária. 
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com a participação ativa da organização em análise através de uma validação e aval formal pelos 

elementos da organização com a competência e autoridade necessárias para tal.  

3.3  Estratégia de Modelo de Negócio 

A organização que serve de objeto de estudo para esta dissertação assenta a sua estratégia em 

duas perspetivas, cujo foco varia essencialmente na origem da orientação mais conceptual, de 

dentro para fora, e operacional, do ambiente externo para o interno e que para aqui são 

denominadas respetivamente como: 1) «Posicionamento de Negócio» e 2) «Operacionalidade 

Industrial». 

Optou-se por enquadrar as duas perspetivas no estudo, dada a importância de ambas e por se 

considerar que as metodologias de implementação são complementares no que concerne ao 

objetivo, embora díspares quando se tangilibiza a sua execução no terreno. 

A grande diferença entre ambas, assenta nos pressupostos que para a perspetiva de 

«Posicionamento de Negócio», a organização assenta a sua orientação sob aspetos concetuais de 

grande abrangência e na qual estão definidas as diretrizes genéricas do que a organização tem 

para oferecer ao mercado e como o fará em consonância com o que mercado necessita. A 

perspetiva de «Operacionalidade Industrial» define qual a estratégia para potenciar a rentabilidade 

produtiva, com vista a aumentar a eficiência e a eficácia através da minimização máxima de 

custos, sem perder de vista as mesmas linhas gerais que são identificadas na perspetiva anterior. 

Abordar-se-á cada uma destas de forma mais detalhada de modo enquadrar o ponto de partida 

fulcral à discussão do estudo aqui em destaque, que, como pode ser observado no modelo 

concetual defendido: a estratégia da organização, ponto de início e de retorno da Cadeia de Valor 

da Co-criação e Identidade de Marca (Fig.14). 

3.3.1  Perspetiva de «Posicionamento de Negócio» 

A perspetiva de «Posicionamento de Negócio» enquadra a conceção do negócio e o entendimento 

sob o qual se pretende que a organização seja reconhecida, interna e externamente. Esta 

interpretação oferece as linhas gerais de orientação transversais a comportamentos, atitudes e 

prossecução de tarefas de quotidiano por todos os colaboradores da organização, ainda que com 

diferentes níveis de entendimento e de associações de Marca que se pretende criar na mente do 

consumidor. Estas orientações são disseminadas através do programa de Marketing e respetiva 

promessa de Marca para o púbico externo como são os clientes diretos e indiretos e do programa 

de RH para o público interno, ou seja, os colaboradores. 

Pretende-se que a perceção sobre os conceitos que a constituem seja transversal entre ambos os 

públicos e que a consonância entre sentimentos, discurso e notoriedade refletida seja elevada, por 
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se prever que tal trará crescimento e, logo, sustentabilidade à organização. As decisões 

operacionais nos diferentes departamentos e ações levadas a cabo têm por base conceitos de 

negócio chave como: 

• liderança - desenvolvida através de 4 eixos fundamentais como: foco no mercado, fomento 

da inovação, oferta de serviço com valor acrescentado e implementação de processos 

robustos; 

• eficácia e eficiência de processos – implementada pela aposta no programa de World 
Class Manufacturing (WCM) com o intuito de ser enquadrada no grupo de indústrias que 

são consideradas como exemplos de Excelência Industrial capazes de concorrer 

Mundialmente pelos resultados que conseguem alcançar; 

• compromisso da organização com o mercado - assente em ações que potenciam: 

o proximidade com os clientes - reforçada pela envolvência com os clientes e  pela 

imediação da rede de centros de produção; 

o oferta inovadoras de soluções e serviços - firmada pela pressuposição de 

disponibilização de serviços em vez de produtos que otimizem a produtividade, 

simplifiquem processos e proporcionem conforto ao clientes; 

o preocupação ambiental - ponto central de todas as decisões de investimento tangível 

por se considerar que a organização é parte integrante de uma circunstância para a 

qual também deve fazer parte da solução, minimizando assim o seu impacto no 

planeta, tanto quanto estiver ao seu alcance;  

o construção de serviço de valor acrescentado - inclui entregas rápidas, 

aconselhamento técnico, assegurar o acesso a documentação e informação técnica 

atualizada, garantir disponibilidade de produto no ponto de venda, qualidade no 

serviço ao cliente, acompanhamento e apoio em obra e formação técnica 

especializada. 

o segurança - enquanto forma de existir que promove o bem-estar geral e saúde em 

contexto laboral, para clientes, colaboradores e parceiros; 

o inovação - fator chave para o sucesso e assegurar a competitividade da organização; 

o coerência e ética - pilares da política de RH, na medida em que difunde os valores 

fundamentais da interação humana com vista à promoção do respeito de e por parte 

de todas as partes interessadas; 

o comunicação - enquanto componente fundamental à criação e manutenção de 

relações estreitas como todos os interessados e ao desenvolvimento de 

conhecimento interno; 

o pessoas - elementos chave na prossecução de um serviço de qualidade, sejam estes 

colaboradores diretos da organização ou parceiros externos que complementam o 

serviço da organização. 
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A perspetiva de «Posicionamento de Negócio» está intrinsecamente dependente, como já foi 

afirmado anteriormente, dos programas de Marketing e de RH. Neste sentido, apresenta-se, de 

seguida, as linhas gerais de ambos os programas que permitem uma compreensão mais 

aprofundada em relação aos conceitos acima descritos. Os detalhes a referir são parte integrante 

da perspetiva aqui descrita e refletir-se-ão, igualmente, na perspetiva de «Operacionalidade 

Industrial» na mesma medida que o sucesso destas for alcançado. 

• Programa de Marketing – promessa de Marca 

O investimento em comunicação, desenvolvimento de Marca e construção de fortes associações 

entre esta e o público-alvo são obtidas através de ações contínuas e estruturadas conforme os 

segmentos de mercado. Assentam toda a sua estratégia de imagem em valores simples e de 

quotidiano com os quais as pessoas conseguem identificar-se e promovem a Marca através da 

disponibilização de conteúdos que evocam a competência inerente à informação técnica 

disponibilizada e à acessibilidade desta para qualquer indivíduo, independentemente de ser cliente 

efetivo ou não.  

Promovem parcerias com os seus clientes, através de ações no terrenos entre as suas equipas 

comerciais e de assistência em obra através da disponibilização de formação prática para os 

usuários correntes dos seus produtos. Acompanham os prescritores das suas soluções, como 

arquitetos e gabinetes de engenharia, com amostras úteis para o trabalho de quotidiano e com 

uma incessante interação no sentido de encontrar as conclusões adequadas aos problemas de 

construção com os quais estes se deparam. 

Para além do referido, estabelecem relações com entidades de notabilidade científica ou outras 

organizações do grupo, de modo a obterem a tão almejada inovação para as suas soluções. 

Disponibilizam-se na criação de consórcios de investigação e parcerias com instituições de ensino, 

onde o conhecimento é o meio de difusão das competências e capacidades da equipa e soluções 

comercializáveis. 

O renome da Marca está, não só, associado à sua forte e constante presença no mercado, 

encontrada nos diversos locais de venda de produtos do setor da construção, como também, à 

credibilidade proporcionada pela sua integração no grupo internacional do qual faz parte.  

Para além de todas as ações de caráter comercial, trata-se de uma organização com uma atenção 

particular para a sociedade, com particular incidência para projetos de cariz social, tal como são 

exemplo as frequentes campanhas de reconstrução de espaços de apoio a entidades carenciadas, 

muitas vezes promovidas com a participação dos próprios colaboradores, entre muitas outras 

ações nas quais as suas soluções são elemento central, permitindo a construção de notoriedade 

para a Marca da organização. 
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É importante realçar que a organização não detém números passíveis de serem disponibilizados 

no contexto deste trabalho para enquadramento da importância da força da Marca da organização 

e do grupo a que está associada, contudo, pode ser afirmado, segundo informação recolhida junto 

dos elementos que as gerem para Portugal, que se tratam das Marcas do setor com maior 

relevância no mercado. Os dados internos observados mas para os quais não existe permissão de 

divulgação, demonstram que as mensagens associadas à Marca estão firmadas no mercado 

internacional. Estudos particulares sobre a Marca não foram realizados em Portugal, pelo que se 

procurará tirar ilações da investigação do estudo aqui apresentado. 

• Estratégia RH 

“O desempenho de cada um, reflete-se no negócio da organização” (em Manual de Acolhimento 

2014). 

As políticas de RH da organização, são concertadas com as orientações estratégicas que o grupo 

internacional, onde a organização se insere, defende como as adequadas para construir elos de 

ligação com as suas equipas, com vista a obter os resultados necessários independentemente da 

função ou hierarquia em causa. Internamente, promove-se uma cultura colaborativa assente em 

princípios éticos sólidos e transparentes transversais a todo o tipo de relações.  

O principal propósito da equipa de RH é desenvolver o compromisso dos colaboradores com a 

organização e capacitar as pessoas de níveis de competência técnicas e humanas diversificados 

capazes de colmatar os desafios de quotidiano da estrutura. Tem como objetivo de curto prazo 

atingir o patamar de «marca de empregador», certificação promovida pela entidade «Top 
Employer Institute», reforçando o programa de contratação e potenciando a mobilidade 

interempresas do grupo, nacional e internacionalmente. 

Aposta em valores como a diversidade, para o qual se destaca a multiculturalidade, a igualdade de 

género, a integração de minorias, a valorização dos elementos seniores e a integração de 

colaboradores portadores de incapacidade. Aposta, também, numa linha de princípios de 

comportamento e atuação nos quais se promove o compromisso profissional, o respeito pelas 

pessoas, a integridade, a lealdade e a solidariedade e o respeito pela legalidade, ambiente, saúde 

e segurança e direitos dos trabalhadores. 

Tal como transcrito dos seus documentos internos, a organização pretende ser “uma comunidade 
de empreendedores solidários” (em Procedimento de RH 2017). Sublinha-se a sua vocação para a 

orientação dos colaboradores a longo prazo, potenciando o seu desenvolvimento profissional e 

pessoal, através de programas de recrutamento, formação, desenvolvimento de competências, 

gestão de carreira e condições de trabalho que permitam alcançar os objetivos de ambas as 

partes.  
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A política de RH “foi construída ao longo do tempo sobre uma longa tradição de respeito pelos 
homens e mulheres, do diálogo social com os seus parceiros e de uma cultura de promoção 
interno” (em Procedimento de RH, 2017). Aposta, assim, em soluções de gestão de RH de 

diferenciação de capacidades na organização através deste investimento nas suas pessoas, pois 

prevê que são elas a força, inteligência e o verdadeiro elemento de distinção da concorrência tal 

como destacam quando afirmam que “os produtos, a tecnologia e os processos produtivos são 
simples, quando comparada com outras empresas mais complexas, por isso, são as pessoas que 
fazem a diferença” (em Manual de Acolhimento, 2014). 

Investe com bastante afinco na promoção da Marca e tudo o que a transporta, como as 

promessas, soluções e atitudes, através de projetos contínuos de comunicação interna e na 

disponibilização de ferramentas que tornem toda a informação necessária à função acessível e de 

simples compreensão, como potenciadora de eficácia e eficiência e clarificação do papel de cada 

um no seio da organização. No seio do grupo internacional e na organização em causa,    

defende-se a comunicação como prioridade estratégica pois, tal significa “respeitar e por 
conseguinte partilhar reconhecimento pela partilha de informação” e perspetiva-se que “o sucesso 
das suas relações diárias e o impacto das mesmas na organização depende em grande parte da 
capacidade de manter uma comunicação eficaz e ativa entre si” (em Manual de Acolhimento, 

2014). 

Dada a importância estratégica do foco a ter no mercado e no cliente, enfatizam a mensagem de 

que é de extrema relevância que os colaboradores em contato direto com o cliente promovam as 

promessas da Marca e compreendam as suas necessidades, antecipando a resolução de 

problemas e disponibilizando soluções para os mesmo. Na comunicação com este salientam ainda 

que “considerando a nossa necessidade de inovação, a nossa orientação para o cliente, e a nossa 
procura da excelência, valorizamos pessoas com excelente relação interpessoal, capazes de 
trabalhar em equipa, abertas a outras culturas, e prontas para a mudança” (em Manual de 

Acolhimento, 2014). 

Através de fortes investimentos no desenvolvimento da Marca interna, conseguidos por intermeio 

de ações de formação especificamente dirigidas para tal, posiciona a estratégia global com o 

objetivo de alcançar a “liderança mundial no mercado global, fornecendo soluções inovadoras, 
para alcançar os desafios de crescimento, energia e ambiente (desenvolvimento sustentável)!” (em 

Manual de Marca, 2009), em que global, aqui, adquire um significado próprio que pretende 

representar todos o(s) local(ais) do grupo e organização onde as pessoas vivem, trabalham e 

passam tempo. 

A organização orgulha-se, assim, de deter uma cultura organizacional firmada em valores fortes e 

fortalecida pelas relações estreitas de quotidiano entre colegas, nacional e internacionalmente, 

possível pela rede de comunicação interna e disponibilização constante de informação a todos os 
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intervenientes da organização, conseguida pela partilha acima mencionada e pela criação de 

ideias como fator chave para se destacar como líder. 

Pelo exposto, é perceptível que as relações mantidas entre organização e colaboradores fortificam 

a Imagem de Marca e potenciam a incorporação de valor na organização enquanto consequência 

do Capital de Marca baseado no Colaborador, evidenciando a importância do mesmo para o todo 

e no desenvolvimento e crescimento da organização. 

3.3.2  Perspetiva de «Operacionalidade Industr ial» 

O World Class Manufacturing, doravante designado por WCM, é um programa que visa a 

excelência operacional na indústria e cuja intenção é organizar as prioridades estratégicas da 

organização com vista a alcançar um desempenho superior e a potenciar a rentabilidade desta. Os 

princípios desenvolvidos neste âmbito deram lugar às categorias desta investigação sobre o nome 

«Operacionalidade Industrial». 

Nascido nos princípios do pensamento Lean e na Gestão da Qualidade Total, a implementação do 

WCM almeja a diminuição máxima de perdas como meio para atingir a excelência ao nível da 

eficiência e eficácia dos processos operacionais da organização. O seu objetivo é obter o máximo 

de proveito através do mínimo de custos possível em cada processo, focando-se, assim, não nos 

resultados finais, mas nos desvios negativos de cada um destes. Em última instância e de forma 

mais simplista, o WCM tenciona eliminar ou diminuir custos sobre todos os elementos e/ou fases 

do processo que o cliente não valorize e por conseguinte não podem ser considerados como valor 

do produto e/ou serviço.  

O sistema é baseado na análise de indicadores mensuráveis criados no seio da organização e 

alinhados com a estratégia da mesma, por forma a garantir a tangibilidade da avaliação de cada 

processo e que permitam a identificação dos pontos valorizados pelo consumidor, passíveis de 

gerar retorno financeiro. Mais do que analisar os dados finais e resultados globais, o programa em 

causa questiona os factos e as diversas etapas que constituem um processo da organização com 

início na perspetiva do consumidor e término no primeiro momento interno do processo em causa 

para o qual exista investimento financeiro, passando por todas as fases que o constituem. Esta 

análise é realizada com recurso à ferramenta de Mapeamento de Fluxo de Valor (Value Stream 
Mapping), tornando possível enquadrar, deste modo, a perspetiva do consumidor como prioritária, 

incluindo na mesma todos os processos internos da sua origem ao momento final de entrega da 

promessa de valor. Ao questionar os factos sob este prisma, consegue-se perceber, como 

mencionado, o que é considerado criação de valor na perspetiva do consumidor e o que são 

perdas, por não permitirem a recuperação do custo indexado. É importante, ainda, entender que 

por custo entende-se todas as perdas tangíveis e tempo operacional desnecessário que produza o 

prejuízo no decorrer do processo, tudo sob a perspetiva acima referida.  
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Tipicamente, o quadro WCM é constituído por três níveis: no topo, a visão, por sua vez assente 

em pilares que representam os grandes objetivos a alcançar, e na base, as fundações que 

alimentam todo o sistema (Fig. 17). 

Fig. 17 – Templo World Class Manufactoring  (WCM) 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em informação obtida junta da organização em estudo de caso. 

Nesta linha de entendimento e para o estudo de caso, o quadro WCM da organização é composto 

por uma sequência de decisões estratégicas com a finalidade de atingir a Excelência Operacional 

e a Satisfação do Cliente, que no fundo se resume como a sua Visão.  

Nas fundações do programa encontram-se no primeiro degrau a «padronização, o modelo de 5S, 

a autonomia e a gestão visual de processos» e no segundo degrau o «envolvimento das pessoas 

e o foco na melhoria» como fatores primordiais para alcançar a excelência. A implementação de 

qualquer programa, independentemente de qual a abordagem, não é possível sem a consolidação 

dos patamares acima mencionados. Estes significam, organização e método, estruturação das 

equipas, autoconhecimento interno e capacidade de contestar quaisquer dogmas instituídos até à 

data. 

O terceiro degrau das fundações, implica a recolha e a tomada de consciência do estado de arte 

da organização, a definição do nível de excelência a alcançar, bem como a sua tangibilização. 
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Para o caso em estudo, a organização realizou um benchmarket interno que consiste na 

identificação dos melhores resultados obtidos nas mais diversas organizações do grupo 

internacional em cada processo de relevância. Cada centro produtivo localmente deve definir a 

sua estratégia, considerando que para cada projeto deve alcançar um mínimo de 85% de 

resultados e minimizar até um máximo de 15% de perdas para cada processo. Estes objetivos são 

indexados ao que se denominou como pilares do programa WCM. 

A realização do benchmarket acima mencionado é concretizada através de um algoritmo 

denominado de cost deployment que estratifica as perdas em uma unidade financeira (para o caso 

em euros). Deste modo, a organização consegue compreender de forma objetiva qual o ponto de 

situação em que está e quais as áreas onde necessita atuar de forma mais emergente e/ou 

aquelas em que tem condições para obter sucesso mais rapidamente. O algoritmo em causa é 

baseado num conjunto de indicadores - KPIs (Key Process Indicators) - que permitem o 

acompanhamento transversal e a comparação real e tangível com os resultados do benchmarket, 
complementado pelo indicadores de perdas – OPIs (Operation Process Indicator), foco central da 

implementação do programa WCM. Acresce ainda, o facto de que para alcançar uma gestão de 

excelência implica considerar o fator tempo como elemento fulcral à competitividade e 

rentabilidade de uma organização e, logo, como elemento implícito na aplicação de metodologias 

do programa aqui descrito. 

A estratégia da organização deve iniciar sempre pelo pilar de «saúde e segurança, 

independentemente de outras escolhas. Deve, ainda, incluir um mínimo de 4 pilares para iniciar a 

implementação de um programa WCM.  Para o caso em estudo, a organização definiu como 

prioritários não só o pilar «saúde e segurança», já mencionado, mas também os pilares 

«confiabilidade», «eficiência industrial», «qualidade e controlo de processos» e «foco no cliente e 

serviço». Para alcançar os objetivos de cada pilar é necessário definir qual o enquadramento 

estratégico temporal, se curto (1 ano) ou médio prazo (3 anos), e definir alguns aspectos tais 

como:  

• qual a equipa de liderança de projeto (até um máximo de 4 pessoas); 

• quais os processos necessários a rever; 

• quais os recursos necessários para alcançar os resultados esperados (investimento 

financeiro, custos de implementação, equipamentos, materiais, mão-de-obra e tempo); 

• quais os métodos a aplicar de entre 2 tipos: 

o metodologia kaisen – transversais entre fundação e pilares, mas aplicado 

essencialmente nos projetos iniciais, 

o e/ou rotas WCM – aplicados apenas para os pilares dado o nível de complexidade e 

dificuldade de implementação e definem a estrutura de passos baseada na 

experiência adquirida e que permitem alcançar objetivos exigentes até 100 dias. 
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A edificação de cada pilar depende do nível de estabilidade das fundações do programa, da 

fiabilidade dos dados e da capacidade da organização manter e adaptar o rumo estratégico 

definido conforme as circunstâncias envolventes. O objetivo de cada pilar é melhorar a 

organização em causa numa determinada área e o seu desempenho é medido conforme a 

minimização das perdas destes. Para cada pilar é constituída uma missão, definido uma estratégia 

de implementação através do denominado road map e aplicada uma rota WCM, também 

intituladas rotas para a excelência. 

Para o estudo em causa e após tomada de conhecimento da importância do programa WCM no 

seio da organização em análise, considera-se pertinente a comparação direta dos dados 

recolhidos nos questionários de satisfação a colaboradores. Para tal, são consideradas categorias 

os 8 pilares e 2 dos degraus pertencentes às fundações e para os quais se apresenta o 

enquadramento definido no Anexo VI – Categoria «Operacionalidade Industrial». 
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4. Metodologia e Dados 

O presente ensaio recorre à estratégia de estudo de caso por “possibilitar a penetração na 
realidade social, não conseguida plenamente pela investigação quantitativa” (Martins, 2008, p. 9). 

Tal como mencionado, escolhemos a metodologia de estudo de caso com vista a analisar o 

impacto das ações juntos dos colaboradores referentes à estratégia da organização 

implementadas através dos programas de RH e de Marketing, pela valorização da Marca e 

conteúdos de orientação de negócio. Para tal, utiliza-se um método de investigação misto 

recorrendo a técnicas de análise qualitativa e quantitativa em simultâneo (Coutinho, 2011; 

Lessard-Hérbert et al., 2012). 

Esta tarefa foi realizada em consonância com os responsáveis da organização em análise para o 

presente ensaio. Consideramos, conjuntamente, abordar a investigação com recurso a 

ferramentas internas correntes e cujo propósito é produzir informação de gestão útil e assertiva. As 

razões que conduziram a esta decisão prendem-se com o enquadramento da organização numa 

estrutura empresarial internacional de magnitude considerável e para a qual as ferramentas em 

causa são resultado de um trabalho integrado e de continuidade e sob os quais não existiu 

qualquer hipótese de interferência.  

Dada a pretensão do presente estudo de trazer à luz do conhecimento informação pragmática, 

analisando-se conhecimento gerado pela empresa em contexto real, julgou-se ser melhor abordar 

a investigação com recurso a estas ferramentas ao invés de construir outros instrumentos de 

recolha de dados cuja origem seria sustentada pela revisão bibliográfica. Neste sentido, 

considerou-se pertinente conduzir a análise em duas abordagens, gerando duas hipóteses de 

sistematização de KPI’s. Para a primeira hipótese recorreu-se ao tradicional método de 

investigação científica de construção de categorias por forma a tornar quantificável a 

sistematização de dados qualitativos da organização. A segunda hipótese pretende corroborar a 

primeira, mas sob pressupostos científicos. Perspetivamos que a conjugação das duas análises 

colmatam a limitação de não ser possível interferir com a recolha de dados e minimizam o risco de 

subjetividade própria de uma investigação qualitativa. A ambição adicional de contribuir de forma 

profícua e passível de operacionalização no quotidiano da organização reitera a escolha do 

processo de recolha de dados e sublinha o caráter prático das decisões metodológicas. No final 

deste ensaio poder-se-á avaliar algumas das possíveis abordagens futuras e implicações para a 

gestão, assim como compreender em maior detalhe as limitações do presente ensaio.  

4.1  Paradigma da investigação 

A proximidade com as organizações antecipa a urgência de investigação no âmbito aqui 

apresentado, assim como reitera a relevância do tema em torno da criação de valor efetivo para 
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estas. A mensuração do valor da Marca, ou seja do Capital de Marca, tornou-se primordial para a 

real compreensão do modelo de negócio de uma organização, uma vez que é, hoje, um dos ativos 

mais valiosos, apesar da sua forma intangível (Nader et al., 2012; Srivastava, 2015). “A gestão 
lucrativa da marca exige o desenho e a implementação bem-sucedida de um sistema de medição 
do Capital de Marca. Crucial para o desenvolvimento do sistema é a compreensão de como o 
valor da marca é criado” (Keller & Lehmann, 2003, p. 27). 

No seguimento do sublinhado por Piehler, Grace e Burmann (2018, p.2), destaca-se a importância 

de contribuições que defendam a importância da Gestão de Marca Interna como forma de 

acrescentar valor ao conhecimento científico sobre o tema. Primeiro, com o objetivo de validar a 

relevância da Gestão de Marca Interna para a Gestão da Marca e o sucesso da organização, o 

estudo de caso pretende demonstrar que os programas de Marca internos bem-sucedidos 

garantirão um alinhamento de negócios mais forte com as partes interessadas dentro da 

organização e, portanto, uma maior probabilidade de obter um melhor desempenho financeiro. 

Segundo Louro (2000) a aferição do grau de cumprimento dos objetivos de Marca é relevante para 

avaliar o desempenho organizacional. Em segundo lugar, a organização escolhida é, como foi 

demonstrado, uma organização internacional de fabricação industrial B2B com um forte foco na 

área de Serviços. Em terceiro lugar, destaca a importância das organizações em construir 

instrumentos de medição práticos e pragmáticos que permitam a avaliação do investimento na 

Gestão de Marca Interna (Chernatony et al., 2006; Martinez et al., 2010; King & Grace, 2012; King 

et al., 2012) . Por último, o estudo de caso tem, ainda, a finalidade de fornecer uma visão holística 

da Gestão de Marca de uma organização, pois é enfatizado que todo o investimento da Gestão de 

Marca Interna é parte de um ciclo que começa com a orientação do negócio e termina na 

mensuração do valor gerado. Uma estratégia orientada para o mercado, foco das organizações de 

hoje, “enfatiza a importância de vincular a organização na entrega de valor aos consumidores” (Ind 

& Bjerke, 2007, p. 136). 

Nesta linha de entendimento, o paradigma para o qual se pretende obter resposta tem como meta 

o teste de metodologias de construção de KPI’s que possam, de futuro, ser integrados em 

modelos de planeamento estratégico, tal como é exemplo o Balanced Scorecard (BSC), entre 

outros. Corroboramos a ideia de Fischer e Himme (2017) quando afirmam que os KPI’s de 

Marketing e finanças estão fortemente interligados, considerando que partilham do objetivo comum 

de incrementar o valor da organização. Os autores acrescem que os sistemas de monitorização e 

mensuração por implicarem variáveis e objetivos de decisão diferentes, devem ser geridos 

separadamente mas com consciência da interconexão existente entre ambas as perspetivas, pois 

sem esta visão integradora, o alcance das decisões será inferior ao desejado (Fischer & Himme, 

2017). 
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Estes modelos, como é exemplo o BSC, são caracterizados como ferramentas estratégicas de 

suporte à decisão, cuja essência está centrada na avaliação e medição do cumprimento de 

objetivos de modo tangível e absolutamente mensurável (Pandey, 2005). Cabe a cada 

organização enquadrar as quatro perspetivas (ex. financeira, clientes, processos internos e 

aprendizagem e crescimento) da forma que mais se adequar à sua estratégia, sendo que é 

suposto que cada dimensão esteja definida de modo quantificável (Pandey, 2005). Evoca-se este 

modelo não apenas porque é um dos mais representativos internacionalmente, mas também por 

ser o modelo de gestão estratégica utilizado pela organização em análise.  

Assim, o caso de estudo apresentado almeja a consolidação de soluções na construção de KPI’s 

que permitam a mensuração dos esforços com a Marca na perspetiva dos colaboradores, e deste 

modo, o investimento no processo de Gestão de Marca Interna. É nosso entendimento que a 

proposta de metodologia é apenas o primeiro passo de muitos que podem e devem ser dados no 

sentido de integrar este tipo de KPIs nos modelos de avaliação de desempenho estratégico. No 

Capítulo 6, serão abordadas outras propostas para investigação futura no sentido de alargar uma 

área cuja necessidade transparece cada vez mais como emergente. 

No seguimento do exposto durante o Capítulo 2 de Revisão Bibliográfica, foi defendido que a 

estratégia do modelo de negócio da organização é disseminada pela estratégia de Marca e que tal 

gerará comportamentos nos colaboradores (King & Grace, 2009; Preez & Bendixen, 2015; Du 

Preez, Bendixen, & Abratt, 2017) que se pretendem alinhados com esta ao ponto de gerar retorno 

durante o processo de co-criação de valor no qual estes são parte integrante (Vargo & Lusch, 

2008; Grönroos, 2017). Os resultados de Biswas e Suar (2016) sugerem que quanto maior o 

investimento de Marca do Empregador maior será o retorno ao nível dos desempenhos financeiros 

e não financeiros positivos. Bravo et al. (2017) sugerem que existe influência na identificação 

organizacional pelo colaborador, assim como pelo consumidor, obtida como resultado da perceção 

positiva da gestão da Identidade de Marca. Kashive e Khanna (2017) introduzem que a Gestão de 

Marca Interna fomenta a atratividade da organização aos olhos do colaborador, firmando a 

necessidade de comunicar os valores da Marca e embebendo-os na rotina diária destes.  

A metodologia de investigação (Fig.18) pretende, assim, auxiliar na validação dos pressupostos 

em hipótese, sendo estas: 

H1 – Quanto maior o esforço no processo de Gestão de Marca Interna, maior será o grau de 

alinhamento do colaborador com a respetiva Marca, e por conseguinte, maior será o Grau de 

Marca do Colaborador. 

H2 – Quanto maior o grau de alinhamento do colaborador com a respetiva Marca, e por 

conseguinte, Grau de Marca do Colaborador, maior será o Capital de Marca baseado no 

Colaborador. 
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Fig. 18 – Hipóteses em Estudo - Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e 

Identidade de Marca 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Notas: H1 e H2 formuladas acima. 

4.1.1  Amostra Quali tat iva e Investigação por Observação 

Conforme sublinhado por Coutinho (2011, p.26) “o objeto de estudo na investigação [qualitativa] 
não são os comportamentos, mas intenções e situações, ou seja, trata-se de investigar ideias, de 
descobrir significados nas ações individuais e nas interações sociais a partir da perspetiva dos 
atores intervenientes no processo”. A autora refere, ainda, que a relação criada no processo de 

investigação com o objeto, ou o meio circundante em análise, implica a sistematização e indução 

perante os factos que sucedem durante a pesquisa e que as teorias geradas são do tipo 

interpretativo, dado que emergem em momentos simultâneos entre recolha e constatações, 

conferindo uma dinâmica entre os dados e a respetiva prática de investigação. Tal é reiterado por 

Lessard-Hérbert et al. (2012, p.100) quando afirmam que no “trabalho de campo, a indução e 
dedução encontram-se em diálogo constante”. 

Tal como mencionado acima, o processo de investigação iniciou-se devido ao relacionamento 

próximo e de longa duração entre a nossa equipa de investigação e a organização. Este 
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conhecimento prático sobre a organização e a proximidade com a mesma possibilitaram a 

construção das categorias estratégicas. Por forma a garantir a fiabilidade adequada a um estudo 

qualitativo, foram respeitados os pressupostos de um protocolo de investigação onde qualquer 

indução da nossa parte implicou a verificação e validação de interpretações por parte da 

organização.  

Não obstante, de modo a consolidar o acima mencionado, foram analisados documentos internos 

sob o pressuposto de terem sido disponibilizados integralmente a todos os colaboradores e que 

foram considerados pertinentes para o tema. São estes4:  

• Procedimento de RH de 2017;  

• Manuais de Estratégia de Marca para os anos de 2009, 2011 e 2015;  

• Manual de Acolhimento 2008 e 2014;  

• Relatório Estratégico Mundial de RH 2012;  

• Questionários de Colaboradores de 2011, 2013, 2015 e 2017;  

• Princípios de Comportamento e Atuação; e  

• Pictogramas concetuais (como agir em determinadas situações).  

Por outro lado, estes documentos internos de comunicação de Marca e estratégia permitiram, 

ainda, a realização da análise de discurso através da contagem das palavras mais frequentes 

realizadas pelo uso do software WebQDA. Analisamos as 500 palavras mais citadas com mais de 

3 carateres. 18% das palavras, totalizando 12.319 palavras de um total de 68.374 contidas nos 

documentos, foram consideradas relevantes para a discussão. Para a análise, foram consideradas 

todas as palavras cuja repetição representa 0,05% em relação ao total, o que implica o seu uso 34 

vezes. Destas, todas as palavras, tais como verbos ou adjetivos, que não permitiriam uma 

interpretação congruente dada a amplitude dos significados que poderiam ter de acordo com o 

contexto, foram removidas. O intuito é perceber qual a relevância de cada categoria estratégica no 

discurso formal da organização e, assim, entender que mensagem deve revelar um maior 

alinhamento pelos colaboradores. Esta análise será apenas realizada para as categorias de 

«Posicionamento de Negócio» dado não existirem quaisquer documentos disponibilizados a 

colaboradores sobre as categorias de «Operacionalidade Industrial».  

4.1.2  Amostra Quantitat iva 

A amostra quantitativa inclui os questionários de satisfação colocados à disposição de todos os  

colaboradores contratados, no respetivo momento de recolha de respostas, por via de ferramenta 

informática interna da organização e sob a responsabilidade do departamento de RH. A recolha foi 

                                                        
4 Os documentos internos da organização utilizados durante a investigação não são disponibilizados por razões de 
confidencialidade. 
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concretizada bianualmente durante o último trimestre de cada ano em referência e apenas são 

considerados válidos os questionários para os quais foi possível contabilizar a totalidade das 

respostas. Todos os questionários incompletos, não foram considerados válidos por decisão da 

organização. A Tab. 1 apresenta a variação entre o total de colaboradores nos quadros da 

organização e as respetivas respostas consideradas válidas.  É relevante sublinhar novamente 

que não existiu qualquer intervenção nossa sobre a construção dos questionários e o processo de 

recolha. 

Tab. 1 - Amostra 

 2011 2013 2015 2017 

Número colaboradores 203 178 176 139 

Respostas validadas 157 111 112 75 

Taxa de adesão (%) 77,34% 62,36% 63,64% 53,96% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização e SABi. 

Dado que foi possível para todos os anos em análise recolher as respostas aos questionários com 

uma taxa superior a 50%, considera-se que a amostra apresenta a representatividade considerada 

válida. Os questionários de satisfação a colaborares da organização (Anexo II), foram organizados 

por meio de uma escala Likert, sendo que esta difere nos períodos de 2011-2015 e de 2017: 

• [2011 a 2015] – 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 

parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não 

respondo.  

• [2017] - 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em 

grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 

ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 

Para os questionários em causa, foram ainda recolhidas informações sócio-demográficas5 sobre o 

centro operacional da organização à qual o colaborador está alocado, o seu estado civil, o número 

de descendentes e a distância média do local de trabalho à sua residência. Foi excluída a 

apresentação destes dados, por se considerar não existir relevância para o enquadramento do 

estudo. 

Conforme pode ser observado na Fig. 19, a Amostra pertence maioritariamente ao género 

masculino e a representação feminina ronda os 20% em média para cada ano de recolha. A 

organização em análise detém um política de igualdade de género, pelo que é pertinente avaliar 

se a perceção dos colaboradores difere conforme o grupo onde cada colaborador está inserido. 

                                                        
5 Por razões de anonimato e confidencialidade, os resultados das questões mencionadas não são apresentados. 
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Prevemos que não exista diferença significativa nas respostas dos colaboradores do género 

feminino e masculino, considerando o observado durante o período de relação com a mesma. 

Fig. 19 –  Rácio de Amostra por Género  

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização e SABi. 

É igualmente relevante assinalar o elevado tempo de permanência médio nos quadros da 

organização, em que mais de 60% da equipa tem contabilizados mais de 10 anos de antiguidade, 

tal como é possível verificar na Fig. 20 e na Fig. 21, na qual se pode observar a evolução em 

valores médios.  

Fig. 20 – Rácio de Amostra por Antiguidade na Organização 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: % considerada apenas sobre respostas válidas para o total do ano. 

Fig. 21 – Média de permanência relat ivo à Antiguidade na Organização 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: Valores em número médio de anos de permanência na organização para cada ano em análise. 

 



Universidade de Aveiro 

 

 Inês Costa Lima | 17292 

 

62 

Sabemos, pelo observação efetuada, que o investimento em formação e na construção de 

carreiras que a organização detém sobre os colaboradores é elevado, pelo que avaliar os 

resultados considerando o tempo de relação laboral permitirá perceber qual o período de retorno 

possível. Esta avaliação também trará uma perspetiva sobre o nível de alinhamento que cada 

grupo de colaboradores tem com a organização, o que permitirá uma definição de ações em 

concordância com as necessidades e objetivos que cada grupo terá. Presumimos que o 

alinhamento seja superior quanto maior o tempo de permanência. 

Podemos, ainda, constatar que se trata de uma organização jovem, já que mais de 60% dos 

colaboradores perfaz uma idade situada no intervalo dos 30 aos 45 anos (Fig. 22). Não é possível, 

contudo, avaliar que implicações tem no estudo desenvolvido. Não obstante, consideramos 

interessante assinalar, que de futuro, se considere as diferenças geracionais como elemento de 

análise. 

Fig. 22 – Rácio de Amostra por Idade dos Colaboradores 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: % considerada apenas sobre respostas válidas para o total do ano. 

