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EDITORIAL

BrandTrends Journal 

Com o presente trabalho, apresentamos o déci-
mo quinto volume de BrandTrends Journal, revis-
ta científi ca digital do Observatório de Marcas. Esta 
é uma revista internacional, de publicação bianual, 
peer-refereed, mediada em língua portuguesa, es-
panhola, inglesa e francesa, aberta a colaboradores 
de todas as partes do mundo interessados na área 
da Comunicação, Business e Branding.

Como tem vindo a ser referido ao longo dos 
diferentes volumes, a BrandTrends vai-se cons-
truindo com a contribuição de académicos, pes-
quisadores e profi ssionais, que trabalham em 
áreas científi cas que se intersetam, cujo domínio 
comum são as Marcas. Temos vindo a criar, as-
sim, uma comunidade de prática, que coexiste 
de forma real e virtual, dando corpo a transfor-
mações na organização espacial das relações, das 
ideias e das transações sociais, impulsionadas 
por dinâmicas sociais, que, aplicadas a contextos 
culturais específi cos, determinam novos saberes 
e novas práticas. 

Relativamente ao entendimento de Bran-
ding como área de confl uência de diferentes sa-
beres, no que se refere à interseção de áreas cien-
tífi cas, apresentamos neste volume trabalhos da 
área da Gestão/ Administração, do Marketing e 
da Comunicação. 

No presente número, damos a conhecer a 
contribuição de pesquisa realizada em Portugal 
e no Brasil através de CINCO artigos, apontando 
estes, de forma geral, para uma preocupação com 
a gestão de marca, fi delidade e satisfação de clien-
tes, posição social e ética do detentor da marca, a 
consciência da experiência de comprar e de utili-
zar uma marca com a promessa que é feita. 

As empresas com forte notoriedade apre-
sentam uma maior probabilidade de manter um 
desempenho elevado e sustentado, sendo, nesse 
sentido, importante analisar o impacto da marca 
na rendibilidade e no risco das ações. Neste pres-

suposto, o artigo intitulado “O impacto da marca 
corporativa na rendibilidade e risco das ações” uti-
lizou um modelo baseado em dados de mercado, 
tendo sido utilizado/s dados em painel, que in-
cluem 24.756 observações, entre 2007 e 2017, de 
uma amostra de 342 empresas subdivididas em 
dois grupos, o grupo de empresas com marca cor-
porativa mais valorizada e o grupo das empresas 
com marca corporativa menos valorizada, a fi m de 
poder indiciar os resultados obtidos no trabalho. 

O artigo “A infl uência da comunicação orga-
nizacional na satisfação do cliente interno” tem 
como objetivo principal analisar a infl uência en-
tre a comunicação organizacional e a satisfação 
do cliente interno nas empresas, pretendendo 
assim estabelecer um paralelismo entre a Gestão 
de Recursos Humanos e o Marketing. Para tal, 
procedeu-se a um estudo quantitativo com ba-
se nas perceções de colaboradores de organiza-
ções, relativamente a um conjunto de variáveis, 
no contexto da organização de que fazem parte. 
Para testar as hipóteses utilizaram-se dados pri-
mários, recolhidos através de um questionário 
desenvolvido para a investigação, aos quais se 
aplicou análise fatorial e modelos de regressão li-
near múltipla e bivariada. Os resultados indicam   
que existe uma infl uência signifi cativa entre as 
variáveis analisadas, podendo afi rmar-se que a 
comunicação organizacional é determinante das 
variáveis: clima organizacional, intenção de tur-
nover, orientação para o cliente e comunicação 
interpessoal, que, por sua vez, também infl uen-
ciam a satisfação do cliente interno.

As boas práticas estão hoje na agenda de 
muitas empresas, quer sejam estas de nature-
za ecológica, económica, social e/ou cultural. 
Estas impactam no posicionamento da marca e 
são demonstradas por meio de um diversifi cado 
conjunto de sinais. A responsabilidade socioam-
biental associada às marcas comerciais e insti-
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tucionais tem proporcionado às organizações o 
reconhecimento como ‘marcas verdes’. O traba-
lho intitulado “O posicionamento das ‘marcas 
verdes’ reconhecendo as práticas de sustenta-
bilidade organizacional” procurou identifi car os 
indicadores de sustentabilidade organizacional 
que impactam no posicionamento das marcas 
verdes.  Inscrito no âmbito de uma pesquisa des-
critiva e exploratória, complementada pelo estu-
do dos rankings Best Global Green Brands e The 
Global 100, o trabalho visa apontar os indicado-
res de sustentabilidade organizacional a partir da 
lista ‘The Global 100’ e do ranking ‘Best Global 
Green Brands’ e mapear os segmentos de mer-
cado que privilegiam a atuação organizacional 
mais sustentável a partir desses rankings. 

O mercado do luxo encontra-se atualmente 
numa fase de crescimento e metamorfose, receben-
do atenção especial pelas suas indústrias, marcas e 
pesquisadores. Para o sucesso desse sector, é ne-
cessária uma compreensão extensa que leva à aqui-
sição dos itens disponíveis, sendo as motivações do 
consumidor uma das vertentes mais relevantes.

No artigo “As motivações de compra de mar-
cas de luxo pelos consumidores portugueses”, a 
partir de um questionário estruturado junto de 
uma amostra de 165 inquiridos, com recurso à 
utilização de um modelo de regressão linear 
múltipla, evidencia que a intenção de compra de 
marcas de luxo pelos consumidores portugueses 
é infl uenciada positivamente pelas motivações 
de utilitarismo, desejo de qualidade, necessidade 
de singularidade e materialismo. Os resultados 
sugerem ainda que os gestores de marcas de luxo 
devem enfatizar, do ponto de vista intrínseco, a 
vertente utilitária e os elevados padrões de quali-
dade dessas marcas e, do ponto de vista extrínse-
co, sensações de exclusividade, de raridade e de 
elevado valor material com o objetivo de manter 
e fomentar a intenção de compra dessas marcas.

O artigo “Determinantes da Intenção de 
Compra de Marcas de Automóveis de Passagei-
ros” apresenta os resultados obtidos na pesquisa 
sobre o mercado de automóvel, cujas diferenças 
de qualidade têm diminuído e outros fatores in-
terferem na decisão de compra dos mesmos. A fi -
nalidade da pesquisa é confi rmar em que medida 

as variáveis Brand Equity, Brand Experience, Pu-
blicidade, Experiência Anterior, Word-of-Mouth 
Recebido e Imagem do País de Origem, se rela-
cionam e determinam a intenção de compra da 
marca de automóveis.

Dos diferentes artigos vislumbramos face-
tas para uma maior compreensão sobre aquilo 
que é a complexidade da construção de marca, 
como processo, posicionando o Branding numa 
área de confl uência de diferentes saberes prove-
nientes de diferentes áreas científi cas, colocando 
também as marcas e o branding no seu contexto 
histórico, social e cultural, descrevendo o pensa-
mento corrente para o espaço da partilha entre 
académicos e profi ssionais através deste enfoque 
na procura de uma melhor compreensão do valor 
fi nanceiro, social e ecológico das marcas no seu 
momento histórico-social.
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Resumo: 
Empresas com forte notoriedade apresentam uma 
maior probabilidade de manter um desempenho ele-
vado e sustentado, sendo, nesse sentido, importante 
analisar o impacto da marca na rendibilidade e no 
risco das ações. Com esse objetivo este estudo utili-
zou um modelo baseado em dados de mercado, tendo 
sido utilizado/s dados em painel, que incluem 24.756 
observações, entre 2007 e 2017, de uma amostra de 
342 empresas subdividida em dois grupos, o grupo 
de empresas com marca corporativa mais valorizada 
e o grupo das empresas com marca corporativa me-
nos valorizada. Os resultados obtidos indiciam que as 
empresas que detêm uma marca com maior valor ex-
perienciam rendibilidades anormais negativas mais 
pronunciadas inferiores que as empresas com valor 
mais baixo. Relativamente ao risco sistemático veri-
fi camos não existir uma diferença estatisticamente 
signifi cativa entre as empresas.

Palavras-chave: marca corporativa; renbilidade 
anormal; risco sistemático

Abstract:
Companies with strong notoriety are more likely to 
maintain a high and sustained performance, and in 
this sense, it is important to analyse the brand’s im-
pact on return and risk of stocks. For this purpose, 
this study used a market-based model, using panel 
data, which included 24,756 observations, between 
2007 and 2017, of a sample of 342 companies subdi-
vided into two groups, the most value branded group 
companies and the group of companies with a less va-
lued corporate brand. The results obtained indicate 
that companies with a higher value brand experien-
ce lower negative returns that are more pronounced 
than those with lower value. Regarding systematic 
risk, we verifi ed that there was no statistically signifi -
cant diff erence between fi rms.

Keywords: corporate brand; abnormal return; sys-
tematic risk

Resumén: 
Las empresas con fuerte notoriedad presentan una 
mayor probabilidad de mantener un desempeño eleva-
do y sostenido, siendo, en ese sentido, importante ana-
lizar el impacto de la marca en la rentabilidad y el riesgo 
de las acciones. Con este objetivo este estudio utilizó un 
modelo basado en datos de mercado, habiendo utiliza-
dos datos en panel, que incluyen 24.756 observaciones, 
entre 2007 y 2017, de una muestra de 342 empresas 
subdividida en dos grupos, el grupo de empresas con 
marca corporativa más valorada y el grupo de empresas 
con una marca corporativa menos valorada. Los resulta-
dos obtenidos indican que las empresas que tienen una 
marca con mayor valor experimentan rentas anormales 
negativas más pronunciadas que las empresas con un 
valor más bajo. En cuanto al riesgo sistemático, no exis-
te una diferencia estadísticamente signifi cativa entre las 
empresas.

Palabras-clave: marca corporativa; renivel anor-
mal; riesgo sistemático

Résumé:
Les entreprises à forte notoriété sont plus susceptibles 
de maintenir une performance élevée et soutenue et, 
dans ce sens, il s’avère important d’analyser l’impact 
de la marque sur la rentabilité et sur le risque des ac-
tions. Pour cette fi n, un modèle basé sur des données 
de marché a été utilisé, par des donnés de panel, com-
prenant 24.756 observations, entre 2007 e 2017, sur 
un échantillon de 342 entreprises subdivisées en deux 
groupes, le groupe d’entreprises avec une marque 
d’entreprise plus valorisée et le groupe d’entreprises 
avec une marque d’entreprise moins valorisée. 
Les résultats obtenus indiquent que les entreprises 
ayant une marque de valeur supérieure ont des ren-
tabilités négatives plus faibles et plus prononcées 
que celles ayant une valeur inférieure. Par rapport au 
risque systématique, il n’y a pas de diff érence statisti-
quement signifi cative entre les entreprises. 

Mots-clés: marque d’entreprise; rentabilité; renta-
bilité anormale; risque systémique

12160060@my.ipleiria.pt , Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
(ESTG), Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
2Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Centro de Estudos 
e Formação Avançada em Gestão e Economia (CEFAGE),  Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL)
3Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Instituto Politécnico 
de Leiria (IPL)
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Introdução 
Com a globalização e o aumento da comple-

xidade e competitividade nos mercados, os ativos 
intangíveis tornaram-se numa das melhores e 
mais valiosas ferramentas detidas e utilizadas pe-
las empresas (Kay, 2006; Perez & Famá, 2006).  

A marca, enquanto ativo intangível, destaca-
-se pela sua capacidade de diferenciar empresas 
concorrentes, contribuindo para a defi nição da 
estratégia e o bom posicionamento das entida-
des (Gromark & Melin, 2011; Shocker, Srivas-
tava, & Ruekert, 1994). As marcas corporativas 
permitem, ainda, o aumento da notoriedade, 
reputação e visibilidade das empresas no mer-
cado, e contribuem, naturalmente, para o acrés-
cimo da credibilidade no bom desempenho or-
ganizacional (Feldman, Bahamonde & Bellido, 
2014; Smith, Smith & Wang, 2010), o qual se 
refl ete nos mercados fi nanceiros.

Também o risco dos ativos assumem uma 
grande importância, atendendo à forma como 
infl uenciam as decisões de investimento. Na 
escolha entre dois ativos com características 
semelhantes, os investidores optam, para um 
mesmo nível de rendibilidade, pelos ativos com 
menor risco. 

Assim, a análise do impacto da marca corpo-
rativa na rendibilidade e risco das ações reveste-
-se de elevada importância, tanto para as em-
presas como para os investidores. A perceção da 
forma como as marcas corporativas criam valor 
permite que as empresas efetuem uma melhor 
gestão e alocação de recursos naturalmente li-
mitados na concretização dos seus objetivos. 
Atendendo à diversidade de entidades a operar 
no mercado, a valorização das marcas permite 
também a sinalização e uma melhor avaliação 
dessas empresas, auxiliando os investidores na 
defi nição das suas estratégias de investimento. 

Apesar da extensa literatura existente sobre 
o impacto da marca corporativa na rendibilida-
de das ações das empresas (Aaker & Jacobson, 
1994; Barth, Clement, Foster & Kasznik, 1998; 
Chehab, Liu & Xiao, 2016; Hsu, Wang & Chen, 
2013; Yeung & Ramasamy, 2008), verifi camos 
que poucos são os estudos que se debruçam so-
bre a relação entre a marca corporativa e o risco 

das ações. Nesse sentido, a presente investiga-
ção pretende colmatar uma lacuna existente na 
literatura, tendo como objetivo analisar a infl u-
ência da marca corporativa no risco das ações, 
e consequentemente na sua rendibilidade. Para 
o efeito, foi considerada uma amostra de 342 
empresas, relativas a 13 países e 9 indústrias, 
no período de 2007 a 2017, num total de 24.756 
observações. No que respeita à metodologia, o 
modelo utilizado é caracterizado pela determi-
nação da rendibilidade ajustada ao risco, cujo 
período de estimação coincide com o período de 
teste. Acreditamos que a utilização desta meto-
dologia aliada à utilização de dados de mercado 
é uma contribuição para a literatura.

Este trabalho encontra-se dividido em cinco 
partes: revisão de literatura; objetivos e hipó-
teses de investigação; amostra e metodologia; 
apresentação e discussão dos resultados obti-
dos; e conclusões. 

Na primeira secção é efetuada uma breve 
introdução ao tema. São apresentados os prin-
cipais conceitos abordados neste estudo (marca 
corporativa, rendibilidade e risco), e a relação 
existente entre os mesmos. Na segunda secção 
são identifi cados os principais objetivos e as hi-
póteses de investigação analisadas, sendo refe-
ridas, na secção seguinte, a amostra e a metodo-
logia utilizadas para o efeito. Na quarta secção 
são apresentados e interpretados os resultados 
obtidos, sendo mencionadas, no último capítu-
lo, as conclusões obtidas com o presente estudo. 

2. Revisão de Literatura
Esta secção pretende efetuar uma breve 

revisão de literatura sobre a relação existente 
entre marca, rendibilidade e risco, na qual se 
baseará este estudo. Nesse sentido, serão segui-
damente apresentados os conceitos e caraterís-
ticas de marca.

2.1 Marca Corporativa
2.1.1 Conceito de Marca Corporativa

De acordo com Van Riel & Van Bruggen 
(2002), a marca corporativa pode ser defi nida 
como um processo sistematicamente planeado e 
implementado para criar e manter uma imagem 
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favorável e, consequentemente, uma reputação 
favorável da empresa como um todo, através do 
envio de sinais para todos os stakeholders e da 
gestão do comportamento, da comunicação e 
dos símbolos, sendo por isso, segundo Bick, Ja-
cobson & Abratt (2003) uma manifestação das 
características que distinguem as empresas das 
suas concorrentes.

Para Jones (2010), o processo de criação e 
desenvolvimento da marca corporativa implica 
a agregação e otimização de todos os recursos 
existentes, bem como a conciliação da comuni-
cação interna e externa da organização, as quais, 
devidamente alinhadas, permitem o reforço da 
identidade da empresa de uma forma distintiva 
e duradoura no mercado. 

Contrariamente à marca de produto, orien-
tada exclusivamente para os clientes/consu-
midores, a marca corporativa deve criar, esti-
mular e sustentar uma relação mutuamente 
recompensadora entre a organização e os seus 
stakeholders - internos e externos (Alizadeh, 
Moshabaki, Hoseini & Naiej, 2014; Fan, 2005), 
nos quais se incluem, entre outros, clientes, for-
necedores, colaboradores, acionistas, estado e 
comunidade.

Segundo Aaker (2004), Balmer (2001, 
2012), Hulberg (2006) e Ruan, Gu, Liu & He 
(2016), a marca corporativa deverá ser abran-
gente, tendo em conta as diversas entidades a 
quem se destina, mas sobretudo representativa 
da empresa, espelhando os valores culturais, 
organizacionais, éticos e de responsabilidade 
social que pautam a sua conduta. 

A marca corporativa pode ser assim enten-
dida como sendo multidisciplinar, cultural e es-
trategicamente focada no público interno e ex-
terno da empresa (Chang, Chiang & Han, 2015; 
Fetscherin & Usunier, 2012), tornando-se, por 
isso, num processo cíclico, harmonioso e com-
plexo, o qual deve ser absolutamente consisten-
te e coerente ao longo do tempo (Chernatony, 
1999; Einwiller & Will, 2002; Ruediger Kauf-
mann, Vrontis, Czinkota & Hadiono, 2012).

2.1.2 O valor da marca corporativa
De forma a compreender o impacto da 

marca corporativa na rendibilidade e risco das 
ações, importa entender a forma como o seu va-
lor é gerado. O corporate brand equity (valor ou 
capital de marca) pode ser defi nido, de acordo 
com Keller (2008), como a resposta diferen-
cial dos consumidores, clientes, funcionários 
ou concorrentes às palavras, ações, comunica-
ções, produtos ou serviços fornecidos por uma 
entidade com marca corporativa identifi cada, 
correspondendo à soma das reações (e conse-
quentemente dos resultados obtidos em função 
dessas reações) dos diferentes stakeholders 
existentes face à conduta da empresa nos mer-
cados em que esta opera.

O valor da marca corporativa tem sido ana-
lisado ao longo do tempo sob diferentes pers-
petivas, em função dos principais agentes que 
geram e usufruem desse valor: os clientes (pers-
petiva do consumidor) e a própria organização 
(perspetiva fi nanceira ou empresarial).

Sob a perspetiva do consumidor, e confor-
me referido por Bick et al. (2003), o valor gera-
do pela marca corporativa para o cliente resulta 
da satisfação das suas necessidades, através da 
confi ança gerada de entrega de produtos ou ser-
viços de qualidade acrescida, a preços razoáveis, 
e da redução do risco no processo de compra. 

De acordo com os estudos de Buil, Cher-
natony & Martínez (2013), Davick & Sharma 
(2015), Keller (2002), Khan, Rasheed, Islam, 
Ahmed & Rizwan (2013), Liao & Cheng (2014), 
Pappu, Quester & Cooksey (2005), e Yoo & Don-
thu (2001), o valor da marca deriva sobretudo 
das perceções, reações e experiências dos con-
sumidores, as quais dependerão da lealdade, 
notoriedade e associações efetuadas à marca, da 
perceção da qualidade inerente e dos restantes 
ativos que a compõem. 

2.1.2.1 Medidas de Marca Corporativa
Considerando as diferentes perspetivas de 

valorização da marca corporativa (mencionadas 
anteriormente), destacam-se as duas principais 
metodologias utilizadas para determinar es-
se valor: a Financial-based brand equity, pela 
perspetiva fi nanceira ou quantitativa, e o Cus-
tomer-based brand equity, pela perspetiva do 

9
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consumidor ou qualitativa. 

Financial-based brand equity
De acordo com Ruenrom & Pattaratanakun 

(2012), o valor da marca (numa perspetiva fi -
nanceira) pode ser determinado considerando 
três abordagens distintas: 

1) Abordagens baseadas no custo, que con-
sideram que a valorização da marca correspon-
de ao investimento necessário para a sua cria-
ção e desenvolvimento (Keller, 2008) ou para 
a sua substituição por uma marca com as mes-
mas características e utilidade equivalente para 
a empresa (Aaker,  ). Segundo Aaker (1991), o 
custo de substituição da marca pode ser calcu-
lado dividindo o custo de lançamento de uma 
nova marca pela sua probabilidade de sucesso.

2) Abordagens baseadas no valor de mer-
cado, em que o valor da marca resulta da com-
paração entre marcas semelhantes, em merca-
dos similares, e cuja valorização é efetuada com 
recurso a múltiplos, calculados a partir do valor 
de mercado ou dos resultados operacionais das 
empresas em análise (Kapferer, 2008).

3) Abordagens baseadas no rendimento, 
baseadas no pressuposto de que as marcas ge-
ram lucro para as empresas, através (1) da dife-
rença nas vendas (preço x quantidade) entre um 
produto com marca reconhecida no mercado e o 
seu produto equivalente sem marca ou genérico 
(Ailawadi, Lehmann & Neslin, 2003), e (2) dos 
royalties pagos pela utilização da marca (Rubio, 
Manuel & Pérez-Hernández, 2016). 

Para Ailawadi et al. (2003) e Ruenrom & 
Pattaratanakun (2012), as principais vantagens 
da utilização das abordagens fi nanceiras na va-
lorização da marca prendem-se com a sua sim-
plicidade e acessibilidade de utilização, com a 
facilidade na obtenção de dados e com a sua vas-
ta aceitação na área fi nanceira e contabilística. 
Porém, segundo estes autores e Davcik (2013), 
estas medidas são incompletas, uma vez que 
apenas consideram o valor fi nanceiro da marca 
(ou por ela originado) e não a sua intangibili-
dade (como a reputação ou a credibilidade, por 
exemplo), sendo sobretudo orientadas para o 
curto prazo.

Costumer-Based brand equity 
Considerando uma abordagem qualitativa 

da marca, centrada nas reações e experiências 
dos consumidores, diversas metodologias fo-
ram desenvolvidas para captar o valor da mar-
ca, das quais se destacam o modelo de avaliação 
de Keller (1993) e o Brand Equity Ten proposto 
por Aaker (1996). 

Para Keller (1993), o valor da marca deriva 
do conhecimento que o consumidor tem sobre 
a marca, sendo defi nido por duas componen-
tes: a imagem e o reconhecimento da marca. A 
imagem da marca compreende as perceções do 
consumidor, isto é, a personalidade da marca e 
o seu signifi cado para o consumidor. O reconhe-
cimento da marca refere-se à força da presença 
desta na mente dos consumidores, e correspon-
de às lembranças e associações sobre a marca 
nas decisões de compra tomadas (Keller, 1993).  

Para Aaker (1996), a marca é um conjunto 
de ativos, cuja valorização dependerá da forma 
como esses ativos são concebidos e realçados. 
Segundo este autor, os ativos da marca pode-
rão ser analisados considerando cinco dimen-
sões distintas: (1) a notoriedade e (2) lealdade 
à marca, (3) a qualidade percebida pelo cliente 
e liderança no mercado, (4) a associação e di-
ferenciação concedida pela marca e (5) o com-
portamento de mercado. Estas dimensões são 
medidas em função de 10 indicadores especí-
fi cos, como por exemplo, o preço premium, a 
lealdade dos consumidores, a notoriedade da 
marca e empresa, a quota de mercado detida, 
entre outros (Aaker, 1996).  

Para Ailawadi et al. (2003), as medidas da 
marca baseadas no consumidor são extrema-
mente úteis, apresentando um grande poder e 
riqueza de diagnóstico. Contudo, tendo em con-
ta a forma como são realizados estes estudos 
(através de questionários e inquéritos), estão 
limitadas à disponibilidade e subjetividade dos 
inquiridos (normalmente os consumidores dos 
bens e serviços disponibilizados pela empresa), 
não tendo em consideração as perceções e expe-
riências dos restantes stakeholders da empresa 
(Ailawadi et al., 2003; Davcik, 2013; Davcik, 
Vinhas da Silva & Hair, 2015). Segundo estes 
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autores, também não têm em atenção a perfor-
mance fi nanceira da empresa. 

Tendo em conta as limitações das aborda-
gens anteriormente apresentadas, diversas en-
tidades independentes e creditadas, especiali-
zaram-se na divulgação de informação relativa 
ao valor das diferentes marcas existentes, con-
siderando uma abordagem híbrida (que combi-
na a componente quantitativa e qualitativa da 
marca) na determinação do seu valor, sendo es-
tes dados comummente utilizados nos estudos 
científi cos realizados. Destacam-se, a título de 
exemplo, os estudos efetuados por Rao, Agarwal 
& Dahlhoff  (2004), no qual utilizaram a lista-
gem das 500 melhores empresas divulgadas pe-
la Standard & Poor’s, obtendo uma amostra de 
113 empresas, por Yeung & Ramasamy (2008), 
que recorreram à Business Week Top 100 Global 
Brand Value, para construção de uma amostra 
de 300 observações no período de 2000 a 2005. 
Estudos mais recentes como, por exemplo, os 
de Chehab et al. (2016), Dutordoir, Verbeeten & 
De Beijer (2015) e Hsu, Fournier & Srinivasan 
(2016) utilizaram o ranking da INTERBRAND 
como medida da marca. 

De entre as diversas empresas de valoriza-
ção híbrida da marca existentes, salienta-se a 
BRANDFINANCE, uma das empresas líderes 
mundiais na avaliação e valorização de marcas, 
cuja qualidade e metodologia é reconhecida por 
auditores e autoridades fi scais em todo o mundo 
(League Table Brand valuation methodology, 
2017; Salinas & Tim, 2009). 

Na valorização da marca, a BRANDFINAN-
CE adota uma abordagem baseada nos royalties, 
considerando uma estimativa dos rendimentos 
futuros gerados pela marca e o cálculo de uma 
taxa de royalty que seria cobrada pela utilização 
da mesma (assumindo que o usuário da marca 
não seria o seu detentor) (League Table Brand 
valuation methodology, 2017). 

De acordo com a BRANFINANCE, o proces-
so de valorização da marca envolve assim 7 pas-
sos essenciais: (1) o cálculo da força da marca 
(numa escala de 0 a 100, com base em atributos 
emocionais, fi nanceiros e de sustentabilidade, 
entre outros) e (2) a determinação do interva-

lo de taxa de royalties, atendendo aos diferen-
tes setores de atividade, os quais permitem (3) 
calcular a taxa de royalty. Numa segunda fase, 
são (4) determinadas as receitas específi cas ge-
radas pela marca no período em análise, e (5) 
efetuadas estimativas do seu futuro valor. Pos-
teriormente, ao valor de receitas estimado é (6) 
aplicada a taxa de royalties, o qual, (7) deduzi-
do de impostos, corresponde ao valor da marca 
(League Table Brand valuation methodology, 
2017). 

As principais vantagens da utilização da 
metodologia proposta pela BRANDFINANCE 
prendem-se, de acordo com esta entidade e 
Salinas & Tim (2009), com a acessibilidade da 
informação necessária à aplicação do modelo, 
que permite minimizar o julgamento associado 
à valorização da marca. Este modelo permite 
também reconhecer o valor gerado pela marca, 
ainda que a empresa a que esta esteja associa-
da possa não ser rentável (League Table Brand 
valuation methodology, 2017). 

Porém, para Salinas & Tim (2009), a apli-
cação deste modelo depende da disponibilidade 
de informação, o que pode condicionar a com-
parabilidade de resultados. Esta metodologia 
deve ser também aplicada criteriosamente, par-
ticularmente no que respeita ao intervalo de ta-
xas de royalties, uma vez que podem conduzir a 
uma valorização conservadora ou agressiva do 
valor da marca (League Table Brand valuation 
methodology, 2017). 

Atendendo à multiplicidade de medidas e 
metodologias existentes na literatura para cál-
culo do valor da marca corporativa, apresentam-
-se, na tabela 1 (ver página seguinte), as princi-
pais características, vantagens e desvantagens 
das principais medidas utilizadas nos estudos 
científi cos.

Considerando o objetivo da presente in-
vestigação (a análise de impacto da marca cor-
porativa na rendibilidade e risco das ações das 
empresas), e as diferentes vantagens e desvan-
tagens associadas às diferentes metodologias de 
valorização da marca existentes, optou-se pela 
utilização do ranking de marcas disponibiliza-
do pela BRANDFINANCE neste estudo. Trata-
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-se de uma das metodologias mais “completas” 
de valorização da marca, frequentemente utili-
zada em estudos científi cos, dos quais se desta-
cam, a título de exemplo, o de Chang & Young 
(2016), na análise da performance da marca na 
crise fi nanceira do fi nal dos anos 2000, e o de 
Harasheh & Gatti (2016) na análise da relação 
existente entre o preço das IPO’s e a valorização 
da marca. A BRANDFINANCE é também a enti-
dade que disponibiliza as maiores e mais varia-
das listagens de valorização de marca (rankings 
até 500 marcas, para cerca de 35 países e 40 
setores de atividade diferentes), as quais são re-
levantes para este estudo. 

Relação entre Marca Corporativa, 
Rendibilidade e Risco 

Um dos primeiros estudos realizados nesta 
área de investigação foi efetuado por Aaker & 
Jacobson (1994), na análise do impacto do valor 
da marca nas oscilações das cotações das ações. 
Para o efeito, utilizaram a medida de EquiTrend 
(baseada na realização de questionários aos 
consumidores), considerando uma amostra de 
34 empresas americanas, no período de 1990 a 
1992, tendo concluído que as alterações favorá-
veis no valor da marca estão positivamente as-
sociadas à rendibilidade das ações.  

Diversas investigações foram efetuadas des-
de então (Barth et al., 1998; Chehab et al., 2016; 
Hsu, Wang & Chen, 2013; Yeung & Ramasamy, 
2008), as quais demonstraram a existência de 
uma relação positiva, e signifi cativa, entre o va-
lor da marca e a rendibilidade das ações.