4.2  Método e modelos de Investigação  

Dada a alegação do presente estudo de trazer à luz do conhecimento algumas informações, 

julgou-se mais realista abordar a pesquisa utilizando esses instrumentos ao invés de construir 

outros instrumentos de recolha de dados cuja origem seria apenas apoiada por uma revisão 

bibliográfica. A ambição de contribuir de forma rentável e operacional para o quotidiano da 

organização reitera a escolha desse processo de recolha de dados e ressalta a practicidade das 

decisões metodológicas. A procura de resposta às hipóteses enumeradas adiante, implicou a 

contabilização de palavras mais mencionadas nos documentos de comunicação interna de suporte 

à Marca, bem como pela análise estatística dos resultados dos questionários implementados junto 

dos colaboradores. Cada uma das metodologias utilizada para cada hipótese é apresentada em 

detalhe neste capítulo. No capítulo seguinte são apresentados os resultados obtidos com a 

aplicação da metodologia apresentada. 
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4.2.1  Modelo de Investigação - H1 – Categorias «Posicionamento de 

Negócio» e «Operacionalidade Industr ial» 

Similarmente ao trabalho científico da criação de construtos na literatura, a intenção foi aplicar o 

mesmo processo de desenho de modelo a um estudo de caso real. Utilizando um processo de 

pesquisa misto, a metodologia proposta foi colocada em prática durante a realização do estudo de 

caso composto pelos seguintes passos sequenciais (Fig. 23): 

a) Pesquisa qualitativa por meio de observação e contacto direto com a organização para 

identificar os principais objetivos da estratégia de negócios e transformá-los em códigos 

nomeados, por essa razão, identificadas como categorias estratégicas (Leech & 

Onwuegbuzie, 2007); 

b) Indexação dos questionários de satisfação dos colaboradores às categorias estratégicas 

(King & Grace, 2010); 

c) Análise qualitativa simples dos documentos mais relevantes da estratégia de 

comunicação da organização aos seus colaboradores, através da contagem de palavras, 

com o objetivo de quantificar as mensagens mais relevantes no discurso da organização, 

sem a interferência de qualquer interpretação pela equipa de pesquisa (Leech & 

Onwuegbuzie, 2007); 

d) Análise quantitativa descritiva dos resultados dos questionários de satisfação dos 

colaboradores, com a intenção de medir o alinhamento destes com as categorias de 

estratégia de negócio (Lages & Piercy, 2012). 

Fig. 23  – Modelo de Investigação - H1 – Categorias «Posicionamento de Negócio» e 
«Operacionalidade Industr ial» 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Costa Lima, Au-Yong-Oliveira e Madaleno (2018b) 
Notas: a) a d) referem-se aos passos sequenciais para implementação de H1. 
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• Tarefa a) - Análise quali tat iva e em profundidade de documentos 

Em primeira instância, na fase da investigação de cariz qualitativo, analisámos os documentos e 

sistematizámos a informação através da construção de uma síntese que permitissem a 

compreensão objetiva da estratégia da organização. Esta análise firmou o nosso conhecimento 

sobre a organização em estudo, permitindo uma melhor consolidação das categorias já 

mencionadas.  

A sistematização dos objetivos estratégicos, necessária para compreender qual a orientação da 

organização, considerando a tese em teste na presente dissertação (conforme imagem de modelo 

na Fig 14), permitiu a formação de categorias. Concluímos existir a necessidade de dividir a 

concetualização Estratégica do Modelo de Negócio em dois quadros, doravante denominadas de 

Categorias de «Posicionamento Estratégico» (Anexo III e IV), onde se identificam todas as 

orientações transversais à organização como um todo, e de Categorias de «Operacionalidade 

Industrial» (Anexo VI e VII), no qual se enquadram as mesmas orientações agora sob o ponto de 

vista da rentabilidade industrial, sua eficácia e eficiência, como pode ser lido acima na 

apresentação da organização em estudo.  

A razão pela qual se optou por esta divisão de perspetivas em vez da apresentação de um quadro 

único é justificada pelo facto de a organização implementar as decisões estratégicas sob ambos 

os prismas e em simultâneo, por considerar que apesar de se perceber o cruzamento e 

interligação dos conceitos, óbvio e propositado, o prisma sob o qual são implementados são 

opostos e logo, poder-se-á supor que os resultados apresentam conclusões diferentes. Ambos os 

quadros, após construção empírica, foram disponibilizados aos elementos competentes e 

responsáveis pela construção e coordenação com a gestão de topo e implementação dos 

respetivos objetivos no terreno, com vista a obter a validação necessária da perspetiva do 

investigador com o intuito de eliminar a existência de conceções parciais por parte deste. 

• Tarefa b) - Organização dos questionários de satisfação de colaboradores com 

categorias «Posicionamento de Negócio» e «Operacionalidade Industr ial» 

A obtenção de dados passíveis de uma análise homogénea, foi concretizada através do 

agrupamento das perguntas dos questionários pelas categorias dispostas nos quadros 

estratégicos de «Posicionamento Estratégico» e de «Operacionalidade Industrial», com vista a 

perceber qual o alinhamento das respostas com a orientação estratégica da organização. O 

processo de sistematização dos questionários foi igualmente baseado no nosso conhecimento 

sobre a organização e validado por elementos responsáveis da organização, conforme já referido 

anteriormente. 

Este questionário mantém-se inalterado em escala e conteúdo para os anos de 2011 a 2015, 

contudo, sofreu uma revisão no ano de 2017, a ambos os níveis. Para que a comparação entre 
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período de tempo se mantivesse análoga efetuámos uma correspondência entre perguntas do 

grupo de anos até 2015 e de 2017, tendo algumas sido alienadas por não ser possível constituir 

comparações diretas. Reitera-se o facto de que não foi possível qualquer inferência na construção 

dos questionários ou processo de recolha, sendo este da total responsabilidade da organização. A 

organização dos questionários pode ser observada nos respectivos quadros nos respetivos 

Anexos IV e VII e exclusões ao questionário no Anexo VIII. 

• Tarefa c) - Avaliação quali tat iva de documentos através de contagem de 

palavras 

Outro momento de análise de conteúdo relevante para a investigação foi a análise de discurso 

através da contagem de palavras mais frequentes realizada com recurso ao software WebQDA. 

Foram analisadas as 500 palavras mais mencionadas com mais de 3 carateres dos principais 

documentos disponibilizados aos colaboradores desde 2008 até 2017 e sob o qual o trabalho e 

ações concretas para a construção de Marca interna e promoção de objetivos estratégicos da 

organização assenta. Incluímos, igualmente, neste grupo documentos relativos aos valores e 

estratégia da marca do grupo internacional considerados relevantes.  

Após contagem pelo software das palavras mais mencionadas, agregámos todas as palavras que 

se revelaram iguais, com diferenças no tempo verbal utilizado, existência de plural e singular, ou 

outras cujo significado não era comprometido. Dado que os conteúdos disponibilizados 

apresentavam-se nas línguas portuguesa e inglesa, recorreu-se ao dicionário on-line infopedia.pt 
para a tradução direta dos significados. Posteriormente, para permitir a comparação dos 

resultados desta análise de contagem de palavras mais frequentes e a análise qualitativa, 

agruparam-se as palavras com resultado de interesse pelas categorias dos quadros estratégicos 

de ambos os prismas. Esta última análise foi igualmente validada em conjunto com os elementos 

da organização. Estes dados e respetivo tratamento está disponível para consulta em detalhe no 

Anexo V. 

• Tarefa d) - Análise Quantitat iva 

Para a análise quantitativa, a recolha de informação sobre o clima social interno respeitante à 

satisfação de colaboradores foi recolhida bianualmente para o período de 2011 a 2017, tendo sido 

2011 a primeira vez que foi realizado no seio desta organização. A recolha destes dados junto dos 

colaboradores foi realizada pelo departamento de RH com recurso a software interno da 

organização e aconteceu no último trimestre de cada biénio. A análise quantitativa foi realizada 

com recurso ao software SPSS. Foi efetuada uma análise de múltiplas variáveis categóricas para o 

total de perguntas que integra a categoria, assim como foi realizada a mesma análise por género 

do respondente e de tempo de antiguidade na organização, conforme escala estabelecida pela 

mesma. 
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4.2.2  Modelo de Investigação com base em Revisão Bibl iográfica – H2 – 

Categorias Capital de Marca baseado no Colaborador 

Um dos principais conceitos evocados na literatura sobre o processo de validação da pesquisa 

qualitativa prende-se com a concordância do estudo com a investigação empírica conhecida 

(Coutinho, 2011). A revisão bibliográfica apresentada em capítulo prévio, fez emergir a 

necessidade bastante atual de estruturar mecanismos de avaliação do impacto da Gestão de 

Marca Interna e cuja pertinência em estudo é amplamente evocada nos dias de hoje (Du Preez et 

al., 2017; Iyer et al., 2018; Piehler et al., 2018). King e Grace (2010, p.939) referem que “embora 
marcas fortes e bem-sucedidas sejam percebidas por meio de comportamentos positivos dos 
colaboradores, atualmente há uma escassez de pesquisas sob a perspetiva destes”. Sublinham, 

ainda, através da apresentação de um modelo de avaliação do Capital de Marca baseado no 

Colaborador, a pertinência de atribuição de reconhecimento aos benefícios gerados por intermeio 

de Gestão de Marca Interna (King & Grace, 2010). 

A presente investigação ambiciona a aproximação da validação empírica dos construtos 

enunciados por estes autores e a sua aplicabilidade prática no seio das organizações.     

Apresenta-se, assim, conforme Fig. 24, uma outra abordagem metodológica de validação do 

alinhamento dos colaboradores com a estratégia da organização e onde os dados recolhidos são 

analisados à luz da literatura. 

Fig. 24 - Modelo de Investigação de Revisão Bibl iográfica – H2 – Categorias Capital 
de Marca Baseado no Colaborador 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Notas: Categorias para H2 baseada em King & Grace (2010) (Tab. 2). 
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• Identi f icação de modelos da revisão bibl iográfica  

O Modelo de King e Grace (2010) foi escolhido para testar qual o Capital de Marca baseado no 

Colaborador passível de ser produzido no seio da organização. Procurou-se perceber qual o nível 

de Capital de Marca baseado no Colaborador existente na organização em caso de estudo. Com 

este intuito, foram identificadas as dimensões evocadas na literatura para as quais foi possível 

estabelecer correspondência entre questionários oriundos da investigação científica e os 

questionários de satisfação de colaborador. A Tab. 2 sumaria os construtos dados como principais 

que serviram de suporte inicial a toda a investigação e identificados na Fig. 24.  

Tab. 2 – Dimensões de Capital de Marca Baseado no Colaborador (CBMC) de King & Grace (2010) 

Dimensão/construto Definição Dimensões - Outros autores 

Geração de 
Informação 

“A medida em que um colaborador percebe que a 
organização gera informações através do feedback dos 
colaboradores (informal e formal).” 

 

Disseminação de 
conhecimento 

“A medida em que um colaborador percebe que o 
conhecimento da marca é transferido da organização 
para o colaborador de forma significativa e relevante.” 

 

Clareza de papel “O nível de clareza que um colaborador tem do seu 
papel como resultado do conhecimento da marca.” (King, Grace, & Funk, 2012, p.279) 

Comprometimento 
de Marca 

“O vínculo psicológico ou o sentimento de pertença que 
um colaborador tem em relação a uma organização.” 

(King, Grace, & Funk, 2012, p.279) 

(Preez & Bendixen, 2015, p. 82) 

(King & Grace, 2012, p. 471) 

Comportamento da 
cidadania da marca 

 

“Comportamento do colaborador que não é 
comportamento prescrito ou «acima e além da norma», 
ainda que consistente com os valores da marca da 
organização.” 

(King, Grace, & Funk, 2012, p. 273) 

(King & Grace, 2012, p. 471) 

(Bravo, Buil, de Chernatony, & 
Martínez, 2017, p. 11) 

Satisfação de 
colaboradores 

“O nível de satisfação que um colaborador recebe do 
seu trabalho como resultado de perceber o que eles 
querem e valorizam do seu trabalho.” 

(Lages & Piercy, 2012, p. 218) 

(Bravo, Buil, de Chernatony, & 
Martínez, 2017, p. 11) 

Intenção dos 
colaboradores em 
permanecer 

“A intenção futura de um colaborador permanecer no 
seu local de trabalho atual.” 

(Preez & Bendixen, 2015, p. 82) 

(King, Grace, & Funk, 2012, p. 274) 

Passa-palavra 
posit ivo de 
colaboradores 

“A medida em que um colaborador está disposto a dizer 
coisas positivas sobre a organização e prontamente 
recomendar a organização a outros.” 

(King, Grace, & Funk, 2012, p. 274) 

(Bravo, Buil, de Chernatony, & 
Martínez, 2017, p. 11) 

Suporte de Gestão 
“A medida em que um colaborador percebe que a 
organização reconhece e apoia o esforço dos 
colaboradores.” 

Suporte organizacional percebido - 
(Lages & Piercy, 2012, p. 216) 

Social ização 
organizacional 

“A medida em que um colaborador percebe que o 
ambiente organizacional auxilia os colaboradores a 
aprender e a identificar valores, crenças e expectativas 
organizacionais.” 

(King & Grace, 2012, p. 473) 
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Continuação Tab.2 – Capital de Marca baseado no Colaborador (CBMC) – Dimensões 

Dimensão/constructo Definição Dimensões - Outros autores 

Atitude do 
colaborador perante 
o seu emprego 

“A medida em que um colaborador tem uma atitude 
positiva em relação ao emprego.”  

Envolvimento dos 
colaboradores 

“A medida em que um colaborador percebe que eles têm 
a oportunidade de participar nas iniciativas 
organizacionais.” 

 

Fator “H” 

“A medida em que um colaborador percebe que a 
organização os trata como um ser humano (por 
exemplo, com respeito, é cooperativo, se comunica bem, 
incentiva a trabalhar em direção a um objetivo comum).” 

«Orientação de relações»           
(King & Grace, 2012, p. 474) 

Fonte: Traduzido de King e Grace (2010, p.952 e 953). 
Notas: Apenas foram enunciadas outras referências da literatura que corroboram os construtos do modelo CMBC – Capital 
de Marca baseado no Colaborador. 

Segundo os autores King e Grace (2010), trata-se do primeiro modelo conhecido que foi testado 

empiricamente e para o qual foi possível validar nove das dez hipóteses enumeradas (Tab. 3). 

Tab. 3 - Capital de Marca Baseado no Colaborador (CBMC) – Resultados 

Hipótese Resultado 
H1 O Diálogo Aberto (Openness) tem um efeito positivo significativo na Geração de Informação Suportada 

H2 O Diálogo Aberto (Openness) tem um efeito positivo significativo na Disseminação do Conhecimento Suportada 

H3 O Fator «H» tem um efeito positivo significativo no Diálogo Aberto (Openness) Suportada 

H4 O Fator «H» tem um efeito positivo significativo na Geração de Informação Rejeitada 

H5 O Fator «H» tem um efeito positivo significativo na Disseminação do Conhecimento Suportada 

H6 Geração de Informação tem um efeito positivo significativo na Disseminação de Conhecimento Suportada 

H7 Disseminação de Conhecimento tem um efeito positivo significativo na Clareza de Papel Suportada 

H8 Disseminação de Conhecimento tem um efeito positivo significativo no Comprometimento de Marca Suportada 

H9 Clareza de Papel tem um efeito positivo significativo nos Benefícios de CBMC Suportada 

H10 Comprometimento de Marca tem um efeito positivo significativo nos Benefícios de CBMC Suportada 

Fonte: Traduzido de King e Grace (2010, p.957)  
Notas: CMBC – Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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• Organização dos questionários de satisfação de colaboradores com categorias 

Capital de Marca Baseado no Colaborador 

Também com o intuito de garantir a análise homogénea de dados, manteve-se a mesma 

metodologia de agregação de perguntas por categorias, agora relativas à Tab. 2. O objetivo é 

perceber qual o alinhamento dos colaboradores com as dimensões fornecidas pela literatura. As 

decisões sobre a organização dos questionários mantiveram-se idênticas ao já referido, assim 

como também mantivemos a mesma metodologia de validação junto da organização, por forma a 

garantir a correta interpretação da informação. A organização pelas categorias de Capital de 

Marca baseado no Colaborador dos questionários de clima social interno da organização pode ser 

observada nos respetivos quadros no Anexo IX e X. 

Por forma a manter a fiabilidade na interpretação, também esta ação foi validada junto dos 

responsáveis da organização, tal como já havia sido efetuado em outros momentos de aplicação 

de metodologias qualitativas. 

• Análise Quantitat iva - categorias Capital de Marca Baseado no Colaborador 

Cumprimos a mesma regra supramencionada para esta categorização de conceitos no que 

concerne ao enquadramento das diferenças entre questionários de 2011 a 2015 relativamente a 

2017. A análise quantitativa supra mencionada, foi repetida para estas categorias, tendo sido 

efetuada uma análise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra cada 

categoria. Esta análise foi, também, aplicada aos grupos divididos por género do respondente e de 

tempo de antiguidade na organização, conforme escala estabelecida pela mesma. 
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5. Discussão de resultados 

O expectável, perante o exposto durante o Capítulo 3 na apresentação da organização alvo de 

estudo de caso, seria que a H1 fosse suportada e que H2 apresentasse resultados positivamente 

satisfatórios, já que a organização em causa investe fortemente na Marca, quer externa quer 

internamente. Por conseguinte, era igualmente expectável que ambas as metodologias 

produzissem um resultado positivo na construção de KPIs para a organização. Ainda que se 

considere que pode existir influência das alterações decorrentes do percurso histórico da 

organização, foi debatido com os responsáveis da organização esta problemática e concluímos 

que o alinhamento estratégico da organização mantém-se até aos dias de hoje, pese embora a 

existência de mudanças nas ferramentas, discurso de Marca e decisões táticas desde 2016, tal 

como já foi mencionado. O resultado ultrapassou as expectativas e podemos afirmar que ambas 

as hipóteses, tangibilizadas através de metodologia, foram verificadas com sucesso e produziram 

resultados que se coadunam com o previsto (Tab.4). 

Tab. 4 - Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de Marca – Resultados 

Hipótese Resultado 

H1 
Quanto maior o esforço no processo de Gestão de Marca Interna, maior será o grau de alinhamento 
do colaborador com a respetiva Marca, e por conseguinte, maior será o Grau de Marca do 
Colaborador. 

Método 
Suportado 

H2 Quanto maior o grau de alinhamento do colaborador com a respetiva marca, e por conseguinte, 
Grau de Marca no Colaborador, maior será o Capital de Marca baseado no Colaborador. 

Método 
Suportado 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme mencionado no capítulo 4, assumimos, no início da investigação, que, caso os 

resultados estivessem alinhados quantitativamente entre as duas hipóteses, os resultados de H2 

validariam a metodologia adotada em H1. A análise de dados permite observar que a distribuição 

percentual é equilibrada transversalmente em todas as categorias de H1 e de H2. É com base 

nesta constatação, que concluímos que o alinhamento dos colaboradores com a estratégia de 

negócio é elevado e, por conseguinte, o Grau de Marca do Colaborador também é elevado. 

Concluímos, por inerência, que o Capital de Marca baseado no Colaborador é igualmente elevado 

como resultado do alinhamento perante a estratégia de negócio. 

É de referir, que não obstante a validade da amostra, a diminuição na adesão por parte dos 

colaboradores na resposta ao questionário de satisfação é claramente preocupante (Fig. 25). 

Sugere-se que esta questão seja analisada e que a organização crie mecanismos que permitam 

compreender quais os grupos de colaboradores com maior e menor adesão e/ou avaliar a forma 

de recolha para o ano de 2019. Sugerimos que, de futuro, na recolha de dados demográficos se 

inclua informação sobre o grau hierárquico ou tipologia de função por forma a retirar informação 
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mais objetiva e mais operacional, já que a informação e comunicação deve ser adequada ao 

recetor e sua intervenção na entrega da promessa de Marca da organização. 

Fig. 25  – Amostra – Respostas Validadas 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
 

Apesar da amostra deter uma quebra significativa, de 76,96% de adesão em 2011 para 54,35% 

em 2017, a confiança sobre qual o sentido deste tipo de mecanismos no seio da organização é 

claramente positivo, como pode ser observado na Fig. 26.  

Fig. 26  – Resposta sobre Grau de Confiança dos colaboradores sobre uti l ização dos 

resultados em prol da melhoria. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: % considerada apenas sobre respostas válidas. 
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Tal como foi referido anteriormente, durante o ano de 2012, a organização, dada a crise mundial, 

viu-se obrigada a reformular a sua equipa, tendo sido necessário diminuir o número de 

colaboradores. Consideramos que esta ação ainda tenha os seus reflexos, particularmente 

porque, deste então, não existiu nenhuma ação de team building especificamente e 

exclusivamente dedicada à Marca. Tal sucede, pois a disseminação de Marca Interna per si, está 

a ser alvo de uma transformação, não sendo comunicada internamente de forma exclusivamente. 

O foco, agora, é dirigido ao grupo internacional, onde o esforço sobre a Marca promove 

comportamentos mais globais e o foco na estratégia específica da organização é menor. 

No entanto, podemos concluir, conforme Fig. 27, apesar desta análise não enquadrar a informação 

da Marca do grupo especificamente, o grau de confiança dos colaboradores no grupo internacional 

que a organização integra, é elevado e que existe um crescimento nessa confiança, se se 

comparar os dois últimos graus da escala de 2017 com o grau mais elevado de 2015, ano em que 

a pergunta foi integrada no questionário.  

Fig. 27  – Grau de Confiança dos Colaboradores relat ivo ao Grupo internacional onde 

Organização está inserida. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: % considerada apenas sobre respostas válidas. 

 

82,67% 



Universidade de Aveiro 

 

 Inês Costa Lima | 17292 

 

74 

Esta situação não se altera quando os mesmos dados são analisados considerando a diferença de 

género (Fig. 28) para a qual existe um equilíbrio relativo à confiança sobre o grupo internacional. 

Confirma-se, assim, o crescimento da confiança de forma proporcional tanto no género feminino 

como no masculino.  

Podemos adiantar, no seguimento do observado na análise para esta questão isolada, que a 

distribuição das respostas por cada género nas diferentes categorias, é igualmente equilibrada e 

sem diferenças significativas entre si (Anexos IV, VII e IX). Concluímos, deste modo, que o 

investimento realizado no sentido de desenvolver uma cultura em prol da igualdade de género, é 

realmente efetiva.  

Fig. 28 – Grau de Confiança dos Colaboradores relat ivo ao Grupo internacional onde 

Organização está inserida – Relação com Género 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: % considerada apenas sobre respostas válidas. 
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Também é relevante assinalar que quanto maior o tempo de permanência na organização, maior o 

grau de confiança existente por partes dos colaboradores, conforme pode ser observado na      

Fig. 29. No que concerne a análise perante a antiguidade na organização, também podemos tomar 

como referência ilustrativa a resposta à questão sobre confiança no grupo internacional, pois, 

também, nesta situação, como para as restantes categorias, a distribuição é equivalente. 

Constatamos que quanto maior é o número de anos de relação laboral, maior é o alinhamento dos 

colaboradores com a organização. Realçamos, no entanto, que no intervalo de tempo de 5 a 10 

anos, existe uma tendência de diminuição na concordância com as perguntas que, embora não 

seja significativa para o estudo apresentado, deve ser analisada de futuro, podendo revelar 

diferentes resultados no tempo se relacionada com a geração que cada colaborador integrar. 

Fig. 29 – Grau de Confiança dos Colaboradores relat ivo ao Grupo internacional onde 

Organização está inserida – Relação com Antiguidade na Organização 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da organização. 
Notas: % considerada apenas sobre respostas válidas. 
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Para permitir o debate de cada uma das metodologias isoladamente, apresentaremos, de seguida, 

a avaliação qualitativa sobre contagem de palavras e posteriormente a análise quantitativa para as 

diferentes tipologias de categorias. Toda a informação de detalhe sobre as respetivas análises 

pode ser encontrada em anexo, desde o Anexo II ao Anexo VIII para H1 e nos Anexos IX e X para 

H2.  

5.1  Discussão de Resultados da Análise Qualitativa de Documentos 
Internos de Estratégia de Marca 

Apresentamos os resultados mais significativos relativos à contagem de palavras efetuada sobre 

os documentos internos que dão suporte à Marca da organização até ao ano de 2017. A Fig. 30 

refere-se à organização de informação conforme categoria de «Posicionamento de Negócio». A 

análise foi efetuada apenas por este prisma, dado que na categoria «Operacionalidade Industrial» 

os documentos internos que dão suporte são de caráter técnico e não detêm informação sob a 

perspetiva cultural ou de valores da Marca em causa. 

Fig. 30 – Contagem de Palavras – Categoria «Posicionamento de Negócio» 

 
Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA 
Notas: Total de 68.374 palavras contabilizadas em documentos; análise qualitativa efetuada sobre um total 12.319 palavras 
mensuradas, o que perfaz um total de 18% contabilizado para análise, dado que apenas são considerados conceitos com 
repetição superior a 0,05%, ou seja, com mais de 34 referências. 
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A primeira referência relevante para a discussão diz respeito ao investimento na Marca detido pela 

organização, dado que do número total de palavras consideradas, o nome direto da Marca da 

organização é referido 895 vezes (7,27%) e as associações nominais advindas diretamente da 

Marca adiciona mais 672 referências (5,45%), o que perfaz um peso total de 12,72% de 

referências (1.567). Isso leva-nos à conclusão de que há um forte investimento ao nível de Marca, 

embora isso não possa ser corroborado pelo estudo quantitativo. À luz da experiência adquirida, 

sugerimos que esta conclusão pode resultar numa resposta positiva, mas isso só pode ser 

determinado se a pesquisa continuar, como mencionado, no que diz respeito a considerações 

futuras. 

O resultado de 2,80% na categoria «Segurança e Preocupação Ambiental», enquanto resultado 

menor obtido, pode ser explicado, uma vez que os documentos de comunicação interna 

relacionados com essa categoria estratégica não foram considerados. Sabemos, por 

conhecimento obtido no acompanhamento realizado com a organização, que o investimento nessa 

categoria estratégica é elevado, tanto no tempo, quanto na formação, comunicação e adaptação 

do espaço industrial, embora não tenhamos um valor passível de ser disponibilizado que assim o 

justifique. O propósito do investimento realizado era obter uma redução máxima de riscos e uma 

melhoria das condições de trabalho sob a perspectiva da segurança e saúde no trabalho. A 

análise estatística remonta ao ano 2000, quando o índice de frequência para acidentes com e sem 

vítimas foi superior a 50. Das ações específicas nessa área, especialmente após 2003, foi atingido 

o valor 0 em 2016 para o mesmo índice. A concretização dos resultados relativos a esta categoria, 

como pode ser observado de seguida, permite-nos acrescer que os níveis de segurança são 

superiores à data de hoje, pelo que o investimento efetuado via cultura de Marca revelaram-se 

como positivos. 

Também é do nosso conhecimento que a categoria «Ética e Coerência» apesar de se tratarem de 

valores internos, apenas entrou na comunicação formal a partir de 2017 através da comunicação 

do grupo internacional onde se insere, pelo que à data desta análise não existia informação nos 

documentos da organização que corrobore o real investimento concretizado. 

Destacamos os resultados mais elevados da categoria «Diferenciação», com o resultado mais 

elevado de 13,57%, cujo foco está centrado nas pessoas internas e a categoria de «Proximidade 

de Cliente», com um total de 12,62%, o segundo melhor resultado. Esperamos, deste modo, que o 

alinhamento dos colaboradores relativamente a estas duas categorias seja também acentuado. 

A análise global permite apontar que esta organização detém uma comunicação formal de RH 

alinhada com a estratégia da organização e respetivos valores de Marca que se pretende 

disseminados junto dos colaboradores, com particular incidência para as mensagens cujo foco 

demonstra uma forte orientação para o mercado, quer interno, quer externo, tal como a literatura 

sugere como premente. Talvez por esta razão, os resultados obtidos para as categorias de 
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«Geração de Informação» (Fig. IX.1) e de «Disseminação de Conhecimento» (Fig. IX.2) referentes 

à avaliação de Capital de Marca baseado no Colaborador (Anexo IX) se revelaram positivos e 

altamente satisfatórios. Não obstante esta conclusão ser pertinente para o estudo, é importante 

sublinhar que estas devem ser abordadas cautelosamente, dado que as categorias do grupo de 

H2, são constituídas pela equiparação criada entre questões oriundas do estudo cientifico de base 

e o questionário da organização. O desfasamento de significância direta poderá, no futuro, revelar 

resultados diferentes e, por esta razão, consideramos que deverá existir, para a próxima recolha 

de dados de clima social, uma tentativa de integração do conhecimento produzido pela literatura , 

como são exemplo os autores mencionados na Tab 2. 

5.2  Discussão de Resultados Categorias «Posicionamento de 

Negócio» (PN) e «Operacionalidade Industrial» (OI) 

Os resultados quantitativos das categorias «Posicionamento de Negócio» e «Operacionalidade 

Industrial» apresentam, de forma transversal, um resultado positivo e sem nenhuma referência 

particular a assinalar sobre nenhuma das categorias. Podemos observar a comparação do 

resultado de 2017 com a média dos anos de 2011 a 2015 nos Anexos IV e VII, respetivamente. 

Foram igualmente efetuadas análises para comparar os resultados separados por género e por 

antiguidade na organização.  

A primeira inferência a concretizar prende-se com a alteração de escala em 2017 que fez 

aumentar o número de resposta que não podem ser consideradas nem positivas nem negativas, 

dado que recai sobre o grau 4 de uma escala de 7. Podemos concluir que o valor integrado neste 

grau em 2017 é subtraído ao grau 3 da escala de 2011 a 2015 para a maioria das categorias em 

PN e em OI. A exceção acontece para as categorias «Liderança» (Fig. IV.2) e «Ética e Coerência» 

(Fig. IV.5), onde o valor é, aparentemente, subtraído das respostas negativas ou resposta de grau 

5 (não sei / não respondo). A categoria «Segurança e Preocupação Ambiental» (Fig. IV.8) e 

«Saúde e Segurança» (Fig. VII.4) em ambos os grupos, apresenta o mesmo resultado, já que é 

composta pelas mesmas perguntas. É igualmente relevante assinalar que, em OI, o resultado para 

a categoria «Meio Ambiente e Prevenção de Riscos» (Fig. VII.8) tem um elevado nível de 

respostas negativas, contudo esta categoria é composta apenas por uma pergunta que recai, 

essencialmente, sobre a capacidade de mudança da organização. Sugere-se que de futuro a 

organização, caso tenha real interesse em avaliar este ponto, deverá constituir outras questões 

que enquadrem melhor o objetivo exposto na respetiva categoria. Tal como mencionado 

anteriormente, não foi possível interferir em qualquer momento na construção do questionário, 

pelo que nem todas as perguntas integram a análise (Anexo VIII). Conforme o exposto, os dados 

revelam um equilíbrio muito interessante, quer quando relacionados por género, como também 

quando analisados pelo tempo de permanência na organização. 
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 As Tab. 5 e Tab. 6 apresentam a súmula de resultados relativamente às respostas mais 

favoráveis para cada ano de recolha, permitindo reiterar que o nível de alinhamento dos 

colaboradores com as duas vertentes da estratégia da organização é elevado.  

A maioria das categorias demonstra crescimento nas escalas mais elevadas do questionário e o 

nível de decréscimo não é significativo. É importante realçar também que apesar do trabalho direto 

de Gestão de Marca Interna sobre a perspetiva da «Ética e Coerência» (Fig. IV.5) no seio da 

organização ser relativamente recente, com o seu início em 2016 e sob o qual se pode perceber 

que os documentos não suportam os resultados, é a categoria que apresenta o maior crescimento, 

conforme informação disposta acima. 

Tab. 5 – Agregado de Resultados para «Posicionamento de Negócio»  

Categoria Escala 4 
[2011 a 2015] 

Agregado de 
escala 6+7 

[2017] 
Observações 

Referências 
Contagem 

de Palavras 
Missão 62,4% 67,6% Aumento de 5,2% 7,73% 

Liderança 54,8% 59,0% Aumento de 4,2% 9,57% 

Eficiência e eficácia de processos 51,8% 56,0% Aumento de 4,2% 9,63% 

Proximidade com os clientes 49,2% 53,3% Aumento de 4,1% 12,62% 

Ética e Coerência 48,5% 54,0% Aumento de 5,5% 3,63% 

Inovação das Soluções: produtos e 
serviços 70,7% 69,3% Decréscimo de 1,4% 10,58% 

Serviços de Valor acrescentado 53,8% 53,8% Sem alteração 4,80% 

Segurança e Preocupação Ambiental 67,2% 71,7% Aumento de 4,5% 2,80% 

Qualidade de Serviço, Comunicação 
de Marca e Informação técnica 66,5% 69,9% Aumento de 3,4% 4,75% 

Diferenciação 52,9% 50,5 Decréscimo de 2,4% 13,57% 

Sustentabilidade 69,1% 65,9% Decréscimo de 3,2% 7,61% 

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: Exclui-se da tabela os restante níveis, contudo estes podem ser consultados no Anexo IV. 

 

Tab. 6 – Agregado de Resultados para «Operacionalidade Industrial» 

Categoria Escala 4 
[2011 a 2015] 

Agregado de escala 
6+7 [2017] Observações 

Padronização, 5S, Autonomia e Gestão Visual 55,3% 60,0% Aumento de 4,7% 

Foco em Melhorias & Envolvimento de Pessoas 49,9% 51,0% Aumento de 1,1% 

Saúde e Segurança 67,2% 71,7% Aumento de 4,5% 

Eficiência Industrial 44,6% 56,0% Aumento de 11,4% 

Qualidade & Controlo de Processos 64,4% 65,3 Aumento de 0,9% 

Foco no Cliente e Serviço 63,9% 68,3% Aumento de 4,4% 

Meio Ambiente & Prevenção de Riscos 50,7% 20% Decréscimo de 29,3% 

Desenvolvimento de Pessoas 58,1% 56,5% Decréscimo de 1,6% 

Inovação, desenvolvimento e crescimento 61,7% 63,3% Aumento de 1,6% 

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: Exclui-se da tabela os restante níveis, contudo estes podem ser consultados no Anexo VII. 
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Relativamente aos dados das categorias em OI, é de salvaguardar que a categoria «Fiabilidade 

(equipamentos)» não foi analisada por não ter sido encontrada qualquer pergunta possível de 

enquadrar nesta categoria, pois incide na componente de equipamento e para a qual não existe 

interação com colaboradores. 

Consideramos, deste modo, que a metodologia proposta (Fig.23) cumpre o objetivo e releva KPI’s 

de interesse para a gestão e é com base neste pressuposto que se considera H1 suportada, tal 

como referido na Tab. 4. 

5.3  Discussão de Resultados Categorias Capital de Marca baseado 

no Colaborador (CMBC) 

A construção de construtos para as categorias de Capital de Marca baseado no Colaborador é 

totalmente oriunda da revisão bibliográfica, particularmente do modelo de King & Grace (2010). 

Não foi propósito nesta investigação analisar as relações antecedentes e subsequentes de cada 

categoria identificada, embora o estudo dos autores mencionados demonstrar essas mesmas 

relações e ser possível retirar algumas conclusões pertinentes. O objetivo em H2 (Fig. 24) é 

compreender qual o nível de alinhamento do colaborador na perspetiva do Capital de Marca 

baseado no Colaborador. Tal como a Tab. 4 indica, consideramos que H2 é, igualmente, 

suportada, pois também era expectável que a organização detivesse um grau de Capital de Marca 

no Colaborador elevado. Os resultados, em Anexo IX, demonstram um resultado muito positivo 

para todas as categorias que os autores identificaram como componentes do Capital de Marca 

baseado no Colaborador.  

Na Tab. 7 e Fig. 31 apresentam-se em detalhe a comparação o somatório dos dois níveis mais 

positivos da escala de 2017 em comparação com o nível 4 da escala de 2011 a 2015, por forma a 

compreender qual a relação entre os dados. Tal como já foi mencionado na discussão, as 

constatações deste estudo para as categorias de Capital de Marca baseado no Colaborador 

devem ser retiradas com cautela, pois as questões que integram as respetivas categorias são 

correlações encontradas entre as perguntas definidas pelos autores e os questionários que a 

organização implementou, pelo que os resultados são subsequentes da interpretação subjetiva da 

investigação qualitativa. Em algumas situações, essa correspondência não é direta mas sim 

interpretativa. Consideramos a análise efetuada e em discussão interessante e relevante, contudo, 

parece-nos importante sublinhar esta limitação e sugestão de investigação futura, como poderá 

ser observado no capítulo seguinte. As referências efetuadas anteriormente relativamente às 

respostas em nível 4 da escala de 2017 repetem-se nesta análise, assim como a inferência de que 

quer tanto ao género, como relativamente à antiguidade, há uma distribuição muito equilibrada em 

todos os resultados, sem nada a ressaltar.  
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Tab. 7 – Observações sobre Resultados para Categorias Capital de Marca baseado no Colaborador 

Categoria 
Escala 4 
[2011 a 
2015] 

agregado 
de escala 

6+7 
[2017] 

Observações 

Geração de Informação 56,8% 50,7% Decréscimo de 6,1% 

Disseminação de Conhecimento 48,1% 48,3% Aumento de 0,2% 

Clareza de Papel 59,2% 60,0% Aumento de 0,8% 

Comprometimento de Marca 72,5% 71,1% Decréscimo de 1,4% 

Comportamento de Cidadania de Marca 66,5% 67,5% Aumento de 1% 

Satisfação dos Colaboradores 43,3% 56,0% Aumento de 12,7% 

Intenção dos colaboradores em permanecer 44,4% 50% Aumento de 5,4% 

Passa palavra positivo de colaboradores 86,1% 82,0% Decréscimo de 4,1% 

Suporte de Gestão 54,9% 58,6% Aumento de 3,7% 

Socialização Organizacional 47,6% 51,3% Aumento de 3,7% 

Atitude do Colaborador perante o seu emprego 80,2% 72,0% Decréscimo de 8,2% 

Envolvimento dos Colaboradores 51,1% 47,3% Decréscimo de 3,8% 

Fator «H» 52,0% 50,2 Decréscimo de 1,8% 

Fonte: Elaboração própria. Dimensões de King e Grace (2010) – Tab. 2 
Notas: Exclui-se da tabela os restante níveis, contudo estes podem ser consultados no Anexo IX. 

 

Conforme mencionado no ponto sobre o discurso de comunicação formal de Marca, a categoria de 

«Disseminação de Conhecimento» (Fig. IX.2) acompanha o resultado positivo obtido na contagem 

de palavras, assim como a categoria de «Geração de Informação» (Fig. IX.1), embora esta última, 

apresente um decréscimo que deve ser analisado de futuro. 

Se observarmos os Antecedentes propostos pelos autores King e Grace (2010), devemos enunciar 

o resultado da categoria «Atitude do colaborador perante o trabalho» (Fig. IX.11) que é uma das 

mais positivas no intervalo de tempo de 2011 a 2015. No entanto, para o ano de 2017, é, também 

categoria que apresenta o decréscimo maior. Será relevante de futuro analisar esta situação e 

perceber em detalhe quais as razões que sustentam esta diferença. Os decréscimos revelados 

não são, no entanto, considerados negativos, dado que em todas as situações o valor de 2017 

para o grau 5 é positivamente interessante. 