Em 2016, Chehab et al. procuraram anali-
sar a relação existente entre o valor da marca 
e a rendibilidade de curto, médio e longo prazo 
das ações das empresas. Para o efeito, foi con-
siderada uma amostra composta por empresas 
americanas do setor não fi nanceiro, listadas no 
ranking da Interbrand das “100 marcas mais 
valiosas”, no período de 2001 a 2012. Os autores 
evidenciaram uma relação positiva e signifi cati-
va entre o valor da marca e a rendibilidade das 
ações das empresas em análise.

Hsu et al. (2013), considerando uma amos-
tra composta pelas empresas listadas no ranking 

das “100 melhores marcas globais” publicada 
pela Business Week e das “100 melhores empre-
sas para trabalhar” da revista Fortune, no pe-
ríodo de 2001 a 2010, procuraram estabelecer 
uma relação entre o valor da marca e a perfor-
mance das ações. Tendo em conta os resultados 
obtidos, os autores verifi caram que o valor da 
marca está positivamente correlacionado com a 
rendibilidade das ações. 

Recentemente, alguns autores analisaram 
esta relação considerando o efeito da divulgação 
de informação relativa a novos produtos e/ou 
novas marcas na rendibilidade das ações (Bas-
goze, Yildiz & Camgoz, 2016; Dutordoir et al., 
2015; Mann & Babbar, 2017). 

No estudo de Basgoze et al. (2016), foi ana-
lisado o efeito do anúncio da marca na rendibi-
lidade das ações de empresas turcas listadas na 
BRANDFINANCE, durante o período de 2010 
a 2014. Os resultados obtidos permitiram con-
cluir que os mercados reagem positivamente ao 
anúncio da marca, ainda que demorem algum 
tempo a reagir, tendendo a recompensar as me-
lhores empresas no longo prazo. Contudo, estes 
resultados diferem para as novas empresas, as 
quais experienciam rendibilidades negativas 
nos meses subsequentes ao anúncio da marca.

Mann & Babbar (2017) analisaram o impac-
to do anúncio de novos produtos na cotação das 
ações de empresas indianas pertencentes ao ín-
dice BSE 500, num total de 383 anúncios por 
um período de 11 anos (2003 a 2013). Através 
de um estudo de evento, os autores constataram 
um impacto signifi cativo destes anúncios sobre 
a cotação das ações, tendo sido registadas ren-
dibilidades anormais superiores nos dias ante-
cedentes ao anúncio de novos produtos, devido 
à fuga de informação para o mercado.

Em 2016, Hsu et al. procuraram determi-
nar a valorização dos mercados fi nanceiros às 
diferentes estratégias de gestão de marca ou 
portfólios de marcas existentes, considerando 
para o efeito uma amostra de 302 empresas lis-
tadas na NYSE, no período de 1996 a 2006. Os 
autores concluíram que as múltiplas estratégias 
de gestão de marca(s) adotadas pelas empresas 
conduzem a diferentes perfi s de risco e rendibi-
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lidade, as quais terão impactos distintos na sua 
valorização.  

Apesar da existência de diversos artigos 
que indiciam uma ligação positiva entre o va-
lor da marca e a rendibilidade das ações, os 
autores Johansson, Dimofte & Mazvancheryl 
(2012) não corroboram estes resultados. No 
seu estudo, analisaram a performance das 
ações das empresas americanas mais notórias, 
considerando uma amostra de 100 empresas 
americanas, durante o pico da crise financeira 
de 2008. A análise foi efetuada considerando 
duas medidas distintas de valorização da mar-
ca (a financeira e a baseada no consumidor), 
as quais conduziram à obtenção de diferentes 
resultados. Após aplicação do modelo de Fa-
ma-French (1993) às medidas mencionadas, 
as ações das empresas listadas na Equitrend 
(representativas das medidas baseado no con-
sumidor) registaram um desempenho posi-
tivo e significativo, que não se verificou nas 
ações das empresas listadas na INTERBRAND 
(representativas das medidas financeiras). 
Segundo Johansson et al. (2012), esta diver-
gência de resultados ocorre porque não existe 
correlação entre as duas medidas utilizadas. 

Conforme referido por Aaker (1996), 
Aaker & Jacobson (1994) e Sivakumar & Raj 
(1997), a detenção de marcas fortes permite 
também, para além do aumento da rendibili-
dade das ações, a gestão da exposição ao risco, 
uma vez que reduz a elasticidade da procura 
e preços, minimizando a variação das vendas 
e dos resultados operacionais, protegendo, 
dessa forma, a empresa das adversidades de 
mercado.  

Nesse sentido, alguns estudos (Aaker & 
Jacobson, 2001; Bharadwaj, Tuli & Bonfrer, 
2011; Madden et al., 2006; Mcalister, Srini-
vasan, & Kim, 2007; Rego, Billett, & Morgan, 
2009) têm sido realizados com o intuito de 
determinar qual o impacto da marca no risco 
sistemático das ações. 

Na investigação de Madden et al. (2006), 
para análise da relação marca-rendibilidade, 
os autores consideraram que a criação de va-
lor para os acionistas ocorre sempre que a 

rendibilidade das ações da empresa é superior 
à rendibilidade obtida pelos investidores nou-
tros ativos com risco semelhante. Neste estu-
do, consideraram uma amostra de 111 empre-
sas (listadas pelo menos uma vez no ranking 
da INTERBRAND), no período de 1994 a 2001, 
tendo construído diversas carteiras de em-
presas, em função dos seus investimentos na 
marca e em atividades de marketing. Através 
dos modelos de Fama & French (1993) e Ca-
rhart (1997), os autores compararam a perfor-
mance destas carteiras com um indicador de 
mercado, tendo concluído que aos portfolios 
das marcas fortes estão associadas maiores 
rendibilidades e também menor risco, o que 
resulta na criação de valor para o acionista. 

Similarmente, Bharadwaj et al. (2011), 
através da utilização do modelo de Fama & 
French (1993), analisaram o impacto da qua-
lidade da marca na rendibilidade e risco das 
ações, considerando uma amostra de 132 
empresas, entre 2000 e 2005, num total de 
519 observações. Os resultados obtidos per-
mitiram concluir que variações positivas na 
qualidade da marca conduzem ao aumento da 
rendibilidade anormal e à redução do impacto 
do risco sistemático nas ações das empresas. 

Já Rego et al. (2009), utilizando medidas 
de valorização da marca baseadas no consu-
midor, examinaram o impacto da marca no 
risco de 252 empresas, no período compre-
endido entre 2000 e 2006. Neste estudo, os 
autores verificaram que a força/notoriedade 
da marca está associada ao risco da empresa, 
sendo sobretudo preditiva do risco idiossin-
crático e redutora do risco sistemático.

Também Mcalister et al. (2007) analisa-
ram o impacto da marca no risco sistemático 
das ações, considerando as despesas de I&D 
incorridas pelas empresas em estudo como re-
presentativas da força da marca. Consideran-
do uma amostra de 644 entidades, para um 
período temporal de 22 anos (1979 a 2001), 
os autores concluíram que o aumento destas 
despesas (representativas da valorização da 
marca) contribui para a redução do risco sis-
temático das ações das empresas. 
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3. Objetivos e Hipóteses de Investigação
Tendo em conta a breve revisão de litera-

tura efetuada no ponto anterior, poderemos 
agora definir as hipóteses de investigação 
atendendo à questão de investigação já apre-
sentada. O presente estudo tem como objetivo 
determinar o impacto da marca corporativa na 
rendibilidade e risco das ações das empresas. 

Considerando os estudos de Feldman, 
Bahamonde & Bellido (2014) e Smith, Smith 
& Wang (2010), verificamos que as marcas 
corporativas permitem o aumento da notorie-
dade, reputação e visibilidade das empresas 
e contribuem, consequentemente para o bom 
desempenho organizacional, o qual se reflete 
nos mercados financeiros. Também Aaker & 
Jacobson (1994), Barth et al. (1998), Chehab 
et al. (2016),  Hsu et al. (2013),  Yeung & Ra-
masamy (2008) verificaram existir uma re-
lação positiva e significativa entre a marca 
corporativa e a rendibilidade das ações das 
empresas. Assim sendo, uma das nossas hi-
póteses de investigação pode ser formulada da 
seguinte forma: 

Hipótese 1: A marca corporativa influen-
cia positivamente a rendibilidade anormal 
das ações das empresas.

Nesse sentido, procuraremos analisar se 
as ações das empresas com marcas corpora-
tivas mais fortes apresentam maior rendibi-
lidade. 

Atendendo à revisão de literatura efetua-

da, verificamos que a manutenção de marcas 
corporativas fortes contribui para a manu-
tenção dos cash flows gerados, protegendo as 
empresas das adversidades do mercado, o que 
permite reduzir o risco sistemático das suas 
ações (Aaker & Jacobson, 2001; Bharadwaj et 
al., 2011; Madden et al., 2006; Mcalister et al., 
2007; Rego et al., 2009). Assim, a nossa se-
gunda hipótese de investigação pode ser des-
crita da seguinte forma: 

 Hipótese 2: A marca corporativa influen-
cia negativamente o risco sistemático das 
ações das empresas.

4. Metodologia e Análise de Dados
Nesta secção será apresentada a estratégia 

de investigação adotada, o qual contemplará 
as fontes de informação e amostra utilizadas, 
o processo de recolha e tratamento de dados 
escolhido, e a metodologia e análise estatísti-
ca aplicada neste estudo

4.1 Metodologia
A análise do impacto da marca corporati-

va na rendibilidade e risco das ações das em-
presas será efetuada através da adaptação do 
modelo de 3 fatores de Fama e French (1993), 
considerando a divisão da amostra em dois 
grupos de empresas pertencentes ao ranking 
BRANDFINANCE: o grupo das empresas com 
baixo ranking e o grupo das empresas de ele-
vado ranking, e que se traduzirá no modelo 
seguinte:
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Rendibilidade da ação i, no mês t.

Rendibilidade do ativo sem risco, no mês t.

Prémio de risco da ação i, no mês t.

Constante, que representa a rendibilidade anormal das empresas com baixo 
ranking na BRANDFINANCE;

Onde:

11\* MERGEFORMAT ()
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Para seleção do modelo de estimação mais 
adequado, foi estimado com dados em painel 
através de OLS, o modelo de efeitos fi xos e mo-
delo de efeitos aleatórios. Conclui-se que o mo-
delo de efeitos fi xos é o mais consistente para 
este estudo (considerando o teste F e o teste de 
Breusch-Pagan).

4.2 Amostra
A amostra considerada neste estudo contem-

pla as empresas incluídas no ranking “GLOBAL 
500” divulgado e publicado pela BRANDFINAN-
CE, no período de 2007 a 2017 num total de 342 
empresas, relativas a 13 países e 9 indústrias. O 

período de análise fi cou condicionado à dispo-
nibilidade de informação fornecida pele BRAN-
DFINANCE e pela disponibilidade dos fatores 
para estimação do modelo de Fama e French. 

A informação relativa ao valor/posição da 
marca corporativa é obtida, anualmente, através 
da listagem BRANDFINANCE anteriormente re-
ferida. Considera-se que as empresas têm um ele-
vado ranking quando a sua posição no ranking 
da BRANFINANCE é superior à posição média 
dos rankings para cada um dos anos analisados. 
De forma inversa, classifi cam-se como empresas 
de baixo ranking todas aquelas cuja posição no 
ranking é inferior à média dos rankings. A es-

Coeficiente que mede a sensibilidade da rendibilidade das ações com baixo ranking 
na BRANDFINANCE face às alterações da rendibilidade de Mercado; 

Coeficiente que mede a sensibilidade do prémio de risco das ações com baixo 
ranking na BRANDFINANCE face às alterações do fator de risco dimensão; 

Coeficiente que mede a sensibilidade do prémio de risco das ações com baixo 
ranking na BRANDFINANCE face às alterações do fator de risco book-to-market;

Rendibilidade do mercado, no mês t.

Prémio de risco de mercado, no mês t.

Constante, que representa a alteração da rendibilidade anormal das empresas com 
elevado ranking na BRANDFINANCE comparado com as empresas com baixo 
ranking;

Coeficiente que mede a alteração da sensibilidade da rendibilidade das ações com 
elevado ranking na BRANDFINANCE face a rendibilidade de mercado, comparado 
com as empresas com baixo ranking;

Coeficiente que mede a alteração da sensibilidade do prémio de risco das ações com 
elevado ranking na BRANDFINANCE, relativamente ao fator dimensão, compara-
do com as empresas com baixo ranking;

Coeficiente que mede a alteração do prémio de risco das ações com elevado ranking 
na BRANDFINANCE, relativamente ao fator book-to-market, comparado com as 
empresas com baixo ranking;

Variável dummy que toma o valor 1 se a empresa i, no ano y, tem elevado ranking 
na BRANDFINANCE e zero, em caso contrário. 
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colha desta base de dados prende-se, tal como 
referido por Salinas & Tim (2009), com a sua no-
toriedade e qualidade, reconhecida por diversas 
entidades legais e fi scais em todo o mundo, bem 
como pela quantidade e diversidade de informa-
ção disponibilizada.

A restante informação fi nanceira necessária 
à análise da rendibilidade, do risco sistemático 
e liquidez, nomeadamente dados de mercado, é 
obtida através da base de dados da DATASTRE-
AM. Estes dados são recolhidos para os anos an-
teriormente indicados (2007 a 2017), com perio-
dicidade mensal. 

A proxy representativa da taxa de juro sem 
risco considerada são os bilhetes de tesouro dos 
EUA, obtidos através da FEDERAL TREASURY, 
com uma periodicidade semanal. 

Foram utilizados os fatores de risco de 
dimensão e book-to market disponíveis em 
http://mba.tuck.dartmouth.edu.  

Para obtenção da amostra fi nal são aplicados 
os seguintes critérios: 

- Exclusão de marcas pertencentes a empre-
sas não cotadas em bolsa; 

- Exclusão de marcas menos notórias, consi-
derando-se apenas a marca “principal” para em-
presas com várias marcas;

- Exclusão das marcas/empresas pertencen-
tes ao setor fi nanceiro, atendendo à disparidade 
contabilística e legislativa deste setor, e conglo-
merados, de modo a permitir a homogeneização 
de dados e da amostra; 

- Exclusão das marcas/empresas pertencen-
tes a 18 países selecionados (África do Sul, Áus-
tria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Emirados Árabes 
Unidos, Finlândia, Grécia, Indonésia, Irlanda, 
Kuwait, Luxemburgo, México, Portugal, Qatar, 
Arábia Saudita, Tailândia e Turquia), pelo redu-
zido número de observações e pela indisponibi-
lidade dos fatores de Fama e French; 

- Exclusão das marcas/empresas pertencen-
tes aos seguintes países: Brasil, China, Colômbia, 
Coreia, India, Malásia, Rússia e Reino Unido, 
atendendo à disponibilidade dos fatores presen-
tes na página de French; 

As empresas da amostra encontram-se dis-
tribuídas por 13 países, conforme se apresenta na 
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tabela 1, das quais se destacam os EUA, Japão e 
Alemanha, com maior representação na amostra 
(51,5%, 14,6% e 7,9%, respetivamente) e a No-
ruega, Singapura e Austrália como sendo os pa-
íses menos representados (0,3%, 0,6% e 0,9%, 
respetivamente).

Considerando a classifi cação por indústria (de-
fi nida no Industry Classifi cation Benchmark (ICB) 
do FTSE Internacional), conforme identifi cado na 
tabela infra (2), verifi ca-se que os serviços de con-
sumo e tecnologia são os mais representados, com 
25,7% e 19,9%, respetivamente. Por outro lado, as 
matérias básicas (1,2%) e o petróleo e gás (5,6%) 
são os menos representativos da amostra.

Tabela 1: Composição da Amostra por País

Tabela 2: Composição da Amostra por Indústria
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Tabela 3: Esta� s� cas Descri� vas da Amostra

Tabela 4: Teste U Mann-Whitney ao prémio de risco dos dois grupos

*** nível de signifi cância de 1%; ** nível de signifi cância de 5%; * nível de signifi cância de 10%

Tabela 5: Es� mação do modelo com efeitos fi xos
Variável dependente: Prémio de Risco da Ação (Ri-Rf)

Na tabela 3 são 
apresentadas as es-
tatísticas descritivas 
(média, mediana, 
mínimo, máximo e 
desvio-padrão) para 
o prémio de risco das 
ações, considerando 
todas as empresas da 
amostra no período 
em análise.

Atendendo aos valores obtidos, verifi camos 
que as empresas da amostra com baixo ranking 
na BRANDFINANCE apresentam, em média, um 
maior prémio de risco face às empresas com eleva-
do ranking. 

A dispersão da rendibilidade (desvio de pa-
drão), face à média, é superior nas empresas com 
baixo ranking na BRANDFINANCE, o 
que evidencia uma maior disparidade 
nos valores obtidos relativos ao pré-
mio de risco das empresas com baixo 
ranking na BRANDFINANCE. 

Para testar se efetivamente a me-
diana do prémio de risco das empresas 
de elevado ranking é diferente das em-
presas de baixo ranking, foi efetuado o 
teste não paramétrico de Mann-Whit-
ney (cujos resultados se encontram na 
tabela infra), que compara a mediana 
do prémio de risco das subamostras consideradas 
(empresas com elevado e baixo ranking na BRAN-
DFINANCE). Os resultados da tabela 4 indicam, 
para um nível de signifi cância de 5%, que não po-

demos rejeitar a hipótese de que as medianas dos 
prémios de riscos dos dois grupos de empresas são 
iguais.
5. Apresentação e discussão dos resultados

A seleção do modelo de estimação mais ade-
quado foi efetuada atendendo ao teste F e ao teste 
de Breusch-Pagan, concluindo-se que o modelo 
com dados em painel, por efeitos fi xos, é o mais 
consistente para este estudo.

Os resultados obtidos permitem afi rmar que a 
rendibilidade anormal das ações das empresas com 
baixo ranking na BRANDFINANCE face ao mer-

cado é negativa e es-
tatisticamente sig-
nifi cativa, para um 
nível de signifi cân-
cia de 1%. Relativa-
mente às empresas 
de elevado ranking, 
verifi camos existir 
uma diferença ne-
gativa, estatistica-
mente signifi cativa, 
entre a rendibilida-
de anormal destas 
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empresas e as de baixo ranking. Podemos concluir 
que o valor da marca têm um impacto negativo na 
rendibilidade anormal. Tal conclusão é contrária 
ao esperado e à maioria dos estudos na área, po-
dendo resultar da utilização de uma metodologia 
diferente da considerada na literatura, em particu-
lar, pela aplicação de um mesmo período de esti-
mação e teste (a utilização de diferentes períodos 
de estimação e teste pode captar outras alterações 
para além das que se pretendem verifi car). No en-
tanto, esta conclusão corrobora os resultados de 
Johansson et al (2012).

O coefi ciente que mede a sensibilidade da 
rendibilidade das empresas de baixo ranking na 
BRANDFINANCE face às alterações da rendibi-
lidade de mercado é positivo e estatisticamente 
signifi cativo, para um nível de signifi cância de 1%. 
Este resultado indica que a rendibilidade das ações 
varia no mesmo sentido da rendibilidade de mer-
cado, mas em menor proporção. Atendendo aos 
resultados obtidos, verifi camos não existir uma di-
ferença estatisticamente signifi cativa entre o risco 
sistemático experienciado pelas empresas de eleva-
do face às de baixo ranking. 

Considerando a sensibilidade do prémio de 
risco das ações das empresas de baixo ranking na 
BRANDFINANCE, face a alterações do fator book-
-to-market os resultados apresentam um coefi cien-
te positivo e estatisticamente signifi cativo, para um 
nível de signifi cância de 5%. 

O coefi ciente que mede a alteração da sensibi-
lidade do prémio de risco das empresas de elevado 
ranking na BRANDFINANCE, relativamente ao 
fator dimensão, face às de baixo ranking é nega-
tivo e estatisticamente signifi cativo, para um nível 
de signifi cância de 1%. Tal sugere que, predomi-
nantemente, as empresas que compõem o grupo 
de empresas de baixo ranking são mais sensíveis 
ao fator dimensão.

6. Conclusões
A relação entre marca corporativa e a rendi-

bilidade das ações das empresas tem sido alvo de 
estudo ao longo dos anos. Atendendo à revisão de 
literatura efetuada, seria expectável que as empre-
sas com elevado ranking na BRANDFINANCE 
experienciassem uma rendibilidade anormal su-

perior e um menor risco sistemático quando com-
paradas com as empresas de baixo ranking. Para 
testar esta hipótese, construiu-se uma amostra de 
342 empresas, relativas a 21 países e 9 indústrias, 
para o período de 2007 a 2017, num total de 24.756 
observações.  

Os resultados obtidos não suportam a primei-
ra hipótese de investigação defi nida, de que as em-
presas com elevado ranking na BRANDFINANCE 
experienciam rendibilidades anormais superiores 
quando comparadas com as empresas de baixo 
ranking, sendo contrários ao esperado. Esta evi-
dência pode resultar do ajustamento dos preços 
das ações das empresas com elevado ranking ser 
instantâneo e pela utilização de uma metodologia 
diferente da considerada na literatura, em particu-
lar, pela aplicação de um mesmo período de esti-
mação e teste (a utilização de diferentes períodos 
de estimação e teste pode captar outras alterações 
para além das que se pretendem verifi car). 

Relativamente ao risco sistemático, os resulta-
dos evidenciam que não existe uma diferença, esta-
tisticamente signifi cativa, neste tipo de risco entre 
as empresas com elevado ranking na BRANDFI-
NANCE e as empresas com baixo ranking. 

Este estudo poderá ser analisado sob diversas 
outras perspetivas, nomeadamente, pela utilização 
de diferentes medidas de valorização de marca; pe-
la ampliação da amostra, considerando, por exem-
plo, empresas de mercados emergentes ou empre-
sas não classifi cadas em rankings de marca.
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Resumo: 
O artigo tem como objetivo principal analisar a 
infl uência entre a comunicação organizacional 
e a satisfação do cliente interno nas empresas, 
pretendendo-se assim estabelecer um parale-
lismo entre a Gestão de Recursos Humanos e o 
Marketing. Para tal, procedeu-se a um estudo 
quantitativo que tem como base as perceções de 
colaboradores de organizações, relativamente a 
um conjunto de variáveis, no contexto da orga-
nização de que fazem parte. Para testar as hipó-
teses utilizaram-se dados primários, recolhidos 
através de um questionário desenvolvido para a 
investigação, aos quais se aplicou análise fatorial 
e modelos de regressão linear múltipla e biva-
riada. Os resultados indicaram que existe uma 
infl uência signifi cativa entre as variáveis anali-
sadas, podendo afi rmar-se que a comunicação 
organizacional é determinante das variáveis cli-
ma organizacional, intenção de turnover, orien-
tação para o cliente e comunicação interpessoal 
que, por sua vez, também elas infl uenciam a sa-
tisfação do cliente interno.

Palavras-chave: gestão de recursos humanos, 
satisfação, marketing interno.

Abstract:
The main objective of this article is to analyse 
the infl uence between organizational communi-
cation and internal customer satisfaction in com-
panies, aiming to establish a parallelism between 
Human Resources Management and Marketing. 
For this, a quantitative study was carried out ba-
sed on the perceptions of employees of organi-
zations, regarding a set of variables, in the con-
text of the organization of which they are part. 
To test the hypotheses, we used primary data, 
collected through a questionnaire developed for 
the investigation, to which we applied factorial 
analysis and multiple and bivariate linear regres-
sion models. The results indicated that there is a 
signifi cant infl uence among the analysed varia-
bles, and it can be affi  rmed that organizational 
communication is determinant of the variables 
organizational climate, turnover intention, cus-
tomer orientation and interpersonal communi-
cation, which, in turn, also infl uence satisfaction 
of the internal customer.

Keywords: human resources management, 
marketing, satisfaction, internal marketing.
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Resumén: 
El artículo tiene como objetivo principal anali-
zar la infl uencia entre la comunicación organi-
zacional y la satisfacción del cliente interno en 
las empresas, pretendiendo así establecer un 
paralelismo entre la Gestión de Recursos Huma-
nos y el Marketing. Para ello, se procedió a un 
estudio cuantitativo que tiene como base las per-
cepciones de colaboradores de organizaciones, 
en relación con un conjunto de variables, en el 
contexto de la organización de que forman par-
te. Para probar las hipótesis se utilizaron datos 
primarios, recogidos a través de un cuestionario 
desarrollado para la investigación, a los cuales se 
aplicó análisis factorial y modelos de regresión li-
neal múltiple y bivariada. Los resultados indica-
ron que existe una infl uencia signifi cativa entre 
las variables analizadas, pudiéndose afi rmar que 
la comunicación organizacional es determinante 
de las variables clima organizacional, intención 
de turnover, orientación para el cliente y comu-
nicación interpersonal que, a su vez, también in-
fl uyen en la satisfacción del cliente interno.

Palabras-clave: gestión de recursos humanos, 
satisfacción, marketing interno

1andreia_r_estrela@hotmail.com - ESTG, Instituto Politécnico de 
Leiria
2jacinta.moreira@ipleiria.pt - ESTG, CIGS, Instituto Politécnico de 
Leiria

Résumé:
L’objectif principal de cet article est d’analyser 
l’infl uence entre la communication organisation-
nelle et la satisfaction client interne dans les en-
treprises, visant à établir un parallélisme entre la 
gestion des ressources humaines et le marketing. 
Pour cela, une étude quantitative a été réalisée 
sur la base des perceptions des salariés des orga-
nisations, sur un ensemble de variables, dans le 
contexte de l’organisation dont elles font partie. 
Pour tester les hypothèses, nous avons utilisé des 
données primaires, collectées à travers un ques-
tionnaire développé pour l’investigation, aux-
quelles nous avons appliqué l’analyse factorielle 
et les modèles de régression linéaire multiple et 
bivariée. Les résultats indiquent qu’il ya une in-
fl uence signifi cative entre les variables, on peut 
dire que la communication organisationnelle est 
déterminant des variables du climat organisatio-
nnel, l’intention de chiff re d’aff aires, l’orientation 
client et la communication interpersonnelle qui, 
à leur tour, ils infl uencent aussi la satisfaction du 
client interne.

Mots-clés: gestion des ressources humaines, 
satisfaction, marketing interne.
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Introdução 
A globalização propiciou o surgimento de 

clientes mais exigentes e mercados mais com-
petitivos. Tornou-se fulcral que as organizações 
começassem a ser mais assertivas nas questões 
relacionadas com o trabalho, com os seus custos 
e com os relacionamentos internos e externos à 
organização (Santos, 2004). Percebeu-se que as 
pessoas são o bem mais precioso das organiza-
ções e, como tal, a Gestão de Recursos Humanos 
tornou-se indispensável neste contexto dado que 
o cliente interno é o fator que permite a competi-
tividade organizacional (Freitas, Souza, Teixeira 
& Jabbour, 2013), revelando-se um elemento di-
ferenciador (Bohnenberger, 2005).

Fazendo face a este novo paradigma, a Ges-
tão de Recursos Humanos passou a focar-se em 
estratégias que fi zessem com que cada colabo-
rador tornasse a organização diferenciadora 
das suas concorrentes. A Gestão de Recursos 
Humanos deixa de estar apenas voltada para o 
interior da organização, passando a estar igual-
mente atenta às questões relacionadas com as 
nuances do Marketing, mais concretamente com 
as oportunidades e ameaças existentes (Lindon, 
Lendrevie, Rodrigues, Lévi & Dionísio, 2011). Pe-
rante este ambiente vivido pelas organizações, a 
junção do Marketing e da Gestão de Recursos 
Humanos torna-se fundamental para alcançar 
a satisfação dos clientes quer internos, quer ex-
ternos, tornando-se assim vital a eliminação de 
paradigmas e barreiras entre estas duas áreas 
(Bohnenberger, 2005).

Dado que o tempo despendido numa orga-
nização dedicado a comportamentos comunica-
tivos ocupa, por estimativa, entre 50 a 80% do 
tempo total, a comunicação revela-se assim um 
indicador fi ável para a compreensão do funcio-
namento das organizações (Giri & Pavan Kumar, 
2010). É nesta ótica que é abordada a comunica-
ção organizacional como elemento fulcral deste 
artigo.

Por sua vez, a satisfação dos clientes internos 
é determinada pela comunicação organizacional, 
já que a perceção de um colaborador no que diz 
respeito ao estilo comunicacional, credibilidade 
e conteúdo do que transmitem os seus superio-

res, bem como o sistema de comunicação orga-
nizacional, infl uencia a sua satisfação (Giri & Pa-
van Kumar, 2010).

Relativamente à estrutura do trabalho consi-
dera-se o seguinte: no ponto seguinte efetua-se a 
revisão de literatura sobre a temática da conver-
gência entre a Gestão de Recursos Humanos e o 
Marketing, bem como os fatores determinantes 
da comunicação organizacional infl uenciadores 
da satisfação do cliente interno; posteriormente 
defi ne-se o tipo de estudo, apresenta-se o modelo 
conceptual, formulam-se as hipóteses a testar e 
defi ne-se a população, método de recolha de da-
dos e amostra; no ponto correspondente à análi-
se de dados efetua-se o estudo dos dados obtidos, 
de modo a determinar a infl uência dos fatores 
determinantes da comunicação organizacional 
relativamente à satisfação do cliente interno. No 
último ponto apresentam-se as considerações fi -
nais.

1. Revisão de Literatura
Nas últimas décadas do Séc. XX verifi cou-se 

um crescimento substancial na atividade terciá-
ria nos países desenvolvidos. Neste contexto, em-
presas e universidades começaram a debruçar-
-se sobre a qualidade na prestação de serviços, 
nascendo daqui o conceito de Marketing Interno 
(Sousa & Rodrigues, 2014) em que os gestores e 
colaboradores, enquanto parceiros no que con-
cerne à concretização das metas traçadas pela 
organização, são elementos centrais no novo pa-
radigma (Conceição, 2012). Consideram-se duas 
abordagens fundamentais de Marketing Interno: 
a perspetiva do Marketing orientado para a orga-
nização no seu todo e o enfoque no conjunto das 
ações de Marketing direcionadas para os colabo-
radores, ou seja, no público interno, por forma a 
conseguir obter o comprometimento do cliente 
interno e a satisfação dos objetivos organizacio-
nais. (Almeida, Souza & Mello, 2010).