Destacamos a categoria de «Comprometimento de Marca» (Fig. IX.4) com um resultado superior a 

70% para os anos analisados, como antecedente direto dos «Benefícios de Capital de Marca 

baseado no Colaborador», segundo os autores do modelo (King & Grace, 2010). 
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Fig. 31 – Modelo de CMBC de King & Grace (2010) – Resultados Globais  

 
Fonte: Tradução de King e Grace (2010, p. 944). 
Notas: Dados em Tab. 7; os resultados ser consultados no Anexo VII; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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É importante referir, ainda, que para a categoria de «Satisfação de Colaboradores» existe um 

crescimento acentuado de 2011/2015 para 2017 (Fig. IX.6), assim como no que concerne a 

categoria de «Intenção dos colaboradores em permanecer na organização» o resultado demonstra 

um crescimento interessante (Fig. IX.7). Por sua vez, a categoria de «Comportamento de 

Cidadania de Marca» (Fig. IX.5) apresenta um resultado superior a 66% e a categoria «Passa 

palavra positivo de colaboradores» (Fig. IX.8) com mais de 80%. Estes resultados das quatros 

categorias mencionadas são reveladores dos «Benefícios de Capital de Marca baseado no 

Colaborador», considerando que representam o que se pode considerar o resultado desejado do 

esforço na Gestão de Marca Interna e retiram o exposto perante H1 sobre o alinhamento dos 

colaboradores com a Marca e, por sua vez, com a estratégia da organização. 

Nesta linha de entendimento, considera-se que a metodologia proposta em H2 tem um interesse 

elevado para a gestão como forma de compreender qual o alinhamento que os colaboradores 

detêm na organização, neste caso, considerando o real valor de Capital de Marca, aqui, baseado 

no Colaborador. 
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6. Conclusão 

O estudo desenvolvido teve como propósito primordial o desenvolvimento de mecanismos de 

mensuração em torno do valor da Marca na perspectiva do colaborador, por conseguinte, do valor 

de Marca interna. Propusemo-nos a sistematizar metodologias de construção de indicadores de 

desempenho que permitissem compreender qual o alinhamento que os colaboradores detêm em 

relação à estratégia de Marca que representam e qual o grau de alinhamento destes sob o prisma 

do conceito Capital de Marca baseado no Colaborador.  

Apresentámos o Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de Marca como síntese 

dos principais contributos retirados da literatura e que nos possibilitaram uma visão holística sobre 

o que envolve a temática em análise. Para avaliar a importância do Capital de Marca interno na 

criação de valor em Serviço, consideramos que é preponderante a compreensão do ciclo 

identificado. Sublinhamos, assim, tal como foi demonstrado na revisão de literatura, que “o 
investimento no capital humano de uma organização é um precursor para o sucesso 
organizacional subsequente, especialmente em um mercado global tão competitivo” (King & 

Grace, 2008, p. 369). 

A proposta de metodologia, apresentada na presente investigação, inclui a nossa interpretação 

sobre o que �onsequência �s ser um dos primeiros exercícios que devem integrar uma análise sobre 

o alinhamento do colaborador. A escolha sobre a técnica de estudo de caso foi eleita por nos 

permitir agregar a envolvência social e cultural da organização e enquadrar vários fatores de 

caráter qualitativo que de outra forma não seria possível associar.  

O estudo de caso foi desenvolvido numa organização Business-to-Business do setor de 

construção, líder mundial na área onde atua. Integra um grupo internacional muito conceituado e 

com sucesso reiterado há vários séculos, onde o trabalho desenvolvido internamente, 

particularmente na vertente desta investigação, é pouco usual encontrar-se no tecido empresarial 

português. Esta organização foi escolhida não só pelo nível de proximidade e de conhecimento 

que a nossa equipa de investigação detém, mas, também, por considerarmos que as práticas 

adotadas pelas equipas de gestão no período de tempo em análise produziriam resultados 

positivos e reveladores da teoria que propomos.  

A análise quantitativa demonstra que é possível medir tangivelmente os investimentos efetuados 

junto dos colaboradores e produzir, assim, dados úteis à gestão de topo e à avaliação da 

estratégia do modelo de negócio. Interligar as duas abordagens, qualitativa e quantitativa, 

permitiu-nos, também, tornar visível a vertente subjetiva da Gestão de Marca. O acesso a dados 

reais de uma organização que remontam a 2011 e cuja recolha aconteceu em 4 momentos 

distintos do tempo, com término em 2017, permitiu-nos retirar conclusões com um nível de 

interesse superior. 
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A investigação efetuada e a metodologia testada demonstrou que H1 e H2 são suportadas e que o 

cruzamento de ambas se traduz em indicadores quantificáveis com capacidade de gerar 

informação para a tomada de decisão. Cruzar esta informação e análise com a avaliação do 

discurso dos documentos formais de disseminação de Marca também corroboram os resultados 

quantitativos.  

Os resultados enaltecem o facto de que a organização em análise, segundo o nosso estudo, deve 

ser observada como um bom exemplo de boas práticas de Gestão de Marca Interna. As 

constatações diretas e objetivas recaem sobre o facto de se tratar de uma organização onde a 

igualdade de género é uma política efetiva, considerando os resultados obtidos por comparação. A 

congruência da sua estratégia de política de modelo de negócios, quer numa perspetiva financeira 

como numa perspetiva de RH, é revelada pelo alinhamento entre resultados de ambas as 

análises. Esta questão é reiterada pela coerência obtida na análise particular sobre o tempo de 

permanência dos colaboradores quando relacionado nas diferentes categorias em análise. O nível 

de confiança que os colaboradores demonstram sobre ações subsequentes à concretização do 

questionário e no grupo internacional onde a empresa integra enfatizam a importância do esforço 

colocado na construção de uma Marca forte, não só externamente, como também, internamente.  

Nesta linha de entendimento, a conclusão mais relevante a retirar, aponta para a constatação que 

as organizações com orientação para a construção interna de Marca têm uma maior probabilidade 

de alcançar resultados positivos, junto dos colaboradores e ao longo do tempo, mais convergentes 

com a estratégia definida. Sugerimos, então, que no seio de uma organização devem ser 

considerados os seguintes pressupostos enquanto implicações para a gestão que potenciam o 

sucesso do modelo de estratégia de negócio: 

a) o Serviço é a base de qualquer troca comercial e todas as economias são economias de 

Serviço, sob o pressuposto de que todos os atores sociais e económicos são recursos 

integradores, pelo que é fundamental as organizações sistematizarem os seus recursos 

operacionais no sentido de conquistarem a vantagem competitiva necessária para crescer 

nos mercados de hoje (Vargo & Lusch, 2008); 

b) a Marca detém cada vez mais um papel social (Brexendorf & Keller, 2017), pelo que a sua 

gestão deve ser alvo de uma atenção sob uma perspetiva global e não apenas focada em 

necessidades específicas; 

c) é relevante reconhecer o papel e valor da Marca na criação de valor e, por conseguinte, 

na co-criação de valor; 

d) a preocupação com o retorno a curto-prazo por parte da gestão de topo e equipas de 

Gestão de Marca, não pode ignorar o impacto que as mesmas decisões terão a longo 

prazo (Iyer et al., 2018); 
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e) o compromisso da gestão de topo é o primeiro pressuposto na implementação de uma 

estratégia de Gestão de Marca Interna (Sharifabadi & Bideh, 2016); 

f) a liderança é um fator decisivo no desenvolvimento de Marca de uma organização, com 

particular enfoque no conceito de Marca do Empregador (Aldousari et al., 2017); 

g) uma cultura organizacional com forte orientação para o mercado é consequência da 

coordenação entre os diferentes departamentos, disseminação de informação e 

acompanhamento efetuado pela liderança de RH (Ind & Bjerke, 2007); 

h) todas as ações internas de Marca devem abranger todos os colaboradores de uma 

organização e não apenas os colaboradores com contato direto com os consumidores 

(Iyer et al., 2018); 

i) qualquer estratégia de integração ou alienação de RH deve ser estruturada de forma 

sustentada e apoiada pela Marca, de modo a minimizar o impacto de decisões de caráter 

negativo, quando tais são as que estrategicamente devem ser tomadas; 

j) a estratégia de Marca corporativa global, por meio do modelo de negócio, sairá fortalecida 

ao considerar-se que as linhas estratégicas da Gestão de Marca Interna fazem emergir a 

construção do Capital de Marca baseado no Colaborador (King & Grace, 2009); 

k) a criação de mecanismos que permitam a medição de ações internas de Gestão de 

Marca, de modo a tornar as suas consequências tangíveis, é de extrema importância 

(Bravo et al., 2017); 

l) todo e qualquer processo de Gestão de Marca, como consequência de implementação de 

estratégia de negócio, permite retirar frutos a longo prazo superiores, dado que, não só se 

cumprirá com a entrega da promessa de Marca esperada pelo consumidor, como se terá 

colaboradores mais capazes e alinhados; 

m) o compromisso das partes interessadas mais ativas, tais como os consumidores e os 

colaboradores, é o garante do sucesso e crescimento sustentado das organizações. 

O desenvolvimento de um Capital de Marca forte, assim, e particularmente de dentro para fora da 

organização, promoverá a sustentabilidade desta e trará a coesão necessária, na sua mensagem 

associada à Marca e no comprometimento da sua equipa, para alcançar o «extra» imprescindível 

à mutação a que está sujeita constantemente.  

Tal como Heskett et al. (1994, p.168) referem, os “líderes que entendem a cadeia de serviço-lucro 
desenvolvem e mantêm uma cultura corporativa centrada no atendimento aos clientes e colegas 
de trabalho. (...) Preocupam-se com os seus colaboradores e passam muito tempo a selecionar, 

rastrear e a procurar �onsequên-los”. O alinhamento de Marca, cumprido através do seu ciclo 

natural, conforme enunciamos no modelo apresentado, deve, então, ter como percussores a sua 

equipa de gestão de topo para, posteriormente, ser disseminada transversalmente pela 

organização, com a colaboração ativa e interfuncional entre Marketing e RH, potenciando, deste 

modo, o desenvolvimento de um Capital de Marca baseado no Colaborador elevado que 
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potenciará o Capital de Marca baseado no Consumidor e por consequência elevará o Capital de 

Marca baseado em Valor financeiro. 

6.1  Limitações da Investigação 

A amplitude dos conceitos teóricos revelaram-se um desafio que obrigou a um exercício de síntese 

e de escolhas de opções que por si só obrigaram a uma elevada moderação relativamente à 

profundidade perante tudo o que poderia ter sido concretizado. As opções de investigação são 

inúmeras e todas com uma pertinência e interesse não só empírico como também prático, como 

pode ser observado na Fig. 33, enquanto Proposta de Investigação Futura. 

A emergência do tema que relaciona Marca e a perspetiva em torno dos colaboradores faz 

constatar, também, uma falta de alinhamento na literatura de conceitos chave em torno das 

variáveis que envolvem este conceito de Marca, com particular incidência para a perspetiva 

concetual corporativa e de gestão interna, dificultando a pesquisa e a consolidação do modelo. 

É importante sublinhar, que uma das limitações do estudo aqui apresentado prende-se com a 

circunstância de não ter sido possível intervir com qualquer sugestão ao questionário de 

Satisfação de Colaboradores, não tendo sido possível integrar questões diretamente 

correlacionadas com a Marca, particularmente sob uma perspetiva científica. A esta limitação, 

acresce o facto de o estudo ter implicado a interpretação qualitativa entre perguntas relativas ao 

ano de 2017 e os anos de 2011 a 2015, dado que o questionário mais recente sofreu alterações 

não só de estrutura como de significância. Por esta razão, não foi exequível a integração plena de 

todas as questões pertencentes ao questionário de 2017 (Anexo VIII e XI). O questionário em 

2017 sofreu ainda a mudança de uma escala de Likert de 5 graus para 7. Tal, como exposto no 

Capitulo 5 de discussão de resultados, uma dedução qualitativa entre o grau 5 «Não sei/Não 

respondo» dos questionários de 2011 a 2015 e o grau 4 «Não concordo, nem discordo» apenas 

será possível apurar concretamente na próxima recolha de dados, que sabemos que decorrerá no 

ano de 2019. 

Apesar de não se tratar de uma limitação, o facto desta investigação ter como propósito uma 

concretização pragmática e passível de executar no quotidiano das organizações, revelou-se um 

desafio de uma magnitude que não se pensou existir e que consideramos pertinente sublinhar 

neste ponto do trabalho. A divergência de alinhamento metodológico entre as teorias científicas e 

as reais necessidades de informação da organização fez emergir a premência da adequação dos 

estudos científicos e a sua praticabilidade, particularmente sob a perspetiva de liderança das 

organizações. 
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6.2  Propostas de investigação futura 

A atenção dada ao tema da Gestão de Marca Interna e a sua importância na construção de valor 

tem surgido na literatura, mas ainda existe uma falta de evidências empíricas (Bravo et al., 2017; 

Iyer et al., 2018; Piehler et al., 2018).  

A separação entre a conceptualização pura de gestão estratégica de negócio e Gestão de Marca 

existente na literatura e vida real das organizações é muito grande e tornou este estudo não só 

estimulante mas, em simultâneo, complexo. Destacamos, tal como o nosso Modelo de Cadeia de 

Valor da Co-criação e Identidade de Marca induz (Fig.14), que esta questão deve ser encarada 

como um ciclo cujo princípio e fim são interdependentes. Perspetivamos, assim, que a Marca deve 

ser encarada como veículo de uma estratégia cuja génese deve ser, por si, o cerne desta 

estratégia e, por �onsequência, aí reside a capacidade de aplicação do dito modelo estratégico.  

Nesta linha de entendimento, consideramos pertinente incrementar à metodologia apresentada, 

como propostas de investigação e implementação prática futuras, algumas fases por forma a 

incluir todas as inferências que permitam a estruturação de mecanismos pragmáticos para 

diferentes organizações e a inferência de conclusões de gestão com um nível de tangibilidade 

superior, tais como: 

a) avaliar a congruência entre discurso de administração geral e direções executivas através 

de entrevistas em profundidade; 

b) avaliar a congruência do discurso e comportamento das chefias intermédias através da 

concretização de entrevistas semiestruturadas e observação de campo; 

c) analisar qualitativamente e em profundidade os documentos de estratégia e de 

disseminação de Marca, com vista a compreender o alinhamento concetual, podendo ser 

incluídas outras ferramentas e meios de comunicação mais operacionais; 

d) avaliação da metodologia de organização de informação financeira baseada no modelo de 

gestão adotada sob a perspetiva das categorias de estratégia definidas (Fischer & Himme, 

2017); 

e) contabilização, via centros de custos, do investimento efetivo em formação sobre Marca e 

resultados desta investigação; 

f) criar mecanismos que potenciem a recolha de resposta por parte dos colaboradores; 

g) revisão dos questionários de satisfação do colaborador por forma a enquadrar o 

conhecimento científico no quotidiano prático da organização; 

h) avaliar quais os fatores sócio-demográficos, gerais e particulares da organização, a 

considerar em recolhas futuras, das quais se destaca como exemplos o nível hierárquico 

e/ou tipologia de função como elementos relevantes a estudar; 
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i) realizar avaliação sobre entre ano de nascimento do colaborador e tempo de permanência 

na organização, dado que o nível de comprometimento futuro pode vir a ser influenciado 

por questões geracionais; 

j) aplicação da metodologia quantitativa proposta aos questionários dos consumidores, com 

inclusão de construtos originários da literatura sobre Capital de Marca baseado no 

Consumidor (Piehler et al., 2018) e com o propósito de construir mecanismos de 

mensuração interdependentes entre as perspetivas de colaborador e de consumidor 

(Erkmen & Hancer, 2015). 

A execução do exposto, em cruzamento com o exercício desta investigação, produzem uma 

metodologia que propomos ser implementada em intervalos de tempo de médio-longo prazo por 

forma a avaliar congruentemente os investimentos ou quando uma alteração estrutural for imposta 

à estratégia da organização. O cruzamento da informação recolhida permitirá perceber o 

alinhamento entre todas as partes intervenientes no proposto Modelo de Cadeia de Valor da      

Co-criação e Identidade de Marca (Fig. 14).  

Sugere-se, também, a concretização da aplicação da metodologia proposta em outras 

organizações, particularmente Business-to-Business, sob o pressuposto de que todos os 

colaboradores são atores ativos de entrega de promessa de Marca e, por consequência, co-criam 

valor com os consumidores (Gummesson, 1991). Será particularmente interessante analisar 

organizações que não detenham uma cultura de disseminação da estratégia através da Marca, 

pois permitirá avalizar a metodologia proposta. 

Resumimos na Fig. 33 as principais áreas gerais de interesse futuro que detenham como princípio 

a disseminação do modelo de negócio pela organização tendo por base ferramentas de gestão 

operacional através da consolidação de indicadores de desempenho financeiro que permitam a 

compreensão e validação dos investimentos e valor financeiro gerado (King & Grace, 2009). O 

modelo apresentado, assim, pretende resumir as principais áreas em que o foco da pesquisa deve 

ser direcionado, de forma a consolidar uma sólida orientação científica. Assume-se que este 

modelo integra o conceito de Lógica de Serviço Dominante como base no processo de co-criação 

de valor (Grönroos, 2017), que por sua vez apoia o processo de co-criação da Marca (Iyer et al., 

2018) e portanto, o desenvolvimento do modelo de negócio da organização. 

Será, assim, interessante avaliar e concretizar de forma clara quais os antecedentes de Gestão de 

Marca Interna, com destaque para a sua relação com a construção de Marca do Empregador e 

respetiva conjugação com a literatura sobre retenção de talentos enquanto fonte de criação de 

valor para as organizações (Iyer et al., 2018). 
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Fig. 32 – Pesquisa Futura - Modelo de Cadeia de Valor da Co-criação e Identidade de 

Marca 

 

Fonte: Baseado em Costa Lima, Au-Yong-Oliveira e Madaleno (2018a).  
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Em consonância com o exposto acima enquanto limitação, é pertinente propôr, também, como 

ponto de interesse futuro, a construção de um estudo assente numa investigação de fundo em 

torno de revisão bibliográfica que permita a construção de um discurso congruente entre diferentes 

autores com a definição clara de cada conceito interligado à componente da Marca, 

particularmente na definição clara de Marca Corporativa e nas questões de Gestão de Marca 

Interna. Neste ponto não se inclui os conceitos de Marca com foco no consumidor dado que 

relativamente à sua exposição externa esta tem um nível de esclarecimento muito superior, quer 

academicamente como no terreno da sua aplicação. 

Para culminar, propomos ainda o enquadramento empírico entre os conceitos de Lógica de 

Serviço Dominante e Lógica de Serviço com o estudo da Marca no seu todo, assim como o 

cruzamento de toda a teoria aqui abordada com os processos de Inovação em Serviço, sob o foco 

em organizações de todos os setores e sob o pressuposto de que todas as organizações são 

prestadoras de Serviço e a co-criação surge em todas as ações de uma organização (Grönroos, 

2017). 

 
  



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Mestrado em Gestão  

 

93 

7. Bibliografia 

Aaker, D. A. (2007). Construindo Marcas Fortes. (Bookman, Ed.) (1a edição). Bookman. 

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347. 

http://doi.org/10.2307/3151897 

Aldousari, A. A., Robertson, A., Yajid, M. S. A., & Ahmed, Z. U. (2017). Impact of employer 

branding on organization’s performance. Journal of Transnational Management, 22(3), 153–

170. http://doi.org/10.1080/15475778.2017.1335125 

Alshathry, S., Clarke, M., & Goodman, S. (2017). The role of employer brand equity in employee 

attraction and retention: a unified framework. International Journal of Organizational Analysis, 

25(3), 413–431. http://doi.org/10.1108/IJOA-05-2016-1025 

Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185–

206. http://doi.org/10.1057/bm.1996.42 

Anselmsson, J., & Bondesson, N. (2015). Brand value chain in practise; the relationship between 

mindset and market performance metrics: A study of the Swedish market for FMCG. Journal 
of Retailing and Consumer Services, 25, 58–70. 

http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.03.006 

Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career 
Development International, 9(5), 501–517. http://doi.org/10.1108/13620430410550754 

Berry, L. L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 

28(1), 128–137. http://doi.org/10.1177/0092070300281012 

Biswas, M. K., & Suar, D. (2016). Antecedents and Consequences of Employer Branding. Journal 
of Business Ethics, 136(1), 57–72. http://doi.org/10.1007/s10551-014-2502-3 

Bravo, R., Buil, I., Chernatony, L. de, & Martínez, E. (2017). Managing brand identity: effects on the 

employees. International Journal of Bank Marketing, 35(1), 2–23. http://doi.org/10.1108/IJBM-

10-2015-0148 

Brexendorf, T. O., & Keller, K. L. (2017). Leveraging the corporate brand: The importance of 

corporate brand innovativeness and brand architecture. European Journal of Marketing, 51(9–

10), 1530–1551. http://doi.org/10.1108/EJM-07-2017-0445 

Burmann, C., Hegner, S., & Riley, N. (2009). Towards an identity-based branding. Marketing 
Theory, 9(1), 113–118. http://doi.org/10.1177/1470593108100065 

Burmann, C., Jost-Benz, M., & Riley, N. (2009). Towards an identity-based brand equity model. 

Journal of Business Research, 62(3), 390–397. http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.06.009 



Universidade de Aveiro 

 

 Inês Costa Lima | 17292 

 

94 

Burmann, C., & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: A behavioural approach to internal 

brand management. The Journal of Brand Management, 12(4), 279–300. 

http://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540223 

Chernatony, L. de. (1999). Brand Management Through Narrowing the Gap Between Brand 

Identity and Brand Reputation. Journal of Marketing Management, 15(1–3), 157–179. 

http://doi.org/10.1362/026725799784870432 

Chernatony, L. de, & Cottam, S. (2006). Internal brand factors driving successful financial services 

brands. European Journal of Marketing, 40(5–6), 611–633. 

http://doi.org/10.1108/03090560610657868 

Chernatony, L. de, & Cottam, S. (2009). Interacting contributions of different departments to brand 

success. Journal of Business Research, 62(3), 297–304. 

http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.12.005 

Chernatony, L. de, Cottam, S., & Segal-Horn, S. (2006). Communicating services brands’ values 

internally and externally. Service Industries Journal, 26(8), 819–836. 

http://doi.org/10.1080/02642060601011616 

Chernatony, L. de, & Dall’Olmo Riley, F. (1999). Experts’ Views About Defining Services Brands 

and the Principles of Services Branding. Journal of Business Research, 46(2), 181–192. 

http://doi.org/10.1016/S0148-2963(98)00021-6 

Chernatony, L. de, & Riley, F. D. (1998). Definig A “Brand”: Beyond the Literatura with experts’ 

interpretations. Journal of Marketing Management, 14(4–5), 417–443. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1362/026725798784867798 

Chernatony, L. de, & Segal-Horn, S. (2003). The criteria for successful services brands. European 
Journal of Marketing, 37(7/8), 1095–1118. http://doi.org/10.1108/03090560310477681 

Costa Lima, I., Au-Yong-Oliveira, M., & Madaleno, M. (2018a). Poster A CO-CREATION AND 

BRAND IDENTITY VALUE CHAIN MODEL. In Poster apresentado pela Inês Costa Lima 
(2018), presencialmente, na 13a European Conference on Innovation and Entrepreneurship 
(ECIE 2018). DEGEIT – Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal. 20-21 September. 

Costa Lima, I., Au-Yong-Oliveira, M., & Madaleno, M. (2018b). Service innovation implications: the 
importance of business alignment by employees. Proceedings of the 13th European 
Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE 2018, University of Aveiro, 20-21 
September. Costa, C., Au-Yong-Oliveira, M., Amorim, M. (Editors), pp.997-1005. 

Coutinho, C. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas, Teoria e 

Prática. In Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas, Teoria e Prática. 

http://doi.org/10.1016/j.actamat.2008.07.009 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Mestrado em Gestão  

 

95 

Davis, J. C. (2007). A Conceptual View of Branding for Services. Innovative Marketing, 3(1), 7–14. 

Du Preez, R., Bendixen, M., & Abratt, R. (2017). The behavioral consequences of internal brand 

management among frontline employees. Journal of Product & Brand Management, 26(3), 

251–261. http://doi.org/10.1108/JPBM-09-2016-1325 

Erkmen, E., & Hancer, M. (2015). Do your internal branding efforts measure up? International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5), 878–895. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-07-2014-0077 

Fischer, M., & Himme, A. (2017). The financial brand value chain: How brand investments 

contribute to the financial health of firms. International Journal of Research in Marketing, 

34(1), 137–153. http://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.05.004 

Grönroos, C. (1989). Defining Marketing: A Market-Oriented Approach. European Journal of 
Marketing, 23 (1)(1989), 54–58. http://doi.org/10.1108/EUM0000000000541 

Grönroos, C. (1998). Marketing services: the case of a missing product. Journal of Business & 
Industrial Marketing, 13(4/5), 322–338. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/08858629810226645 

Grönroos, C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, 6(3), 317–333. 

http://doi.org/10.1177/1470593106066794 

Grönroos, C. (2008). Service logic revisited: who creates value? And who co‐creates? European 
Business Review, 20(4), 298–314. http://doi.org/10.1108/09555340810886585 

Grönroos, C. (2017). On Value and Value Creation in Service: A Management Perspective. Journal 
of Creating Value, 3(2), 125–141. http://doi.org/10.1177/2394964317727196 

Grönroos, C., & Gummerus, J. (2014). The service revolution and its marketing implications: 

service logic vs service-dominant logic. Managing Service Quality: An International Journal, 
24(3), 206–229. http://doi.org/10.1108/MSQ-03-2014-0042 

Grönroos, C., & Ravald, A. (2011). Service as business logic: implications for value creation and 

marketing. Journal of Service Management, 22(1), 5–22. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09564231111106893 

Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: Making sense of value creation and co-

creation. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 133–150. 

http://doi.org/10.1007/s11747-012-0308-3 

Gummesson, E. (1991). Marketing-orientation Revisited : The Crucial Role of the Part-time 

Marketer. European Journal of Marketing, 25(2), 60–75. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/03090569110139166 



Universidade de Aveiro 

 

 Inês Costa Lima | 17292 

 

96 

Gummesson, E., & Grönroos, C. (2012). The emergence of the new service marketing: Nordic 

School perspectives. Journal of Service Management, 23(4), 479–497. 

http://doi.org/10.1108/09564231211260387 

Gummesson, E., & Mele, C. (2010). Marketing as Value Co-creation Through Network Interaction 

and Resource Integration. Journal of Business Market Management, 4(4), 181–198. 

http://doi.org/10.1007/s12087-010-0044-2 

Henkel, S., Torsten, T., & Wentzel, D. (2007). Bringing the Brand to Life : Structural Condi-tions of 

Brand-Consistent Employee Behavior. Marketing Review St. Gallen, 24(1), 13–16. 

http://doi.org/10.1007/BF03249137 

Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). Putting 

the Service Profit-Chain to Work. Harvard Business Review, 72, 164–174. 

http://doi.org/10.1145/781031.781034 

Ind, N., & Bjerke, R. (2007). The concept of participatory market orientation: An organisation-wide 

approach to enhancing brand equity. Journal of Brand Management, 15(2), 135–145. 

http://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550122 

Iyer, P., Davari, A., & Paswan, A. (2018). Determinants of brand performance: The role of internal 

branding. Journal of Brand Management, 25(3), 202–216. http://doi.org/10.1057/s41262-018-

0097-1 

Jaw, C., Lo, J.-Y., & Lin, Y.-H. (2010). The determinants of new service development: Service 

characteristics, market orientation, and actualizing innovation effort. Technovation, 30(4), 

265–277. http://doi.org/10.1016/J.TECHNOVATION.2009.11.003 

Kapferer, J.-N. (2008). New strategic brand management: creating and sustaining brand equity 
long term. (L. E. D’Organisation, Ed.) (4th editio). London and Philadelphia: Kogan Page. 

Retrieved from http://www.morghaneh.com/wp-

content/uploads/2011/08/Strategic_Brand_Management.pdf 

Kapferer, J.-N. (2012). The new strategic brand management: advanced insights and strategic 
thinking (5th edtiti). London and Philadelphia: Kogan Page. 

Kashive, N., & Khanna, V. T. (2017). Building Employee Brand Equity to influence Organization 

Attractiveness and Firm Performance. International Journal of Business and Management, 
12(2), 207. http://doi.org/10.5539/ijbm.v12n2p207 

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. 

Journal of Marketing, 57(1), 1. http://doi.org/10.2307/1252054 

Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2003). How Do Brands Create Value? Marketing Management, 

12(3), 26–31. Retrieved from 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Mestrado em Gestão  

 

97 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=10600463&site=ehost-live 

Kindström, D., Kowalkowski, C., & Sandberg, E. (2013). Enabling service innovation: A dynamic 

capabilities approach. Journal of Business Research, 66(8), 1063–1073. 

http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.03.003 

King, C., & Grace, D. (2008). Internal branding : Exploring the employee ’ s perspective. 

Management, 15(5), 358–372. http://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2007.48 

King, C., & Grace, D. (2009). Employee Based Brand Equity: A Third Perspective. Services 
Marketing Quarterly, 30(2), 122–147. http://doi.org/10.1080/15332960802619082 

King, C., & Grace, D. (2010). Building and measuring employee-based brand equity. European 
Journal of Marketing, 44(7/8), 938–971. http://doi.org/10.1108/03090561011047472 

King, C., & Grace, D. (2012). Examining the antecedents of positive employee brand‐related 

attitudes and behaviours. European Journal of Marketing, 46(3/4), 469–488. 

http://doi.org/10.1108/03090561211202567 

King, C., Grace, D., & Funk, D. C. (2012). Employee brand equity: Scale development and 

validation. Journal of Brand Management, 19(4), 268–288. http://doi.org/10.1057/bm.2011.44 

Kotler, P. (1998). Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 
(Editora Atlas, Ed.), São Paulo: Atlas (5a edição). São Paulo. 

http://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199811)78:3<382::AID-JSFA128>3.0.CO;2-J 

Lages, C. R., & Piercy, N. F. (2012). Key Drivers of Frontline Employee Generation of Ideas for 

Customer Service Improvement. Journal of Service Research, 15(2), 215–230. 

http://doi.org/10.1177/1094670511436005 

Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call for 

Data Analysis Triangulation. American Psychological Association, 22(4), 557–584. 

http://doi.org/10.1037/1045-3830.22.4.557 

Lessard-Hérbert, M., Goyette, G., Boutin, G., & Reis, M. J. (2012). Investigação Qualitativa. 
Fundamentos e Práticas. (I. Piaget, Ed.), Epistemologia e Sociedade (5th editio). Lisboa. 

http://doi.org/10.4103/0975-7406.68509 

Louro, M. J. S. (2000). Modelos de avaliação de marca. Revista de Administração de Empresas, 

40(2), 26–37. http://doi.org/10.1590/S0034-75902000000200004 

Lusch, R. F., Vargo, S. L., & O’Brien, M. (2007). Competing through service: Insights from service-

dominant logic. Journal of Retailing, 83(1), 5–18. http://doi.org/10.1016/j.jretai.2006.10.002 

Marquardt, A. J., Golicic, S. L., & Davis, D. F. (2011). B2B services branding in the logistics 

services industry. Journal of Services Marketing, 25(1), 47–56. 



Universidade de Aveiro 

 

 Inês Costa Lima | 17292 

 

98 

http://doi.org/10.1108/08876041111107050 

Martinez, V., Bastl, M., Kingston, J., & Evans, S. (2010). Challenges in transforming manufacturing 

organisations into product‐service providers. Journal of Manufacturing Technology 
Management, 21(4), 449–469. http://doi.org/10.1108/17410381011046571 

Martins, G. de A. (2008). Estudo de Caso - uma estratégia de pesquisa. (S. A. Editora Atlas, Ed.) 

(2a edição). São Paulo. 

McDonald, M. H. B., Chernatony, L. de, & Harris, F. (2001). Corporate marketing and service 

brands - Moving beyond the fast-moving consumer goods model. European Journal of 
Marketing, 35(3/4), 335–352. http://doi.org/10.1108/03090560110382057 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. 

Journal of Marketing, 58(3), 20. http://doi.org/10.2307/1252308 

Nader, A., Ghani, A., & Crescitelli, E. (2012). Avaliação Financeira de Marcas: Há Evidência 

Empírica Entre Valor de Mercado (BMF&Bovespa) e Valor de Marca (Brand Finance)? 

Revista Contabilidade Vista & Revista, 55(11), 61–82. 

Neely, A. (2008). Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing. 

Operations Management Research, 1(2), 103–118. http://doi.org/10.1007/s12063-009-0015-5 

Pandey, I. M. (2005). Balanced scorecard: Myth and reality. Vikalpa, 30(1), 51–66. 

http://doi.org/10.1177/0256090920050105 

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. L. (1985). Conceptual model of service quality and its 

implications for future research. Journal of Marketing, 49(1979), 41–50. 

http://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00084-3 

Piehler, R., Grace, D., & Burmann, C. (2018). Internal brand management: introduction to the 

special issue and directions for future research. Journal of Brand Management. 
http://doi.org/10.1057/s41262-018-0096-2 

Piercy, N. F. (1995). Customer satisfaction and the internal market: Marketing our customers to our 

employees. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 1(1), 22–44. 

Preez, R. Du, & Bendixen, M. T. (2015). The impact of internal brand management on employee 

job satisfaction, brand commitment and intention to stay. International Journal of Bank 
Marketing, 33(1), 78–91. http://doi.org/10.1108/IJBM-02-2014-0031 

Raddats, C., & Easingwood, C. (2010). Services growth options for B2B product-centric 

businesses. Industrial Marketing Management, 39(8), 1334–1345. 

http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.03.002 

Ruão, T. (2004). A imagem de marca: análise das funções de representação e apelo no marketing 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Mestrado em Gestão  

 

99 

das marcas. Um estudo de caso. Media. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade. 

Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. (J.-B. Publishers, Ed.), Bulletin of 
Science, Technology & Society (2nd Editio). San Francisco, CA. 

http://doi.org/10.1177/027046769401400247 

Sharifabadi, A. M., & Bideh, S. S. (2016). Effect of Management Commitment to Internal Marketing 

on Employees’ Satisfaction. A case Study: Imam Jafar Sadegh Hospital Nurses. Asian 
Academy of Management Journal, 21(2), 135–152. http://doi.org/10.21315/aamj2016.21.2.6 

Srivastava, R. (2015). Measuring the effectiveness of the communication strategy by using the 

brand score technique – a conceptual study. Journal of Asia Business Studies, 9(2), 133–146. 

http://doi.org/10.1108/JABS-07-2014-0051 

Tanwar, K., & Prasad, A. (2016). Exploring the Relationship between Employer Branding and 

Employee Retention. Global Business Review, 17, 186S–206S. 

http://doi.org/10.1177/0972150916631214 

Theurer, C. P., Tumasjan, A., Welpe, I. M., & Lievens, F. (2016). Employer Branding: A Brand 

Equity-based Literature Review and Research Agenda. International Journal of Management 
Reviews, 00, 1–25. http://doi.org/10.1111/ijmr.12121 

Urde, M. (2013). The corporate brand identity matrix. Journal of Brand Management, 20(S9), 742–

761. http://doi.org/10.1057/bm.2013.12 

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of 
Marketing, 68(1), 1–17. http://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.1.24036 

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 36(1), 1–10. http://doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6 

Zeithaml, V., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1985). Problems and strategies in services 

marketing. The Journal of Marketing, 49(2), 33–46. http://doi.org/10.2307/1251563 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade de Aveiro 

 

 Inês Costa Lima | 17292 

 

100 

8. Netgrafia 

Association, A. M. (2018) Retrieved 2018, June 24 (12h53) from 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

 

9. Documentos de Organização em Estudo de Caso6 

• Procedimento de RH de 2017;  

• Manuais de Estratégia de Marca para os anos de 2009, 2011 e 2015;  

• Manual de Acolhimento 2008 e 2014;  

• Relatório Estratégico Mundial de RH 2012;  

• Questionários de Colaboradores de 2011/2015 e 2017;  

• Princípios de Comportamento e Atuação;  

• Pictogramas concetuais (como agir em determinadas situações).  

 

  

                                                        
6 Os documentos internos da organização utilizados durante a investigação não são disponibilizados por razões de 
confidencialidade. 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Mestrado em Gestão  

 

101 

10.  Anexos 

• Anexo I -  Resultados Financeiros: Evolução Financeira e de Sustentabi l idade 

• Anexo II  -  Questionários de Satisfação de Colaboradores 2011 a 2017 

• Anexo II I  -  Categorias «Posicionamento de Negócio» 

• Anexo IV - Categoria «Posicionamento de Negócio» - Organização de 

Questionários e Resultados 

• Anexo V - Categoria «Posicionamento de Negócio» - Resultados de Análise 

quali tat iva: Contagem Palavras 

• Anexo VI - Categoria «Operacionalidade Industr ial» 

• Anexo VII -  Categoria «Operacionalidade Industr ial» - Organização de 

Questionários e Resultados 

• Anexo VIII  -  Exclusão de Questionários – para Modelo de H1 – Categorias 

«Posicionamento de Negócio» e «Operacionalidade Industr ial» 

• Anexo IX - Categoria Capital de Marca baseado no Colaborador (CMBC) - 

Organização de Questionários e Resultados 

• Anexo X - Exclusão de Questionários – para Modelo de H2 – Categoria «Capital 

de Marca baseado no Colaborador» (CMBC) 

 

 

 

 

 

 

 

 





A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Anexos - Mestrado em Gestão ANEXO I 1 

 

Anexo I 

Resultados Financeiros: Evolução Financeira e de Sustentabil idade 

 

Fig.I.1 - Rácios de Rentabil idade  

 

Fonte: Sabi 
Notas: Unidades de medida em legenda 
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Fig.I.2 - Rácio Operacionais 

 

Fonte: Sabi 
Notas: Unidades de medida em legenda 
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Fig.I.3 – Rácios de Estrutura 

 

Fonte: Sabi 
Notas: Unidades de medida em legenda 

 

Fig.I.4 - Rácios por Colaborador  

 

Fonte: Sabi 
Notas: Unidades de medida em legenda 
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Anexo II 

Questionários de Satisfação de Colaboradores 2011 a 2017 

Tab. II.1 - Questionário 2011 a 2015 

8) Acho o meu trabalho interessante e motivador. 

9) Disponho da informação que necessito para realizar as minhas tarefas no dia-a-dia. 

10) Possuo os recursos necessários (meios ferramentas equipas e materiais) para realizar o meu trabalho de 
forma adequada. 

11) Tenho autonomia suficiente para trabalhar adequadamente. 

12) Considero as condições físicas do meu posto de trabalho (climatização, luminosidade, limpeza, espaço,..) 
satisfatórias. 

13) As nossas normas e procedimentos internos favorecem um trabalho seguro. 

14) Possuímos sistemas e procedimentos que nos garantam que o trabalho que realizamos tem a qualidade 
pretendida. 

15) Sinto-me comprometido com a minha segurança e a segurança dos meus colegas de trabalho mesmo 
que por vezes as medidas estabelecidas me incomodem ou dificultem a realização do meu trabalho. 

16) Sinto-me satisfeito com a minha participação nas decisões que afectam o meu trabalho. 

17) Sinto-me com vontade de fazer os esforços necessários para ajudar a empresa a melhorar os seus 
resultados. 

18) A minha chefia directa tem a preocupação de me dar a conhecer os objectivos do meu trabalho e 
transmite-me o que se espera de mim. 

19) A minha chefia directa consulta-me sempre antes de qualquer mudança que possa afectar o meu 
trabalho. 

20) A minha chefia directa delega em  mim e apoia-me nas decisões que tomo. 

21) A minha chefia directa valoriza e reconhece o meu trabalho quando este é bem realizado.  

22) Quando existem mudanças que afectam toda a organização as chefias e direcções são as primeiras a 
aplicá-las procurando dar  o exemplo destas mudanças. 

23) Acredito que na nossa equipa se aproveita bem o potencial e as capacidades de cada um de nós. 

24) A minha chefia directa fala comigo sobre tudo o que tenho que fazer para melhorar o meu desempenho 
no meu posto de trabalho. 

25) A principal prioridade da minha chefia e a segurança de todos os que trabalham na sua equipa. 

26) No meu grupo de trabalho ajudamo-nos uns aos outros e trabalhos bem como equipa. 

27) Na minha equipa de trabalho aprendemos com os erros e quando alguma coisa corre mal analisamos as 
causas e tomamos medidas para evitar a sua repetição.   

28) A minha chefia directa tem a preocupação de me dar a conhecer a estratégia e o estado da Empresa e de 
como tudo isto afecta o meu trabalho. 

29) Sei o que tenho que fazer para ajudar a minha equipa a atingir os objectivos.  

30) A minha chefia directa motiva-me para trabalhar em equipa e para cooperar com os meus colegas da 
minha área/equipa e de todos os outros departamentos da empresa. 
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Questionário 2011 a 2015 (continuação Tab. II.1) 

31) A minha chefia directa cumpre os horários de trabalho e procura que todos os que trabalham com ela o 
cumpram. 

32) De uma forma geral estou satisfeito com a minha chefia directa.  

33) Conheço os clientes internos e externos do meu departamento. 

34) Na minha opinião a direcção e chefias a todos os níveis trabalham em equipa partilhando objectivos e 
decisões e formulando planos de acção para superar o contexto actual de mercado. 

35) Para mim conseguir a colaboração de outras pessoas de outras áreas/equipas e ou departamentos torna-
se uma tarefa fácil. 

36) Na Empresa orientamos o nosso trabalho no sentido de conseguirmos a satisfação dos nossos clientes 
(internos e externos) e responder assim às suas necessidades. 

37) Acredito que os Clientes da Empresa estão altamente satisfeitos com os nossos produtos e serviços. 

38) Somos uma empresa flexível sabemos adaptar-nos a situações de mudança e reagimos rapidamente 
perante a situação do mercado. 

39) Sempre que tenho oportunidade recomendo os produtos e serviços da Empresa. 

40) Penso que a qualidade dos produtos na nossa empresa e superior quando comparada com a existente no 
mercado.  

41) Na Empresa preocupamo-nos em encontrar novas e melhores formas de trabalhar no nosso dia-a-dia. 

42) Na Empresa temos a preocupação de inovar permanentemente desenvolvendo novas soluções para o 
mercado (produtos e serviços). 

43) Acredito que a direcção da empresa toma as decisões correctas para consolidar a nossa empresa a 
médio/longo prazo. 

44) Compreendo as razões que tem levado/podem levar a Direcção da Empresa a reduzir o número de 
pessoas. 

45) Nesta Empresa comunicam-se claramente as questões importantes que nos afectam. 

46) Sinto-me bem informado do estado em que se encontra a Empresa do seus resultados e dos objectivos 
que queremos atingir. 

47) A Direcção da Empresa transmite-nos com clareza a estratégia que a Empresa esta a colocar em curso 
para enfrentar a situação actual do mercado.  

48) Conheço os objectivos e planos de acção que a minha  área/departamento/Centro estão a levar a cabo 
para enfrentar a situação actual do mercado.  

49) Sinto-me informado sobre os Princípios de Comportamento e Actuação do Grupo. 

50) Pelo que vejo à minha volta no dia-a-dia temos em conta os Princípios de Comportamento e Actuação do 
Grupo na nossa forma de trabalhar. 

51) A minha chefia directa informa-me regularmente sobre o desempenho da  minha 
equipa/área/departamento e Centro. 

52) Acredito na Empresa como uma empresa sólida e que perdurará com êxito. 

53) Conheço a visão e missão da Empresa. 

54) Vejo a minha chefia directa completamente comprometida com as intenções da empresa (visão, 
princípios de actuação,...). 

55) Tenho confiança nas decisões que a Direcão da empresa toma.  

56) Na Empresa a segurança dos colaboradores assume-se como uma preocupação real para todos. 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Anexos - Mestrado em Gestão ANEXO II 3 

 

Questionário 2011 a 2015 (continuação Tab. II.1) 

57) Compreendo como a missão, visão e Princípios de Comportamento e  Actuação me afectam no meu 
trabalho. 

58) Acredito no futuro da Empresa e sinto-me confiante em colaborar nos projectos da empresa.  

59) Acredito que os resultados deste inquérito sejam tidos em conta para melhorar a empresa.  

61) Penso que a Empresa me oferece expectativas razoáveis de estabilidade laboral. 

62) De uma forma geral penso que os salários na Empresa estão equilibrados ao mesmo nível de 
responsabilidade e funções de cada posto de trabalho. 

63) Entendo como se avalia a qualidade do meu desempenho no trabalho. 

64) Penso que o meu salário comparativamente ao mercado esta em linha com funções.  

65) O meu trabalho permite-me gerir de forma equilibrada o tempo dedicado a minha vida pessoal e o tempo 
dedicado a minha vida profissional. 

67) A Empresa dá-me as oportunidades necessárias para me satisfazer razoavelmente as minhas 
expectativas de promoção e gestão da minha carreira profissional. 

68) A minha chefia directa apoia-me no meu desenvolvimento Profissional (ajuda-me motiva-me a dar 
formação gosta que participe em actividades com outros colegas de outras áreas da empresa,...).  

69) Recomendaria a Empresa como um bom lugar para se trabalhar a uma pessoa muito próxima de mim 
(familiar, amigo).   

70) Estou disposto a esforçar-me para conseguir ter futuramente na Empresa  um trabalho melhor do que 
tenho hoje. 

71) Em comparação com outras organizações de uma forma geral considero que tenho um bom emprego 
para mim. 

72) Se tivesse oportunidade de mudar de empresa para um trabalho similar (tarefas, responsabilidades e 
remuneração) sairia da Empresa. 

73) Compreendo bem a estratégia e objectivos do Grupo.  

74) O facto da empresa na qual trabalho pertencer ao Grupo torna-se decisivo para permanecer nela. 

75) A Direcção do Grupo lidera eficazmente.  

76) A Direcção do Grupo comunica de forma transparente e honesta.  

77) A Direcção do Grupo assegura-se que cada organização cumpre as promessas que faz aos seus 
colaboradores. 

78) A Direcção do Grupo actua de forma consequente com os Princípios de Comportamento e Actuação do 
Grupo. 

79) Tens Confiança no êxito do Grupo. 

Fonte: Dados da Empresa. 
Notas: Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. 
Questões de 1 a 7 correspondem à identificação de características sócio demográficas. 
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Tab. II.2 - Questionário 2017  

1) O trabalho que realizo é interessante e motivador. 

2) Disponho da informação que necessito para realizar o meu trabalho. 

3) Possuo os meios - ferramentas, equipamentos, materiais - necessários para fazer bem o meu trabalho. 

4) Tenho autonomia suficiente para fazer o meu trabalho adequadamente. 

5) As condições físicas (climatização, espaço,...) do meu posto de trabalho são satisfatórias. 

6) As nossas normas e procedimentos promovem um trabalho seguro. 

7) Temos sistemas e procedimentos que nos permitem estar seguros de que os trabalhos que realizamos 
reúnem a qualidade requerida. 

8) Sinto-me comprometido/a com a minha própria segurança e com a dos meus colegas de trabalho, ainda 
que isso traga algum incómodo na realização do meu trabalho. 

9) Estou satisfeito/a com a minha participação nas decisões que afetam o meu trabalho. 

10) Sinto-me com vontade de fazer os esforços necessários que ajudem a Empresa a conseguir melhorar os 
seus resultados. 

11) A minha chefia preocupa-se em me dar a conhecer os objetivos do meu trabalho e o que espera de mim. 

12) A minha chefia consulta-me previamente sobre as mudanças que afetam o meu trabalho. 

13) A minha chefia delega em mim atividades que me ajudam a aprender e desenvolver-me. 

14) A minha chefia valoriza e reconhece o trabalho bem feito. 

15) A minha chefia dialoga comigo sobre o que tenho que fazer para melhorar no meu posto de trabalho. 

16) Quando há mudanças que afetam toda a organização, as chefias e diretores/as são os primeiros a aplicá-
las e procuram dar exemplo das mesmas. 

17) A principal prioridade da minha chefia é a segurança de todos os que trabalham na sua equipa. 

18) Acredito que no meu grupo de trabalho nos ajudamos e que trabalhamos bem como equipa. 

19) No meu grupo de trabalho, aprendemos com os erros; quando algo corre mal, analisamos e tomamos 
medidas para evitar que se repita. 

20) A minha chefia preocupa-se em me dar a conhecer a estratégia e o caminho da  Empresa e como tudo 
isso afeta o meu trabalho. 

21) A minha chefia facilita e motiva-me a trabalhar em equipa e a cooperar com colegas da minha área e de 
outras áreas da Empresa. 

22) Confio na minha chefia. 

23) A minha chefia pratica com o exemplo (as suas ações são coerentes com o seu discurso). 

24) A minha chefia apoia-me no meu desenvolvimento profissional (orienta-me, motiva-me a realizar 
formações, motiva-me a participar em encontros com pessoas de outras áreas,...). 

25) É fácil para mim, conseguir a colaboração de pessoas de outras áreas ou departamentos. 

26) Perante problemas que afetam várias equipas/áreas/departamentos, temos oportunidade para os analisar 
e procurar soluções em conjunto. 

27) Quando trabalho com pessoas de outras Áreas ou Departamentos, procuramos obter um objetivo comum 
em detrimento de objectivos particulares ou de cada grupo. 

28) Conheço quem são os clientes da minha Fábrica / Delegação / Departamento. 

29) Conheço os motivos de satisfação e os motivos principais de reclamação dos clientes da minha Fábrica / 
Delegação / Departamento. 
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Questionário 2017 (continuação Tab. II.2) 

30) Acredito que os clientes da Empresa estão altamente satisfeitos com os nossos produtos e serviços. 

31) Na minha equipa, temos em conta a informação sobre a satisfação dos nossos clientes para melhorar a 
qualidade de nossos produtos ou serviços. 

32) Sempre que tenho oportunidade, recomendo os produtos e serviços da  Empresa. 

33) Somos uma Empresa flexível; sabemos adaptar-nos a situações de mudança e reagirmos com rapidez 
perante a situação atual do mercado. 

34) Acredito que a qualidade dos produtos da nossa Empresa está acima da média do mercado. 

35) Na Empresa preocupamo-nos em encontrar novas e melhores formas de fazer as coisas. 

36) Na  Empresa preocupamo-nos em estar permanentemente na frente no que diz respeito à inovação 
tecnológica e desenvolvimento de novos produtos. 

37) Nesta empresa informa-se claramente sobre as questões importantes que nos afetam. 

38) Sinto-me bem informado sobre a situação da empresa, dos seus resultados e dos objetivos que 
queremos atingir. 

39) A minha chefia informa-me com regularidade sobre a situação da minha área /departamento/ fábrica. 

40) Na minha opinião, os diretores/as e chefias de todos os níveis trabalham em equipa -vejo que partilham 
objetivos e decisões, que definem planos de ação, … 

41) Pelo que vejo à minha volta no trabalho, temos em conta os princípios de comportamento e atuação do 
Grupo na nossa forma de trabalhar. 

42) Conheço a visão e missão da Empresa. 

43) Vejo a minha chefia comprometida com o projeto da empresa (visão, princípios de atuação,..). 

44) A segurança física dos empregados é uma preocupação real de todos os que trabalham na  Empresa. 

45) Acredito que a Empresa está bem dirigida. 

46) Acho atrativo o projeto de futuro de Empresa e sinto-me motivado para colaborar nele. 

47) Acredito que os resultados deste estudo serão tidos em conta para melhorar. 

48) Acredito que  Empresa me oferece razoáveis expectativas de estabilidade laboral. 

49) Para me desenvolver profissionalmente, estaria disposto/a a trabalhar noutras equipas ou áreas da 
empresa ou noutras empresas do Grupo. 

50) A formação que recebo na Empresa ajuda-me a poder realizar o meu trabalho cada dia melhor. 

51) Acredito que a Empresa me dá oportunidades para satisfazer de uma forma razoável as minhas 
expectativas de promoção e carreira profissional. 

52) Na Empresa estimula-se a mobilidade interna (trabalhar noutras áreas da Empresa ou empresas do 
Grupo para facilitar o nosso desenvolvimento). 

53) Estou satisfeito/a com a atuação da Empresa no que diz respeito ao reconhecimento das pessoas 
(prendas por antiguidade, dias sem acidentes, cabaz de recém nascido, etc). 

54) O meu trabalho permite-me organizar adequadamente o tempo dedicado à minha vida pessoal e trabalho. 

55) Perante uma necessidade pessoal ou familiar extraordinária, a minha chefia é flexível para encontrar a 
melhor solução. 

56) Acredito que, em geral, os salários na  Empresa estão alinhados com o nível de responsabilidades e 
funções de cada posto. 
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Questionário 2017 (continuação Tab. II.2) 

57) Acredito que o meu salário está alinhado com outros cargos em condições similares no mercado de 
trabalho. 

58) Entendo como se avalia a qualidade do meu desempenho no trabalho. 

59) Sinto-me orgulhoso/a por  trabalhar nesta organização. 

60) Recomendaria a  Empresa como um bom lugar para trabalhar a uma pessoa muito chegada a mim 
(familiar, amigo). 

61) Se tivesse oportunidade de mudar de empresa para um trabalho similar (de tarefas, responsabilidade e 
remuneração), ficaria na  Empresa. 

62) Em comparação com outras organizações desta área e de uma forma geral, este é um bom emprego 
para mim. 

63) Compreendo as metas e objetivos de negócio do Grupo. 

64) O facto da empresa/fábrica pertencer ao Grupo é fator chave na minha decisão para permanecer nela. 

65) A Direção da Grupo tem uma liderança efetiva. 

66) A Direção da Grupo é honesta e aberta à comunicação. 

67) A Direção da Grupo assegura-se de que cada organização cumpre com as promessas que faz aos seus 
empregados. 

68) A Direção da Grupo atua em consequência com os Princípios de Comportamento e Atuação do Grupo. 

69) Confio no êxito da Grupo. 

Fonte: Dados da Empresa 
Notas:  Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Anexo III 

Categorias «Posicionamento de Negócio» 

 

Tab. III.1 - Categorias «Posicionamento de Negócio» 

PN.01 -  MISSÃO  

• A missão da empresa é proporcionar aos profissionais da construção soluções que tornem o seu trabalho mais 
fácil, mais económico e mais seguro. 

PN.02 - LIDERANÇA  

• Considera a procura constante pela liderança no sector de negócio e no mundo eixo fundamental da sua 

estratégia.  

• Centra a sua actividade em acções orientadas para o mercado focadas nos públicos-alvo e na marca.  

• Sob pressupostos de constante inovação, fornece produtos e serviços de valor acrescentado conseguidos 
através de uma optimização de processos de forma robusta e simples e de elevado grau de confiança. 

PN.03 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DE PROCESSOS  

• Componente da estratégia que assenta em uma gestão de produção baseada nos princípios do World Class 

Manufactoring (WCM), em busca da optimização máxima de processos pela redução de desperdício e pela 

operacionalização just in time. 

• Cultiva as características de polivalência através da simplificação dos processos logísticos e de inovação através 

da optimização destes directamente no terreno, potenciando a produtividade e a rentabilidade.  

PN. 04 - PROXIMIDADE COM OS CLIENTES 

• Fomenta relações de proximidade com os clientes directos e indirectos, através do constante envolvimento 

destes nos processos de inovação.  

• Disponibiliza as suas soluções através da rede de centros produtivos geograficamente próximos, potenciando, 

assim, factores como a competitividade e garantindo uma informação actualizada sobre as suas necessidades e 
um investimento focado em eficiência e qualidade de produtos e serviços. 

PN. 05 - ÉTICA E COERÊNCIA  

• Fomenta comportamentos e atitudes coerentes de forma transversal por toda a equipa, independentemente do 

lugar hierárquico ocupado, como pilar intrínseco a acção comercial e à política de RH. 

• Consciencialização para a promoção de um elevado sentido ética visando o respeito mútuo nas relações entre 
todas as partes interessadas, tais como clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade em geral.  
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Categorias «Posicionamento de Negócio» (continuação Tab. III.1) 

PN.06 - INOVAÇÃO DAS SOLUÇÕES: PRODUTOS E SERVIÇOS 

• Sustenta toda a estratégia comercial no conceito de Solução, por considerar que o fornecimento de produtos 

apenas é reforçado quando agregado a um serviço de relevância.  

• Investe em programas de formação continuada para os seus clientes directos e indirectos partilhando 

conhecimento e experiências, cujo resultado se traduz em duplo sentido, com a satisfação destes e com a 

recolha de informação que potencia os processos internos de melhoria e inovação. 

• Obtenção de sucesso visto como dependente do factor inovação, considerado chave para alcançar os níveis de 
competitividade apropriados para uma organização que se configura como líder mundial no sector onde opera.  

PN.07 - SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO 

• Acredita que um serviço de valor acrescentado compõe na soma do grau de excelência de todas as partes que o 

compõem. 

• Aposta acentuada na rapidez de resposta e qualidade de informação através de acções como: entregas rápidas; 

aconselhamento técnico; documentação completa; disponibilidade no ponto de venda; serviço ao cliente; apoio 
em obra; formação. 

PN.08 - SEGURANÇA E PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 

• Foco constante na segurança como meio de promover não só bem-estar e saúde dos intervenientes, como 

também por promover uma maior eficiência dos processos pela diminuição de situações inseguras e aumento da 

eficácia operacional e, deste modo, maior rentabilidade e melhores resultados. 

• Preocupação elevada com a integração da indústria no meio físico onde opera e no impacto ambiental que 

advém da instalação dos centros de operações, cujo investimento é disperso geograficamente por forma a 

minimizar a libertação de Co2 originada pelo tráfego associado aos transportes. 

• Particular atenção com as regulamentação e legislação local e internacional e avaliação permanente do ciclo de 

vida do produto e respectivo impacto, por forma a garantir a implementação de acções de melhoria contínua de 
modo mais eficiente. 

PN.09 - QUALIDADE DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO DE MARCA E INFORMAÇÃO 

TÉCNICA 

• Aposta permanente em comunicação de marca e disseminação de informação de carácter técnico, focada nos 

processos de aprendizagem e promoção da melhoria dos processos. 

• A qualidade está intrinsecamente interligada com o nível de formação e informação que cada um dispõe e, por 

conseguinte, é dependente dos atributos de uma boa comunicação. 

• É igualmente relevante o reconhecimento e a identificação dos intervenientes com a marca da empresa, por 

forma a que a confiança e credibilidade seja assegurada. 

• Destaca-se os projectos do Guia, da formação no terreno e no forte investimento no ponto de venda dos seus 

clientes e construção de notoriedade de marca junto dos clientes indirectos através da assistência técnica em 

obra. 
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Categorias «Posicionamento de Negócio» (continuação Tab. III.1) 

PN.10 - DIFERENCIAÇÃO 

• O factor de diferenciação da empresa são as pessoas que a constituem, enquanto real elemento de distinção da 

concorrência pela sua inteligência, proatividade e força. 

• Investimento na construção de relações continuadas de confiança com seus fornecedores, encarados como 

extensão da organização e complemento para alcançar a qualidade e o carácter de valor acrescentado 

anunciado. 

• Prioridade na construção de uma estratégia de comunicação interna integrada, assente na crença que comunicar 

é respeitar e partilhar é formar conhecimento, garantindo a liberdade de expressão, o acesso livre à informação 

necessária ao cumprimento eficaz e eficiente de tarefas e a uma troca de conhecimento transversal pela 

organização. 

• Sublinhar a importância de cada elemento como fulcral para o funcionamento da organização e garantir a total 

compreensão pelo colaboradores da importância do seu papel para alcançar o objectivo maior – o sucesso da 

empresa. 

• Potenciar comportamentos colaborativos e cooperativos de forma transversal a todas as actividades e acções, 

internas e externas, com o propósito de promover a resolução de problemas, a disseminação de conhecimento 

pela partilha de experiências, o desenvolvimento da inovação e optimização dos processo de melhoria continua. 

PN.11 - SUSTENTABILIDADE   

• Integração em grupo internacional líder mundial do sector de mercado onde opera garante a credibilidade e 

potencia a confiança de todas as partes. 

• Sustentabilidade é alcançada com o reforço de liderança e com resultados operacionais continuados em todas as 

vertentes da organização, local e internacionalmente, e através de um alinhamento exemplar de todas as partes 
que intervém e podem potenciar o crescimento desta. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo IV 

Categoria «Posicionamento de Negócio» - Organização de 
Questionários e Resultados 

 

PN.01 – Organização Questionários - Categoria «Missão» 

A missão da empresa é proporcionar aos profissionais da construção soluções que tornem o seu trabalho mais fácil, mais 

económico e mais seguro. 

2011 a 2015 2017 

28* 
A minha chefia direta tem a preocupação de me dar a 
conhecer a estratégia e o estado da Empresa e de 
como tudo isto afecta o meu trabalho. 

20 

A minha chefia preocupa-se em me dar a 
conhecer a estratégia e o caminho da  
Empresa e como tudo isso afeta o meu 
trabalho. 

53 Conheço a visão e missão da Empresa. 42 Conheço a visão e missão da  Empresa. 

54 
Vejo a minha chefia direta completamente 
comprometida com as intenções da empresa (visão, 
princípios de atuação,...). 

43 
Vejo a minha chefia comprometida com o 
projeto da empresa (visão, princípios de 
atuação,..). 

57 
Compreendo como a missão, visão e Princípios de 
Comportamento e  Atuação me afectam no meu 
trabalho. 

63 Compreendo as metas e objetivos de negócio 
do Grupo. 

73 Compreendo bem a estratégia e objectivos do Grupo.  NA Sem Correspondência. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.1 - Resultado Global - [PN*] Missão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.1 - Resultados - Géneros – [PN] «Missão» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,83% 4,00% 30,67% 61,33% 3,17% 

2013 0,77% 4,10% 34,36% 58,46% 2,31% 

2015 1,00% 2,00% 26,50% 67,00% 3,50% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,54% 3,24% 28,11% 67,03% 1,08% 0,54% 3,24% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,54% 3,24% 28,11% 67,03% 1,08% 

2013 0,61% 6,67% 33,94% 56,97% 1,82% 

2015 1,88% 4,38% 28,13% 65,00% 0,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 5,43% 9,78% 13,04% 46,74% 25,00% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.2 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Missão» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 6,67% 93,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 50,00% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 29,23% 63,08% 7,69% 

2013 0,00% 4,44% 41,11% 52,22% 2,22% 

2015 0,00% 2,86% 22,86% 65,71% 8,57% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 6,25% 3,13% 12,50% 25,00% 53,13% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,63% 4,38% 24,38% 67,50% 3,13% 

2013 0,83% 5,83% 35,00% 56,67% 1,67% 

2015 5,00% 0,00% 21,67% 71,67% 1,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 2,27% 9,09% 6,82% 29,55% 52,27% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,45% 4,64% 31,30% 60,00% 2,61% 

2013 1,33% 4,00% 32,44% 61,33% 0,89% 

2015 0,00% 3,81% 29,05% 63,33% 3,81% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,17% 15,28% 25,00% 37,50% 18,06% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 3,78% 34,59% 60,54% 1,08% 

2013 0,00% 5,83% 31,67% 57,50% 5,00% 

2015 1,78% 2,67% 29,78% 64,44% 1,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,69% 4,17% 9,72% 17,36% 41,67% 26,39% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.02 – Organização Questionários - Categoria «Liderança» 

Considera a procura constante pela liderança no sector de negócio e no mundo eixo fundamental da sua estratégia.  

Centra a sua atividade em ações orientadas para o mercado focadas nos públicos-alvo e na marca.  

Sob pressupostos de constante inovação, fornece produtos e serviços de valor acrescentado conseguidos através de 
uma optimização de processos de forma robusta e simples e de elevado grau de confiança. 

2011 a 2015 2017 

38 
Somos uma empresa flexível sabemos adaptar-
nos a situações de mudança e reagimos 
rapidamente perante a situação do mercado. 

33 

Somos uma Empresa flexível; sabemos 
adaptar-nos a situações de mudança e 
reagirmos com rapidez perante a situação atual 
do mercado. 

55 
Tenho confiança nas decisões que a Direção 
da empresa toma.  45 Acredito que a  Empresa está bem dirigida. 

70 
Estou disposto a esforçar-me para conseguir 
ter futuramente na Empresa  um trabalho 
melhor do que tenho hoje. 

NA Sem correspondência. 

71 
Em comparação com outras organizações de 
uma forma geral considero que tenho um bom 
emprego para mim. 

62 
Em comparação com outras organizações 
desta área e de uma forma geral, este é um 
bom emprego para mim. 

72 

Se tivesse oportunidade de mudar de empresa 
para um trabalho similar (tarefas, 
responsabilidades e remuneração) sairia da 
Empresa. 

61 

Se tivesse oportunidade de mudar de empresa 
para um trabalho similar (de tarefas, 
responsabilidade e remuneração), ficaria na  
Empresa. 

75 A Direção do Grupo lidera eficazmente.  65 A Direção do Grupo tem uma liderança efetiva. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
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Fig. IV.2 - Resultado Global - [PN*] Liderança 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.3 - Resultados - Géneros – [PN] «Liderança» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 9,31% 4,86% 22,50% 59,03% 4,31% 

2013 7,69% 5,56% 28,85% 53,21% 4,70% 

2015 7,08% 7,08% 28,75% 53,96% 3,13% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,77% 0,77% 3,85% 11,15% 25,77% 30,77% 26,92% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 8,56% 5,86% 22,97% 60,36% 2,25% 

2013 8,08% 7,58% 33,33% 46,97% 4,04% 

2015 6,77% 7,29% 30,21% 53,13% 2,60% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,61% 0,87% 1,74% 13,91% 19,13% 38,26% 23,48% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.4 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Liderança» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 13,89% 5,56% 27,78% 52,78% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 11,11% 2,78% 19,44% 63,89% 2,78% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 6,41% 10,26% 23,08% 56,41% 3,85% 

2013 10,19% 4,63% 27,78% 55,56% 1,85% 

2015 7,14% 7,14% 21,43% 59,52% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 7,50% 27,50% 60,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 10,94% 4,17% 23,96% 59,90% 1,04% 

2013 4,17% 11,81% 31,94% 46,53% 5,56% 

2015 12,50% 8,33% 23,61% 50,00% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 7,27% 25,45% 36,36% 30,91% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 8,45% 5,31% 19,57% 60,63% 6,04% 

2013 6,67% 5,19% 32,22% 52,96% 2,96% 

2015 5,16% 7,54% 34,52% 49,60% 3,17% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 4,44% 1,11% 2,22% 18,89% 27,78% 25,56% 20,00% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 9,01% 3,60% 26,13% 58,56% 2,70% 

2013 11,81% 3,47% 26,39% 50,00% 8,33% 

2015 6,67% 7,04% 28,15% 56,30% 1,85% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,56% 1,11% 5,00% 10,56% 25,56% 37,22% 20,00% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.03 – Organização Questionários - Categoria «Eficiência e eficácia de Processos» 

Componente da estratégia que assenta em uma gestão de produção baseada nos princípios do World Class 
Manufactoring (WCM), em busca da optimização máxima de processos pela redução de desperdício e pela 
operacionalização just in time. 

Cultiva as características de polivalência através da simplificação dos processos logísticos e de inovação através da 
optimização destes diretamente no terreno, potenciando a produtividade e a rentabilidade. 

2011 a 2015 2017 

9* 
Disponho da informação que necessito para 
realizar as minhas tarefas no dia-a-dia. 2 

Disponho da informação que necessito 
para realizar o meu trabalho. 

10 
Possuo os recursos necessários (meios 
ferramentas equipas e materiais) para realizar o 
meu trabalho de forma adequada. 

3 
Possuo os meios - ferramentas, 
equipamentos, materiais - necessários 
para fazer bem o meu trabalho. 

11 
Tenho autonomia suficiente para trabalhar 
adequadamente. 4 

Tenho autonomia suficiente para fazer o 
meu trabalho adequadamente. 

14 
Possuímos sistemas e procedimentos que nos 
garantam que o trabalho que realizamos tem a 
qualidade pretendida. 

7 

Temos sistemas e procedimentos que 
nos permitem estar seguros de que os 
trabalhos que realizamos reúnem a 
qualidade requerida. 

16* 
Sinto-me satisfeito com a minha participação nas 
decisões que afectam o meu trabalho. 9 

Estou satisfeito/a com a minha 
participação nas decisões que afetam o 
meu trabalho. 

20* 
A minha chefia direta delega em  mim e apoia-me 
nas decisões que tomo. 13 

A minha chefia delega em mim atividades 
que me ajudam a aprender e 
desenvolver-me. 

29 
Sei o que tenho que fazer para ajudar a minha 
equipa a atingir os objectivos.  NA Sem correspondência.  

32 
De uma forma geral estou satisfeito com a minha 
chefia direta.  22 Confio na minha chefia. 

34 

Na minha opinião a direção e chefias a todos os 
níveis trabalham em equipa partilhando objectivos 
e decisões e formulando planos de ação para 
superar o contexto atual de mercado. 

40 

Na minha opinião, os diretores/as e 
chefias de todos os níveis trabalham em 
equipa -vejo que partilham objetivos e 
decisões, que definem planos de ação, … 

35* 
Para mim conseguir a colaboração de outras 
pessoas de outras áreas/equipas e ou 
departamentos torna-se uma tarefa fácil. 

25 
É fácil para mim, conseguir a colaboração 
de pessoas de outras áreas ou 
departamentos. 

48 
Conheço os objectivos e planos de ação que a 
minha  área/departamento/Centro estão a levar a 
cabo para enfrentar a situação atual do mercado.  

NA Sem correspondência. 

50* 
Pelo que vejo à minha volta no dia-a-dia temos 
em conta os Princípios de Comportamento e 
Atuação do Grupo na nossa forma de trabalhar. 

41 

Pelo que vejo à minha volta no trabalho, 
temos em conta os princípios de 
comportamento e atuação do Grupo na 
nossa forma de trabalhar. 

65 

O meu trabalho permite-me gerir de forma 
equilibrada o tempo dedicado a minha vida 
pessoal e o tempo dedicado a minha vida 
profissional. 

54 
O meu trabalho permite-me organizar 
adequadamente o tempo dedicado à 
minha vida pessoal e trabalho. 

NA Sem correspondência. 27 

Quando trabalho com pessoas de outras 
Áreas ou Departamentos, procuramos 
obter um objetivo comum em detrimento 
de objetivos particulares ou de cada 
grupo. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.3 - Resultado Global - [PN*] Eficiência e eficácia de processos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.5 - Resultados - Géneros – [PN] «Eficiência e eficácia de processos» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,41% 5,38% 37,37% 54,23% 1,60% 

2013 1,97% 5,92% 38,56% 52,86% 0,69% 

2015 1,83% 4,90% 37,40% 54,90% 0,96% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,96% 1,12% 4,17% 12,66% 25,96% 33,33% 21,79% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,46% 8,73% 37,63% 51,56% 0,62% 

2013 1,86% 8,39% 46,85% 42,19% 0,70% 

2015 2,16% 6,73% 41,11% 48,56% 1,44% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,72% 3,62% 3,26% 7,97% 26,45% 43,48% 14,49% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.6 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Eficiência e eficácia de processos» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 5,13% 24,36% 70,51% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 2,56% 17,95% 79,49% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 37,50% 37,50% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,37% 4,73% 37,28% 53,25% 2,37% 

2013 0,85% 6,84% 37,61% 46,15% 0,85% 

2015 0,00% 6,59% 37,36% 56,04% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,08% 3,13% 5,21% 23,96% 28,13% 37,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,20% 5,05% 37,98% 55,29% 0,48% 

2013 1,92% 8,97% 40,06% 40,06% 1,28% 

2015 7,05% 3,85% 42,95% 44,23% 1,92% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,27% 3,03% 8,33% 17,42% 39,39% 29,55% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,67% 7,92% 37,24% 51,39% 1,78% 

2013 2,05% 5,64% 40,51% 43,59% 0,51% 

2015 1,83% 7,14% 41,76% 48,35% 0,92% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 3,70% 6,02% 13,89% 25,93% 40,28% 8,80% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,04% 4,57% 39,50% 53,64% 1,25% 

2013 1,92% 4,81% 34,29% 51,28% 0,00% 

2015 1,20% 4,44% 37,09% 55,90% 1,37% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,16% 0,93% 3,47% 12,27% 28,70% 35,42% 18,06% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.04 – Organização Questionários - Categoria «Proximidade com os clientes» 

Fomenta relações de proximidade com os clientes diretos e indiretos, através do constante envolvimento destes nos 
processos de inovação.  

Disponibiliza as suas soluções através da rede de centros produtivos geograficamente próximos, potenciando, assim, 
factores como a competitividade e garantindo uma informação atualizada sobre as suas necessidades e um investimento 
focado em eficiência e qualidade de produtos e serviços. 

2011 a 2015 2017 

33 
Conheço os clientes internos e externos do 
meu departamento. 28 

Conheço quem são os clientes da minha 
Fábrica / Delegação / Departamento. 

36* 

Na Empresa orientamos o nosso trabalho no 
sentido de conseguirmos a satisfação dos 
nossos clientes (internos e externos) e 
responder assim às suas necessidades. 

30 
Acredito que os clientes da  Empresa estão 
altamente satisfeitos com os nossos produtos e 
serviços. 

37 
Acredito que os Clientes da Empresa estão 
altamente satisfeitos com os nossos produtos e 
serviços. 

NA Sem Correspondência. 

NA Sem Correspondência. 29 
Conheço os motivos de satisfação e os motivos 
principais de reclamação dos clientes da minha 
Fábrica / Delegação / Departamento. 

NA Sem Correspondência. 31 

Na minha equipa, temos em conta a 
informação sobre a satisfação dos nossos 
clientes para melhorar a qualidade de nossos 
produtos ou serviços. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.4 - Resultado Global - [PN*] Proximidade com os cl ientes 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.7 - Resultados - Géneros – [PN] «Proximidade com os clientes» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,78% 5,56% 34,72% 50,56% 6,39% 

2013 0,85% 2,56% 41,88% 53,42% 1,28% 

2015 0,83% 3,33% 39,58% 50,00% 6,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,29% 2,40% 2,40% 12,02% 24,52% 32,21% 21,15% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,90% 3,60% 47,75% 45,95% 1,80% 

2013 0,00% 4,04% 53,54% 41,41% 1,01% 

2015 1,04% 5,21% 47,92% 43,75% 2,08% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 1,09% 19,57% 26,09% 38,04% 15,22% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.8 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Proximidade com os clientes» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 5,56% 44,44% 50,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 27,78% 72,22% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 37,50% 12,50% 12,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 5,13% 33,33% 53,85% 7,69% 

2013 0,00% 1,85% 42,59% 53,70% 1,85% 

2015 0,00% 0,00% 47,62% 42,86% 9,52% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,13% 9,38% 3,13% 9,38% 28,13% 15,63% 31,25% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,04% 4,17% 39,58% 52,08% 3,13% 

2013 0,00% 2,78% 44,44% 51,39% 1,39% 

2015 2,78% 2,78% 41,67% 41,67% 11,11% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 11,36% 18,18% 47,73% 22,73% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,86% 4,83% 36,71% 48,31% 6,28% 

2013 1,48% 1,48% 50,37% 46,67% 0,00% 

2015 1,59% 3,97% 45,24% 42,86% 6,35% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 8,33% 1,39% 1,39% 18,06% 19,44% 37,50% 13,89% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,80% 6,31% 38,74% 47,75% 5,41% 

2013 0,00% 6,94% 38,89% 51,39% 2,78% 

2015 0,00% 5,19% 40,00% 52,59% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 0,69% 2,08% 15,28% 28,47% 33,33% 18,75% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.05 – Organização Questionários - Categoria «Ética e Coerência» 

Fomenta comportamentos e atitudes coerentes de forma transversal por toda a equipa, independentemente do lugar 
hierárquico ocupado, como pilar intrínseco a ação comercial e à política de RH. 

Consciencialização para a promoção de um elevado sentido ética visando o respeito mútuo nas relações entre todas as 
partes interessadas, tais como clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade em geral. 