Embora o Marketing Interno mostre ser uma 
parte crucial no bom funcionamento de uma 
organização, encontra frequentemente obstá-
culos, nomeadamente o facto de não conseguir 
compensar fatores como a falta de formação dos 
colaboradores ou outros problemas na Gestão 
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dos Recursos Humanos (Rafi q & Ahmed, 1993). 
Como tal, o Marketing Interno deve integrar 
procedimentos relacionados com as áreas de 
recursos humanos, gestão estratégica, relações 
interpessoais ao nível dos elementos que cola-
boram com a organização, gestão da qualidade e 
desenvolvimento organizacional, para que seja 
possível satisfazer as necessidades dos colabora-
dores (Sousa & Rodrigues, 2014). É igualmente 
fundamental que as organizações comuniquem 
com os seus diversos públicos de forma efi ciente 
e efi caz, já que estes têm um papel crucial na co-
municação e promoção organizacional (Almei-
da et al., 2010). Tal deve-se ao facto da comuni-
cação deter um papel moderador e conciliador 
no que concerne aos vários departamentos e os 
vários stakeholders que integram a organização 
(Zanluchi, Damacena & Petroll, 2006).

Nos primórdios da Gestão de Recursos Hu-
manos, idealizada enquanto mero departamen-
to de pessoal, a conceção era de que os empre-
gados deveriam apenas obedecer ao seu chefe e 
executar as tarefas que lhes eram inerentes (So-
vienski & Stigar, 2008). Com a globalização, que 
fez surgir clientes mais exigentes e mercados 
mais competitivos, tornou-se fundamental que 
as organizações começassem a ter focos maiores 
nas questões relacionadas com o trabalho, com 
os seus custos e com os relacionamentos, quer 
internos, quer externos à organização (Santos, 
2004).

A Gestão de Recursos Humanos tornou-
-se assim indispensável neste contexto, dada a 
valorização atribuída ao cliente interno - deno-
minado como o bem mais precioso de qualquer 
organização - como fator que permite a compe-
titividade organizacional (Freitas et al., 2013). 
Esta caracterização do indivíduo, como sendo o 
bem mais precioso da organização, é denomina-
da como capital humano ou intelectual. Deu-se 
então uma mudança de perspetiva, uma vez que 
a fl exibilidade na postura dos cargos mais altos 
e a implementação e incentivo de bons relacio-
namentos se mostram essenciais (Almeida, Tei-
xeira e Martinelli, 1993).

A Gestão de Recursos Humanos tem um ca-
rácter multidisciplinar, envolvendo-se em várias 

áreas de conhecimento, que estão igualmente 
expostas à evolução e à mudança, contribuindo 
para a modernização organizacional na sua to-
talidade. Para tal, esta deve estar alinhada com 
a estratégia negocial e organizacional, promo-
vendo o empenho coletivo como forma de obter 
ganhos para a organização (Almeida et al., 1993; 
Maier & Cruz, 2014). Este tipo de gestão permiti-
rá assim infl uenciar comportamentos e atitudes 
com vista ao alcance de resultados (Neves & Gon-
çalves, 2009).

No ambiente competitivo em que as empre-
sas estão inseridas, é essencial que se procurem 
soluções que permitam às organizações serem 
competitivamente sustentáveis. Neste sentido, 
percebeu-se que uma das soluções essenciais é 
o foco no cliente interno, identifi cando-o como 
elemento diferenciador (Bohnenberger, 2005).

A ideia de cliente interno signifi ca que ca-
da colaborador é tanto um fornecedor como um 
cliente para a organização, pelo que o ambien-
te de trabalho organizacional pode ser pensado 
como uma série de transações entre clientes e 
fornecedores (Rafi q & Ahmed, 1993). O cliente 
está no interior da organização e, neste sentido, 
é um facto que os colaboradores são os clientes 
internos da empresa e os produtos internos são 
as atividades que estes executam, devendo estas 
satisfazer as suas necessidades e anseios, inde-
pendentemente se o colaborador faz parte de 
uma empresa pública ou privada (Mainardes & 
Cerqueira, 2015). 

As transações que ocorrem entre um colabo-
rador e o seu superior hierárquico não são menos 
reais que as transações entre um consumidor e 
uma empresa. A diferença reside no facto dos 
primeiros transacionarem recursos humanos e 
os últimos bens e serviços. No fundo, os cola-
boradores representam um mercado primário 
interno para a organização, onde se verifi ca que 
a vantagem competitiva no mercado vai para as 
organizações que sejam capazes de fornecer um 
serviço adequado aos seus clientes, quer inter-
nos como externos (Hales, 1994). Desta forma, 
tal como a satisfação do cliente externo é posi-
tiva para a empresa, pode assim referir-se que a 
atração e retenção dos colaboradores gera uma 
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vantagem competitiva para qualquer organiza-
ção (Mainardes & Cerqueira, 2015), onde cada 
pessoa que trabalha na organização é designada 
por colaborador e não trabalhador (Lindon et al., 
2011).

É neste novo paradigma que assenta a Ges-
tão de Recursos Humanos: uma gestão que faz 
com que cada colaborador torne a organização 
diferenciadora das demais e ajude a criar a iden-
tidade empresarial, através do seu contributo 
individual para o desenvolvimento da empresa. 
Assim, a Gestão de Recursos Humanos deixa de 
se centrar apenas no mundo interior da organi-
zação, estando também atenta às questões do 
Marketing, nomeadamente nas oportunidades e 
ameaças que determinarão a sua praticabilidade 
(Lindon et al., 2011).

Num prisma de foco na orientação global da 
organização, surge o Marketing Interno que, sen-
do composto pela gestão estratégica, pela cultura 
organizacional, pelos recursos humanos, pelo ca-
pital intelectual e pela reputação organizacional, 
propiciará o alcance dos objetivos de cada orga-
nização (Lindon et al., 2011), sobretudo através 
da motivação dos colaboradores, pois este auxilia 
na atração e retenção do cliente interno (Azêdo 
& Alves, 2013).

O foco do Marketing deixou assim de ser 
apenas o cliente externo, passando a ser também 
o cliente interno. Só organizações diferenciado-
ras e capazes de responder às exigências do mer-
cado, são capazes de sobreviver e é aqui que se 
denota a importância do Marketing Interno na 
empresa, já que vai permitir que se crie uma cul-
tura organizacional focada no cliente, resiliência 
e um espírito corporativo no que concerne aos 
projetos empresariais (Lindon et al., 2011). Por 
exemplo, as comunicações promocionais podem 
ser desenvolvidas em cooperação com os colabo-
radores ou mesmo testadas entre colaboradores 
de forma a consciencializá-los (Hales, 1994). 
É neste sentido que se realça a importância da 
convergência da Gestão de Recursos Humanos e 
do Marketing, já que a utilização dos conceitos e 
métodos tradicionais de Gestão de Recursos Hu-
manos por si só, não conseguiriam dar resposta 
a este mercado globalizado e exigente, sendo es-

sencial a aplicação das ferramentas de Marketing 
Interno em todas as organizações (Lindon et al., 
2011). Assim, pode-se dizer que o Marketing In-
terno é uma forma de Gestão Estratégica de Re-
cursos Humanos numa vertente voltada para o 
Marketing (Bohnenberger, 2005). 

De acordo com a perspetiva apresentada, o 
sucesso organizacional dependerá assim de co-
laboradores motivados, com perfi l de competên-
cias preparado para responder às necessidades e 
exigências do futuro e com altos níveis de perfor-
mance (Lindon et al., 2011), pelo que é muito im-
portante o investimento no capital humano por 
parte das empresas, uma vez que são as pessoas 
que promovem o sucesso e a diferenciação or-
ganizacional. Assim, um dos principais desafi os 
organizacionais passa justamente pela retenção 
e preparação das pessoas que permitirão que a 
empresa atinja os resultados, através da identi-
fi cação das competências que levarão ao sucesso 
a médio e longo prazo. Portanto, torna-se crucial 
que as organizações identifi quem as competên-
cias mais valiosas e os seus gaps, uma vez que 
pessoas com um perfi l de competências adequa-
do, conseguem ser diferenciadoras e contribuem 
para o alcance das metas e resultados pretendi-
dos (Ceitil, 2016).

Do cruzamento entre Gestão de Recursos 
Humanos e Marketing Interno ressaltam dife-
rentes aspetos que são necessários aprofundar, 
nomeadamente: comunicação organizacional, 
clima organizacional, intenção de turnover, 
orientação para o cliente, comunicação interpes-
soal e satisfação do cliente interno.

No início do Século XX, nos Estados Unidos 
da América, através da relação entre as áreas de 
Administração, Relações Públicas e Marketing, 
surgiu a comunicação organizacional que está 
associada a uma grande variedade de profi ssões e 
competências. Mais tarde, após a Segunda Guer-
ra Mundial, a temática da comunicação organi-
zacional começou a ser abordada também na Eu-
ropa (D’Almeida & Andonova, 2008). Em pleno 
Século XXI, considera-se que esta comunicação 
tem que ser impreterivelmente mais consisten-
te, especializada e interativa, forma a conseguir 
abarcar os seus públicos mais diversos (Gonçal-



28
BrandTrends Journal OUTUBRO/2018

28
ARTIGO

ves & Filho, 2014).
A comunicação organizacional é uma variá-

vel teórica que mede o nível da transmissão de 
informação entre colaboradores relativamente 
ao local de trabalho e ao trabalho em si. Este ti-
po de comunicação ocorre dentro de um sistema 
social composto por grupos interdependentes 
que tentam atingir objetivos comuns. Hoje em 
dia, cada vez mais colaboradores consideram a 
comunicação uma parte crucial do seu trabalho 
(Giri & Pavan Kumar, 2010). Além disso, as al-
terações tecnológicas associadas à comunicação 
têm contribuído para uma transformação tanto 
do emprego como da estrutura organizacional. 
Por estas razões, as práticas e tecnologias co-
municacionais têm-se tornado cada vez mais 
importantes em quase todas as organizações, 
representando o fator principal naquelas cujo 
conhecimento é a base de trabalho (Giri & Pavan 
Kumar, 2010).

É fundamental que se perceba que a comu-
nicação tem um papel primordial em qualquer 
organização, na medida em que atua de forma 
direcionada para os seguintes três tipos de clien-
tes: os clientes internos, os clientes externos e a 
assessoria de imprensa. Seguindo esta linha de 
pensamento, facilmente se percebe a verdadei-
ra importância da comunicação organizacional 
para a identidade e cultura da organização, uma 
vez que serve de elo de ligação entre a própria or-
ganização e os seus públicos internos e externos 
(Costa, 2008).

É um facto que a comunicação organiza-
cional é vital para qualquer organização, já que 
funciona como elemento fundamental de con-
vergência entre o mercado e a comunidade (Cos-
ta, 2008). Contudo, uma vez que um elemento 
pertencente a uma determinada categoria de 
stakeholders pode transitar para outra categoria 
de stakeholders, é fundamental que a comunica-
ção organizacional seja coesa e unifi cada, de for-
ma a adaptar-se a todos os tipos de stakeholders 
de uma forma coerente e persuasiva (Gonçalves 
& Filho, 2014).

A satisfação no trabalho tem sido um fator 
associado à comunicação organizacional, na 
medida em que quanto mais participativo for o 

cliente interno, mais satisfeito estará. Neste sen-
tido, para que seja possível a organização ter um 
grupo de trabalhadores motivado e defensor da 
imagem corporativa, é importante que se elabo-
re uma estratégia comunicacional efi caz (Flores, 
2000), funcionando de forma semelhante ao sis-
tema circulatório do corpo humano, e por isso 
essencial para a sobrevivência de qualquer orga-
nização (Costa, 2008).

Por sua vez, o clima organizacional tem-
-se mostrado uma variável de relevo no que con-
cerne ao campo investigativo do comportamento 
organizacional, na medida em que se relacio-
na com as perceções dos colaboradores no seio 
organizacional, estando, por isso, diretamente 
relacionado com os aspetos de comportamento 
humano nas organizações (Menezes & Gomes, 
2010). No entanto, a sua defi nição continua a 
revelar-se por parte dos investigadores como 
algo que não reúne consenso (Calado & Sousa, 
1993). Tal deriva das várias metodologias aplica-
das e das várias teorias apontadas e que são, por 
si só, incompatíveis entre elas (Puente-Palacios, 
2002), uma vez que a concetualização do cons-
tructo varia entre perceções, descrições, aspetos 
organizacionais, interpretações, condutas, dis-
posições, sentimentos, focos no indivíduo, focos 
no grupo e outros aspetos voltados para a orga-
nização (Calado & Sousa, 1993).

Segundo o estudo de Muchinsky (1977), os 
colaboradores que à partida têm sentimentos 
positivos relativamente à comunicação dentro 
da organização, também nutrem sentimentos 
positivos relativamente ao ambiente psicológico 
no local de trabalho, à gestão no geral e à forma 
como os próprios clientes internos se identifi cam 
com a organização.

Num outro patamar surge a intenção de 
turnover, em muito relacionada com o co-
nhecimento organizacional. O conhecimento 
é primordial, tornando-se parte do capital da 
empresa, o que torna a retenção das pessoas na 
organização um elemento fundamental para que 
seja possível o aumento da competitividade or-
ganizacional (Pinheiro & Souza, 2013; Silva et al., 
2014). Neste sentido, os colaboradores são a cha-
ve da evolução e desenvolvimento de qualquer 
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organização e é através deles que é impulsionado 
o sucesso (Pavanello & Jaeger, 2016), pelo que é 
notória a necessidade de reter as pessoas fazen-
do uma gestão efi caz das intenções de turnover 
(Santos, 2012), mantendo os colaboradores com 
perfi s intervenientes, responsáveis, envolvidos e 
conscientes, alinhados com os objetivos organi-
zacionais (Costa, Moraes & Cançado, 2008).

A intenção de turnover consiste num desejo 
por parte do colaborador associado à pretensão 
de sair da organização num futuro próximo (Sil-
va et al., 2014), defi nindo-se enquanto “movi-
mentação de pessoas entre uma organização e o 
seu ambiente, sendo que essas movimentações 
são caracterizadas e defi nidas pelo volume de 
pessoas que ingressam e saem da organização” 
(Pavanello & Jaeger, 2016, p. 71).

Quando existe um elevado índice de turno-
ver, tal indica que a organização necessita de me-
lhorias (Medeiros, Alves & Ribeiro, 2012). Neste 
âmbito cabe realçar que o investimento das orga-
nizações no seu cliente interno, nomeadamente 
em formações, desenvolvimento, manutenção e 
retenção e, depois da saída do colaborador, o que 
é investido na sua substituição, bem como as al-
tas taxas de absentismo que se refl etem quando 
existe insatisfação dos colaboradores, tornam o 
aumento da intenção de turnover um fator de 
aumento de custos desnecessários e prejudiciais 
para as empresas (Medeiros et al., 2012; Santos, 
2012). Para além do fator satisfação, e embora se-
ja esta a variável mais diretamente ligada com a 
intenção de turnover, o cliente interno é infl uen-
ciado no que diz respeito ao seu comportamento 
por uma série de outras variáveis relevantes co-
mo, por exemplo, a sua vida pessoal (Medeiros 
et al., 2012).