2011 a 2015 2017 

19 
A minha chefia direta consulta-me sempre 
antes de qualquer mudança que possa afectar 
o meu trabalho. 

12 
A minha chefia consulta-me previamente sobre 
as mudanças que afetam o meu trabalho. 

21 
A minha chefia direta valoriza e reconhece o 
meu trabalho quando este é bem realizado.  14 

A minha chefia valoriza e reconhece o trabalho 
bem feito. 

22 

Quando existem mudanças que afectam toda a 
organização as chefias e direções são as 
primeiras a aplicá-las procurando dar  o 
exemplo destas mudanças. 

16 

Quando há mudanças que afetam toda a 
organização, as chefias e diretores/as são os 
primeiros a aplicá-las e procuram dar exemplo 
das mesmas. 

31 
A minha chefia direta cumpre os horários de 
trabalho e procura que todos os que trabalham 
com ela o cumpram. 

23 
A minha chefia pratica com o exemplo (as suas 
ações são coerentes com o seu discurso). 

46 
Sinto-me bem informado do estado em que se 
encontra a Empresa do seus resultados e dos 
objectivos que queremos atingir. 

38 

Sinto-me bem informado sobre a situação da 
empresa, dos seus resultados e dos objetivos 
que queremos atingir. 
 

49 
Sinto-me informado sobre os Princípios de 
Comportamento e Atuação do Grupo. NA 

 
Sem correspondência. 
 

62 

De uma forma geral penso que os salários na 
Empresa estão equilibrados ao mesmo nível de 
responsabilidade e funções de cada posto de 
trabalho. 

56 
Acredito que, em geral, os salários na  
Empresa estão alinhados com o nível de 
responsabilidades e funções de cada posto. 

63 
Entendo como se avalia a qualidade do meu 
desempenho no trabalho. 58 

Entendo como se avalia a qualidade do meu 
desempenho no trabalho. 

64 
Penso que o meu salário comparativamente ao 
mercado esta em linha com funções.  57 

Acredito que o meu salário está alinhado com 
outros cargos em condições similares no 
mercado de trabalho. 

76 
A Direção do Grupo comunica de forma 
transparente e honesta.  NA Sem correspondência. 

77 
A Direção do Grupo assegura-se que cada 
organização cumpre as promessas que faz aos 
seus colaboradores. 

67 
A Direção do Grupo assegura-se de que cada 
organização cumpre com as promessas que 
faz aos seus empregados. 

78 
A Direção do Grupo atua de forma consequente 
com os Princípios de Comportamento e 
Atuação do Grupo. 

6 
A Direção do Grupo atua em consequência 
com os Princípios de Comportamento e 
Atuação do Grupo. 

NA Sem correspondência. 50 
A formação que recebo na Empresa ajuda-me 
a poder realizar o meu trabalho cada dia 
melhor. 

NA Sem correspondência. 53 

Estou satisfeito/a com a atuação da Empresa 
no que diz respeito ao reconhecimento das 
pessoas (prendas por antiguidade, dias sem 
acidentes, cabaz de recém nascido, etc). 

NA Sem correspondência. 55 
Perante uma necessidade pessoal ou familiar 
extraordinária, a minha chefia é flexível para 
encontrar a melhor solução. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
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Fig. IV.5 - Resultado Global - [PN*] Ética e Coerência 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.9 - Resultados - Géneros – [PN] «Ética e coerência» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,71% 7,15% 35,28% 49,31% 5,56% 

2013 2,67% 5,98% 38,46% 49,79% 3,10% 

2015 2,71% 8,33% 35,83% 49,17% 3,96% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,78% 2,37% 3,99% 12,57% 25,30% 28,99% 25,00% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,93% 8,56% 34,46% 46,85% 7,21% 

2013 2,78% 7,58% 42,17% 42,17% 5,30% 

2015 1,82% 7,29% 34,90% 49,74% 6,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,01% 2,68% 5,69% 11,37% 24,41% 33,44% 20,40% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.10 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Ética e coerência» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 2,78% 29,17% 61,11% 6,94% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 15,28% 76,39% 8,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 3,85% 3,85% 15,38% 38,46% 26,92% 11,54% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,21% 5,77% 33,97% 46,79% 10,26% 

2013 2,31% 5,56% 34,26% 55,56% 2,31% 

2015 3,57% 8,33% 30,95% 52,38% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,88% 0,00% 0,96% 5,77% 18,27% 21,15% 50,96% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,60% 6,77% 36,72% 50,52% 3,39% 

2013 3,47% 12,15% 40,28% 39,24% 4,86% 

2015 4,86% 5,56% 29,17% 49,31% 11,11% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,80% 5,59% 9,79% 18,88% 34,27% 28,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,11% 9,54% 33,70% 46,14% 6,52% 

2013 2,22% 4,44% 43,70% 47,04% 2,59% 

2015 2,38% 10,52% 40,28% 43,85% 2,98% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,71% 1,71% 8,12% 14,53% 29,49% 30,77% 13,68% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,68% 5,63% 37,61% 50,68% 5,41% 

2013 3,13% 5,21% 35,07% 50,69% 5,90% 

2015 2,04% 7,41% 36,30% 50,37% 3,89% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,35% 3,21% 3,21% 13,03% 25,43% 31,20% 21,58% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.06 – Organização Questionários - Categoria «XX» 

Sustenta toda a estratégia comercial no conceito de Solução, por considerar que o fornecimento de produtos apenas é 
reforçado quando agregado a um serviço de relevância.  

Investe em programas de formação continuada para os seus clientes diretos e indiretos partilhando conhecimento e 
experiências, cujo resultado se traduz em duplo sentido, com a satisfação destes e com a recolha de informação que 
potencia os processos internos de melhoria e inovação. 

Obtenção de sucesso visto como dependente do factor inovação, considerado chave para alcançar os níveis de 
competitividade apropriados para uma organização que se configura como líder mundial no sector onde opera. 

2011 a 2015 2017 

40 
Penso que a qualidade dos produtos na nossa 
empresa e superior quando comparada com a 
existente no mercado.  

34 
Acredito que a qualidade dos produtos da 
nossa Empresa está acima da média do 
mercado. 

41 
Na Empresa preocupamo-nos em encontrar 
novas e melhores formas de trabalhar no nosso 
dia-a-dia. 

35 
Na  Empresa preocupamo-nos em encontrar 
novas e melhores formas de fazer as coisas. 

42 
Na Empresa temos a preocupação de inovar 
permanentemente desenvolvendo novas 
soluções para o mercado (produtos e serviços). 

36 

Na  Empresa preocupamo-nos em estar 
permanentemente na frente no que diz respeito 
à inovação tecnológica e desenvolvimento de 
novos produtos. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.6 - Resultado Global - [PN*] Inovação das soluções: produtos e serviços 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.11 - Resultados - Géneros – [PN] «Inovação das soluções: produtos e serviços» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,56% 24,44% 72,78% 2,22% 

2013 0,00% 1,28% 23,50% 73,50% 1,71% 

2015 0,00% 1,25% 27,92% 66,25% 4,58% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,28% 0,64% 1,92% 5,13% 19,87% 39,74% 31,41% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,90% 18,92% 80,18% 0,00% 

2013 0,00% 3,03% 32,32% 63,64% 1,01% 

2015 0,00% 3,13% 28,13% 68,75% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 1,45% 5,80% 27,54% 34,78% 30,43% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.12 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Inovação das soluções: produtos e serviços» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 94,44% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 30,77% 69,23% 0,00% 

2013 0,00% 1,85% 25,93% 72,22% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 23,81% 66,67% 9,52% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 25,00% 70,83% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 22,92% 77,08% 0,00% 

2013 0,00% 2,78% 26,39% 66,67% 4,17% 

2015 0,00% 5,56% 38,89% 55,56% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 3,03% 6,06% 18,18% 30,30% 42,42% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,48% 20,77% 75,36% 3,38% 

2013 0,00% 0,00% 25,19% 74,07% 0,74% 

2015 0,00% 1,59% 26,19% 68,25% 3,97% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,00% 3,70% 7,41% 24,07% 40,74% 22,22% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,80% 26,13% 71,17% 0,90% 

2013 0,00% 4,17% 27,78% 66,67% 1,39% 

2015 0,00% 1,48% 31,11% 65,19% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,93% 0,93% 0,93% 5,56% 24,07% 42,59% 25,00% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Anexos - Mestrado em Gestão ANEXO IV 19 

 

PN.07 – Organização Questionários - Categoria «Serviços de valor acrescentado» 

Acredita que um serviço de valor acrescentado compõe na soma do grau de excelência de todas as partes que o 
compõem. 

Aposta acentuada na rapidez de resposta e qualidade de informação através de ações como: entregas rápidas; 
aconselhamento técnico; documentação completa; disponibilidade no ponto de venda; serviço ao cliente; apoio em obra; 
formação. 

2011 a 2015 2017 

26 
No meu grupo de trabalho ajudamo-nos uns aos 
outros e trabalhamos bem como equipa. 18 

Acredito que no meu grupo de trabalho nos 
ajudamos e que trabalhamos bem como 
equipa. 

27 

Na minha equipa de trabalho aprendemos com os 
erros e quando alguma coisa corre mal 
analisamos as causas e tomamos medidas para 
evitar a sua repetição.   

19 
No meu grupo de trabalho, aprendemos com 
os erros; quando algo corre mal, analisamos 
e tomamos medidas para evitar que se repita. 

30* 

A minha chefia direta motiva-me para trabalhar 
em equipa e para cooperar com os meus colegas 
da minha área/equipa e de todos os outros 
departamentos da empresa. 

21 

A minha chefia facilita e motiva-me a 
trabalhar em equipa e a cooperar com 
colegas da minha área e de outras áreas da 
Empresa. 

36* 

Na Empresa orientamos o nosso trabalho no 
sentido de conseguirmos a satisfação dos nossos 
clientes (internos e externos) e responder assim 
às suas necessidades. 

NA Sem correspondência. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.7 - Resultado Global - [PN*] Serviços de valor acrescentado 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.13 - Resultados - Géneros – [PN] «Serviços de valor acrescentado» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,29% 6,25% 33,13% 57,29% 1,04% 

2013 2,24% 4,17% 35,90% 57,05% 0,64% 

2015 2,50% 3,44% 38,13% 54,06% 1,88% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,21% 0,64% 2,56% 10,26% 28,21% 37,18% 17,95% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,70% 7,43% 36,49% 50,68% 2,70% 

2013 0,76% 8,33% 46,21% 43,94% 0,76% 

2015 0,78% 11,72% 39,06% 48,44% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,90% 10,14% 17,39% 18,84% 40,58% 10,14% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.14 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Serviços de valor acrescentado» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 4,17% 95,83% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 50,00% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 7,69% 5,77% 38,46% 48,08% 0,00% 

2013 1,39% 5,56% 36,11% 55,56% 1,39% 

2015 0,00% 10,71% 42,86% 46,43% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 12,50% 37,50% 33,33% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,91% 8,59% 28,13% 57,81% 1,56% 

2013 2,08% 8,33% 46,88% 42,71% 0,00% 

2015 6,25% 8,33% 29,17% 50,00% 6,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 6,06% 3,03% 0,00% 18,18% 24,24% 33,33% 15,15% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,45% 7,61% 35,14% 53,62% 2,17% 

2013 1,67% 2,78% 40,00% 55,00% 0,56% 

2015 1,79% 4,17% 44,05% 48,21% 1,79% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 3,70% 12,96% 5,56% 29,63% 38,89% 9,26% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,35% 4,05% 35,14% 58,78% 0,68% 

2013 2,08% 7,29% 31,25% 58,33% 1,04% 

2015 1,67% 6,67% 39,44% 52,22% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,78% 0,00% 1,85% 14,81% 26,85% 38,89% 14,81% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.08 – Organização Questionários - Categoria «Segurança e preocupação ambiental» 

Foco constante na segurança como meio de promover não só bem-estar e saúde dos intervenientes, como também por 
promover uma maior eficiência dos processos pela diminuição de situações inseguras e aumento da eficácia operacional 
e, deste modo, maior rentabilidade e melhores resultados. 

Preocupação elevada com a integração da indústria no meio físico onde opera e no impacto ambiental que advém da 
instalação dos centros de operações, cujo investimento é disperso geograficamente por forma a minimizar a libertação de 
Co2 originada pelo tráfego associado aos transportes. 

Particular atenção com as regulamentação e legislação local e internacional e avaliação permanente do ciclo de vida do 
produto e respectivo impacto, por forma a garantir a implementação de acções de melhoria contínua de modo mais 
eficiente. 

2011 a 2015 2017 

12 
Considero as condições físicas do meu posto de 
trabalho (climatização, luminosidade, limpeza, 
espaço,..) satisfatórias. 

5 As condições físicas (climatização, espaço,...) 
do meu posto de trabalho são satisfatórias. 

13 As nossas normas e procedimentos internos 
favorecem um trabalho seguro. 6 As nossas normas e procedimentos promovem 

um trabalho seguro. 

15* 
Sinto-me comprometido com a minha segurança e a 
segurança dos meus colegas de trabalho mesmo que 
por vezes as medidas estabelecidas me incomodem 
ou dificultem a realização do meu trabalho. 

8 
Sinto-me comprometido/a com a minha própria 
segurança e com a dos meus colegas de 
trabalho, ainda que isso traga algum incómodo 
na realização do meu trabalho. 

25 A principal prioridade da minha chefia e a segurança 
de todos os que trabalham na sua equipa. 17 

A principal prioridade da minha chefia é a 
segurança de todos os que trabalham na sua 
equipa. 

56 Na Empresa a segurança dos colaboradores 
assume-se como uma preocupação real para todos. 44 

A segurança física dos empregados é uma 
preocupação real de todos os que trabalham na  
Empresa. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.8 - Resultado Global - [PN*] Segurança e Preocupação ambiental 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.15 - Resultados - Géneros – [PN] «Segurança e preocupação ambiental» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,83% 4,33% 26,17% 66,00% 1,67% 

2013 2,56% 4,10% 22,82% 70,00% 0,51% 

2015 1,25% 4,00% 20,50% 72,75% 1,50% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,54% 0,00% 1,92% 6,15% 16,15% 36,92% 37,31% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,86% 8,11% 22,16% 62,16% 2,70% 

2013 3,64% 5,45% 31,52% 56,36% 3,03% 

2015 1,88% 4,38% 28,13% 65,00% 0,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 25,22% 33,04% 33,04% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.16 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Segurança e preocupação ambiental» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,33% 0,00% 26,67% 70,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 13,33% 86,67% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 60,00% 20,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,54% 26,15% 70,77% 1,54% 

2013 2,22% 4,44% 22,22% 68,89% 2,22% 

2015 0,00% 8,57% 20,00% 71,43% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 5,00% 22,50% 57,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,75% 5,63% 24,38% 65,00% 1,25% 

2013 4,17% 4,17% 25,83% 64,17% 1,67% 

2015 3,33% 1,67% 20,00% 70,00% 5,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 3,64% 0,00% 16,36% 27,27% 52,73% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,90% 6,38% 26,38% 62,03% 2,32% 

2013 3,11% 5,33% 27,56% 62,67% 1,33% 

2015 0,95% 5,71% 25,24% 67,62% 0,48% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,11% 0,00% 0,00% 12,22% 16,67% 42,22% 27,78% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,62% 4,86% 23,24% 68,11% 2,16% 

2013 1,67% 3,33% 23,33% 71,67% 0,00% 

2015 1,78% 3,11% 22,67% 71,11% 1,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,56% 0,00% 1,11% 6,11% 24,44% 36,67% 31,11% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.09 – Organização Questionários - Categoria «Qualidade de serviço, comunicação de Marca e 
Informação técnica» 

Aposta permanente em comunicação de marca e disseminação de informação de carácter técnico, focada nos processos 
de aprendizagem e promoção da melhoria dos processos. 

A qualidade está intrinsecamente interligada com o nível de formação e informação que cada um dispõe e, por 
conseguinte, é dependente dos atributos de uma boa comunicação. 

É igualmente relevante o reconhecimento e a identificação dos intervenientes com a marca da empresa, por forma a que 
a confiança e credibilidade seja assegurada. 

Destaca-se os projetos do Guia, da formação no terreno e no forte investimento no ponto de venda dos seus clientes e 
construção de notoriedade de marca junto dos clientes indiretos através da assistência técnica em obra. 

2011 a 2015 2017 

9* 
Disponho da informação que necessito para 
realizar as minhas tarefas no dia-a-dia. 2 

Disponho da informação que necessito para 
realizar o meu trabalho. 

39 
Sempre que tenho oportunidade recomendo os 
produtos e serviços da Empresa. 32 

Sempre que tenho oportunidade, recomendo os 
produtos e serviços da  Empresa. 

45 
Nesta Empresa comunicam-se claramente as 
questões importantes que nos afectam. 37 

Nesta empresa informa-se claramente sobre as 
questões importantes que nos afetam. 

69 
Recomendaria a Empresa como um bom lugar 
para se trabalhar a uma pessoa muito próxima 
de mim (familiar, amigo).   

60 
Recomendaria a  Empresa como um bom lugar 
para trabalhar a uma pessoa muito chegada a 
mim (familiar, amigo). 

NA Sem correspondência. 59 
Sinto-me orgulhoso/a por  trabalhar nesta 
organização. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.9 - Resultado Global - [PN*] Qualidade de Serviço, Comunicação de Marca e 
Informação técnica 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.17 - Resultados - Géneros – [PN] «Qualidade de serviço, comunicação de Marca e Informação técnica» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,04% 3,75% 25,00% 68,33% 1,88% 

2013 0,96% 5,77% 24,36% 68,27% 0,64% 

2015 1,56% 5,00% 24,69% 67,50% 1,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,54% 0,38% 2,31% 5,38% 18,08% 31,54% 40,77% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,38% 4,73% 27,70% 64,19% 0,00% 

2013 1,52% 7,58% 31,82% 58,33% 0,76% 

2015 1,56% 7,81% 25,00% 65,63% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 1,74% 3,48% 14,78% 15,65% 33,91% 30,43% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.18 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Qualidade de serviço, comunicação de Marca e Informação 
técnica» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 4,17% 12,50% 83,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,92% 9,62% 23,08% 65,38% 0,00% 

2013 0,00% 6,94% 25,00% 68,06% 0,00% 

2015 0,00% 10,71% 17,86% 71,43% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 20,00% 20,00% 57,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,78% 2,34% 22,66% 72,66% 1,56% 

2013 1,04% 8,33% 27,08% 62,50% 1,04% 

2015 4,17% 2,08% 35,42% 58,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 1,82% 3,64% 9,09% 43,64% 41,82% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,17% 4,71% 26,45% 64,13% 2,54% 

2013 1,11% 5,00% 28,33% 65,00% 0,56% 

2015 1,19% 7,74% 26,79% 63,10% 1,19% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,11% 1,11% 3,33% 14,44% 16,67% 32,22% 31,11% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,35% 2,70% 29,05% 66,89% 0,00% 

2013 2,08% 6,25% 23,96% 66,67% 1,04% 

2015 1,67% 4,44% 22,78% 70,00% 1,11% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,67% 1,11% 3,33% 8,33% 18,33% 31,11% 36,11% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.10 – Organização Questionários - Categoria «Diferenciação» 

O factor de diferenciação da empresa são as pessoas que a constituem, enquanto real elemento de distinção da 
concorrência pela sua inteligência, proatividade e força. 

Investimento na construção de relações continuadas de confiança com seus fornecedores, encarados como extensão da 
organização e complemento para alcançar a qualidade e o carácter de valor acrescentado anunciado. 

Prioridade na construção de uma estratégia de comunicação interna integrada, assente na crença que comunicar é 
respeitar e partilhar é formar conhecimento, garantindo a liberdade de expressão, o acesso livre à informação necessária 
ao cumprimento eficaz e eficiente de tarefas e a uma troca de conhecimento transversal pela organização. 

Sublinhar a importância de cada elemento como fulcral para o funcionamento da organização e garantir a total 
compreensão pelo colaboradores da importância do seu papel para alcançar o objectivo maior – o sucesso da empresa. 

Potenciar comportamentos colaborativos e cooperativos de forma transversal a todas as atividades e ações, internas e 
externas, com o propósito de promover a resolução de problemas, a disseminação de conhecimento pela partilha de 
experiências, o desenvolvimento da inovação e optimização dos processo de melhoria continua. 

2011 a 2015 2017 

8 Acho o meu trabalho interessante e motivador. 1 
O trabalho que realizo é interessante e 
motivador. 

16* 
Sinto-me satisfeito com a minha participação nas 
decisões que afectam o meu trabalho. 9 

Estou satisfeito/a com a minha participação 
nas decisões que afetam o meu trabalho. 

17* 
Sinto-me com vontade de fazer os esforços 
necessários para ajudar a empresa a melhorar os 
seus resultados. 

10 
Sinto-me com vontade de fazer os esforços 
necessários que ajudem a  Empresa a 
conseguir melhorar os seus resultados. 

18 
A minha chefia direta tem a preocupação de me 
dar a conhecer os objectivos do meu trabalho e 
transmite-me o que se espera de mim. 

11 
A minha chefia preocupa-se em me dar a 
conhecer os objetivos do meu trabalho e o 
que espera de mim. 

20* 
A minha chefia direta delega em  mim e  
apoia-me nas decisões que tomo. 13 

A minha chefia delega em mim atividades 
que me ajudam a aprender e desenvolver-
me. 

23 
Acredito que na nossa equipa se aproveita bem o 
potencial e as capacidades de cada um de nós. NA Sem correspondência. 

24 
A minha chefia direta fala comigo sobre tudo o 
que tenho que fazer para melhorar o meu 
desempenho no meu posto de trabalho. 

15 
A minha chefia dialoga comigo sobre o que 
tenho que fazer para melhorar no meu 
posto de trabalho. 

28* 

A minha chefia direta tem a preocupação de me 
dar a conhecer a estratégia e o estado da 
Empresa e de como tudo isto afecta o meu 
trabalho. 

20 

A minha chefia preocupa-se em me dar a 
conhecer a estratégia e o caminho da  
Empresa e como tudo isso afeta o meu 
trabalho. 

30* 

A minha chefia direta motiva-me para trabalhar 
em equipa e para cooperar com os meus colegas 
da minha área/equipa e de todos os outros 
departamentos da empresa. 

21 

A minha chefia facilita e motiva-me a 
trabalhar em equipa e a cooperar com 
colegas da minha área e de outras áreas da 
Empresa. 

35* 
Para mim conseguir a colaboração de outras 
pessoas de outras áreas/equipas e ou 
departamentos torna-se uma tarefa fácil. 

25 
É fácil para mim, conseguir a colaboração 
de pessoas de outras áreas ou 
departamentos. 

44 
Compreendo as razões que tem levado/podem 
levar a Direção da Empresa a reduzir o número 
de pessoas. 

NA Sem correspondência. 

47 
A Direção da Empresa transmite-nos com clareza 
a estratégia que a Empresa esta a colocar em 
curso para enfrentar a situação atual do mercado.  

NA Sem correspondência. 

50* 
Pelo que vejo à minha volta no dia-a-dia temos 
em conta os Princípios de Comportamento e 
Atuação do Grupo na nossa forma de trabalhar. 

41 

Pelo que vejo à minha volta no trabalho, 
temos em conta os princípios de 
comportamento e atuação do Grupo na 
nossa forma de trabalhar. 

51 
A minha chefia direta informa-me regularmente 
sobre o desempenho da  minha 
equipa/área/departamento e Centro. 

39 
A minha chefia informa-me com 
regularidade sobre a situação da minha 
área /departamento/ fábrica. 
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PN.10 – Organização Questionários - Categoria «Diferenciação» (continuação) 

2011 a 2015 2017 

59* 
Acredito que os resultados deste inquérito sejam 
tidos em conta para melhorar a empresa.  47 

Acredito que os resultados deste estudo 
serão tidos em conta para melhorar. 

67 

A Empresa dá-me as oportunidades necessárias 
para me satisfazer razoavelmente as minhas 
expectativas de promoção e gestão da minha 
carreira profissional. 

51 

Acredito que a  Empresa me dá 
oportunidades para satisfazer de uma forma 
razoável as minhas expectativas de 
promoção e carreira profissional. 

68 

A minha chefia direta apoia-me no meu 
desenvolvimento Profissional (ajuda-me motiva-
me a dar formação gosta que participe em 
atividades com outros colegas de outras áreas da 
empresa,...).  

24 

A minha chefia apoia-me no meu 
desenvolvimento profissional (orienta-me, 
motiva-me a realizar formações, motiva-me 
a participar em encontros com pessoas de 
outras áreas,...). 

NA Sem correspondência. 26 

Perante problemas que afetam várias 
equipas/áreas/departamentos, temos 
oportunidade para os analisar e procurar 
soluções em conjunto. 

NA Sem correspondência. 49 

Para me desenvolver profissionalmente, 
estaria disposto/a a trabalhar noutras 
equipas ou áreas da empresa ou noutras 
empresas do Grupo. 

NA Sem correspondência. 52 

Na Empresa estimula-se a mobilidade 
interna (trabalhar noutras áreas da Empresa 
ou empresas do Grupo para facilitar o 
nosso desenvolvimento). 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.10 - Resultado Global - [PN*] Diferenciação 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.19 - Resultados - Géneros – [PN] «Diferenciação» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,25% 6,42% 35,00% 54,31% 2,01% 

2013 2,26% 6,33% 36,43% 54,45% 0,53% 

2015 2,72% 5,66% 35,66% 54,34% 1,62% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,92% 1,47% 4,19% 12,33% 28,96% 27,60% 23,53% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,18% 6,68% 37,20% 52,15% 0,79% 

2013 2,85% 8,56% 44,39% 43,49% 0,71% 

2015 3,13% 7,17% 36,76% 52,57% 0,37% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,30% 3,84% 5,12% 13,04% 26,60% 31,97% 17,14% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.20 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Diferenciação» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,96% 27,45% 69,61% 0,98% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 1,96% 15,69% 82,35% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,94% 2,94% 0,00% 17,65% 26,47% 38,24% 11,76% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,17% 5,88% 34,84% 54,30% 1,81% 

2013 1,31% 5,88% 35,29% 57,19% 0,33% 

2015 1,68% 7,56% 32,77% 54,62% 3,36% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,74% 4,41% 6,62% 23,53% 23,53% 41,18% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,04% 6,43% 32,35% 56,07% 1,10% 

2013 3,92% 11,03% 43,87% 40,20% 0,98% 

2015 7,35% 3,43% 36,76% 49,51% 2,94% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,60% 5,35% 3,74% 9,09% 24,06% 25,67% 30,48% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,64% 8,53% 35,98% 50,98% 1,88% 

2013 2,61% 4,31% 38,17% 54,38% 0,52% 

2015 3,08% 7,00% 40,20% 48,74% 0,98% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,94% 2,29% 7,19% 15,03% 29,08% 27,78% 15,69% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,95% 3,66% 38,95% 54,37% 2,07% 

2013 1,47% 8,82% 37,50% 51,72% 0,49% 

2015 1,96% 6,27% 35,03% 55,82% 0,92% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,12% 1,47% 3,59% 13,40% 30,23% 31,21% 17,97% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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PN.11 – Organização Questionários - Categoria «Sustentabilidade» 

Integração em grupo internacional líder mundial do sector de mercado onde opera garante a credibilidade e potencia a 
confiança de todas as partes. 

Sustentabilidade é alcançada com o reforço de liderança e com resultados operacionais continuados em todas as 
vertentes da organização, local e internacionalmente, e através de um alinhamento exemplar de todas as partes que 
intervém e podem potenciar o crescimento desta. 

2011 a 2015 2017 

17* 
Sinto-me com vontade de fazer os esforços 
necessários para ajudar a empresa a melhorar 
os seus resultados. 

10 
Sinto-me com vontade de fazer os esforços 
necessários que ajudem a  Empresa a 
conseguir melhorar os seus resultados. 

43 
Acredito que a direção da empresa toma as 
decisões corretas para consolidar a nossa 
empresa a médio/longo prazo. 

NA Sem correspondência. 

52 
Acredito na Empresa como uma empresa sólida 
e que perdurará com êxito. NA Sem correspondência. 

58 
Acredito no futuro da Empresa e sinto-me 
confiante em colaborar nos projetos da 
empresa.  

46 
Acho atrativo o projeto de futuro de  Empresa 
e sinto-me motivado para colaborar nele. 

59* 
Acredito que os resultados deste inquérito 
sejam tidos em conta para melhorar a empresa.  47 

Acredito que os resultados deste estudo 
serão tidos em conta para melhorar. 

61 
Penso que a Empresa me oferece expectativas 
razoáveis de estabilidade laboral. 48 

Acredito que  Empresa me oferece razoáveis 
expectativas de estabilidade laboral. 

74 
O facto da empresa na qual trabalho pertencer 
ao Grupo torna-se decisivo para permanecer 
nela. 

64 
O facto da empresa/fábrica pertencer ao 
Grupo é fator chave na minha decisão para 
permanecer nela. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. IV.11 - Resultado Global - [PN*] Sustentabi l idade 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [PN] Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. IV.21 - Resultados - Géneros – [PN] «Sustentabilidade» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,95% 1,43% 23,10% 72,02% 2,50% 

2013 0,73% 3,85% 27,66% 66,30% 1,47% 

2015 0,71% 3,93% 25,71% 66,61% 3,04% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,15% 0,77% 2,31% 8,85% 20,77% 31,92% 34,23% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,77% 1,93% 20,46% 75,29% 1,54% 

2013 0,87% 4,76% 25,11% 68,40% 0,87% 

2015 2,23% 2,23% 24,55% 70,09% 0,89% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,61% 0,87% 2,61% 11,30% 17,39% 37,39% 27,83% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. IV.22 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [PN] «Sustentabilidade» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 19,05% 78,57% 2,38% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 7,14% 90,48% 2,38% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 20,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 7,69% 18,68% 69,23% 4,40% 

2013 0,79% 5,56% 22,22% 69,05% 2,38% 

2015 0,00% 6,12% 14,29% 73,47% 6,12% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 30,00% 17,50% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,89% 1,34% 22,32% 74,11% 1,34% 

2013 0,60% 5,36% 30,36% 61,90% 1,79% 

2015 4,76% 3,57% 21,43% 65,48% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 1,82% 10,91% 10,91% 30,91% 45,45% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,04% 1,24% 21,95% 73,29% 2,48% 

2013 0,63% 2,54% 27,62% 68,57% 0,63% 

2015 1,02% 3,74% 29,25% 63,61% 2,38% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,33% 1,11% 2,22% 12,22% 13,33% 40,00% 27,78% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,16% 0,39% 25,48% 71,04% 1,93% 

2013 1,19% 4,76% 25,60% 67,26% 1,19% 

2015 0,63% 3,17% 26,98% 67,94% 1,27% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,67% 1,11% 3,33% 9,44% 23,33% 33,89% 27,22% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [PN] Posicionamento de 
Negócio. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Anexo V 

Categoria «Posicionamento de Negócio» - Resultados de Análise 
qualitativa: Contagem Palavras 

 

Tab. V.1 - PN.01 – MISSÃO 

Total de palavras: 952 – 7,73% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

gestão management + manager + gestores + Managers + Managing 
+ gestor 230 1,87% 

ajudar help + ajudá + helped + ajuda + helping + helps 212 1,72% 
fácil easier + easily + easy 99 0,80% 
conhecer know+knows 85 0,69% 
melhor better + melhores 78 0,63% 
crescimento grow + growth + growing 75 0,61% 
elevado higher + high 64 0,52% 
profissional professional + profissionais 62 0,50% 
cultura culture 47 0,38% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. V.2- PN.02 - LIDERANÇA 

Total de palavras: 1179 – 9,57% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

países country + countries 224 1,82% 
empresa company + empresas + companies 213 1,73% 
objectivo objective + objectives + objectivos 94 0,76% 
liderança Leadership + leader + lider 83 0,67% 
federal Federals + Federal 70 0,57% 
internacional International + internacionais 66 0,54% 
mundo world+worldwide+mundial 65 0,53% 
países Spain+Espanha 55 0,45% 
desempenho performance 49 0,40% 
Delegação Delegações 49 0,40% 
sociedade sociedades 46 0,37% 
países Portugal 45 0,37% 
resultado results + result + resultados 40 0,32% 
aumentar increase + aumento 40 0,32% 
troca exchange+change 40 0,32% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 
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Tab. V.3 - PN.03 – EFICÊNCIA E EFICÁCIA DE PROCESSOS 

Total de palavras: 1186 – 9,63% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

organização organisation + organization + organizações + organise + 
organised + organizacional + organiza + organizar 143 1,16% 

processo processes + process + processos + procedimentos 118 0,96% 
ferramentas tools + tool 91 0,74% 
Departamento department + departments 79 0,64% 
actividade activity + ACTIVIDADES + activities 78 0,63% 
recursos --- 76 0,62% 
técnico technical + Técnicas 69 0,56% 
Plano planos 65 0,53% 
programas programme 64 0,52% 
Controlo Controlos 64 0,52% 
prática practices + práticas 62 0,50% 
industrial industrial + industriais + industry 56 0,45% 
custo cost + costs + custos 49 0,40% 
produção Production 48 0,39% 
eficiência efficiency + efficient + eficientes 47 0,38% 
sistema system + systems 42 0,34% 
planta (local) plant + plants 35 0,28% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. V.4 - PN.04 – PROXIMIDADE COM OS CLIENTES 

Total de palavras: 1555 – 12,62% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

cliente customer + client + customers + clients + clientes 360 2,92% 
mercado markets + market + mercados 207 1,68% 
equipa teams + equipas + team 202 1,64% 
contacto contact + contacts + Contactos 128 1,04% 
vendas sales + venda 119 0,97% 
reunião meeting + meetings 106 0,86% 
Centro Centre + jobsites + Centres + centros + sites + instalações 105 0,85% 
construção Construction + building 84 0,68% 
rede de trabalho network + networks 71 0,58% 
distribuidor distributors + distribuição + distribution 60 0,49% 
qualidade quality 60 0,49% 
acção acções + actions 53 0,43% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 
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Tab. V.5 - PN.05 – ÉTICA E COERÊNCIA 

Total de palavras: 447 – 3,63% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

Princípios --- 74 0,60% 
política políticas 73 0,59% 
valor value + valores 71 0,58% 
respeito respeitar 58 0,47% 
compromisso Commitment + compromissos 50 0,41% 
comportamento behaviour 46 0,37% 
oportunidades opportunity + opportunities 40 0,32% 
ética ETICS 35 0,28% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. V.6- PN.06 – INOVAÇÃO DAS SOLUÇÕES: PRODUTOS E SERVIÇOS 

Total de palavras: 1303 – 10,58% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

produto product + products 255 2,07% 
solução solution + soluções + solutions 173 1,40% 
Novos new + Novas 152 1,23% 
inovação innovation + innovations + innovative + inovadoras 104 0,84% 
negócio Business + negócios 95 0,77% 
ideias ideas + ideia + idea 79 0,64% 
problema problem + problems 55 0,45% 
argamassa mortars + mortar + grout + Argamassas 53 0,43% 
projecto project + projects 50 0,41% 
aplicação application 49 0,40% 
material material + materiais 46 0,37% 
comercial Commercial + comerciais 45 0,37% 
cerâmica tile 41 0,33% 
concorrentes competitors + concorrência 36 0,29% 
rapidez quick + quicker+quickly 35 0,28% 
visita visit + visits 35 0,28% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 
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Tab. V.7 - PN.07 – SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO 

Total de palavras: 591 – 4,80% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

fornecer Providing + Supply + provides + provide + provided 127 1,03% 
local local + locais + localmente 97 0,79% 
serviço service + services + serviços 94 0,76% 
diferenças different + diferentes 69 0,56% 
experiência experiences + experience 68 0,55% 
ofertas offers + offering + offer 55 0,45% 
relação relationship + relações + relationships 45 0,37% 
entregas deliveries + delivery + entregue 36 0,29% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. V.8 - PN.08 – SEGURANÇA E PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 

Total de palavras: 345 – 2,80% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

comunidade community + communities 117 0,95% 
segurança safety + seguro 90 0,73% 

ambiente environment + environmental + ambientalmente + ambiental 
+ ambientais 83 0,67% 

EHS ZERO 55 0,45% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. V.9 - PN.09 – QUALIDADE DE SERVIÇO, COMUNICAÇÃO DE MARCA E 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Total de palavras: 585 – 4,75% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

informação information + informações + informado 170 1,38% 
marca Brand + brands 89 0,72% 
comunicação communication+comunicar+communicator 81 0,66% 
interno internas + internal + Internos + Internamente 80 0,65% 
marketing Marketing 70 0,57% 
documento documents + documentation + documentação + documentos 53 0,43% 
promoção promote+promover 42 0,34% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 
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Tab. V.10 - PN.10 – DIFERENCIAÇÃO 

Total de palavras: 1672 – 13,57% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

pessoa person + people + pessoas 330 2,68% 
formação training + trained + formações 201 1,63% 

colaboradores empregados + employees + Colaborador + funcionários + 
staff + trabalhadores 197 1,60% 

trabalhador trabalhadores 100 0,81% 
conhecimento knowledge + conhecimentos 91 0,74% 
partilha share + shared + partilhar 78 0,63% 
competência competencies + Competence + competências + skills 77 0,63% 
Humanos --- 68 0,55% 
membro member + members 58 0,47% 
mobilidade mobility 54 0,44% 
colega colleague + colleagues + colegas 49 0,40% 
recrutamento recruitment + recrutamentos 46 0,37% 
contratação contrato + contratos 45 0,37% 
pessoal personal + pessoais + pessoais 42 0,34% 
chefia chefias 42 0,34% 
directores Director 41 0,33% 
carreira career + carreiras 40 0,32% 
compartilhado sharing 40 0,32% 
compreensão understand + understanding 37 0,30% 
função function + funções 36 0,29% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

Tab. V.11 - PN.11 - SUSTENTABILIDADE 

Total de palavras: 937 – 7,61% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

grupo group 250 2,03% 
anos years + Year + anual + anualmente + ano + anos 119 0,97% 
desenvolver developing + developed + develop 104 0,84% 
desenvolvimento development 103 0,84% 
tempo time 93 0,75% 
estratégia strategy + strategic + Estratégicos 80 0,65% 
direcção direção + direções 73 0,59% 
alcançar range + reach + achieve 63 0,51% 
decisão decision + decide + decided + decisões 52 0,42% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA; (PN) Posicionamento de Negócio. 
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Tab. V.12 - PN.12 - REFERÊNCIAS DIRECTAS À MARCA 

Total de palavras: 1567 – 12,72% 

Palavra base 
(conceito/tradução) 

Palavras agrupadas por signif icado Contagem % 

Marca nominal 895 7,27% 
Marca Grupo nominal 153 1,24% 
Nome programa de formação – fase 2 (*) 140 1,14% 
Palavra “marca” Brand + brands 89 0,72% 
Nome programa internacional de posicionamento 60 0,49% 
Atitude comportamental esperada (*) 52 0,42% 
Nome de software de comunicação baseado no nome do grupo internacional 51 0,41% 
chave key (relacionado com programa de formação) 46 0,37% 
Nome programa de formação – fase 1 (*) 43 0,35% 
Acção comportamental esperada (*) 38 0,31% 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos Internos da organização em estudo analisados com recurso ao 
programa WebQDA 
Notas: O nomes da organização foi ocultado propositadamente de acordo com o pressuposto de sigilo de identificação da 
mesma, pelo que as referencias acima são ilustrativas do que o encontrado nos documentos se refere. (*) palavras 
relacionadas com nomenclatura especifica atribuída ao programa de construção de marca e sob a qual assenta a 
comunicação formal da mesma; (PN) Posicionamento de Negócio. 