A este propósito, não é surpresa que a co-
municação tem um impacto signifi cativo no 
compromisso dos colaboradores com a organi-
zação. Como tal, as empresas devem certifi car-
-se que existe uma comunicação efi ciente com os 
seus colaboradores e desenvolver o compromis-
so, de forma a diminuir a intenção de turnover. 
Quando a comunicação dentro da empresa tem 
qualidade, a satisfação no trabalho é reforçada, 
aumentando a qualidade do trabalho e diminuin-

do a vontade de abandonar a empresa (Brien, 
Thomas & Hussein, 2015). Colaboradores que se 
encontram mais satisfeitos com a qualidade da 
informação reportada pelos seus colegas revelam 
ter menos probabilidade de sair voluntariamen-
te do posto de trabalho. Fatores como o feedba-
ck pessoal, a comunicação dos líderes e o clima 
comunicacional foram identifi cados como ante-
cedentes signifi cativos da intenção de turnover 
(Allen, 1996; Mustamil, Yazdi, Syeh & Ali, 2014).

Atendendo agora à orientação para o 
cliente, esta veio permitir a inserção do concei-
to de Marketing na organização, propiciando o 
conhecimento e a disseminação da informação 
sobre os consumidores, o que possibilita identi-
fi car necessidades e oferecer ao público um valor 
superior (Révillion, 2013), direcionando a área 
de atuação do negócio para o cliente de acordo 
com o mercado em que a organização atua (Sen-
ra, 2015).

O cliente interno deve estar sempre orienta-
do para o cliente externo e, só com uma cultura 
organizacional construída neste sentido, se torna 
possível a convergência do Marketing, da Gestão 
de Recursos Humanos e da Comunicação (Coda 
et al., 2007). O cliente interno transmite no seu 
comportamento as estratégias defi nidas na orga-
nização no que diz respeito à orientação para o 
cliente externo. De uma forma mais concreta, o 
cliente externo expõe os seus desejos e necessi-
dades e o cliente interno, enquanto elemento or-
ganizacional orientado para o cliente, procede de 
forma a satisfazer o que aquele pretende (Senra, 
2015). Quanto maior a orientação para o cliente, 
maior a satisfação. Contudo, toda a organização 
deve estar imbuída desta perspetiva sendo dado 
o exemplo também pelos cargos mais altos (Ré-
villion, 2013).

Para além da importância da cultura orga-
nizacional na orientação para o cliente, é de re-
levar que a criação e disponibilização de valor 
para o cliente é também um fator de vantagem 
competitiva para a organização numa ótica de ca-
deia de valor, não descurando a parte estratégica 
também ela agregada à construção do Marketing 
(Coda et al., 2007). Esta criação de valor para o 
cliente é abordada numa perspetiva de relações 
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criadas com intuito de longo-prazo e numa con-
fi guração relacional do tipo ganhar-ganhar, em 
que organização e cliente obtêm ganhos signifi ca-
tivos. O intuito do cliente será obter maior valor, 
preços competitivos, comunicação efi ciente e efi -
caz, bem como o maior conforto possível. Quanto 
maior a relação custo-benefício (diferença entre 
o benefício adquirido e o custo suportado) maior 
a satisfação do cliente (Cobra & Brezzo, 2010).

O papel da comunicação organizacional é 
fundamental na ótica de orientação para o clien-
te, uma vez que permite que as organizações 
transformem a estratégia em ação. É essencial 
que a estratégia comunicacional seja concebi-
da com foco no cliente interno e externo tendo 
em consideração a dinâmica e comportamento 
organizacional, o clima organizacional, a cultu-
ra da organização e a construção da confi ança, 
permitindo a difusão clara e objetiva de todas 
as regras e princípios que orientam a organiza-
ção (Coda et al., 2007). Quanto maior o foco no 
cliente, maior a capacidade da organização ge-
rar estratégias competitivas e persuasivas que 
lhes permita responder às necessidades voláteis 
e evolutivas dos clientes (Révillion, 2013). Es-
tudos realizados por Donavan, Brown & Mowen 
(2004) revelam que a orientação para o cliente 
infl uencia positivamente a satisfação no traba-
lho, o compromisso e a performance dos cola-
boradores. 

A comunicação está inerente à nossa socie-
dade, faz parte da vida pessoal e profi ssional de 
cada ser humano e permite que as pessoas es-
tabeleçam entendimentos e soluções para o al-
cance de determinados objetivos. Esta comuni-
cação divide-se em quatro níveis: comunicação 
intrapessoal, comunicação de grupos pequenos, 
comunicação multigrupos e comunicação inter-
pessoal (Wels, 2005). O último nível de comu-
nicação referido (interpessoal) será o foco deste 
ponto.

A comunicação interpessoal consiste 
no estabelecimento contínuo de relações en-
tre os indivíduos (Fisher & Adams, 2010) e é 
intrínseca a outras vertentes comunicacionais 
importantes como é a comunicação interna (as-
cendente, descendente, horizontal e lateral), a 

comunicação de marketing (vertente voltada 
para o Marketing) e a comunicação institucional 
(Relações Públicas). Estão inerentes à comuni-
cação interpessoal nas empresas uma variedade 
de premissas fundamentais para compreensão 
do constructo. Neste âmbito, e fazendo referên-
cia a essas mesmas premissas, é verifi cável que 
este tipo de comunicação se dá entre duas pes-
soas em todas as formas, canais, graus de pro-
fundidade, intensidade e tempo, numa ótica de 
transmissão de mensagens e feedbacks. Ocorre 
em qualquer local, desde que abrangido pelo 
horário laboral e envolve todas as motivações 
decorrentes do âmbito organizacional (Filho, 
2009). Para o alcance do sucesso organizacio-
nal, são essenciais os relacionamentos interpes-
soais sob a ótica da comunicação interpessoal 
nas suas mais variadas formas: comunicação 
formal e informal, bem como a comunicação 
feita em sentido ascendente, descendente, ho-
rizontal e lateral (Póvoa, 2009). 

Existe todo um processo sistémico nas or-
ganizações no que concerne à comunicação in-
terpessoal. Através do fl uxo, o colaborador pre-
tende transmitir determinado conteúdo que, 
conforme o conhecimento que tem do destina-
tário, procura estabelecer rapport com este, so-
frendo infl uência do ambiente quer interno (ori-
gem, país, zona geográfi ca, nível hierárquico, 
situação fi nanceira, cultura, formação, conheci-
mento do tema pelas duas partes, habilidades, 
inteligência, experiências, hábitos e momentos), 
quer externo (a empresa, o clima e cultura orga-
nizacionais, o país, o mercado e todos os aspetos 
que fazem parte da organização e estão relacio-
nados com a comunicação) (Filho, 2009). É im-
portante salientar que, neste âmbito, o rapport 
permite a abertura dos canais comunicacionais 
fazendo com que o recetor da mensagem tenha 
acesso à qualidade das informações transmiti-
das, proporcionando um clima de confi ança es-
tabelecido entre o emissor e o recetor (Bertuol 
& Neves, 2008). O emissor prepara a mensagem 
e, através dos canais escolhidos, fá-la chegar ao 
destino. Consequentemente, o recetor recebe a 
mensagem, interpreta-a e através dos conheci-
mentos que tem do seu conteúdo e do seu emis-
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sor, retém o que acha necessário e prepara o seu 
feedback de acordo com o seu ambiente interno 
e externo. A partir deste momento, todo o pro-
cesso é repetido da mesma forma, trocando-se o 
emissor e o recetor da mensagem (Filho, 2009).

No que concerne à satisfação no local 
de trabalho associada à comunicação inter-
pessoal, verifi ca-se que há uma série de estra-
tégias que podem ser implementadas para que 
esta aumente. Uma das estratégias consiste no 
aumento da qualidade do líder, uma vez que a 
satisfação tende a ser superior entre aqueles que 
acreditam que os seus superiores são competen-
tes, que os tratam com respeito e têm os interes-
ses do colaborador como foco. Similarmente, a 
satisfação aumenta também quando os colabo-
radores acreditam que existe uma “linha aberta” 
de comunicação entre si e os seus superiores. 
O aconselhamento dos funcionários é também 
um fator importante, uma vez que permite que 
os colaboradores trabalhem no que é mais ade-
quando para si (Awad & Alhashemi, 2012).

A satisfação do cliente interno é uma das 
áreas mais investigadas devido à sua repercus-
são na vida tanto do indivíduo como da orga-
nização, sendo este constructo alvo de estudo 
desde os anos 20 do século XX até aos dias de 
hoje (Martinez & Paraguay, 2003).

Para Locke (1969), a satisfação no trabalho 
proporciona uma sensação de bem-estar que, 
por sua vez, é causada pela felicidade do cliente 
interno derivada do seu trabalho na organização 
onde se insere. Esta satisfação no trabalho, co-
mo estado emocional que é, pode expressar-se 
de duas formas: por meio da felicidade (satisfa-
ção) ou por meio da infelicidade (insatisfação).

A satisfação no trabalho é variável de indi-
víduo para indivíduo e é causada por eventos e 
condições do trabalho e por agentes do trabalho. 
Assim, os fatores como as tarefas atribuídas ao 
colaborador, a sua remuneração, a promoção, 
as condições laborais, o clima organizacional e 
o reconhecimento infl uenciam a satisfação no 
trabalho, da mesma forma que os stakeholders 
e a própria organização infl uenciam a satisfação 
do cliente interno (Marqueze & Moreno, 2005). 

Contudo, não se pode descurar a relevância 

evidente da comunicação na satisfação do cliente 
interno, uma vez que os estilos comunicacionais 
utilizados, o conteúdo da mensagem do líder e 
a sua credibilidade vão afetar positivamente ou 
negativamente a satisfação laboral. No âmbito 
desta perspetiva, Neves & Einenberger (2012) 
referem que quando os clientes internos têm 
uma comunicação aberta com os seus superio-
res hierárquicos, tornam-se mais predispostos a 
construir relações laborais efi cazes com as che-
fi as, identifi cam-se com a organização, aumen-
tam os seus níveis de performance e ajudam a 
promover a efi cácia organizacional.

2. Metodologia 
Neste ponto apresenta-se a metodologia que 

integra a defi nição e fundamentação do estudo, 
indicação do modelo concetual e das hipóteses 
de estudo, a defi nição do método de recolha de 
informação e amostra.

2.1. Tipo de estudo, modelo conceptual e 
hipóteses

O presente estudo, de caráter conclusivo, 
tem uma abordagem quantitativa e está enqua-
drado no âmbito de um estudo descritivo. No 
que diz respeito à recolha dos dados, o estudo 
considera-se transversal (Malhotra, 2010; Viei-
ra, Castro & Junior 2010).

Tendo este estudo o objetivo de analisar a 
infl uência da comunicação organizacional na sa-
tisfação do cliente interno, tomou-se em consi-
deração as variáveis dependentes denominadas 
não só pela satisfação do cliente interno como 
pelo clima organizacional, intenção de turnover, 
orientação para o cliente e comunicação inter-
pessoal. Contudo, no que concerne às variáveis 
independentes, a variável independente é tanto 
a comunicação organizacional como, simulta-
neamente, também as variáveis dependentes já 
referidas uma vez que também elas se tornam 
variáveis independentes na medida em que são 
infl uenciadas pela comunicação organizacional 
ao mesmo tempo que infl uenciam a satisfação 
do cliente interno (Fortin, 1999). Apresenta-se 
de seguida o modelo:
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Segundo o estudo Organizational Com-
munication: Relationships to Organizational 
Climate and Job Satisfaction, elaborado por 
Muchinsky (1977), existem correlações entre 
as diversas dimensões da comunicação organi-
zacional e do clima organizacional, sendo que 
a relação da satisfação com a comunicação e a 
confi ança revelaram as correlações mais fortes 
com as diferentes dimensões do clima organi-
zacional, nomeadamente com a estrutura or-
ganizacional, a identifi cação organizacional, o 
ambiente interpessoal e a afetividade perante a 
gestão da empresa. De acordo com o exposto, 
defi ne-se a seguinte hipótese:

H1 – A comunicação organizacional infl uen-
cia positivamente o clima organizacional

Quando a comunicação dentro da empresa 
tem qualidade, a satisfação no trabalho é refor-
çada, aumentando a qualidade do trabalho e 
diminuindo a vontade de abandonar a empresa 
(Brien et al., 2015; Mohamad, 2008). Colabora-
dores que se encontram mais satisfeitos com a 
qualidade da informação reportada pelos seus 
colegas mostram ter menos probabilidade de 
sair voluntariamente do posto de trabalho. Um 
estudo realizado por Allen (1996) relaciona a co-
municação com a intenção de turnover, revelan-
do que a hipótese por si estudada de que existia 
infl uência da comunicação organizacional na in-
tenção de turnover foi verifi cada. Também Mo-

hamad (2008), que estudou os efeitos da comu-
nicação no caso concreto de um hotel na Malásia 
reitera aos resultados obtidos por Allen (1996). 
De acordo com os dados apresentados, enuncia-
-se a seguinte hipótese:

H2 – A comunicação organizacional infl uen-
cia negativamente a intenção de turnover

O papel da comunicação organizacional é 
fundamental na ótica de orientação para o clien-
te, uma vez que permite que as organizações 
transformem a estratégia em ação. É fundamen-
tal que a estratégia comunicacional seja conce-
bida com foco no cliente interno e externo tendo 
em consideração a dinâmica e o comportamento 
organizacional, o clima organizacional, a cultu-
ra da organização e a construção da confi ança, 
permitindo a difusão clara e objetiva de todas as 
regras e princípios que orientam a organização 
(Coda et. al., 2007). Resultados obtidos por Wa-
genheim & Rood (2010), num estudo cujo obje-
tivo era determinar a relação entre a comunica-
ção organizacional e a orientação para o cliente, 
revelaram-se inconclusivos uma vez que não foi 
possível provar que uma maior satisfação dos 
colaboradores com a comunicação organizacio-
nal aumenta a orientação para o cliente, devido 
à falta de signifi cância estatística. Perante esta 
concetualização e contextualização, enuncia-se a 
seguinte hipótese:

H3 – A comunicação organizacional infl uen-
cia positivamente a orientação para o cliente

O fortalecimento de laços comunicacionais 
aumenta as relações interpessoais, como tal, as 
organizações devem agir no sentido de melhorar 
a comunicação entre colaboradores e superiores. 
Consequentemente, tal estratégia leva a uma or-
ganização mais saudável, aumenta a satisfação, o 
compromisso e a lealdade entre colaboradores. O 
aumento da fl exibilidade e cooperação aumenta 
a necessidade de uma comunicação efi caz, uma 
vez que promove a união dos vários colaborado-
res na execução das tarefas (Awad & Alhashemi, 
2012). Por sua vez, quando uma empresa tem 