 

INFORMAÇÃO RESUMO: 

• Análise realizada a um total de 68.374 palavras contabilizadas em documentos; 

• Análise qualitativa efetuada sobre um total de 12.319 palavras mensuradas, o 

que perfaz um total de 18% contabilizado para análise, dado que apenas são 

considerados conceitos com repetição superior a 0,05%, ou seja, com mais de  

34 referências. 
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Anexo VI 

Categoria «Operacionalidade Industrial» 

Tab. VI.1 - Categorias «Operacionalidade Industrial» 

Fundação 

OI.01 -  PADRONIZAÇÃO, 5S, AUTONOMIA E GESTÃO VISUAL 

Missão: Não tem - premissa fundamental para a existência dos pilares 

Enquadramento: Melhores níveis de eficiência através da implementação de práticas de trabalho fiáveis e 

sustentáveis, seja pela sistematização de tarefas, grau de organização ou metodologia de disseminação da 
informação e dos processo de comunicação, aumentam o rendimento operacional das equipas. 

OI.02 -  FOCO EM MELHORIAS & ENVOLVIMENTO DE PESSOAS   

Missão: Não tem - premissa fundamental para a existência dos pilares 

Enquadramento: Desenvolver as pessoas que integram a organização e respetivamente, construir 

comportamentos e atitudes que se coadunem com os seus valores. Conduzir as suas  atividades de quotidiano 

assentes no princípio da melhoria contínua e com elevado grau de comprometimento, estimulando a capacidade 

crítica destas com vista à redução de desperdícios de tempo, perdas operacionais em cada processo e aumento o 
seu grau de compromisso.  

 

Rotas de Excelência - Pi lares Iniciados (organizados por prioridades estabelecidas pela empresa sob 
perspetiva estratégica e ordem de importância) 

OI.03 - SAÚDE E SEGURANÇA   

Missão:  Garantir zero acidentes e zero doenças ocupacionais através da implementação de um sistema de 
prevenção de risco consistente. 

Enquadramento: O bem-estar e saúde dos colaboradores promove maior eficiência e a diminuição de situações 

inseguras aumenta a eficácia operacional, logo maior rentabilidade e melhores resultados. O investimento neste pilar 

garante não só a sustentabilidade da empresa sob o prisma da eficiência industrial, como também a existência de 

uma influência positiva e proativa perante as responsabilidades dos seus colaboradores com a sociedade civil onde 
se inserem. 

OI.04 - EFICIÊNCIA INDUSTRIAL 

Missão: Garantir a melhoria contínua da produtividade da equipa de RH e de equipamentos e reduzir as atividades 
de valor não acrescentado. 

Enquadramento: Avaliar e melhorar os processos produtivos, com vista a uma maior eficiência quer dos 

equipamentos quer das equipas no terreno, com vista a alcançar o máximo de redução de desperdícios em cada 

processo e eliminar tanto quanto possível elementos que não são valorizados pelo cliente e por conseguinte não 
permitem retorno financeiro. 
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Categorias « Operacionalidade Industrial» (continuação Tab. VI.1) 

OI.05 - QUALIDADE & CONTROLO DE PROCESSOS  

Missão: Suportar um sistema de defeito zero através do controlo dos processos, minimizar o custo da não 
qualidade e melhorar a satisfação do cliente. 

Enquadramento: Eliminação máxima de produto não conforme e de desperdícios do processo produtivo, quer em 

matérias-primas como em tempo disponibilizado, com o intuito de aumentar a eficácia de produção e garantir não só 

a satisfação do cliente mas a redução de prejuízos indexados a cada produto e/ou serviço, incluindo processos de 

reposição junto do cliente, reclamações (internas e externas) ou diminuição de produto em armazém, entre outros e, 
assim, atingir a taxa máxima de produto conforme. 

OI.06 - FIABILIDADE (EQUIPAMENTOS)  

Missão: Garantir a fiabilidade do sistema produtivo através do planeamento de atividades ao mínimo custo. 

Enquadramento: Assegurar a implementação de um planeamento fiável, a prossecução das tarefas e atividades e 

uma capacidade produtiva contínua, minimizando tempos de paragem produtiva, antecipando necessidades de 

manutenção de equipamentos, garantindo a sequência produtiva conforme reais necessidades de mercado, 
promovendo a assertividade no fluxo de informação, entre outras. 

OI.07 - FOCO NO CLIENTE E SERVIÇO 

Missão: Assegurar um serviço de clientes consistente com o custo logístico mínimo através de uma cultura "lean" 
(zero stock & zero delay). 

Enquadramento: Identificar e avaliar claramente as fases desnecessárias em cada processo sob o prisma do 

cliente e eliminar os prejuízos por estas causados, com vista a aumentar a rentabilidade de cada processo, 

considerando a valorização financeira que este atribui ao serviço disponibilizado, tal como é exemplo a 

disponibilidade de produto em armazém em detrimento de prazo de entrega ou tempo de carga, acompanhamento 

técnico antecipado e nível de proximidade, disponibilização de informação e documentação útil e que minimize 
tempo das equipas, entre outros, de modo a aumentar a perceção de valor na perspetiva do cliente. 

 

Rotas de Excelência - Pi lares por iniciar 

OI.08 -  MEIO AMBIENTE & PREVENÇÃO DE RISCOS  

Missão: Garantir zero incidentes industriais e zero resíduos de não recicláveis através da implementação de um 
sistema de prevenção de risco consistente. 

Enquadramento: Garantir a sustentabilidade do processo sob o prisma ambiental, maximizando os recursos e 

minimizando o impacto da sua pegada industrial. Assegurar, também, o controlo pleno do negócio perante 

adversidades naturais, tecnológicas e outras, através do cumprimento do Business Continuity Plan, cujo 

enquadramento tem como propósito a tomada consciente de ações e decisões rápidas que minimizem o impacto 
destas adversidades no seu negócio e no dos seus clientes. 
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Categorias « Operacionalidade Industrial» (continuação Tab. VI.1) 

OI.09 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

Missão: Melhorar o clima social e a eficiência da gestão de RH e orientar o desenvolvimento das competências das 
pessoas e da organização sustentado numa abordagem WCM, através da identificação e eliminação de carências. 

Enquadramento: Investir no desenvolvimento das pessoas com foco na abordagem WCM, ou seja, na diminuição 

das perdas em detrimento de apenas do foco no resultado final, fazendo-as compreender que a eficiência e eficácia 

são intrinsecamente interdependentes da rentabilidade da organização como um todo e que todas as ações 

desnecessárias acrescem custos invisíveis e sobre os quais o cliente não está disponível a despender recursos 

financeiros, assim como conduzi-las à compreensão que os níveis de competitividade concorrencial não permitem o 

desenvolvimento de conceitos de valor acrescentado junto do cliente em circunstâncias para as quais este as acolhe 
como dado adquirido e subjacente ao produto e/ou serviço. 

OI.10 -  INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO   

Missão: Garantir um processo de crescimento do negócio consistente através do desenvolvimento de novos 
produtos, novos equipamentos e/ou tecnologias e entrada em novos mercados. 

Enquadramento: Constituir a empresa de uma estratégia de médio e longo prazo que assegure a sustentabilidade 

do negócio, adequada às reais necessidades de mercado e posicionamento da concorrência. As linhas orientadoras 

assentam no princípio da inovação, enquadrado como uma componente que também esta necessita de retirar o 

máximo retorno com o mínimo de risco possível e com o menor investimento tangível possível, com a garantia de 

assegurar um gestão de expectativa de cliente eficaz nos diferentes níveis tais como: qualidade, capacidade de 
entrega, defeito de inovação, capacidade de produção, entre outras. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pela Empresa em caso de estudo. 
Notas: (OI) Operacionalidade Industrial. 

 





A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Anexos - Mestrado em Gestão ANEXO VII 1 

 

Anexo VII 

Categoria «Operacionalidade Industrial» - Organização de 
Questionários e Resultados 

 

OI.01 – Organização Questionários - Categoria «Padronização, 5S, Autonomia e Gestão Visual» 

Missão: Não tem - premissa fundamental para a existência dos pilares 

Enquadramento: Melhores níveis de eficiência através da implementação de práticas de trabalho fiáveis e sustentáveis, 
seja pela sistematização de tarefas, grau de organização ou metodologia de disseminação da informação e dos processo 
de comunicação, aumentam o rendimento operacional das equipas. 

2011 a 2015 2017 

9 
Disponho da informação que necessito para 
realizar as minhas tarefas no dia-a-dia. 2 

Disponho da informação que necessito para 
realizar o meu trabalho. 

10 
Possuo os recursos necessários (meios 
ferramentas equipas e materiais) para realizar o 
meu trabalho de forma adequada. 

3 
Possuo os meios - ferramentas, 
equipamentos, materiais - necessários para 
fazer bem o meu trabalho. 

11 
Tenho autonomia suficiente para trabalhar 
adequadamente. 4 

Tenho autonomia suficiente para fazer o 
meu trabalho adequadamente. 

14 
Possuímos sistemas e procedimentos que nos 
garantam que o trabalho que realizamos tem a 
qualidade pretendida. 

7 

Temos sistemas e procedimentos que nos 
permitem estar seguros de que os trabalhos 
que realizamos reúnem a qualidade 
requerida. 

20 
A minha chefia direta delega em  mim e apoia-me 
nas decisões que tomo. 13 

A minha chefia delega em mim atividades 
que me ajudam a aprender e desenvolver-
me. 

29 
Sei o que tenho que fazer para ajudar a minha 
equipa a atingir os objectivos.  23 

A minha chefia pratica com o exemplo (as 
suas ações são coerentes com o seu 
discurso). 

31 
A minha chefia direta cumpre os horários de 
trabalho e procura que todos os que trabalham com 
ela o cumpram. 

37 
Nesta empresa informa-se claramente 
sobre as questões importantes que nos 
afetam. 

45 
Nesta Empresa comunicam-se claramente as 
questões importantes que nos afectam. 38 

Sinto-me bem informado sobre a situação 
da empresa, dos seus resultados e dos 
objetivos que queremos atingir. 

46 
Sinto-me bem informado do estado em que se 
encontra a Empresa do seus resultados e dos 
objectivos que queremos atingir. 

NA Sem correspondência  

76 
A Direção do Grupo comunica de forma 
transparente e honesta.  NA Sem correspondência 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: (OI) Operacionalidade Industrial. 
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Fig. VII.1 - Resultado Global - [OI*] Padronização, 5S, Autonomia e Gestão Visual 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.1 - Resultados - Géneros – [OI] «Padronização, 5S, Autonomia e Gestão Visual» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,58% 4,42% 33,75% 58,00% 2,25% 

2013 0,90% 4,62% 36,03% 57,31% 1,15% 

2015 1,50% 4,38% 34,75% 57,75% 1,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,20% 0,96% 4,33% 8,65% 23,32% 36,30% 25,24% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,51% 5,41% 38,11% 50,54% 2,43% 

2013 1,21% 8,18% 44,24% 45,45% 0,91% 

2015 1,25% 5,94% 39,69% 50,94% 2,19% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,72% 2,17% 12,50% 26,09% 41,30% 15,22% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.2 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Padronização, 5S, Autonomia e Gestão Visual» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,67% 26,67% 71,67% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 1,67% 15,00% 81,67% 1,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 37,50% 31,25% 18,75% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,62% 4,62% 30,77% 56,92% 3,08% 

2013 1,67% 12,22% 57,78% 58,89% 2,78% 

2015 0,00% 8,57% 32,86% 55,71% 2,86% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 4,69% 18,75% 32,81% 43,75% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,88% 3,13% 36,25% 57,19% 1,56% 

2013 1,25% 9,17% 43,33% 44,17% 2,08% 

2015 5,00% 1,67% 41,67% 48,33% 3,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,27% 2,27% 4,55% 13,64% 48,86% 28,41% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,46% 6,23% 34,64% 53,77% 2,90% 

2013 1,33% 4,00% 39,33% 55,11% 0,22% 

2015 0,95% 6,43% 39,52% 51,43% 1,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,69% 1,39% 3,47% 16,67% 27,78% 38,89% 11,11% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,81% 3,51% 36,49% 57,30% 1,89% 

2013 0,83% 5,42% 35,00% 57,08% 1,67% 

2015 1,33% 4,00% 34,89% 58,44% 1,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 1,74% 4,86% 9,38% 26,04% 35,42% 21,18% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.02 – Organização Questionários - Categoria «Foco em melhoria e envolvimento de pessoas» 

Missão: Não tem - premissa fundamental para a existência dos pilares 

Enquadramento: Desenvolver as pessoas que integram a organização e respectivamente, construir comportamentos e 
atitudes que se coadunem com os seus valores. Conduzir as suas atividades de quotidiano assentes no princípio da 
melhoria contínua e com elevado grau de comprometimento, estimulando a capacidade crítica destas com vista a redução 
de desperdícios de tempo, perdas operacionais em cada processo e aumento o seu grau de compromisso. 

2011 a 2015 2017 

8 Acho o meu trabalho interessante e motivador. 1 
O trabalho que realizo é interessante e 
motivador. 

21 
A minha chefia direta valoriza e reconhece o meu 
trabalho quando este é bem realizado.  14 

A minha chefia valoriza e reconhece o 
trabalho bem feito. 

    

22 

Quando existem mudanças que afectam toda a 
organização as chefias e direções são as primeiras 
a aplicá-las procurando dar  o exemplo destas 
mudanças. 

16 

Quando há mudanças que afetam toda a 
organização, as chefias e diretores/as são 
os primeiros a aplicá-las e procuram dar 
exemplo das mesmas. 

28 
A minha chefia direta tem a preocupação de me dar 
a conhecer a estratégia e o estado da Empresa e 
de como tudo isto afecta o meu trabalho. 

20 

A minha chefia preocupa-se em me dar a 
conhecer a estratégia e o caminho da  
Empresa e como tudo isso afeta o meu 
trabalho. 

32 
De uma forma geral estou satisfeito com a minha 
chefia direta.  22 Confio na minha chefia. 

34 

Na minha opinião a direção e chefias a todos os 
níveis trabalham em equipa partilhando objectivos 
e decisões e formulando planos de ação para 
superar o contexto atual de mercado. 

25 
É fácil para mim, conseguir a colaboração 
de pessoas de outras áreas ou 
departamentos. 

35 
Para mim conseguir a colaboração de outras 
pessoas de outras áreas/equipas e ou 
departamentos torna-se uma tarefa fácil. 

39 
A minha chefia informa-me com 
regularidade sobre a situação da minha 
área /departamento/ fábrica. 

51 
A minha chefia direta informa-me regularmente 
sobre o desempenho da  minha 
equipa/área/departamento e Centro. 

40 

Na minha opinião, os diretores/as e chefias 
de todos os níveis trabalham em equipa -
vejo que partilham objetivos e decisões, que 
definem planos de ação, … 

53 Conheço a visão e missão da Empresa. 42 Conheço a visão e missão da  Empresa. 

54 
Vejo a minha chefia direta completamente 
comprometida com as intenções da empresa 
(visão, princípios de atuação,...). 

43 
Vejo a minha chefia comprometida com o 
projeto da empresa (visão, princípios de 
atuação,..). 

59 
Acredito que os resultados deste inquérito sejam 
tidos em conta para melhorar a empresa.  47 

Acredito que os resultados deste estudo 
serão tidos em conta para melhorar. 

62 

De uma forma geral penso que os salários na 
Empresa estão equilibrados ao mesmo nível de 
responsabilidade e funções de cada posto de 
trabalho. 

56 
Acredito que, em geral, os salários na  
Empresa estão alinhados com o nível de 
responsabilidades e funções de cada posto. 

63 
Entendo como se avalia a qualidade do meu 
desempenho no trabalho. 57 

Acredito que o meu salário está alinhado 
com outros cargos em condições similares 
no mercado de trabalho. 

64 
Penso que o meu salário comparativamente ao 
mercado esta em linha com funções.  58 

Entendo como se avalia a qualidade do 
meu desempenho no trabalho. 

70 
Estou disposto a esforçar-me para conseguir ter 
futuramente na Empresa  um trabalho melhor do 
que tenho hoje. 

61 

Se tivesse oportunidade de mudar de 
empresa para um trabalho similar (de 
tarefas, responsabilidade e remuneração), 
ficaria na  Empresa. 
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OI.02 – Organização Questionários - Categoria «Foco em melhoria e envolvimento de pessoas» 
(continuação) 

 

2011 a 2015 2017 

71 
Em comparação com outras organizações de uma 
forma geral considero que tenho um bom emprego 
para mim. 

62 
Em comparação com outras organizações 
desta área e de uma forma geral, este é um 
bom emprego para mim. 

72 
Se tivesse oportunidade de mudar de empresa 
para um trabalho similar (tarefas, responsabilidades 
e remuneração) sairia da Empresa. 

67 
A Direção do Grupo assegura-se de que 
cada organização cumpre com as 
promessas que faz aos seus empregados. 

77 
A Direção do Grupo assegura-se que cada 
organização cumpre as promessas que faz aos 
seus colaboradores. 

NA Sem correspondência  

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas:  
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Fig. VII.2 - Resultado Global - [OI*] Foco em melhorias & Envolvimento de Pessoas 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.3 - Resultados - Géneros – [OI] «Foco em melhoria e envolvimento de pessoas» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,86% 7,22% 33,01% 51,11% 3,80% 

2013 4,52% 6,64% 36,27% 50,23% 2,34% 

2015 4,51% 8,19% 33,06% 50,56% 3,68% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,70% 1,70% 4,30% 14,25% 28,17% 26,47% 23,42% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,35% 8,56% 34,08% 49,70% 3,30% 

2013 5,17% 9,98% 37,79% 42,60% 4,46% 

2015 4,51% 8,51% 32,12% 51,56% 3,30% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,53% 3,58% 6,65% 12,79% 21,99% 35,55% 17,90% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.4 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Foco em melhoria e envolvimento de pessoas» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,63% 4,63% 25,93% 60,19% 4,63% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 3,70% 1,85% 10,19% 79,63% 4,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,94% 2,94% 2,94% 20,59% 32,35% 29,41% 8,82% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,42% 6,41% 34,19% 49,57% 6,41% 

2013 4,58% 5,56% 35,95% 51,96% 1,96% 

2015 4,76% 7,14% 27,78% 54,76% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,21% 0,74% 2,94% 4,41% 20,59% 24,26% 44,85% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,38% 7,29% 32,29% 52,78% 2,26% 

2013 3,68% 12,75% 37,99% 41,67% 3,92% 

2015 9,72% 6,94% 29,63% 46,30% 7,41% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,14% 5,35% 13,37% 20,86% 28,88% 29,41% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,48% 9,50% 32,69% 48,47% 3,86% 

2013 4,44% 6,54% 38,56% 48,50% 1,96% 

2015 3,57% 9,66% 38,62% 45,24% 2,91% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,29% 3,27% 7,84% 16,67% 31,70% 26,47% 11,76% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,30% 4,95% 36,04% 52,25% 3,45% 

2013 6,37% 6,13% 32,60% 50,25% 4,66% 

2015 4,07% 8,40% 31,98% 52,84% 2,72% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,63% 2,12% 4,08% 14,22% 26,14% 31,86% 19,93% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.03 – Organização Questionários - Categoria «Saúde e Segurança» 

Missão:  Garantir zero acidentes e zero doenças ocupacionais através da implementação de um sistema de prevenção de 
risco consistente. 

Enquadramento: O bem-estar e saúde dos colaboradores promove maior eficiência e a diminuição de situações 
inseguras aumenta a eficácia operacional, logo maior rentabilidade e melhores resultados. O investimento neste pilar 
garante não só a sustentabilidade da empresa sob o prisma da eficiência industrial, como também a existência de uma 
influência positiva e proactiva perante as responsabilidades dos seus colaboradores com a sociedade civil onde se 
inserem. 

2011 a 2015 2017 

12 
Considero as condições físicas do meu posto de 
trabalho (climatização, luminosidade, limpeza, 
espaço,..) satisfatórias. 

5 
As condições físicas (climatização, 
espaço,...) do meu posto de trabalho são 
satisfatórias. 

13 
As nossas normas e procedimentos internos 
favorecem um trabalho seguro. 6 

As nossas normas e procedimentos 
promovem um trabalho seguro. 

15 

Sinto-me comprometido com a minha segurança 
e a segurança dos meus colegas de trabalho 
mesmo que por vezes as medidas estabelecidas 
me incomodem ou dificultem a realização do meu 
trabalho. 

8 

Sinto-me comprometido/a com a minha 
própria segurança e com a dos meus 
colegas de trabalho, ainda que isso traga 
algum incómodo na realização do meu 
trabalho. 

25 
A principal prioridade da minha chefia e a 
segurança de todos os que trabalham na sua 
equipa. 

17 
A principal prioridade da minha chefia é a 
segurança de todos os que trabalham na 
sua equipa. 

56 
Na Empresa a segurança dos colaboradores 
assume-se como uma preocupação real para 
todos. 

44 
A segurança física dos empregados é uma 
preocupação real de todos os que 
trabalham na Empresa. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. VII.3 - Resultado Global - [OI*] Saúde e Segurança 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.5 - Resultados - Géneros – [OI] «Saúde e segurança» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,83% 4,33% 26,17% 66,00% 1,67% 

2013 2,56% 4,10% 22,82% 70,00% 0,51% 

2015 1,25% 4,00% 20,50% 72,75% 1,50% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,54% 0,00% 1,92% 6,15% 16,15% 36,92% 37,31% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,86% 8,11% 22,16% 62,16% 2,70% 

2013 3,64% 5,45% 31,52% 56,36% 3,03% 

2015 1,88% 4,38% 28,13% 65,00% 0,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 25,22% 33,04% 33,04% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.6 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Saúde e segurança» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,33% 0,00% 26,67% 70,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 13,33% 86,67% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 60,00% 20,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,54% 26,15% 70,77% 1,54% 

2013 2,22% 4,44% 22,22% 68,89% 2,22% 

2015 0,00% 8,57% 20,00% 71,43% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 5,00% 22,50% 57,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,75% 5,63% 24,38% 65,00% 1,25% 

2013 4,17% 4,17% 25,83% 64,17% 1,67% 

2015 3,33% 1,67% 20,00% 70,00% 5,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 3,64% 0,00% 16,36% 27,27% 52,73% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,90% 6,38% 26,38% 62,03% 2,32% 

2013 3,11% 5,33% 27,56% 62,67% 1,33% 

2015 0,95% 5,71% 25,24% 67,62% 0,48% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,11% 0,00% 0,00% 12,22% 16,67% 42,22% 27,78% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,62% 4,86% 23,24% 68,11% 2,16% 

2013 1,67% 3,33% 23,33% 71,67% 0,00% 

2015 1,78% 3,11% 22,67% 71,11% 1,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,56% 0,00% 1,11% 6,11% 24,44% 36,67% 31,11% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.04 – Organização Questionários - Categoria «Eficiência Industrial» 

Missão: Garantir a melhoria contínua da produtividade da equipa de RH e de equipamentos e reduzir as atividades de 
valor não acrescentado. 

Enquadramento: Avaliar e melhorar os processos produtivos, com vista a uma maior eficiência quer dos equipamentos 
quer das equipas no terreno, com vista a alcançar o máximo de redução de desperdícios em cada processo e eliminar tanto 
quanto possível elementos que não são valorizados pelo cliente e por conseguinte não permitem retorno financeiro. 

2011 a 2015 2017 

23 
Acredito que na nossa equipa se aproveita bem o 
potencial e as capacidades de cada um de nós. 18 

Acredito que no meu grupo de trabalho nos 
ajudamos e que trabalhamos bem como 
equipa. 

26 
No meu grupo de trabalho ajudamo-nos uns aos 
outros e trabalhos bem como equipa. NA Sem correspondência  

43 
Acredito que a direção da empresa toma as 
decisões corretas para consolidar a nossa 
empresa a médio/longo prazo. 

NA Sem correspondência  

44 
Compreendo as razões que tem levado/podem 
levar a Direção da Empresa a reduzir o número 
de pessoas. 

NA Sem correspondência  

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. VII.4 - Resultado Global - [OI*] Eficiência Industr ial  

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.7 - Resultados - Géneros – [OI] «Eficiência industrial» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,71% 9,38% 39,17% 44,58% 4,17% 

2013 1,92% 10,26% 43,59% 43,27% 0,96% 

2015 5,00% 7,19% 41,56% 43,75% 2,50% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,92% 1,92% 1,92% 13,46% 19,23% 36,54% 25,00% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,41% 4,73% 44,59% 42,57% 2,70% 

2013 1,52% 9,85% 43,94% 44,70% 0,00% 

2015 3,13% 9,38% 35,94% 51,56% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 8,70% 0,00% 26,09% 21,74% 26,09% 17,39% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 

 

 

 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Anexos - Mestrado em Gestão ANEXO VII 13 

 

Tab. VII.8 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Eficiência industrial» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 45,83% 54,17% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 4,17% 25,00% 70,83% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 7,69% 13,46% 42,31% 34,62% 1,92% 

2013 1,39% 13,89% 37,50% 43,06% 4,17% 

2015 3,57% 3,57% 39,29% 46,43% 7,14% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 37,50% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,34% 8,59% 36,72% 47,66% 4,69% 

2013 3,13% 16,67% 43,75% 36,46% 0,00% 

2015 8,33% 6,25% 33,33% 45,83% 6,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 18,18% 36,36% 27,27% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,99% 9,42% 40,22% 42,03% 4,35% 

2013 1,11% 5,00% 49,44% 44,44% 0,00% 

2015 5,95% 9,52% 41,67% 41,67% 1,19% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 5,56% 0,00% 22,22% 33,33% 16,67% 22,22% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,03% 5,41% 42,57% 46,62% 3,38% 

2013 2,08% 10,42% 37,50% 50,00% 0,00% 

2015 2,78% 7,78% 42,22% 46,67% 0,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,78% 0,00% 2,78% 22,22% 19,44% 38,89% 13,89% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.05 – Organização Questionários - Categoria «Qualidade e Controlo de Processos» 

Missão: Suportar um sistema de defeito zero através do controlo dos processos, minimizar o custo da não qualidade e 
melhorar a satisfação do cliente. 

Enquadramento: Eliminação máxima de produto não conforme e de desperdícios do processo produtivo, quer em 
matérias-primas como em tempo disponibilizado, com o intuito de aumentar a eficácia de produção e garantir não só a 
satisfação do cliente mas a redução de prejuízos indexados a cada produto e/ou serviço, incluindo processos de reposição 
junto do cliente, reclamações (internas e externas) ou diminuição de produto em armazém, entre outros e, assim, atingir a 
taxa máxima de produto conforme. 

2011 a 2015 2017 

27 

Na minha equipa de trabalho aprendemos com 
os erros e quando alguma coisa corre mal 
analisamos as causas e tomamos medidas para 
evitar a sua repetição.   

19 

No meu grupo de trabalho, aprendemos 
com os erros; quando algo corre mal, 
analisamos e tomamos medidas para evitar 
que se repita. 

40 
Penso que a qualidade dos produtos na nossa 
empresa e superior quando comparada com a 
existente no mercado.  

34 
Acredito que a qualidade dos produtos da 
nossa Empresa está acima da média do 
mercado. 

41 
Na Empresa preocupamo-nos em encontrar 
novas e melhores formas de trabalhar no nosso 
dia-a-dia. 

35 
Na Empresa preocupamo-nos em encontrar 
novas e melhores formas de fazer as 
coisas. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. VII.5 - Resultado Global - [OI*] Qualidade & Controlo de Processos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.9 - Resultados - Géneros – [OI] «Qualidade e Controlo de Processos» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,83% 3,33% 27,50% 66,67% 1,67% 

2013 0,85% 1,28% 30,34% 65,38% 2,14% 

2015 0,00% 2,50% 31,67% 62,92% 2,92% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,92% 0,00% 1,92% 4,49% 23,08% 41,03% 27,56% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,80% 3,60% 23,42% 69,37% 1,80% 

2013 0,00% 5,05% 35,35% 58,59% 1,01% 

2015 0,00% 7,29% 31,25% 61,46% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,35% 10,14% 27,54% 34,78% 23,19% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.10 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Qualidade e Controlo de Processos» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 22,22% 77,78% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 94,44% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,13% 5,13% 30,77% 58,97% 0,00% 

2013 1,85% 1,85% 33,33% 61,11% 1,85% 

2015 0,00% 4,76% 33,33% 57,14% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 12,50% 29,17% 54,17% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,08% 3,13% 27,08% 66,67% 1,04% 

2013 0,00% 2,78% 40,28% 54,17% 2,78% 

2015 0,00% 11,11% 36,11% 50,00% 2,78% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 24,24% 30,30% 36,36% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,48% 2,90% 26,57% 67,15% 2,90% 

2013 0,00% 0,74% 31,11% 67,41% 0,74% 

2015 0,00% 1,59% 30,95% 65,87% 1,59% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,00% 5,56% 3,70% 27,78% 42,59% 18,52% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 4,50% 25,23% 69,37% 0,90% 

2013 1,39% 5,56% 23,61% 66,67% 2,78% 

2015 0,00% 4,44% 34,81% 59,26% 1,48% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,00% 1,85% 8,33% 23,15% 43,52% 21,30% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.06 – Organização Questionários - Categoria «Fiabilidade (equipamentos)» 

Missão: Garantir a fiabilidade do sistema produtivo através do planeamento de atividades ao mínimo custo. 

Enquadramento: Assegurar a implementação de um planeamento fiável, a prossecução das tarefas e atividades e uma 
capacidade produtiva contínua, minimizando tempos de paragem produtiva, antecipando necessidades de manutenção de 
equipamentos, garantindo a sequência produtiva conforme reais necessidades de mercado, promovendo a assertividade no 
fluxo de informação, entre outras. 

NA – sem correspondências em nenhum dos anos – Categoria não avaliada 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * Não foi encontrada qualquer pergunta possível de enquadrar esta categoria, dado que incide na componente de 
equipamento e para a qual não existe interação com colaboradores. 

 

 

OI.07 – Organização Questionários - Categoria «Foco no Cliente e Serviço» 

Missão: Assegurar um serviço de clientes consistente com o custo logístico mínimo através de uma cultura "lean" (zero 
stock & zero delay). 

Enquadramento: Identificar e avaliar claramente as fases desnecessárias em cada processo sob o prisma do cliente e 
eliminar os prejuízos por estas causados, com vista a aumentar a rentabilidade de cada processo, considerando a 
valorização financeira que este atribui ao serviço disponibilizado, tal como é exemplo a disponibilidade de produto em 
armazém em detrimento de prazo de entrega ou tempo de carga, acompanhamento técnico antecipado e nível de 
proximidade, disponibilização de informação e documentação útil e que minimize tempo das equipas, entre outros, de modo 
a aumentar a percepção de valor na perspectiva do cliente. 

2011 a 2015 2017 

33 
Conheço os clientes internos e externos do meu 
departamento. 28 

Conheço quem são os clientes da minha 
Fábrica / Delegação / Departamento. 

36 

Na Empresa orientamos o nosso trabalho no 
sentido de conseguirmos a satisfação dos nossos 
clientes (internos e externos) e responder assim 
às suas necessidades. 

30 
Acredito que os clientes da  Empresa estão 
altamente satisfeitos com os nossos 
produtos e serviços. 

37 
Acredito que os Clientes da Empresa estão 
altamente satisfeitos com os nossos produtos e 
serviços. 

32 
Sempre que tenho oportunidade, 
recomendo os produtos e serviços da  
Empresa. 

39 
Sempre que tenho oportunidade recomendo os 
produtos e serviços da Empresa. 60 

Recomendaria a  Empresa como um bom 
lugar para trabalhar a uma pessoa muito 
chegada a mim (familiar, amigo). 

69 
Recomendaria a Empresa como um bom lugar 
para se trabalhar a uma pessoa muito próxima de 
mim (familiar, amigo).   

NA Sem correspondência  

Fonte: Elaboração Própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas: * questão repetida em outra categoria 
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Fig. VII.6 - Resultado Global - [OI*] Foco no Cliente e Serviço 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.11 - Resultados - Géneros – [OI] «Foco no cliente e serviço» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,00% 3,67% 25,17% 64,33% 4,83% 

2013 0,77% 2,31% 28,72% 66,92% 1,28% 

2015 1,00% 3,00% 27,25% 64,25% 4,50% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,88% 1,44% 1,44% 6,73% 16,35% 31,73% 39,42% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,54% 3,24% 32,43% 62,70% 1,08% 

2013 0,61% 3,03% 37,58% 58,18% 0,61% 

2015 0,63% 5,00% 31,25% 61,88% 1,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 2,17% 15,22% 20,65% 33,70% 28,26% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.12 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Foco no cliente e serviço» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 3,33% 26,67% 70,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 37,50% 25,00% 12,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 4,62% 24,62% 66,15% 4,62% 

2013 0,00% 2,22% 28,89% 67,78% 1,11% 

2015 0,00% 2,86% 28,57% 62,86% 5,71% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 6,25% 0,00% 3,13% 18,75% 21,88% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,63% 2,50% 24,38% 70,00% 2,50% 

2013 0,83% 1,67% 30,83% 65,83% 0,83% 

2015 3,33% 1,67% 30,00% 58,33% 6,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 2,27% 2,27% 18,18% 36,36% 40,91% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,61% 3,48% 26,96% 61,74% 5,22% 

2013 1,33% 1,33% 35,11% 61,78% 0,44% 

2015 1,43% 3,81% 31,43% 59,05% 4,29% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 4,17% 1,39% 0,00% 13,89% 12,50% 36,11% 31,94% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,62% 4,32% 29,73% 61,08% 3,24% 

2013 0,00% 5,83% 26,67% 65,00% 2,50% 

2015 0,00% 4,44% 26,67% 66,67% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 0,00% 2,08% 11,11% 18,75% 31,94% 34,72% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.08 – Organização Questionários - Categoria «Meio Ambiente e Prevenção de Riscos» 

Missão: Garantir zero incidentes industriais e zero resíduos de não recicláveis através da implementação de um sistema 
de prevenção de risco consistente. 

Enquadramento: Garantir a sustentabilidade do processo sob o prisma ambiental, maximizando os recursos e 
minimizando o impacto da sua pegada industrial. Assegurar, também, o controlo pleno do negócio perante adversidades 
naturais, tecnológicas e outras, através do cumprimento do Business Continuity Plan, cujo enquadramento tem como 
propósito a tomada consciente de ações e decisões rápidas que minimizando o impacto destas adversidades no seu 
negócio e no dos seus clientes. 

2011 a 2015 2017 

38 
Somos uma empresa flexível sabemos adaptar-
nos a situações de mudança e reagimos 
rapidamente perante a situação do mercado. 

33 

Somos uma Empresa flexível; sabemos 
adaptar-nos a situações de mudança e 
reagirmos com rapidez perante a situação 
atual do mercado. 

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
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Fig. VII.7 - Resultados Global - [OI*] Meio Ambiente & Prevenção de Riscos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.13 - Resultados - Géneros – [OI] «Meio ambiente e prevenção de riscos» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,83% 1,67% 30,83% 64,17% 2,50% 

2013 0,00% 5,13% 42,31% 51,28% 1,28% 

2015 0,00% 5,00% 38,75% 55,00% 1,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,77% 0,00% 9,62% 15,38% 48,08% 15,38% 5,77% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,70% 0,00% 32,43% 64,86% 0,00% 

2013 0,00% 9,09% 57,58% 33,33% 0,00% 

2015 0,00% 3,13% 40,63% 56,25% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 8,70% 0,00% 8,70% 26,09% 39,13% 13,04% 4,35% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.14 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Meio ambiente e prevenção de riscos» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 38,46% 61,54% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 42,86% 57,14% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 37,50% 12,50% 25,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 40,63% 59,38% 0,00% 

2013 0,00% 12,50% 41,67% 41,67% 4,17% 

2015 0,00% 8,33% 16,67% 75,00% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 9,09% 0,00% 9,09% 27,27% 36,36% 9,09% 9,09% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,45% 24,64% 69,57% 4,35% 

2013 0,00% 4,44% 51,11% 44,44% 0,00% 

2015 0,00% 7,14% 50,00% 40,48% 2,38% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 16,67% 0,00% 11,11% 11,11% 44,44% 16,67% 0,00% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,41% 0,00% 32,43% 62,16% 0,00% 

2013 0,00% 8,33% 41,67% 50,00% 0,00% 

2015 0,00% 2,22% 37,78% 60,00% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,78% 0,00% 5,56% 22,22% 50,00% 16,67% 2,78% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.09 – Organização Questionários - Categoria «Desenvolvimento de pessoas» 

Missão: Melhorar o clima social e a eficiência da gestão de RH e orientar o desenvolvimento das competências das 
pessoas e da organização sustentado numa abordagem WCM, através da identificação e eliminação de carências. 