Figura 1 - Modelo Concetual - Elaboração Própria
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fraca qualidade comunicacional, existe um im-
pacto na comunicação interpessoal pois surgem 
barreiras que impedem a clareza e a objetividade 
da informação transmitida de uma pessoa para 
outra (Hedler, Silva, Alonso, Campos, & Carmo, 
2015). Daqui resulta ser fundamental que a co-
municação nas organizações se torne horizonta-
lizada e que promova o diálogo, já que só assim 
é possível a existência de uma boa comunicação 
interpessoal, promovendo a exposição e partilha 
de ideias, de objetivos, de receios e de expetativas 
(Novelli, Moura & Curvello, 2013). Os colabora-
dores que à partida têm sentimentos positivos 
relativamente à comunicação dentro da orga-
nização, também nutrem sentimentos positivos 
relativamente ao ambiente psicológico no local 
de trabalho, à gestão no geral e à forma como os 
próprios clientes internos se identifi cam com a 
organização (Muchinsky, 1977). Neste sentido, 
as organizações devem aplicar estratégias co-
municacionais que promovam o relacionamento 
humano, que fortaleçam os canais de comunica-
ção e que fomentem a partilha de conhecimentos 
(Novelli et al., 2013). Perante estes dados enun-
cia-se a seguinte hipótese:

H4 – A comunicação organizacional infl uen-
cia positivamente a comunicação interpessoal

A satisfação é uma variável afetiva e consiste 
na avaliação positiva ou negativa do ambiente. O 
clima organizacional é uma variável cognitiva e 
consiste na perspetiva, na relação da ausência/
presença dos aspetos relacionados com o am-
biente, bem como a sua adequação, ou seja, nu-
ma perceção mais racional e menos emocional 
(Martins et al., 2004). O clima organizacional 
infl uencia tanto negativamente como positiva-
mente os clientes internos, os clientes externos 
e a própria organização, funcionando como um 
medidor dos níveis de satisfação ou insatisfação 
dos colaboradores da empresa (Bispo, 2006). 
No estudo de Rahimic (2013), que consistia na 
avaliação da infl uência do clima organizacional 
na satisfação no trabalho, verifi cou-se que o grau 
de infl uência da primeira na satisfação corres-
pondia a 86.6%. Como tal, o autor infere que a 

grande maioria das variações no nível de satisfa-
ção dos colaboradores está associada a variações 
no clima organizacional. Já Jyoti (2013), no seu 
estudo sobre o impacto do clima organizacional 
na satisfação no trabalho, obteve um valor de R2 
ajustado de 0.692, comprovando assim a forte 
associação linear entre ambas as variáveis. Neste 
contexto, enuncia-se a seguinte hipótese:

H5 – O clima organizacional infl uencia posi-
tivamente a satisfação do cliente interno

As variáveis organizacionais, ambientais e 
individuais têm impacto nas perceções do cola-
borador no que concerne às expectativas relacio-
nadas com o seu cargo e com o mercado laboral, 
numa ótica de perspetiva de melhoria ao nível 
profi ssional tanto dentro como fora da organi-
zação. A satisfação é infl uenciada pelas variá-
veis individuais e expetativas relacionadas com 
o cargo e com outras oportunidades de trabalho 
presentes no mercado, e que irão determinar a 
pretensão (ou não) de sair da empresa ou investir 
numa outra organização através da aquisição de 
um novo cargo profi ssional (Costa et al., 2008). 
Saeed, Waseem, Sikander & Rizwan (2014) pro-
varam a relação negativa entre a intenção de tur-
nover e a satisfação no trabalho, sendo que uma 
menor satisfação leva a uma maior intenção de 
deixar a empresa e vice-versa. A investigação 
realizada por Medina (2012) comprova a asso-
ciação entre estas duas variáveis. Deste modo, 
apresenta-se a seguinte hipótese:

H6 – A intenção de turnover infl uencia nega-
tivamente a satisfação do cliente interno

Estudos realizados por Donavan et al. (2004) 
revelam que a orientação para o cliente infl uen-
cia positivamente a satisfação no trabalho, o 
compromisso e a performance dos colaborado-
res. Os outcomes são maioritariamente internos 
à organização, no entanto são importantes para a 
motivação e bem-estar do colaborador e para um 
trabalho bem sucedido no dia-a-dia. Embora os 
colaboradores que tenham pouco contacto com 
os clientes externos sejam também infl uenciados 
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pela orientação para o cliente (e experienciem 
satisfação associada à mesma), os colaboradores 
que mantêm contacto constante com os clien-
tes externos mostraram efeitos consistentes da 
orientação para o cliente relativamente à satisfa-
ção e ao compromisso com a empresa.

No estudo realizado por Saura, Contrí, Tau-
let & Velázquez (2005), onde são analisadas as 
relações entre a orientação para o cliente e a sa-
tisfação no trabalho, conclui-se que os colabo-
radores que têm uma melhor orientação para o 
cliente têm mais experiências positivas. Conside-
rando os referidos dados, enuncia-se a seguinte 
hipótese:

H7 – A orientação para o cliente infl uencia 
positivamente a satisfação do cliente interno

Já no que concerne à satisfação no local de 
trabalho associada à comunicação interpessoal, 
verifi ca-se que há uma série de estratégias que 
podem ser implementadas para que esta aumen-
te. Uma das estratégias consiste no aumento da 
qualidade do líder, uma vez que a satisfação tende 
a ser superior entre aqueles que acreditam que os 
seus superiores são competentes, que os tratam 
com respeito e têm os interesses do colaborador 
como foco. Similarmente, a satisfação aumen-
ta também quando os colaboradores acreditam 
que existe uma “linha aberta” de comunicação 
entre si e os seus superiores. O aconselhamento 
dos funcionários é também um fator importante, 
uma vez que permite que os colaboradores traba-
lhem no que é mais adequando para si (Awad & 
Alhashemi, 2012).

Numa investigação realizada por Dehagha-
ni, Akhormeh & Mehrabi (2012), um conjunto de 
enfermeiras no hospital de Al-Zahra foi submeti-
do a uma formação sobre comunicação interpes-
soal, sendo que se manteve um grupo paralelo, 
de controlo, que não assistiu à formação. Depois 
deste episódio, verifi cou-se a diferença entre as 
médias de satisfação no trabalho e verifi cou-
-se que no grupo de controlo não houve varia-
ção, mas no grupo de teste, após esta formação, 
a satisfação no trabalho aumentou 7.96 pontos 
percentuais, o que leva a confi rmar a infl uência 

positiva de uma boa comunicação interpessoal 
na satisfação. Já Siburian, Willem, Psr & Medan 
(2013), num estudo aplicado em professores de 
uma escola secundária na Indonésia, revela que 
a infl uência direta da comunicação interpessoal 
na satisfação no trabalho corresponde a 43%. Pe-
rante estes dados enuncia-se a seguinte hipótese:

H8 – A comunicação interpessoal infl uencia 
positivamente a satisfação do cliente interno

 No âmbito do presente estudo, foram sele-
cionados indivíduos do sexo masculino e do sexo 
feminino, com mais de 18 anos de idade e em-
pregados em empresas públicas ou privadas em 
Portugal. 

O método de recolha de dados escolhido foi 
o questionário. O referido questionário foi elabo-
rado através da ferramenta online Google Docs. 
O mesmo foi divulgado durante o período de 28 
de janeiro a 20 de fevereiro de 2016, à amostra 
escolhida e residente em Portugal Continental e 
Ilhas da Madeira e dos Açores. Como forma de 
divulgação, utilizou-se a plataforma social Face-
book e o E-mail, solicitando a resposta ao ques-
tionário por parte dos indivíduos empregados. 
Para além disso, solicitou-se a entidades públicas 
e privadas que disponibilizassem aos seus cola-
boradores o questionário para resposta. O trata-
mento dos dados efetuou-se através do Software 
Statistical Package for Social Science 24 (SPSS 
24) por meio de análise estatística.

No que concerne à caracterização da amos-
tra, é verifi cável que os indivíduos que respon-
deram ao questionário registam características 
muito diversifi cadas, nomeadamente ao nível da 
idade, nível de escolaridade, profi ssão e tempo 
que trabalham em determinada empresa. Na 
amostra recolhida verifi ca-se que, da população 
em estudo, 76,2% dos indivíduos são do sexo fe-
minino e 23,8% do sexo masculino. As faixas etá-
rias com maior representatividade foram as que 
correspondiam a indivíduos com idades com-
preendidas entre os 25-29 anos (22,4%) e 40-44 
anos (21,1%) No que concerne ao nível de escola-
ridade, 26,5% dos inquiridos concluíram o ensi-
no secundário, 4,8% terminaram o bacharelato, 
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44,9% a licenciatura, 17,0% o mestrado e 4,8% o 
doutoramento. Os restantes 2,0% apresentavam 
outro nível de escolaridade.

Quanto à ocupação profi ssional, e tendo em 
consideração que os grupos profi ssionais foram 
defi nidos através de Website Marktest (Grupo 
Marktest, 2016), o grupo mais representado cor-
responde aos indivíduos que trabalham em qua-
dros médios e superiores (44,9%). Relativamen-
te ao tempo na empresa, os inquiridos que estão 
na empresa atual há mais de dez anos são os mais 
fortemente representados (34,0%).

3. Análise de Dados 
Neste ponto, apresentam-se os resultados 

estatísticos do estudo empírico conduzido com 
intuito de verifi car se existe infl uência da comu-
nicação organizacional na intenção de turnover, 
na comunicação interpessoal, na orientação para 
o cliente e do clima organizacional, bem como a 
infl uência destas quatro últimas variáveis referi-
das na satisfação do cliente interno. 

3.1. Coefi cientes de correlação de pearson
No seguimento do estudo procedeu-se à aná-

lise univariada, onde se determinou a média das 
respostas de cada parâmetro para cada indivíduo 
e avaliou-se a correlação entre as variáveis. De-
terminou-se também a média e desvio-padrão de 
cada parâmetro na sua totalidade.

Importa referir que após a análise univaria-
da, verifi ca-se que os valores correspondentes à 
média variam entre 2,435 (intenção de turnover) 
e 4,143 (orientação para o cliente). As variáveis 
comunicação organizacional, clima organizacio-
nal, comunicação interpessoal e satisfação apre-
sentam níveis de média semelhantes, variando 
no máximo em três décimas entre si, verifi can-
do-se uma tendência para valores medianos da 
escala utilizada.

O coefi ciente de correlação de Pearson (R) 
varia entre -1 e 1, medindo a associação linear en-
tre variáveis quantitativas. Quanto mais próximo 
for o valor de R dos valores extremos, maior é a 
associação entre as variáveis (Pestana & Gageiro, 
2005). Quanto às correlações3 presentes neste 
estudo, observa-se que a comunicação organiza-

cional apresenta correlações elevadas com o cli-
ma organizacional (0,815), a comunicação inter-
pessoal (0,742) e a satisfação (0,759). Apresenta 
também uma correlação negativa com a intenção 
e turnover (-0,308) e uma correlação fraca com a 
orientação para o cliente (0,163).

No que concerne ao clima organizacional, 
observam-se correlações elevadas com a comu-
nicação organizacional (0,815), a comunicação 
interpessoal (0,713) e a satisfação (0,738). As 
correlações com a intenção de turnover (-0,282) 
e orientação para o cliente (0,156) são ainda in-
feriores às correlações entre estas variáveis e a 
comunicação organizacional, sendo que a corre-
lação entre o clima organizacional e a orientação 
para o cliente não apresentam signifi cância es-
tatística.

A intenção de turnover apresenta correlações 
baixas com a maioria das variáveis, sendo a cor-
relação com a satisfação a mais elevada (0,419). 
Relativamente à orientação para o cliente, esta 
apresenta correlações, na sua maioria, baixas e 
não estatisticamente signifi cativas, à exceção da 
comunicação organizacional, com um valor de 
coefi ciente de Pearson igual a 0,163, com um ní-
vel de signifi cância de 0,05.

Quanto à comunicação interpessoal, obser-
vam-se correlações elevadas com a maioria das 
variáveis, exceto, novamente, no que toca à in-
tenção de turnover (-0,282) e à orientação para 
o cliente, onde a correlação, para além de baixa, 
não é estatisticamente signifi cativa.

Por fi m, no que concerne à satisfação, obser-
vam-se correlações elevadas com a maioria das 
variáveis, uma correlação negativa razoável com 
a intenção de turnover (-0,419) e uma correla-
ção não estatisticamente signifi cativa baixa com 
a orientação para o cliente (0,128).

3.2. Análise do modelo de regressão linear 
bivariada - comunicação organizacional

A regressão linear permite a análise asso-
ciativa entre uma variável dependente e uma ou 
mais variáveis independentes. A regressão biva-
3R <0,20 associação linear muito baixa, 0,20<R-<0,39 associação li-
near baixa, 0,40<R-<0,69 associação linear moderada, 0,70<R-<0,90 
associação linear alta, 0,90<R-<1 associação linear muito alta (Pesta-
na & Gageiro, 2005). 
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riada é utilizada na análise da relação entre uma 
variável dependente e uma variável independen-
te, em que uma variável é utilizada de forma a 
predizer uma outra variável, com recurso a uma 
função linear y=ax+b (Burns, 2014; Malhotra, 
Birks & Wills, 2012).

A variável dependente é geralmente denomi-
nada de Y na fórmula de regressão, sendo o valor 
predito pela variável independente, X (Burns, 
2014). Com esta análise é possível determinar 
a força, medida por R2, e signifi cância de asso-
ciação entre ambas as variáveis (Malhotra et al., 
2012).

Na regressão bivariada, o R2 varia entre 0 e 
1, representando a proporção da variação total de 
Y que é contabilizada pela variação em X. Quan-
to maior for este valor, melhor o modelo linear se 
enquadra nos pontos obtidos. Já o teste F é uma 
forma generalizada do teste t e analisa a signifi cân-
cia da regressão entre X e Y (Malhotra et al., 2012).

Embora exista correlação entre a comunicação 
organizacional e as quatro variáveis avaliadas, veri-
fi ca-se que, no que concerne à intenção de turnover 
e à orientação para o cliente, os valores de R2 são 
baixos (0,095 e 0,027, respetivamente). Ainda as-
sim, ambos apresentam signifi cância relativamen-
te ao modelo de regressão. Comprova-se então a 
correlação entre a comunicação organizacional e 
a intenção de turnover a um nível de signifi cância 
0,000, e a correlação entre a comunicação orga-
nizacional e a orientação para o cliente a um nível 
de signifi cância de 0,048, mas com baixas forças 
de associação. A fraca associação entre a intenção 
de turnover e a comunicação obtida neste estudo é 
reiterada pelos resultados obtidos nos estudos re-
alizados por Mohamad (2008) e Allen (1996), com 
valores de R2 na ordem dos 0,16 e – 0,18, compa-
rativamente com os 0,095 deste estudo.