Enquadramento: Investir no desenvolvimento das pessoas com foco na abordagem WCM, ou seja, na diminuição das 
perdas em detrimento de apenas do foco no resultado final, fazendo-as compreender que a eficiência e eficácia são 
intrinsecamente interdependentes da rentabilidade da organização como um todo e que todas as ações desnecessárias 
acrescem custos invisíveis e sobre os quais o cliente não está disponível a despender recursos financeiros, assim como 
conduzi-las à compreensão que os níveis de competitividade concorrencial não permitem o desenvolvimento de conceitos 
de valor acrescentado junto do cliente em circunstâncias para as quais este as acolhe como dado adquirido e subjacente 
ao produto e/ou serviço. 

2011 a 2015 2017 

16 
Sinto-me satisfeito com a minha participação nas 
decisões que afectam o meu trabalho. 9 

Estou satisfeito/a com a minha participação 
nas decisões que afetam o meu trabalho. 

17 
Sinto-me com vontade de fazer os esforços 
necessários para ajudar a empresa a melhorar os 
seus resultados. 

10 
Sinto-me com vontade de fazer os esforços 
necessários que ajudem a  Empresa a 
conseguir melhorar os seus resultados. 

18 
A minha chefia direta tem a preocupação de me 
dar a conhecer os objectivos do meu trabalho e 
transmite-me o que se espera de mim. 

11 
A minha chefia preocupa-se em me dar a 
conhecer os objetivos do meu trabalho e o 
que espera de mim. 

19 
A minha chefia direta consulta-me sempre antes 
de qualquer mudança que possa afectar o meu 
trabalho. 

12 
A minha chefia consulta-me previamente 
sobre as mudanças que afetam o meu 
trabalho. 

24 
A minha chefia direta fala comigo sobre tudo o 
que tenho que fazer para melhorar o meu 
desempenho no meu posto de trabalho. 

15 
A minha chefia dialoga comigo sobre o que 
tenho que fazer para melhorar no meu 
posto de trabalho. 

30 

A minha chefia direta motiva-me para trabalhar 
em equipa e para cooperar com os meus colegas 
da minha área/equipa e de todos os outros 
departamentos da empresa. 

21 

A minha chefia facilita e motiva-me a 
trabalhar em equipa e a cooperar com 
colegas da minha área e de outras áreas da 
Empresa. 

48 
Conheço os objectivos e planos de ação que a 
minha  área/departamento/Centro estão a levar a 
cabo para enfrentar a situação atual do mercado.  

24 

A minha chefia apoia-me no meu 
desenvolvimento profissional (orienta-me, 
motiva-me a realizar formações, motiva-me 
a participar em encontros com pessoas de 
outras áreas,...). 

49 
Sinto-me informado sobre os Princípios de 
Comportamento e Atuação do Grupo. 41 

Pelo que vejo à minha volta no trabalho, 
temos em conta os princípios de 
comportamento e atuação do Grupo na 
nossa forma de trabalhar. 

50 
Pelo que vejo à minha volta no dia-a-dia temos 
em conta os Princípios de Comportamento e 
Atuação do Grupo na nossa forma de trabalhar. 

48 
Acredito que  Empresa me oferece 
razoáveis expectativas de estabilidade 
laboral. 

57 
Compreendo como a missão, visão e Princípios 
de Comportamento e  Atuação me afectam no 
meu trabalho. 

51 

Acredito que a  Empresa me dá 
oportunidades para satisfazer de uma forma 
razoável as minhas expectativas de 
promoção e carreira profissional. 

61 
Penso que a Empresa me oferece expectativas 
razoáveis de estabilidade laboral. 54 

O meu trabalho permite-me organizar 
adequadamente o tempo dedicado à minha 
vida pessoal e trabalho. 

65 

O meu trabalho permite-me gerir de forma 
equilibrada o tempo dedicado a minha vida 
pessoal e o tempo dedicado a minha vida 
profissional. 

68 
A Direção do Grupo atua em consequência 
com os Princípios de Comportamento e 
Atuação do Grupo. 
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OI.09 – Organização Questionários - Categoria «Desenvolvimento de pessoas» (continuação) 

 

2011 a 2015 2017 

67 

A Empresa dá-me as oportunidades necessárias 
para me satisfazer razoavelmente as minhas 
expectativas de promoção e gestão da minha 
carreira profissional. 

NA Sem correspondência  

68 

A minha chefia direta apoia-me no meu 
desenvolvimento Profissional (ajuda-me motiva-
me a dar formação gosta que participe em 
atividades com outros colegas de outras áreas da 
empresa,...).  

NA Sem correspondência  

78 
A Direção do Grupo atua de forma consequente 
com os Princípios de Comportamento e Atuação 
do Grupo. 

NA Sem correspondência  

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
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Fig. VII.8 - Resultado Global - [OI*] Desenvolvimento de Pessoas 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.15 - Resultados - Géneros – [OI] «Desenvolvimento de pessoas» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,83% 4,89% 31,83% 59,11% 2,33% 

2013 2,39% 4,70% 32,74% 58,80% 1,37% 

2015 2,08% 4,33% 31,33% 60,92% 1,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,44% 1,92% 3,21% 11,70% 24,84% 31,73% 25,16% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,62% 7,75% 28,29% 60,18% 2,16% 

2013 2,63% 5,05% 40,81% 50,10% 1,41% 

2015 2,08% 4,79% 33,54% 57,92% 1,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,45% 2,90% 5,43% 10,87% 23,91% 37,68% 17,75% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.16 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «Desenvolvimento de pessoas» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,11% 18,89% 77,78% 2,22% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 12,22% 87,78% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 4,17% 0,00% 8,33% 20,83% 41,67% 25,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,56% 5,64% 30,26% 57,44% 4,10% 

2013 1,85% 5,19% 32,96% 59,63% 0,37% 

2015 0,95% 7,62% 26,67% 62,86% 1,90% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 1,04% 0,00% 7,29% 20,83% 29,17% 41,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,33% 5,42% 28,33% 61,88% 1,04% 

2013 3,89% 7,78% 39,17% 47,50% 1,67% 

2015 6,11% 2,22% 26,11% 62,78% 2,78% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,52% 5,30% 3,03% 6,82% 18,18% 32,58% 32,58% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,64% 6,96% 31,69% 57,10% 2,61% 

2013 2,67% 3,26% 34,37% 58,52% 1,19% 

2015 2,06% 6,35% 35,40% 54,76% 1,43% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 1,85% 8,33% 14,81% 24,07% 35,19% 14,35% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,72% 3,78% 34,23% 59,10% 2,16% 

2013 1,11% 4,44% 34,17% 58,06% 2,22% 

2015 1,48% 3,41% 33,78% 60,15% 1,19% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 1,62% 3,01% 12,27% 27,78% 33,56% 19,91% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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OI.10 – Organização Questionários - Categoria «Inovação, desenvolvimento e crescimento» 

Missão: Garantir um processo de crescimento do negócio consistente através do desenvolvimento novos produtos, novos 
equipamentos e/ou tecnologias e entrada em novos mercados. 

Enquadramento: Constituir a empresa de uma estratégia de médio e longo prazo que assegure a sustentabilidade do 
negócio, adequada as reais necessidades de mercado e posicionamento da concorrência. As linhas orientadoras assentam 
no princípio da inovação, enquadrado como uma componente que também esta necessita de retirar o máximo retorno com 
o mínimo de risco possível e com o menor investimento tangível possível, com a garantia de assegurar um gestão de 
expectativa de cliente eficaz nos diferentes níveis tais como: qualidade, capacidade de entrega, defeito de inovação, 
capacidade de produção, entre outras. 

2011 a 2015 2017 

42 
Na Empresa temos a preocupação de inovar 
permanentemente desenvolvendo novas 
soluções para o mercado (produtos e serviços). 

36 

Na Empresa preocupamo-nos em estar 
permanentemente na frente no que diz 
respeito à inovação tecnológica e 
desenvolvimento de novos produtos. 

47 
A Direção da Empresa transmite-nos com clareza 
a estratégia que a Empresa esta a colocar em 
curso para enfrentar a situação atual do mercado.  

45 Acredito que a  Empresa está bem dirigida. 

52 
Acredito na Empresa como uma empresa sólida 
e que perdurará com êxito. 46 

Acho atrativo o projeto de futuro de  
Empresa e sinto-me motivado para 
colaborar nele. 

55 
Tenho confiança nas decisões que a Direção da 
empresa toma.  63 

Compreendo as metas e objetivos de 
negócio do Grupo. 

58 
Acredito no futuro da Empresa e sinto-me 
confiante em colaborar nos projetos da empresa.  64 

O facto da empresa/fábrica pertencer ao 
Grupo é fator chave na minha decisão para 
permanecer nela. 

73 
Compreendo bem a estratégia e objectivos do 
Grupo.  65 

A Direção do Grupo tem uma liderança 
efetiva. 

74 
O facto da empresa na qual trabalho pertencer ao 
Grupo torna-se decisivo para permanecer nela. NA Sem correspondência  

75 A Direção do Grupo lidera eficazmente.  NA Sem correspondência  

Fonte: Elaboração própria baseada em questionários de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
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Fig. VII.9 - Resultado Global - [OI*] Inovação, desenvolvimento e crescimento 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [OI] Operacionalidade Industrial. 

 

Tab. VII.17 - Resultados - Géneros – [OI] «inovação, desenvolvimento e crescimento» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,73% 3,33% 26,88% 65,21% 3,85% 

2013 0,64% 4,33% 30,77% 61,70% 2,56% 

2015 0,78% 4,22% 32,81% 58,75% 3,44% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 1,28% 2,88% 10,90% 22,76% 34,29% 27,88% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,69% 2,36% 27,36% 66,89% 1,69% 

2013 0,76% 5,68% 32,58% 59,09% 1,89% 

2015 1,95% 3,91% 33,98% 58,59% 1,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,72% 0,72% 2,90% 9,42% 20,29% 42,75% 23,19% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab. VII.18 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [OI] «inovação, desenvolvimento e crescimento» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 29,17% 70,83% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 20,83% 75,00% 4,17% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 25,00% 58,33% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 4,81% 25,96% 62,50% 6,73% 

2013 0,69% 2,78% 34,03% 60,42% 2,08% 

2015 0,00% 8,93% 26,79% 58,93% 5,36% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 16,67% 16,67% 58,33% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,78% 3,13% 26,17% 69,14% 0,78% 

2013 0,52% 7,29% 30,73% 58,33% 3,13% 

2015 5,21% 4,17% 34,38% 52,08% 4,17% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 3,03% 12,12% 12,12% 37,88% 34,85% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,27% 3,62% 24,28% 65,94% 4,89% 

2013 0,56% 3,33% 30,28% 64,44% 1,39% 

2015 0,60% 4,46% 34,52% 57,74% 2,68% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,93% 2,78% 15,74% 24,07% 36,11% 20,37% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,01% 2,03% 32,77% 62,16% 2,03% 

2013 1,04% 6,25% 31,77% 57,29% 3,65% 

2015 0,83% 3,61% 34,17% 59,17% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,46% 1,85% 3,70% 7,41% 25,00% 40,28% 21,30% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [OI] Operacionalidade 
Industrial. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 
parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 
7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Anexo VIII 

Exclusão de Questionários – para Modelo de H1 – Categorias 
«Posicionamento de Negócio» e «Operacionalidade Industrial» 

 

Tab. VIII.1 - Questionário 2015 – pergunta excluída em H1 

79) Tens confiança no êxito do Grupo 

Fonte: Questionário de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas:  Esta questão não integrava os questionários de 2011 e 2013. Não existiram quaisquer exclusões relativas aos 
questionários de 2011 e 2013. 

 

Tab. VIII.2 - Questionário 2017 – perguntas excluídas em H1  

27) Quando trabalho com pessoas de outras Áreas ou Departamentos, procuramos obter um 
objetivo comum em detrimento de objetivos particulares ou de cada grupo. 

29) Conheço os motivos de satisfação e os motivos principais de reclamação dos clientes da 
minha Fábrica / Delegação / Departamento. 

31) Na minha equipa, temos em conta a informação sobre a satisfação dos nossos clientes para 
melhorar a qualidade de nossos produtos ou serviços. 

49) Para me desenvolver profissionalmente, estaria disposto/a a trabalhar noutras equipas ou 
áreas da empresa ou noutras empresas do Grupo. 

50) A formação que recebo na  Empresa ajuda-me a poder realizar o meu trabalho cada dia 
melhor. 

52) Na  Empresa estimula-se a mobilidade interna (trabalhar noutras áreas da Empresa ou emp) 
esas do Grupo para facilitar o nosso desenvolvimento). 

53) Estou satisfeito/a com a atuação da  Empresa no que diz respeito ao reconhecimento das 
pessoas (prendas por antiguidade, dias sem acidentes, cabaz de recém nascido, etc). 

55) Perante uma necessidade pessoal ou familiar extraordinária, a minha chefia é flexível para 
encontrar a melhor solução. 

59) Sinto-me orgulhoso/a por  trabalhar nesta organização. 

69) Confio no êxito do Grupo. 

Fonte:  Questionário de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas:  Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Anexo IX 

Categoria Capital de Marca baseado no Colaborador (CMBC)     
– Organização de Questionários e Resultados 

 

CMBC.01 - Construto «Geração de Informação» 

“A medida em que um colaborador percebe que a organização gera informações através do feedback dos colaboradores 
(informal e formal)”. 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 1. 
A organização para a qual trabalhe utiliza 
dados recolhidos de colaboradores para 
melhorar seus empregos e desenvolver 
estratégia para a organização. 

59. 
[Q.2011-2015] Acredito que os resultados deste 
inquérito sejam tidos em conta para melhorar a 
empresa.  

47. [Q.2017] Acredito que os resultados deste 
estudo serão tidos em conta para melhorar. 

a) 2. 
Na organização para a qual trabalho, a gestão 
se reúne com os colaboradores para descobrir 
quais as expectativas que eles têm de seu 
trabalho para o futuro. 

18.* 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa tem a 
preocupação de me dar a conhecer os 
objectivos do meu trabalho e transmite-me o que 
se espera de mim. 

11.* 
[Q.2017] A minha chefia preocupa-se em me dar 
a conhecer os objetivos do meu trabalho e o que 
espera de mim. 

a) 3. 
Na organização em que trabalho, temos 
avaliações / avaliações de pessoal em que 
discutimos o que os colaboradores desejam. 

NA Sem correspondência.  

a) 4. 
Na organização para a qual trabalho, a 
gestão/chefia interage diretamente com os 
colaboradores para descobrir como aumentar 
a sua satisfação. 

67. 

[Q.2011-2015] A Empresa dá-me as 
oportunidades necessárias para me satisfazer 
razoavelmente as minhas expectativas de 
promoção e gestão da minha carreira 
profissional. 

51. 
[Q.2017] Acredito que a Empresa me dá 
oportunidades para satisfazer de uma forma 
razoável as minhas expectativas de promoção e 
carreira profissional. 

a) 5. Na organização para a qual trabalho, fazemos 
muita pesquisa sobre os colaboradores. NA Sem correspondência. 

a) 6. 
Quando no trabalho, meu chefe/gerente tenta 
descobrir o que nós, como colaboradores, 
queremos da organização. 

NA Sem correspondência. 

a) 7. A organização para a qual trabalho obtém 
informações de feedback dos colaboradores. NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de (King & Grace, 2010, p. 952); 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.1 - Resultado Global – [CMBC] Geração de Informação 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.1 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Geração de Informação» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,50% 4,44% 29,17% 62,22% 1,67% 

2013 3,85% 3,85% 35,47% 55,56% 1,28% 

2015 3,33% 4,58% 36,25% 53,75% 2,08% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,21% 2,56% 3,85% 11,54% 26,28% 26,92% 25,64% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,70% 3,60% 35,14% 56,76% 1,80% 

2013 5,05% 5,05% 38,38% 51,52% 0,00% 

2015 4,17% 6,25% 30,21% 58,33% 1,04% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 4,35% 4,35% 2,90% 20,29% 21,74% 28,99% 17,39% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.2 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Geração de Informação» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 11,11% 83,33% 5,56% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 11,11% 88,89% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 7,69% 5,13% 30,77% 53,85% 2,56% 

2013 3,70% 1,85% 29,63% 64,81% 0,00% 

2015 4,76% 0,00% 23,81% 66,67% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 25,00% 16,67% 45,83% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,08% 5,21% 31,25% 61,46% 0,00% 

2013 6,94% 4,17% 47,22% 40,28% 1,39% 

2015 8,33% 2,78% 44,44% 41,67% 2,78% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 6,06% 3,03% 15,15% 27,27% 21,21% 27,27% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,90% 5,80% 28,50% 61,35% 1,45% 

2013 2,96% 2,96% 35,56% 57,78% 0,74% 

2015 3,97% 6,35% 37,30% 50,79% 1,59% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 7,41% 3,70% 5,56% 14,81% 24,07% 24,07% 20,37% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,90% 0,90% 36,94% 58,56% 2,70% 

2013 4,17% 8,33% 31,94% 54,17% 1,39% 

2015 2,22% 5,93% 34,07% 56,30% 1,48% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,70% 2,78% 3,70% 14,81% 25,93% 31,48% 17,59% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.02 - Construto « Disseminação do Conhecimento a)» 

“A medida em que um colaborador percebe que o conhecimento da marca é transferido da organização para o colaborador 
de forma significativa e relevante”. 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 8. 
A organização pela qual trabalho comunica 
correctamente as promessas de marca aos 
seus colaboradores. 

77. 
[Q.2011-2015] A Direcção do Grupo assegura-se 
que cada organização cumpre as promessas 
que faz aos seus colaboradores. 

67. 
[Q.2017] A Direção do Grupo assegura-se de 
que cada organização cumpre com as 
promessas que faz aos seus colaboradores. 
 

a) 9. 
O desenvolvimento de competências e 
conhecimento dos colaboradores acontece 
como um processo contínuo na organização 
para a qual trabalho. 

68.* 

[Q.2011-2015] A minha chefia directa apoia-me 
no meu desenvolvimento Profissional (ajuda-me 
motiva-me a dar formação gosta que participe 
em actividades com outros colegas de outras 
áreas da empresa,...).  

24.* 

[Q.2017] A minha chefia apoia-me no meu 
desenvolvimento profissional (orienta-me, 
motiva-me a realizar formações, motiva-me a 
participar em encontros com pessoas de outras 
áreas,...). 

a) 10. 
A organização para a qual trabalho ensina-
nos porque devemos fazer as coisas e não 
apenas como devemos fazer as coisas. 

NA Sem correspondência. 

a) 11. 
A organização para a qual trabalho 
comunica a importância do meu papel na 
entrega da promessa da marca. 

NA Sem correspondência. 

a) 12. 
O meu gerente/chefe informa regularmente 
sobre problemas que afetam nosso 
ambiente de trabalho. 

27.* 
[Q.2011-2015] Na minha equipa de trabalho 
aprendemos com os erros e quando alguma 
coisa corre mal analisamos as causas e 
tomamos medidas para evitar a sua repetição.  

19.* 

[Q.2017] No meu grupo de trabalho, 
aprendemos com os erros; quando algo corre 
mal, analisamos e tomamos medidas para evitar 
que se repita. 
 

a) 13. 
O meu gerente/chefe reúne-se regularmente 
com todos os seus colaboradores para 
informar sobre questões relacionadas a toda 
a organização. 

45.* 
[Q.2011-2015] Nesta Empresa comunicam-se 
claramente as questões importantes que nos 
afectam. 

37.* [Q.2017] Nesta empresa informa-se claramente 
sobre as questões importantes que nos afetam.  

a) 14. 
A informação que me foi fornecida no 
decorrer do meu trabalho ajudou a entender 
o meu papel no contexto do que a 
organização pretende alcançar. 

48. 
[Q.2011-2015] Conheço os objectivos e planos 
de acção que a minha  
área/departamento/Centro estão a levar a cabo 
para enfrentar a situação actual do mercado.  

NA [Q.2017] – Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 952); 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.2 - Resultado Global – [CMBC] Disseminação do Conhecimento 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.3 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Disseminação do Conhecimento» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,00% 6,33% 35,50% 51,33% 4,83% 

2013 1,79% 6,15% 40,00% 49,23% 2,82% 

2015 0,75% 8,75% 37,50% 49,25% 3,75% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,92% 0,96% 6,73% 12,98% 27,40% 32,21% 17,79% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,86% 8,65% 35,68% 45,95% 4,86% 

2013 1,21% 7,27% 47,88% 38,18% 5,45% 

2015 4,38% 7,50% 36,88% 45,63% 5,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,09% 3,26% 8,70% 18,48% 23,91% 34,78% 9,78% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.4 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] « Disseminação do Conhecimento» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 26,67% 73,33% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 16,67% 76,67% 6,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 37,50% 25,00% 12,50% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 6,15% 9,23% 30,77% 41,54% 12,31% 

2013 2,22% 4,44% 40,00% 50,00% 3,33% 

2015 0,00% 14,29% 37,14% 45,71% 2,86% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 3,13% 12,50% 18,75% 18,75% 46,88% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,38% 5,63% 37,50% 49,38% 3,13% 

2013 0,83% 10,83% 50,00% 33,33% 5,00% 

2015 3,33% 6,67% 36,67% 48,33% 5,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,27% 0,00% 4,55% 20,45% 27,27% 34,09% 11,36% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,32% 8,41% 37,10% 46,09% 6,09% 

2013 1,78% 5,33% 40,00% 50,67% 2,22% 

2015 1,90% 10,00% 37,62% 47,14% 3,33% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 1,39% 6,94% 18,06% 30,56% 36,11% 5,56% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,08% 5,41% 34,05% 57,30% 2,16% 

2013 1,67% 5,83% 40,83% 46,67% 5,00% 

2015 1,78% 7,56% 40,00% 45,78% 4,89% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,08% 2,08% 9,72% 11,81% 25,00% 34,72% 14,58% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBM.03 - Construto «Clareza do Papel» 

“O nível de clareza que um colaborador tem de seu papel como resultado do conhecimento da marca.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
b) 

15. Eu sei como devo me comportar enquanto 
estou no trabalho. 

49. 
[Q.2011-2015] Sinto-me informado sobre os 
Princípios de Comportamento e Actuação do 
Grupo. 

NA [Q.2017] – Sem correspondência. 

a) 
b) 

16. 
Eu sei como é esperado que lide com 
problemas e situações incomuns no 
trabalho. 

27.* 

[Q.2011-2015] Na minha equipa de trabalho 
aprendemos com os erros e quando alguma 
coisa corre mal analisamos as causas e 
tomamos medidas para evitar a sua repetição.   

19.* 
[Q.2017] No meu grupo de trabalho, 
aprendemos com os erros; quando algo corre 
mal, analisamos e tomamos medidas para evitar 
que se repita. 

a) 
b) 

17. Eu sei exatamente qual a produtividade 
esperada de mim no trabalho. 

18.* 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa tem a 
preocupação de me dar a conhecer os 
objectivos do meu trabalho e transmite-me o que 
se espera de mim.  

11.* 
[Q.2017] A minha chefia preocupa-se em me dar 
a conhecer os objetivos do meu trabalho e o que 
espera de mim. 

a) 
b) 

18. Sei o que espero conseguir no meu 
trabalho. 

24.* 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa fala 
comigo sobre tudo o que tenho que fazer para 
melhorar o meu desempenho no meu posto de 
trabalho. 

15.* 
[Q.2017] A minha chefia dialoga comigo sobre o 
que tenho que fazer para melhorar no meu posto 
de trabalho. 

a) 
b) 

19. 
A informação sobre a marca da minha 
organização melhorou minha compreensão 
básica do meu trabalho. 

14. 
[Q.2011-2015] Possuímos sistemas e 
procedimentos que nos garantam que o trabalho 
que realizamos tem a qualidade pretendida. 

7. 
[Q.2017] Temos sistemas e procedimentos que 
nos permitem estar seguros de que os trabalhos 
que realizamos reúnem a qualidade requerida. 

a) 
b) 

20. 
Entendo o que é esperado de mim porque 
tenho informações sobre a marca da minha 
organização. 

53. [Q.2011-2015] Conheço a visão e missão da 
Empresa. 

42. [Q.2017] Conheço a visão e missão da 
Empresa. 

a) 
b) 

21. 
Sei como tomar decisões específicas para o 
meu trabalho porque tenho informações 
sobre a marca da minha organização. 

16.* 
[Q.2011-2015] Sinto-me satisfeito com a minha 
participação nas decisões que afectam o meu 
trabalho. 

9.* 
[Q.2017] Estou satisfeito/a com a minha 
participação nas decisões que afetam o meu 
trabalho. 

a) 22. Eu sei como entregar a promessa da marca 
para a organização pela qual trabalho. 

47. 
[Q.2011-2015] A Direcção da Empresa 
transmite-nos com clareza a estratégia que a 
Empresa esta a colocar em curso para enfrentar 
a situação actual do mercado.  

NA [Q.2017] Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 952);(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & 
Grace, 2010) b) tradução de King, Grace, & Funk (2012, p. 282) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.3 - Resultado Global – [CMBC] Clareza do Papel 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.5 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Clareza do Papel» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,15% 5,52% 31,25% 61,04% 1,04% 

2013 1,44% 4,01% 36,54% 57,53% 0,48% 

2015 1,09% 3,28% 32,81% 61,72% 1,09% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,28% 0,64% 2,88% 10,90% 23,72% 35,26% 25,32% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,70% 6,08% 31,42% 58,45% 1,35% 

2013 3,03% 5,68% 38,26% 52,65% 0,38% 

2015 0,78% 3,91% 34,38% 59,77% 1,17% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,90% 5,07% 10,14% 23,19% 43,48% 15,22% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.6 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Clareza do Papel» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 31,25% 68,75% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 10,42% 89,58% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 33,33% 41,67% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,88% 5,77% 25,96% 63,46% 1,92% 

2013 0,69% 4,17% 36,11% 57,64% 1,39% 

2015 0,00% 12,50% 25,00% 58,93% 3,57% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,17% 4,17% 18,75% 27,08% 45,83% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,34% 5,86% 29,30% 61,33% 1,17% 

2013 4,17% 6,77% 41,67% 46,88% 0,52% 

2015 4,17% 3,13% 36,46% 54,17% 2,08% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 6,06% 1,52% 4,55% 16,67% 36,36% 34,85% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,45% 6,52% 32,43% 58,51% 1,09% 

2013 1,39% 3,61% 37,22% 57,78% 0,00% 

2015 0,60% 2,68% 36,61% 58,93% 1,19% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 1,85% 4,63% 13,89% 23,15% 41,67% 14,81% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,68% 4,73% 32,77% 60,81% 1,01% 

2013 1,56% 4,17% 32,81% 60,94% 0,52% 

2015 0,83% 3,33% 33,61% 61,67% 0,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,00% 3,24% 12,96% 26,39% 38,43% 17,13% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.04 - Construto «Comprometimento de Marca» 

”O vínculo psicológico ou o sentimento de pertencer a um colaborador tem em relação a uma organização”. 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
b) 
d) 
e) 

23. Tenho orgulho de fazer parte da 
organização para a qual trabalho. 

71. 
[Q.2011-2015] Em comparação com outras 
organizações de uma forma geral considero que 
tenho um bom emprego para mim. 

62. 
[Q.2017] Em comparação com outras 
organizações desta área e de uma forma geral, 
este é um bom emprego para mim. 

59. [Q.2017] Sinto-me orgulhoso/a por  trabalhar 
nesta organização. 

a) 
b) 
d) 
e) 

24. Eu realmente me importo com o destino da 
organização para a qual trabalho. 

58.* 
[Q.2011-2015] Acredito no futuro da Empresa e 
sinto-me confiante em colaborar nos projectos 
da empresa.  

46.* 

[Q.2017] Acho atrativo o projeto de futuro de 
Empresa e sinto-me motivado para colaborar 
nele. 
 

a) 
b) 
d) 
e) 

25. Os meus valores são semelhantes aos da 
organização para a qual trabalho. 

50.* 
[Q.2011-2015] Pelo que vejo à minha volta no 
dia-a-dia temos em conta os Princípios de 
Comportamento e Actuação do Grupo na nossa 
forma de trabalhar. 

41.* 
[Q.2017] Pelo que vejo à minha volta no 
trabalho, temos em conta os princípios de 
comportamento e atuação do Grupo na nossa 
forma de trabalhar. 

a) 
b) 
d) 
e) 

26. 
Estou disposto a colocar um esforço extra 
além do que é esperado para conduzir a 
organização para a qual trabalho para o 
sucesso. 

17.* 
[Q.2011-2015] Sinto-me com vontade de fazer 
os esforços necessários para ajudar a empresa 
a melhorar os seus resultados. 

10.* 
[Q.2017] Sinto-me com vontade de fazer os 
esforços necessários que ajudem a Empresa a 
conseguir melhorar os seus resultados. 

a) 
b) 
d) 
e) 
 

27. Sinto que realmente me encaixo onde 
trabalho. 

8.* [Q.2011-2015] Acho o meu trabalho interessante 
e motivador. 

1.* [Q.2017] O trabalho que realizo é interessante e 
motivador. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 952);(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & 
Grace, 2010) b) tradução de King, Grace, & Funk (2012, p. 282); d) correspondência com Preez & Bendixen (2015, p. 84); e) 
correspondência com King & Grace (2012, p. 479) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.4 - Resultado Global – [CMBC] Comprometimento de Marca 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.7 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Comprometimento de Marca» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,50% 1,67% 23,33% 72,67% 1,83% 

2013 0,26% 2,31% 23,59% 73,33% 0,51% 

2015 1,00% 2,00% 22,00% 74,25% 0,75% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,64% 0,32% 1,60% 5,45% 19,87% 34,62% 37,50% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,54% 2,16% 20,00% 77,30% 0,00% 

2013 1,82% 4,85% 27,88% 64,85% 0,61% 

2015 1,88% 4,38% 24,38% 69,38% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,45% 0,72% 2,17% 8,70% 18,12% 39,13% 29,71% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.8 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] « Comprometimento de Marca » 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 26,67% 73,33% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 6,67% 93,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 66,67% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,54% 1,54% 23,08% 72,31% 1,54% 

2013 1,11% 4,44% 23,33% 71,11% 0,00% 

2015 0,00% 5,71% 20,00% 71,43% 2,86% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 25,00% 22,92% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,63% 24,38% 73,75% 1,25% 

2013 1,67% 5,00% 29,17% 63,33% 0,83% 

2015 6,67% 1,67% 26,67% 65,00% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 16,67% 31,82% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,87% 3,19% 20,87% 73,33% 1,74% 

2013 0,44% 2,22% 23,56% 72,89% 0,89% 

2015 1,43% 2,86% 28,10% 66,67% 0,95% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,93% 4,63% 12,04% 16,67% 34,26% 29,63% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,54% 23,24% 75,14% 1,08% 

2013 0,00% 1,67% 24,17% 74,17% 0,00% 

2015 0,00% 2,67% 19,11% 78,22% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,93% 0,46% 0,93% 6,02% 21,30% 39,35% 31,02% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 



A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE MARCA INTERNO NA CRIAÇÃO DE VALOR EM SERVIÇO 

 

Anexos - Mestrado em Gestão ANEXO IX 13 

 

CMBC.05 - Construto «Comportamento de Cidadania de Marca» 

”Comportamento do colaborador que não é comportamento prescrito ou «acima e além da norma», ainda que consistente 
com os valores da marca da organização.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
e) 
f) 

28. 
Eu assumo a responsabilidade por tarefas 
fora da minha área se necessário, como por 
exemplo o acompanhamento dos pedidos 
dos clientes, entre outros. 

16.* 
[Q.2011-2015] Sinto-me satisfeito com a minha 
participação nas decisões que afectam o meu 
trabalho. 

9.* 
[Q.2017] Estou satisfeito/a com a minha 
participação nas decisões que afetam o meu 
trabalho. 

a) 
b) 
e) 
f) 

29. 
Eu demonstro comportamentos que são 
consistentes com a promessa da marca da 
organização para a qual trabalho. 

50.* 
[Q.2011-2015] Pelo que vejo à minha volta no 
dia-a-dia temos em conta os Princípios de 
Comportamento e Actuação do Grupo na nossa 
forma de trabalhar. 

41.* 
[Q.2017] Pelo que vejo à minha volta no 
trabalho, temos em conta os princípios de 
comportamento e atuação do Grupo na nossa 
forma de trabalhar. 

a) 
b) 
e) 
f) 

30. 
Considero o impacto na marca da minha 
organização antes de comunicar ou agir em 
qualquer situação. 

57. 
[Q.2011-2015] Compreendo como a missão, 
visão e Princípios de Comportamento e  
Actuação me afectam no meu trabalho. 

NA Sem correspondência. 

a) 
e) 
f) 

31. 
Mostro uma iniciativa extra para garantir que 
o meu comportamento permaneça 
consistente com a promessa da marca da 
organização para a qual trabalho. 

NA Sem correspondência. 

a) 
e) 

32. 
Recomendo regularmente a organização 
pela qual trabalho para familiares e amigos, 
ou seja, conhecimentos não relacionados 
com o trabalho. 

39.* [Q.2011-2015] Sempre que tenho oportunidade 
recomendo os produtos e serviços da Empresa. 

32.* 
[Q.2017] Sempre que tenho oportunidade, 
recomendo os produtos e serviços da Empresa. 
 

a) 
e) 
f) 

33. 
Se tiver a oportunidade, transmito o meu 
conhecimento sobre a marca da minha 
organização para novos funcionários. 

29.* [Q.2011-2015] Sei o que tenho que fazer para 
ajudar a minha equipa a atingir os objectivos.  

NA [Q.2017] Sem correspondência. 

a) 
b) 
e) 
f) 

34. 
Estou sempre interessado em saber sobre a 
marca da minha organização e o que isso 
significa para mim no meu papel. 

NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 952);(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & 
Grace, 2010) b) tradução de King, Grace, & Funk (2012, p. 282); e) correspondência com King & Grace (2012, p. 479); f) 
correspondência com (Bravo, Buil, de Chernatony, & Martínez, 2017, p. 11) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.5 - Resultado Global – [CMBC] Comportamento de Cidadania de Marca 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.9- Resultados - Géneros – [CMBC] «Comportamento de Cidadania de Marca » 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,00% 3,17% 30,17% 63,33% 2,33% 

2013 0,77% 3,85% 27,95% 65,38% 2,05% 

2015 0,50% 1,00% 24,75% 72,75% 1,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,28% 0,00% 1,28% 8,97% 21,15% 29,49% 37,82% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,54% 4,86% 21,62% 71,35% 1,62% 

2013 1,82% 3,64% 35,76% 58,18% 0,61% 

2015 2,50% 4,38% 26,25% 66,25% 0,63% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,45% 1,45% 1,45% 4,35% 23,19% 47,83% 20,29% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.10- Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Comportamento de Cidadania de Marca » 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 13,33% 86,67% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,54% 1,54% 24,62% 67,69% 4,62% 

2013 0,00% 8,89% 17,78% 72,22% 1,11% 

2015 0,00% 2,86% 22,86% 74,29% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 25,00% 20,83% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 2,50% 31,25% 65,00% 1,25% 

2013 2,50% 5,00% 30,83% 60,83% 0,83% 

2015 3,33% 0,00% 26,67% 68,33% 1,67% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 18,18% 36,36% 42,42% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,16% 5,51% 26,09% 64,64% 2,61% 

2013 0,89% 1,78% 36,44% 59,56% 1,33% 

2015 1,43% 1,43% 25,71% 70,48% 0,95% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 1,85% 3,70% 9,26% 12,96% 46,30% 24,07% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,08% 2,16% 31,89% 63,24% 1,62% 

2013 0,83% 2,50% 27,50% 65,83% 3,33% 

2015 0,44% 3,11% 26,22% 69,33% 0,89% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,00% 0,93% 9,26% 25,93% 30,56% 31,48% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.06 - Construto «Satisfação de colaboradores a)» 

“O nível de satisfação que um colaborador recebe de seu trabalho como resultado de perceber o que eles querem e 
valorizam de seu trabalho.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
f) 

35. Sinto-me razoavelmente satisfeito com o 
meu trabalho. NA Sem correspondência. 

a) 
c) 
f) 

36. Sinto um grande sentimento de satisfação 
pelo meu trabalho. 

8.* [Q.2011-2015] Acho o meu trabalho interessante 
e motivador. 

1.* [Q.2017] O trabalho que realizo é interessante e 
motivador. 

a) 
c) 
d) 
f) 

37. Estou satisfeito com o meu trabalho geral. 

16.* 
[Q.2011-2015] Sinto-me satisfeito com a minha 
participação nas decisões que afectam o meu 
trabalho. 

9.* 
[Q.2017] Estou satisfeito/a com a minha 
participação nas decisões que afetam o meu 
trabalho. 

a) 38. 
Eu não consideraria deixar meu emprego 
actual se outra oportunidade de trabalho me 
fosse apresentada. 

72.* 
[Q.2011-2015] Se tivesse oportunidade de 
mudar de empresa para um trabalho similar 
(tarefas, responsabilidades e remuneração) 
sairia da Empresa. 

61.* 

[Q.2017] Se tivesse oportunidade de mudar de 
empresa para um trabalho similar (de tarefas, 
responsabilidade e remuneração), ficaria na 
Empresa. 

a) 39. Não gosto do meu trabalho. NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 952); c) correspondência com  Lages & Piercy (2012, p. 222); d) 
correspondência com Preez & Bendixen (2015, p. 84); f) correspondência com (Bravo, Buil, de Chernatony, & Martínez, 
2017, p. 11) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.6 - Resultado Global – [CMBC] Satisfação de colaboradores 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.11 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Satisfação dos Colaboradores» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 18,61% 7,78% 27,50% 44,72% 1,39% 

2013 15,81% 10,68% 29,06% 41,88% 2,56% 

2015 12,92% 9,17% 30,00% 45,00% 2,92% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,28% 0,00% 2,56% 12,82% 29,49% 27,56% 26,28% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 15,32% 12,61% 20,72% 49,55% 1,80% 

2013 19,19% 9,09% 32,32% 35,35% 4,04% 

2015 11,46% 10,42% 32,29% 42,71% 3,13% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,90% 2,90% 2,90% 5,80% 24,64% 46,38% 14,49% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.12 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Satisfação dos Colaboradores» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 27,78% 5,56% 22,22% 44,44% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 22,22% 5,56% 16,67% 55,56% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 33,33% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 12,82% 15,38% 33,33% 38,46% 0,00% 

2013 22,22% 12,96% 24,07% 38,89% 1,85% 

2015 14,29% 4,76% 23,81% 52,38% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,17% 4,17% 16,67% 29,17% 45,83% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 21,88% 9,38% 32,29% 36,46% 0,00% 

2013 12,50% 18,06% 26,39% 37,50% 5,56% 

2015 19,44% 8,33% 33,33% 33,33% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 21,21% 48,48% 27,27% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 16,43% 9,18% 25,12% 46,86% 2,42% 

2013 14,07% 8,15% 37,04% 38,52% 2,22% 

2015 9,52% 9,52% 36,51% 41,27% 3,17% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,70% 3,70% 5,56% 11,11% 29,63% 37,04% 9,26% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 17,12% 6,31% 19,82% 54,95% 1,80% 

2013 22,22% 4,17% 25,00% 45,83% 2,78% 

2015 11,85% 11,11% 27,41% 47,41% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,00% 1,85% 12,04% 33,33% 27,78% 23,15% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.07 - Construto «Intenção dos colaboradores de Permanecer a)» 

“A intenção futura de um colaborador permanecer no seu local de trabalho atual.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
b) 

40. Planeio estar com a organização pela qual 
trabalho por um tempo. 

70.* 
[Q.2011-2015] Estou disposto a esforçar-me 
para conseguir ter futuramente na Empresa  um 
trabalho melhor do que tenho hoje. 

NA [Q.2017] Sem correspondência. 

a) 
b) 
d) 

41. 
Planeio estar com a organização na qual 
trabalho até cinco anos desde os dias de 
hoje. 

NA Sem correspondência. 

a) 
b) 

42. Recusaria uma oferta de outra organização 
se vier amanhã. 

72.* 
[Q.2011-2015] Se tivesse oportunidade de 
mudar de empresa para um trabalho similar 
(tarefas, responsabilidades e remuneração) 
sairia da Empresa. 

61.* 
[Q.2017] Se tivesse oportunidade de mudar de 
empresa para um trabalho similar (de tarefas, 
responsabilidade e remuneração), ficaria na 
Empresa. 

a) 
b) 

43. Planeio ficar com a organização para a qual 
trabalho. 

74. 
[Q.2011-2015] O facto da empresa na qual 
trabalho pertencer ao Grupo torna-se decisivo 
para permanecer nela. 

64. 
[Q.2017] O facto da empresa/fábrica pertencer 
ao Grupo é fator chave na minha decisão para 
permanecer nela. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 952);(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010)(King & Grace, 2010) b) 
tradução de King, Grace, & Funk (2012, p. 282); d) correspondência com Preez & Bendixen (2015, p. 84) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.7 - Resultado Global – [CMBC] Intenção dos colaboradores em permanecer 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.13 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Intenção dos colaboradores de Permanecer» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 19,72% 8,61% 23,06% 46,67% 1,94% 

2013 15,38% 11,97% 26,50% 39,74% 6,41% 

2015 13,33% 12,92% 21,67% 47,08% 5,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,96% 0,96% 1,92% 15,38% 31,73% 27,88% 21,15% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 16,22% 9,91% 21,62% 51,35% 0,90% 

2013 17,17% 9,09% 28,28% 38,38% 7,07% 

2015 15,63% 9,38% 28,13% 43,75% 3,13% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 6,52% 2,17% 8,70% 10,87% 19,57% 34,78% 17,39% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.14 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Intenção dos colaboradores de Permanecer» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 27,78% 5,56% 16,67% 50,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 22,22% 5,56% 22,22% 44,44% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 12,82% 23,08% 15,38% 46,15% 2,56% 

2013 22,22% 12,96% 22,22% 38,89% 3,70% 

2015 14,29% 14,29% 9,52% 52,38% 9,52% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 25,00% 18,75% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 23,96% 8,33% 23,96% 43,75% 0,00% 

2013 8,33% 15,28% 25,00% 43,06% 8,33% 

2015 25,00% 13,89% 5,56% 44,44% 11,11% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,55% 18,18% 9,09% 45,45% 22,73% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 17,39% 8,70% 23,19% 48,79% 1,93% 

2013 14,07% 9,63% 28,89% 42,96% 4,44% 

2015 10,32% 11,90% 27,78% 46,03% 3,97% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,56% 2,78% 5,56% 11,11% 36,11% 27,78% 11,11% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 18,02% 5,41% 24,32% 49,55% 2,70% 

2013 22,22% 8,33% 29,17% 29,17% 11,11% 

2015 13,33% 11,85% 26,67% 45,93% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,78% 1,39% 4,17% 13,89% 30,56% 30,56% 16,67% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.08 - Construto «Passa-palavra positivo de colaboradores» 

“A medida em que um colaborador está disposto a dizer coisas positivas sobre a organização e prontamente recomendar a 
organização a outros.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
b) 
f) 

44. Eu digo coisas positivas sobre a 
organização com a qual trabalho a terceiros. 

39.* [Q.2011-2015] Sempre que tenho oportunidade 
recomendo os produtos e serviços da Empresa. 

32.* [Q.2017] Sempre que tenho oportunidade, 
recomendo os produtos e serviços da Empresa. 

a) 
b) 
f) 

45. 
Eu recomendaria a organização com quem 
trabalho para quem procurar o meu 
conselho. 69. 

[Q.2011-2015] Recomendaria a Empresa como 
um bom lugar para se trabalhar a uma pessoa 
muito próxima de mim (familiar, amigo).   

a) 
b) 
f) 

47. Eu falo positivamente sobre a organização 
com a qual trabalho com terceiros. 60. 

[Q.2017] Recomendaria a Empresa como um 
bom lugar para trabalhar a uma pessoa muito 
chegada a mim (familiar, amigo). 

a) 
b) 
f) 

46. Gostei de falar sobre a organização com a 
qual trabalho com terceiros. NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 953); b) tradução de King, Grace, & Funk (2012, p. 282); f) correspondência 
com (Bravo, Buil, de Chernatony, & Martínez, 2017, p. 11) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.8 - Resultado Global – [CMBC] Passa-palavra posit ivo de colaboradores 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.15 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Passa-palavra positivo de colaboradores» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,83% 0,83% 10,83% 85,00% 2,50% 

2013 0,64% 1,92% 8,97% 87,18% 1,28% 

2015 1,25% 2,50% 8,75% 85,63% 1,88% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,96% 0,00% 0,96% 2,88% 9,62% 27,88% 57,69% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 2,70% 9,46% 87,84% 0,00% 

2013 1,52% 1,52% 13,64% 83,33% 0,00% 

2015 0,00% 4,69% 6,25% 89,06% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,35% 10,87% 10,87% 30,43% 43,48% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.16 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Passa-palavra positivo de colaboradores» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 3,85% 11,54% 84,62% 0,00% 

2013 0,00% 2,78% 8,33% 88,89% 0,00% 

2015 0,00% 7,14% 0,00% 92,86% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 75,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 1,56% 96,88% 1,56% 

2013 2,08% 0,00% 10,42% 87,50% 0,00% 

2015 4,17% 0,00% 12,50% 83,33% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 4,55% 31,82% 59,09% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,72% 1,45% 12,32% 81,88% 3,62% 

2013 1,11% 1,11% 12,22% 84,44% 1,11% 

2015 1,19% 3,57% 10,71% 83,33% 1,19% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 5,56% 33,33% 50,00% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,35% 1,35% 16,22% 81,08% 0,00% 

2013 0,00% 4,17% 8,33% 85,42% 2,08% 

2015 0,00% 3,33% 6,67% 87,78% 2,22% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 0,00% 2,78% 5,56% 11,11% 29,17% 50,00% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.09 - Construto «Suporte de Gestão» 

“A medida em que um colaborador percebe que a organização reconhece e apoia o esforço dos colaboradores.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
c) 

48. A organização para a qual trabalho valoriza 
minha contribuição para o seu bem-estar. NA Sem correspondência. 

a) 49. 
A organização para a qual trabalho 
considera fortemente os meus objetivos e 
valores. 

 

NA Sem correspondência. 

a) 50. 
A ajuda está disponível da parte da 
organização para a qual trabalho quando 
tenho um problema. 

NA Sem correspondência. 

a) 
c) 

51. 
A organização para a qual trabalho tenta 
tornar o meu trabalho o mais interessante 
possível. 

NA Sem correspondência. 

a) 52. 
O meu chefe está disposto a disponibilizar-
se para me ajudar a desempenhar meu 
trabalho na melhor das minhas 
competências. 

68.* 

[Q.2011-2015] A minha chefia directa apoia-me 
no meu desenvolvimento Profissional (ajuda-me 
motiva-me a dar formação gosta que participe 
em actividades com outros colegas de outras 
áreas da empresa,...).  

24.* 

[Q.2017] A minha chefia apoia-me no meu 
desenvolvimento profissional (orienta-me, 
motiva-me a realizar formações, motiva-me a 
participar em encontros com pessoas de outras 
áreas,...). 

a) 53. O meu chefe entende os meus problemas e 
necessidades. 

65. 

[Q.2011-2015] O meu trabalho permite-me gerir 
de forma equilibrada o tempo dedicado a minha 
vida pessoal e o tempo dedicado a minha vida 
profissional. 

55. 
[Q.2017] Perante uma necessidade pessoal ou 
familiar extraordinária, a minha chefia é flexível 
para encontrar a melhor solução. 

54. 
[Q.2017] O meu trabalho permite-me organizar 
adequadamente o tempo dedicado à minha vida 
pessoal e trabalho. 

a) 54. A organização para a qual trabalho 
reconhece os esforços dos funcionários. 

21.* 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa valoriza e 
reconhece o meu trabalho quando este é bem 
realizado.  

14.* [Q.2017] A minha chefia valoriza e reconhece o 
trabalho bem feito. 

53. 

[Q.2017] Estou satisfeito/a com a atuação da 
Empresa no que diz respeito ao reconhecimento 
das pessoas (prendas por antiguidade, dias sem 
acidentes, cabaz de recém nascido, etc). 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 953); c) correspondência com  Lages & Piercy (2012, p. 222) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.9 - Resultado Global – [CMBC] Suporte de Gestão 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.17 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Suporte de Gestão» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,61% 6,94% 33,06% 54,17% 2,22% 

2013 3,42% 8,12% 29,91% 58,55% 0,00% 

2015 2,92% 10,83% 27,92% 57,92% 0,42% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,38% 2,69% 5,38% 11,15% 22,31% 30,38% 27,69% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,80% 9,01% 38,74% 50,45% 0,00% 

2013 1,01% 6,06% 51,52% 39,39% 2,02% 

2015 1,04% 4,17% 34,38% 60,42% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,22% 1,74% 2,61% 7,83% 20,87% 30,43% 31,30% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.18 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Suporte de Gestão» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 22,22% 77,78% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 5,56% 94,44% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 20,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,56% 5,13% 38,46% 51,28% 2,56% 

2013 1,85% 3,70% 40,74% 53,70% 0,00% 

2015 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 2,50% 0,00% 7,50% 17,50% 17,50% 55,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 8,33% 7,29% 30,21% 54,17% 0,00% 

2013 2,78% 15,28% 37,50% 43,06% 1,39% 

2015 8,33% 5,56% 22,22% 61,11% 2,78% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,82% 1,82% 7,27% 9,09% 16,36% 29,09% 34,55% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,42% 10,14% 34,30% 51,21% 1,93% 

2013 3,70% 7,41% 31,85% 56,30% 0,74% 

2015 1,59% 15,08% 32,54% 50,79% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,33% 0,00% 6,67% 11,11% 20,00% 38,89% 20,00% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,90% 4,50% 38,74% 53,15% 2,70% 

2013 1,39% 2,78% 40,28% 55,56% 0,00% 

2015 2,22% 4,44% 32,59% 60,74% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,67% 2,78% 3,89% 10,56% 26,11% 29,44% 25,56% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.10 - Construto «Socialização Organizacional» 

“A medida em que um colaborador percebe que o ambiente organizacional auxilia os colaboradores a aprender e a 
identificar valores, crenças e expectativas organizacionais.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
e) 

55. 
A organização para a qual trabalhe 
proporcionou-me uma excelente formação 
profissional. 

NA Sem correspondência. 

a) 
e) 

56. 
A formação na organização para a qual 
trabalho possibilitou-me fazer o meu 
trabalho bem. 

68.* 

[Q.2011-2015] A minha chefia directa apoia-me 
no meu desenvolvimento Profissional (ajuda-me 
motiva-me a dar formação gosta que participe 
em actividades com outros colegas de outras 
áreas da empresa,...).  

24.* 

[Q.2017] A minha chefia apoia-me no meu 
desenvolvimento profissional (orienta-me, 
motiva-me a realizar formações, motiva-me a 
participar em encontros com pessoas de outras 
áreas,...). 

50. 
[Q.2017] A formação que recebo na Empresa 
ajuda-me a poder realizar o meu trabalho cada 
dia melhor. 

a) 
e) 

57. 
Os meus colegas de trabalho geralmente 
estão dispostos a oferecer sua assistência 
ou conselho. 

35. 
[Q.2011-2015] Para mim conseguir a 
colaboração de outras pessoas de outras 
áreas/equipas e ou departamentos torna-se uma 
tarefa fácil. 

NA [Q.2017] Sem correspondência. 

a) 
e) 

59. 
As instruções dadas pelo meu gerente/chefe 
têm sido valiosas para me ajudar a fazer um 
melhor trabalho. 

24.* 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa fala 
comigo sobre tudo o que tenho que fazer para 
melhorar o meu desempenho no meu posto de 
trabalho. 

15.* 

[Q.2017] A minha chefia dialoga comigo sobre o 
que tenho que fazer para melhorar no meu posto 
de trabalho. 
 

a) 
e) 

60. 
Os meus colegas de trabalho fizeram um 
grande esforço para me ajudar a ajustar a 
minha organização. 

26. 
[Q.2011-2015] No meu grupo de trabalho 
ajudamo-nos uns aos outros e trabalhos bem 
como equipa. 

18. 
[Q.2017] Acredito que no meu grupo de trabalho 
nos ajudamos e que trabalhamos bem como 
equipa. 

a) 
e) 

61. 
O meu ambiente de trabalho ajuda-me a 
entender como devo me comportar no meu 
trabalho. 

NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 953); e) correspondência com King & Grace (2012, p. 479) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.10 - Resultado Global – [CMBC] Social ização Organizacional 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.19 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Socialização Organizacional» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,33% 8,13% 40,00% 46,88% 1,67% 

2013 2,24% 6,41% 40,71% 50,64% 0,00% 

2015 2,81% 10,31% 35,63% 50,94% 0,31% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,88% 1,92% 3,85% 12,50% 25,48% 30,29% 23,08% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,05% 8,78% 39,19% 46,62% 1,35% 

2013 3,03% 9,09% 50,00% 36,36% 1,52% 

2015 1,56% 9,38% 42,97% 46,09% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,17% 3,26% 8,70% 13,04% 26,09% 33,70% 13,04% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.20 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Socialização Organizacional» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 8,33% 29,17% 62,50% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 4,17% 20,83% 75,00% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 37,50% 37,50% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,77% 5,77% 48,08% 38,46% 1,92% 

2013 0,00% 5,56% 44,44% 50,00% 0,00% 

2015 0,00% 21,43% 42,86% 35,71% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 15,63% 21,88% 43,75% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 5,47% 9,38% 32,03% 52,34% 0,78% 

2013 4,17% 13,54% 43,75% 37,50% 1,04% 

2015 10,42% 8,33% 27,08% 54,17% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 4,55% 4,55% 6,82% 6,82% 22,73% 29,55% 25,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,26% 9,42% 41,67% 43,84% 1,81% 

2013 3,33% 6,11% 42,78% 47,22% 0,56% 

2015 1,79% 10,71% 40,48% 47,02% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,39% 1,39% 5,56% 16,67% 30,56% 36,11% 8,33% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,03% 6,08% 41,89% 47,97% 2,03% 

2013 1,04% 4,17% 43,75% 51,04% 0,00% 

2015 1,67% 8,89% 39,44% 49,44% 0,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 3,47% 2,08% 4,86% 12,50% 25,69% 31,25% 20,14% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.11 - Construto «Atitude do colaborador perante o seu trabalho» 

“A medida em que um colaborador tem uma atitude positiva em relação ao trabalho.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 62. Considero que meu trabalho é interessante 
e estimulante no conjunto. 

8.* [Q.2011-2015] Acho o meu trabalho interessante 
e motivador. 

1.* [Q.2017] O trabalho que realizo é interessante e 
motivador. 

a) 63. 
Sinto que estou fazendo um importante 
contributo na organização para a qual 
trabalho. 

17.* 
[Q.2011-2015] Sinto-me com vontade de fazer 
os esforços necessários para ajudar a empresa 
a melhorar os seus resultados. 

10.* 
[Q.2017] Sinto-me com vontade de fazer os 
esforços necessários que ajudem a Empresa a 
conseguir melhorar os seus resultados. 

a) 64. Sinto-me incomodado no meu trabalho. NA Sem correspondência. 

a) 65. Tenho muito a fazer no meu trabalho. NA Sem correspondência. 

a) 66. Eu gosto de fazer o trabalho que eu faço. 

58.* 
[Q.2011-2015] Acredito no futuro da Empresa e 
sinto-me confiante em colaborar nos projectos 
da empresa.  

46.* 
[Q.2017] Acho atrativo o projeto de futuro de 
Empresa e sinto-me motivado para colaborar 
nele. 

a) 67. Este é o meu trabalho ideal. NA Sem correspondência. 

a) 68. Sinto-me muito positivo em relação ao meu 
trabalho. NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 953); 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.11 - Resultado Global – [CMBC] Ati tude do colaborador perante o seu trabalho 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.21 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Atitude do colaborador perante o seu trabalho» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,83% 17,22% 80,28% 1,67% 

2013 0,43% 0,85% 17,95% 80,77% 0,00% 

2015 0,42% 1,25% 15,83% 81,25% 1,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,64% 1,92% 5,77% 19,23% 30,13% 42,31% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 13,51% 86,49% 0,00% 

2013 2,02% 4,04% 21,21% 72,73% 0,00% 

2015 0,00% 2,08% 18,75% 79,17% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 1,45% 1,45% 5,80% 20,29% 42,03% 28,99% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.22 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] ] «Atitude do colaborador perante o seu trabalho» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 11,11% 88,89% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 50,00% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 17,95% 79,49% 2,56% 

2013 1,85% 0,00% 20,37% 77,78% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 19,05% 76,19% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 25,00% 20,83% 50,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 1,04% 17,71% 80,21% 1,04% 

2013 1,39% 4,17% 22,22% 72,22% 0,00% 

2015 2,78% 0,00% 19,44% 77,78% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 27,27% 54,55% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,97% 15,94% 81,64% 1,45% 

2013 0,74% 1,48% 17,78% 80,00% 0,00% 

2015 0,00% 2,38% 20,63% 75,40% 1,59% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 1,85% 3,70% 9,26% 14,81% 37,04% 33,33% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 0,00% 16,22% 82,88% 0,90% 

2013 0,00% 1,39% 16,67% 81,94% 0,00% 

2015 0,00% 1,48% 14,07% 84,44% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,93% 0,93% 5,56% 22,22% 36,11% 34,26% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.12 - Construto «Envolvimento dos Colaboradores» 

“A medida em que um colaborador percebe que eles têm a oportunidade de participar de iniciativas organizacionais.” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 69. 
Tenho a oportunidade de comentar em 
iniciativas dirigidas aos clientes antes de 
serem exibidas ao público em geral. 

NA Sem correspondência. 

a) 70. 

Tenho a oportunidade de participar no 
desenvolvimento de novas iniciativas 
dirigidas a clientes (por exemplo, fornecer 
feedback aos clientes, desenvolver ideias 
inovadoras). 

36. 

[Q.2011-2015] Na Empresa orientamos o nosso 
trabalho no sentido de conseguirmos a 
satisfação dos nossos clientes (internos e 
externos) e responder assim às suas 
necessidades. 

NA [Q.2017] Sem correspondência. 

a) 71. 
Tenho a oportunidade de me envolver em 
uma série de iniciativas organizacionais (por 
exemplo, novos projetos, clube social, 
reuniões de pessoal). 

34.* 

[Q.2011-2015] Na minha opinião a direção e 
chefias a todos os níveis trabalham em equipa 
partilhando objectivos e decisões e formulando 
planos de acção para superar o contexto actual 
de mercado. 

40.* 

[Q.2017] Na minha opinião, os diretores/as e 
chefias de todos os níveis trabalham em equipa 
-vejo que partilham objetivos e decisões, que 
definem planos de ação, … 

a) 72. 
Tenho a oportunidade de fornecer 
comentários sobre atividades 
organizacionais (por exemplo, promoções 
de clientes, sessões de formação). 

NA Sem correspondência. 

a) 73. Tenho a oportunidade de discutir questões 
no local de trabalho com a administração. NA Sem correspondência. 

a) 74. A contribuição dos colaboradores é bem-
vinda na organização pela qual trabalho. 

41. 
[Q.2011-2015] Na Empresa preocupamo-nos em 
encontrar novas e melhores formas de trabalhar 
no nosso dia-a-dia. 

35. 
[Q.2017] Na Empresa preocupamo-nos em 
encontrar novas e melhores formas de fazer as 
coisas. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 953); 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.12 - Resultado Global – [CMBC] Envolvimento dos colaboradores 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.23 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Envolvimento dos Colaboradores» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,28% 4,72% 29,44% 61,39% 4,17% 

2013 0,43% 0,85% 17,95% 80,77% 0,00% 

2015 1,25% 3,33% 41,67% 49,58% 4,17% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,88% 0,00% 5,77% 11,54% 31,73% 29,81% 18,27% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,60% 8,11% 36,04% 51,35% 0,90% 

2013 3,03% 9,09% 51,52% 33,33% 3,03% 

2015 2,08% 12,50% 43,75% 39,58% 2,08% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 4,35% 8,70% 10,87% 30,43% 34,78% 10,87% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.24 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Envolvimento dos Colaboradores» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 5,56% 38,89% 55,56% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 5,56% 94,44% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,56% 5,13% 38,46% 51,28% 2,56% 

2013 0,00% 3,70% 42,59% 51,85% 1,85% 

2015 0,00% 0,00% 33,33% 61,90% 4,76% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 18,75% 31,25% 43,75% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 3,13% 35,42% 60,42% 1,04% 

2013 1,39% 8,33% 47,22% 40,28% 2,78% 

2015 5,56% 8,33% 41,67% 38,89% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 9,09% 4,55% 36,36% 27,27% 22,73% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,97% 7,25% 28,99% 57,49% 5,31% 

2013 2,22% 5,19% 44,44% 46,67% 1,48% 

2015 0,79% 4,76% 49,21% 39,68% 5,56% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,78% 5,56% 11,11% 13,89% 22,22% 36,11% 8,33% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 1,80% 4,50% 27,03% 63,96% 2,70% 

2013 4,17% 2,78% 40,28% 52,78% 0,00% 

2015 1,48% 8,15% 42,22% 46,67% 1,48% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2,78% 0,00% 5,56% 12,50% 34,72% 31,94% 12,50% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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CMBC.13 - Construto «Fator “H” a)» 

“A medida em que um colaborador percebe que a organização os trata como um ser humano (por exemplo, com respeito, é 
cooperativo, se comunica bem, incentiva trabalhar em direção a um objetivo comum).” 

Revisão Bibliográfica Questionários de 2011 a 2015 e de 2017 

a) 
e) 

75. 
Sinto que existe uma boa cooperação entre 
a gestão de topo e os funcionários da 
organização para a qual trabalho. 

34.* 

[Q.2011-2015] Na minha opinião a direção e 
chefias a todos os níveis trabalham em equipa 
partilhando objectivos e decisões e formulando 
planos de acção para superar o contexto actual 
de mercado. 

40.* 
[Q.2017] Na minha opinião, os diretores/as e 
chefias de todos os níveis trabalham em equipa 
-vejo que partilham objetivos e decisões, que 
definem planos de ação, … 

a) 
e) 

76. 
No geral, eu sugiro que exista uma 
excelente comunicação dentro da 
organização para a qual trabalho. 

 

45.* 
[Q.2011-2015] Nesta Empresa comunicam-se 
claramente as questões importantes que nos 
afectam. 

37. [Q.2017] Nesta empresa informa-se claramente 
sobre as questões importantes que nos afetam. 

a) 
e) 

77. 
A organização para a qual trabalho tem um 
conjunto claro de metas e valores que todos 
estão alinhados para as alcançar. 

29.* [Q.2011-2015] Sei o que tenho que fazer para 
ajudar a minha equipa a atingir os objectivos.  

NA [Q.2017] Sem correspondência. 

a) 
e) 

78. Sinto que sou um membro respeitado e 
valioso da organização para a qual trabalho. 

21.* 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa valoriza e 
reconhece o meu trabalho quando este é bem 
realizado.  

14.* 
[Q.2017] A minha chefia valoriza e reconhece o 
trabalho bem feito. 
 

a) 
e) 

79. Sinto que posso confiar no gestão da 
organização para a qual trabalho. 

55. [Q.2011-2015] Tenho confiança nas decisões 
que a Direção da empresa toma.  

45. [Q.2017] Acredito que a Empresa está bem 
dirigida. 

a) 
e) 

80. 
Sinto que a organização para a qual 
trabalho consegue confiar em mim para 
fazer um bom trabalho. 

20. [Q.2011-2015] A minha chefia directa delega em  
mim e apoia-me nas decisões que tomo. 

13. 
[Q.2017]  A minha chefia delega em mim 
atividades que me ajudam a aprender e 
desenvolver-me. 

a) 
e) 

81. 
Sinto que a organização para a qual 
trabalho é atenciosa, (na melhor das suas 
capacidades) relativamente ao impacto que 
suas decisões têm sobre mim. 

19. 
[Q.2011-2015] A minha chefia directa consulta-
me sempre antes de qualquer mudança que 
possa afectar o meu trabalho. 

a) 
e) 

82. 
Sinto que a organização para a qual 
trabalho é atenciosa (da melhor forma 
possível) relativamente ao impacto que suas 
decisões têm sobre o meu papel. 

12. 
[Q.2017] A minha chefia consulta-me 
previamente sobre as mudanças que afetam o 
meu trabalho. 

a) 
e) 

83. 
Sinto que a organização para a qual 
trabalho me trata como um ser humano (por 
exemplo, com respeito, é cooperativo, se 
comunica bem). 

NA Sem correspondência. 

Fonte: a) tradução de King & Grace (2010, p. 953); e) correspondência com King & Grace (2012, p. 479) 
Notas: * questão repetida em outra categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no Colaborador. 
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Fig. IX.13 - Resultado Global – [CMBC] Fator «H» 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Análise por frequências para o total de perguntas que integra a categoria; [CMBC] Capital de Marca baseado no 
Colaborador. 

 

Tab.IX.25 - Resultados - Géneros – [CMBC] «Fator “H”» 

• Género Masculino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,14% 7,14% 36,31% 51,67% 2,74% 

2013 2,20% 5,86% 37,00% 54,03% 0,92% 

2015 2,32% 6,61% 34,46% 55,36% 1,25% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,60% 0,96% 6,09% 11,22% 31,09% 28,21% 20,83% 

• Género Feminino 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 3,47% 9,27% 36,68% 49,03% 1,54% 

2013 2,60% 9,52% 44,16% 41,99% 1,73% 

2015 1,79% 7,14% 37,05% 52,68% 1,34% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 5,07% 4,35% 13,04% 24,64% 38,41% 14,49% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Tab.IX.26 - Resultados - Antiguidade na Empresa – [CMBC] «Fator “H”» 

• Relação laboral inferior a 1 ano 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,00% 2,38% 28,57% 69,05% 0,00% 

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 0,00% 0,00% 11,90% 88,10% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 33,33% 41,67% 16,67% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 1 a 5 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,20% 6,59% 39,56% 48,35% 3,30% 

2013 0,79% 4,76% 34,13% 58,73% 1,59% 

2015 0,00% 8,16% 30,61% 61,22% 0,00% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 20,83% 29,17% 43,75% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 5 a 10 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 4,46% 4,02% 35,71% 54,46% 1,34% 

2013 2,38% 12,50% 45,83% 37,50% 1,79% 

2015 8,33% 2,38% 30,95% 54,76% 3,57% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,00% 7,58% 4,55% 4,55% 22,73% 39,39% 21,21% 

• Relação laboral no intervalo de tempo de 10 a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 2,69% 11,18% 34,37% 49,07% 2,69% 

2013 2,54% 6,35% 38,10% 52,06% 0,95% 

2015 1,02% 9,52% 40,48% 47,62% 1,36% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 0,93% 2,78% 9,26% 21,30% 27,78% 23,15% 14,81% 

• Relação laboral superior a 15 anos 

Ano 1 2 3 4 NS/NR 

2011 0,77% 5,41% 40,93% 49,81% 3,09% 

2013 2,98% 4,17% 38,10% 54,17% 0,60% 

2015 2,22% 6,03% 35,24% 55,56% 0,95% 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 

2017 1,85% 0,93% 5,56% 10,65% 33,33% 32,87% 14,81% 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados da Empresa 
Notas: Analise de múltiplas variáveis categóricas para o total de perguntas que integra a categoria [CMBC] Capital de Marca 
baseado no Colaborador. [2011 a 2015] – Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 5 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Concordo parcialmente; (4) Concordo totalmente; (5) Não sei / Não respondo. [2017] Escala de avaliação, com recurso a 
escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem 
discordo; (5) Concordo ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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Anexo X 

Exclusão de Questionários – para Modelo de H2 – Categoria «Capital 
de Marca Baseado no Colaborador» (CMBC) 

 

Tab.X.1 - Questionário 2015 – pergunta excluída em H2 

9) Disponho da informação que necessito para realizar as minhas tarefas no dia-a-dia. 

10) Possuo os recursos necessários (meios ferramentas equipas e materiais) para realizar o meu trabalho de forma 
adequada. 

11) Tenho autonomia suficiente para trabalhar adequadamente. 

12) Considero as condições físicas do meu posto de trabalho (climatização, luminosidade, limpeza, espaço,..) satisfatórias. 

13) As nossas normas e procedimentos internos favorecem um trabalho seguro. 

15) Sinto-me comprometido com a minha segurança e a segurança dos meus colegas de trabalho mesmo que por vezes as 
medidas estabelecidas me incomodem ou dificultem a realização do meu trabalho. 

22) Quando existem mudanças que afectam toda a organização as chefias e direções são as primeiras a aplicá-las 
procurando dar  o exemplo destas mudanças. 

23) Acredito que na nossa equipa se aproveita bem o potencial e as capacidades de cada um de nós. 

25) A principal prioridade da minha chefia e a segurança de todos os que trabalham na sua equipa. 

28) A minha chefia direta tem a preocupação de me dar a conhecer a estratégia e o estado da Empresa e de como tudo 
isto afecta o meu trabalho. 

30) A minha chefia direta motiva-me para trabalhar em equipa e para cooperar com os meus colegas da minha área/equipa 
e de todos os outros departamentos da empresa. 

31) A minha chefia direta cumpre os horários de trabalho e procura que todos os que trabalham com ela o cumpram. 

32) De uma forma geral estou satisfeito com a minha chefia direta.  

33) Conheço os clientes internos e externos do meu departamento. 

37) Acredito que os Clientes da Empresa estão altamente satisfeitos com os nossos produtos e serviços. 

38) Somos uma empresa flexível sabemos adaptar-nos a situações de mudança e reagimos rapidamente perante a 
situação do mercado. 

40) Penso que a qualidade dos produtos na nossa empresa e superior quando comparada com a existente no mercado.  

42) Na Empresa temos a preocupação de inovar permanentemente desenvolvendo novas soluções para o mercado 
(produtos e serviços). 

43) Acredito que a direção da empresa toma as decisões corretas para consolidar a nossa empresa a médio/longo prazo. 

44) Compreendo as razões que tem levado/podem levar a Direção da Empresa a reduzir o número de pessoas. 

46) Sinto-me bem informado do estado em que se encontra a Empresa do seus resultados e dos objectivos que queremos 
atingir. 

51) A minha chefia direta informa-me regularmente sobre o desempenho da  minha equipa/área/departamento e Centro. 

52) Acredito na Empresa como uma empresa sólida e que perdurará com êxito. 

54) Vejo a minha chefia direta completamente comprometida com as intenções da empresa (visão, princípios de 
atuação,...). 

56) Na Empresa a segurança dos colaboradores assume-se como uma preocupação real para todos. 
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Questionário 2015 – pergunta excluída em H2 (continuação Tab.X.1) 

61) Penso que a Empresa me oferece expectativas razoáveis de estabilidade laboral. 

62) De uma forma geral penso que os salários na Empresa estão equilibrados ao mesmo nível de responsabilidade e 
funções de cada posto de trabalho. 

63) Entendo como se avalia a qualidade do meu desempenho no trabalho. 

64) Penso que o meu salário comparativamente ao mercado esta em linha com funções.  

73) Compreendo bem a estratégia e objectivos do Grupo.  

75) A Direção do Grupo lidera eficazmente.  

76) A Direção do Grupo comunica de forma transparente e honesta.  

78) A Direção do Grupo atua de forma consequente com os Princípios de Comportamento e Atuação do Grupo. 

79) Tens Confiança no êxito do Grupo. 

Fonte: Questionário de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas:  Esta questão não integrava os questionários de 2011 e 2013. Não existiram quaisquer exclusões relativas aos 
questionários de 2011 e 2013. 

 

Tab.X.2 - Questionário 2017 – perguntas excluídas em H2 

2) Disponho da informação que necessito para realizar o meu trabalho. 

3) Possuo os meios - ferramentas, equipamentos, materiais - necessários para fazer bem o meu trabalho. 

4) Tenho autonomia suficiente para fazer o meu trabalho adequadamente. 

5) As condições físicas (climatização, espaço,...) do meu posto de trabalho são satisfatórias. 

6) As nossas normas e procedimentos promovem um trabalho seguro. 

8) Sinto-me comprometido/a com a minha própria segurança e com a dos meus colegas de trabalho, ainda que isso traga 
algum incómodo na realização do meu trabalho. 

16) Quando há mudanças que afetam toda a organização, as chefias e diretores/as são os primeiros a aplicá-las e 
procuram dar exemplo das mesmas. 

17) A principal prioridade da minha chefia é a segurança de todos os que trabalham na sua equipa. 

20) A minha chefia preocupa-se em me dar a conhecer a estratégia e o caminho da  Empresa e como tudo isso afeta o 
meu trabalho. 

21) A minha chefia facilita e motiva-me a trabalhar em equipa e a cooperar com colegas da minha área e de outras áreas 
da Empresa. 

22) Confio na minha chefia. 

23) A minha chefia pratica com o exemplo (as suas ações são coerentes com o seu discurso). 

25) É fácil para mim, conseguir a colaboração de pessoas de outras áreas ou departamentos. 

26) Perante problemas que afetam várias equipas/áreas/departamentos, temos oportunidade para os analisar e procurar 
soluções em conjunto. 

27) Quando trabalho com pessoas de outras Áreas ou Departamentos, procuramos obter um objetivo comum em 
detrimento de objectivos particulares ou de cada grupo. 

28) Conheço quem são os clientes da minha Fábrica / Delegação / Departamento. 

29) Conheço os motivos de satisfação e os motivos principais de reclamação dos clientes da minha Fábrica / Delegação / 
Departamento. 

30) Acredito que os clientes da Empresa estão altamente satisfeitos com os nossos produtos e serviços. 
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Questionário 2017 – perguntas excluídas em H2 (continuação Tab.X.2) 

31) Na minha equipa, temos em conta a informação sobre a satisfação dos nossos clientes para melhorar a qualidade de 
nossos produtos ou serviços. 

33) Somos uma Empresa flexível; sabemos adaptar-nos a situações de mudança e reagirmos com rapidez perante a 
situação atual do mercado. 

34) Acredito que a qualidade dos produtos da nossa Empresa está acima da média do mercado. 

36) Na  Empresa preocupamo-nos em estar permanentemente na frente no que diz respeito à inovação tecnológica e 
desenvolvimento de novos produtos. 

38) Sinto-me bem informado sobre a situação da empresa, dos seus resultados e dos objetivos que queremos atingir. 

39) A minha chefia informa-me com regularidade sobre a situação da minha área /departamento/ fábrica. 

43) Vejo a minha chefia comprometida com o projeto da empresa (visão, princípios de atuação,..). 

44) A segurança física dos empregados é uma preocupação real de todos os que trabalham na  Empresa. 

48) Acredito que  Empresa me oferece razoáveis expectativas de estabilidade laboral. 

49) Para me desenvolver profissionalmente, estaria disposto/a a trabalhar noutras equipas ou áreas da empresa ou noutras 
empresas do Grupo. 

52) Na Empresa estimula-se a mobilidade interna (trabalhar noutras áreas da Empresa ou empresas do Grupo para facilitar 
o nosso desenvolvimento). 

56) Acredito que, em geral, os salários na  Empresa estão alinhados com o nível de responsabilidades e funções de cada 
posto. 

57) Acredito que o meu salário está alinhado com outros cargos em condições similares no mercado de trabalho. 

58) Entendo como se avalia a qualidade do meu desempenho no trabalho. 

63) Compreendo as metas e objetivos de negócio do Grupo. 

65) A Direção da Grupo tem uma liderança efetiva. 

66) A Direção da Grupo é honesta e aberta à comunicação. 

68) A Direção da Grupo atua em consequência com os Princípios de Comportamento e Atuação do Grupo. 

69) Confio no êxito da Grupo. 

Fonte:  Questionário de Satisfação de Colaboradores da Empresa. 
Notas:  Escala de avaliação, com recurso a escala de Likert, avaliando 7 níveis de concordância, em que: (1) Discordo 
totalmente; (2) Discordo em grande parte; (3) Discordo ligeiramente; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo 
ligeiramente; (6) Concordo em grande parte; (7) Concordo totalmente. 
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