No que concerne à orientação para o cliente, 
verifi ca-se que o estudo realizado por 
Wagenheim & Rood (2010), que ana-
lisava a infl uência da comunicação 
organizacional nesta variável, obteve 
resultados inconclusivos, uma vez que 
não foi possível rejeitar a hipótese nu-
la. Comparativamente com este estudo, 
verifi ca-se que o tamanho da amostra 

foi ligeiramente inferior (97 inquiridos vs 147 neste 
estudo) e que o ambiente de recolha de questioná-
rios foi focado numa única empresa, justifi cando-
-se então a discrepância entre o presente estudo e o 
de Wagenheim. Ainda assim, verifi ca-se que neste 
estudo, embora seja possível rejeitar a hipótese nu-
la e confi rmar a infl uência da comunicação orga-
nizacional na orientação para o cliente, a força de 
associação entre estas duas variáveis é muito fraca 
(R2=0,027).

Já no que diz respeito ao clima organizacional 
e à comunicação interpessoal, verifi ca-se que o mo-
delo de regressão linear é adequado, comprovado 
tanto pelos valores de R2 como pelo nível de sig-
nifi cância, corroborando os valores obtidos relati-
vamente à correlação entre ambas as variáveis e a 
comunicação organizacional. No que diz respeito 
à infl uência da comunicação organizacional no cli-
ma organizacional, a bibliografi a consultada sugere 
correlações signifi cativas entre as diversas dimen-
sões de ambas as variáveis, corroborando assim a 
hipótese em estudo. Já relativamente à comunica-
ção interpessoal, verifi cou-se que quando uma em-
presa tem fraca qualidade comunicacional, existe 
um impacto na comunicação interpessoal pois 
surgem barreiras que impedem a clareza e a obje-
tividade da informação transmitida de uma pessoa 
para outra (Hedler et al., 2015). Perante este facto 
torna-se fundamental que a comunicação organi-
zacional se torne horizontalizada ao nível interno e 
que promova o diálogo, já que só assim é possível 
a existência de uma boa comunicação interpesso-
al, promovendo a exposição e partilha de ideias, de 
objetivos, de receios e de expetativas (Novelli et 
al., 2013).

Apresenta-se o resumo da análise na tabela 
seguinte:

Associando os resultados obtidos com as hi-
póteses a testar com este estudo, verifi ca-se que 

Tabela 1- Análise de regressão linear bivariada. Elaboração Própria
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as hipóteses H1, H2, H3 e H4 são confi rmadas, 
ainda que com intensidades diferentes. Relativa-
mente à infl uência da Comunicação Organizacio-
nal no Clima Organizacional e na Comunicação 
Interpessoal, verifi ca-se a existência de elevadas 
forças de associação, confi rmando assim as hipó-
teses apresentadas em H1 e H4. Já relativamente 
à H2, que menciona a infl uência da Comunica-
ção Organizacional sobre a Intenção de Turno-
ver, verifi ca-se uma associação fraca, ainda que 
signifi cativa. O mesmo acontece relativamente à 
Orientação para o Cliente, referente à H3, acres-
cendo o facto do nível de signifi cância desta as-
sociação ser 5%. Como tal, é possível considerar 
que os resultados obtidos relativamente à infl u-
ência da Comunicação Organizacional nestas du-
as últimas variáveis, ainda que signifi cativos, não 
apresentam elevadas forças de associação.

3.3. Análise do modelo de regressão linear 
múltipla – satisfação

A regressão linear múltipla envolve uma úni-
ca variável dependente e duas ou mais variáveis 
dependentes, representando-se através da equa-
ção: y= a1x1+a2x2+ … + anxn. Neste tipo de re-
gressão linear a maioria dos termos estatísticos 
utilizados na regressão linear bivariada também 
se aplicam. No entanto, mais alguns valores são 
adicionados, tornando a interpretação mais sim-
ples, nomeadamente o R2 ajustado, que se ajusta 
consoante o número de variáveis independentes 
e o tamanho da amostra (Burns, 2014; Malhotra 
et al., 2012).

Neste estudo, utilizou-se como variável de-
pendente a satisfação e como variáveis inde-
pendentes o clima organizacional, a intenção de 
turnover, a orientação para o cliente e a comuni-
cação interpessoal e utilizou-se o método enter, 
que consiste na entrada no modelo de todas as 
variáveis independentes simultaneamente.

Para que se utilizem os modelos de regressão 
linear múltipla, é necessário ir de acordo a uma sé-
rie de pressupostos, nomeadamente a normalida-
de dos resíduos, a homocedasticidade, a não auto-
-correlação de resíduos e a multicolinearidade.

Os resíduos são as diferenças entre os valo-
res observados em Y e os valores preditos pela 

equação de regressão, sendo utilizados no cálcu-
lo de vários parâmetros estatísticos relacionados 
com a regressão. Para se poder assumir que a va-
riância é constante na amostra, realiza-se o teste 
da homocedasticidade avaliando a relação dos 
resíduos estudantizados (Y=Sresid) e resíduos 
estandardizados (X=Zpred).

Na fi gura seguinte verifi ca-se que a disposi-
ção dos pontos é aleatória, pelo que se pode infe-
rir que a variância é constante.

Outro dos pressupostos a ser respeitados na re-
gressão linear é a não-autocorrelação dos resíduos, 

pelo que a sua covariância deve ser nula. O teste apli-
cado para testar este pressuposto é o teste Durbin-
-Watson, cujos valores variam entre 0, signifi cando 
uma autocorrelação positiva e 4, que corresponde à 
existência de uma autocorrelação negativa. Quan-
do o teste apresenta valores próximos ou iguais a 2, 
signifi ca que não existe autocorrelação dos resídu-
os. No que concerne ao estudo em questão, o teste 
Durbin-Watson apresentou um valor de 1,911, pe-
lo que se verifi ca a não-autocorrelação de resíduos 
(Burns, 2014; Malhotra et al., 2012; Pestana & Ga-
geiro, 2005).

A normalidade dos resíduos é outro dos pressu-
postos inerentes à regressão linear, podendo esta ser 
testada de diversas formas, nomeadamente através 
do histograma de resíduos estandardizados e do tes-
te Kolmogorov-Smirnov com correcção de Lilliefors, 
que não deve apresentar signifi cância estatística 
(Burns, 2014; Pestana & Gageiro, 2005). No histo-
grama (Figura 3), verifi ca-se que o gráfi co apresen-

Figura 2 - Output do teste à homocedas� cidade (SPSS 24) 
Elaboração Própria
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ta uma curva normal, sendo este corroborado pelo 
teste Kolmogorov-Smirnov através não-rejeição da 
hipótese nula, ou seja, pela não-rejeição da hipótese 
da normalidade dos resíduos. Como tal, conclui-se 
que os resíduos seguem uma distribuição normal.

A análise de dados através da regressão line-
ar múltipla no caso de existir multicolinearidade 
torna-se comprometida, pelo que outro dos pressu-

postos a averiguar é a existência ou não de multico-
linearidade. A multicolinearidade acontece quando 
as intercorrelações entre os preditores são demasia-
do elevadas, e pode resultar em vários problemas, 
nomeadamente a imprecisão da estimação dos 
coefi cientes de regressão parciais, a existência de 
desvios-padrão elevados e a difi culdade em verifi car 
a importância relativa das variáveis independentes 
no que concerne à explicação da variação na vari-
ável dependente. De acordo com os dados obtidos 
através da análise estatística, verifi cou-se não existir 
multicolinearidade. (Pestana & Gageiro, 2005).

Como tal, uma vez que to-
dos os pressupostos são res-
peitados para uma análise de 
regressão linear múltipla corre-
ta, passa-se à análise estatística 
das variáveis em estudo e conse-
quente verifi cação das hipóteses 
formuladas através do nível de 
signifi cância, conforme se apre-
senta na Tabela 2:

No que toca à relação entre 
a satisfação e o clima organi-
zacional, verifi ca-se que esta é 
positiva e estatisticamente sig-

nifi cativa, apresentando um coefi ciente de 0,325 e 
nível de signifi cância a 5%, rejeitando-se consequen-
temente a hipótese nula. Estes resultados vão ao en-
contro dos resultados obtidos no estudo de Rahimic 
(2013) e Jyoti (2013), confi rmando assim a forte as-
sociação linear entre estas duas variáveis.

Relativamente à intenção de turnover, observa-
-se uma relação negativa e estatisticamente signifi -

cativa com a satisfação, com um 
coefi ciente de -0,107 e nível de 
signifi cância a 5%. Desta forma, 
rejeita-se também a hipótese nu-
la. Os estudos realizados por Me-
dina (2012) e Saeed et al. (2014) 
embora apresentem coefi cientes 
na ordem dos -0,4 (comparati-
vamente com os -0,1 deste estu-
do), reiteram também a hipótese 
colocada no presente estudo re-
lativamente à existência de uma 
infl uência negativa da intenção 

de turnover na satisfação do cliente interno, ou seja, 
quanto maior a intenção de turnover menor a satis-
fação do cliente interno.

Já na orientação para o cliente, não se rejeita a 
hipótese nula, uma vez que a relação existente, ape-
sar de positiva, não é estatisticamente signifi cativa, 
tendo um coefi ciente de 0,046 e apresentando um 
nível de signifi cância de 0,461 (superior a qualquer 
nível de signifi cância – 1%, 5% ou 10%). Embora 
o estudo de Saura et al. (2005) tenha apresentado 
valores signifi cativos que verifi cavam a infl uência 
positiva da orientação para o cliente na satisfação, 

Figura 3 - Output do teste à normalidade dos resíduos (SPSS 24) - Elaboração Própria

Tabela 2 - Análise de regressão linear múl� pla - Elaboração Própria
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verifi ca-se que o tamanho da amostra era menos de 
metade do deste estudo (72 colaboradores, compa-
rativamente com 147 inquiridos neste estudo) e se 
encontrava focado num nicho específi co de cola-
boradores, cuja função se enquadrava no mercado 
imobiliário.

Por fi m, no que toca à comunicação interpes-
soal, esta apresenta uma relação positiva e estatis-
ticamente signifi cativa com a satisfação, com um 
coefi ciente de 0,283 e nível de signifi cância a 1%. 
Tanto no estudo realizado por Dehaghani et al. 
(2012) como por Siburian et al. (2013), observa-se 
uma infl uência signifi cativa da comunicação inter-
pessoal na satisfação do cliente interno, sendo que 
no primeiro estudo o grupo-teste teve um aumento 
de quase 8% na satisfação após uma formação de 
comunicação interpessoal. Já no segundo estudo, 
verifi cou-se uma infl uência de 66% da comunicação 
interpessoal na satisfação, sendo que, destes 66%, 
43% correspondem a uma infl uência direta.

Associando os resultados obtidos às hipóteses 
do modelo, confi rmam-se então as hipóteses H5, 
H6 e H8. Quanto à H7, uma vez que os resultados 
não permitem rejeitar a hipótese nula, não é possível 
afi rmar que a Orientação para o Cliente infl uencia a 
Satisfação do Cliente Interno.

Conclusões:
Neste ambiente tão competitivo onde estão in-

tegradas as organizações, não existe uma fórmula 
única que resolva todos os gaps existentes. No en-
tanto, a presente investigação teve como intenção 
dar o seu contributo na melhoria das organizações 
e do seu sucesso através da valorização fulcral do 
cliente interno de cada organização seja ela pública 
ou privada. Esta intenção adveio do facto da satis-
fação do cliente interno aumentar a moral dos co-
laboradores, elevando os níveis de produtividade e 
satisfação do cliente externo, já que quanto maior 
a produtividade melhor se torna a performance no 
mercado, propiciando assim o aumento desejado 
dos lucros (Martins, 2014).

Não obstante, e de acordo com o referido ante-
riormente, o objetivo central deste estudo foi mos-
trar a importância da junção das áreas de Gestão de 
Recursos Humanos e de Marketing, num cenário de 
convergência entre a comunicação organizacional 

e a satisfação do cliente interno. Relativamente ao 
objetivo referido, este foi atingido com sucesso uma 
vez que foi desenvolvido o estudo junto de vários in-
divíduos que se confi guram como clientes internos 
de determinada organização pública ou privada em 
Portugal, o que permitiu comprovar que a comuni-
cação organizacional e quase todos os seus deter-
minantes (neste estudo designados por intenção de 
turnover, comunicação interpessoal e clima organi-
zacional) exercem infl uência na satisfação do cliente 
interno. Contudo, não se conseguiu comprovar a in-
fl uência de um dos determinantes da comunicação 
organizacional, nomeadamente a orientação para o 
cliente, sobre a satisfação do cliente interno.

Este trabalho contribui para a afi rmação da ne-
cessidade da aliança entre a Gestão de Recursos Hu-
manos e o Marketing devido às inúmeras vantagens 
organizacionais que esta união propicia. Enquanto 
a Gestão de Recursos Humanos deve fazer a gestão 
dos seus clientes internos tomando em consideração 
as suas expectativas e necessidades, o meio envol-
vente e o desenvolvimento sustentado, o Marketing 
deve (em conjunto com a Gestão de Recursos Hu-
manos) acompanhar a realidade dos clientes inter-
nos (designado por mercado interno) e as respetivas 
exigências, nomeadamente promover uma gestão 
cultural que crie compromisso organizacional, im-
pulsionar o espírito de mudança, combater os fato-
res de stress, adaptar a estrutura da organização ao 
mercado e às suas exigências, tornar operacionais 
as funções de gestão de recursos humanos, analisar 
e defi nir os perfi s de competências adequados aos 
objetivos organizacionais, fazer o recrutamento e 
seleção dos colaboradores, proceder a avaliações de 
desempenho justas e efi cazes, planear a gestão dos 
recursos humanos e as carreiras, fazer a gestão dos 
sistemas de recompensa, formar e desenvolver os 
clientes internos e promover uma comunicação in-
terna de qualidade.

Apesar da existência de pontos limitativos ao 
longo da investigação e que devem ser mencionados 
de acordo com perspetiva ética e deontológica em 
que se desenvolveu este estudo, os mesmos não des-
consideram o trabalho realizado nem as suas con-
clusões. Assim, eis as limitações existentes:

- O tamanho da amostra – a amostra utilizada 
neste estudo envolveu 152 indivíduos, sendo que 5 
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destes foram excluídos por não se adequarem ao 
perfi l pretendido para o estudo. Esta dimensão de 
147 respondentes torna-se modesta para que se pos-
sa generalizar conclusões a partir dos seus resulta-
dos. A investigação tornar-se-ia mais profunda e al-
vo de maiores abordagens se a dimensão da amostra 
fosse mais elevada.

- A recolha de dados – o questionário foi o méto-
do de recolha de dados utilizado e que, apesar de se 
tornar facilitador, tem um caráter bastante subjetivo 
pois depende da perceção do respondente.

- Fraca quantidade de estudos que mostrem a 
importância tanto da aliança entre a Gestão de Re-
cursos Humanos e o Marketing como a convergên-
cia entre a comunicação organizacional e a satisfa-
ção do cliente interno.

- Inexistência de resultados – a relação entre 
a comunicação organizacional e a comunicação in-
terpessoal não tem sido muito explorada, de modo 
a mostrar que uma boa estratégia de comunicação 
organizacional promove também uma melhor co-
municação de um para um.

Ao nível de aspetos que se consideram relevan-
tes em investigações futuras no âmbito deste estudo, 
seria interessante o alargamento da amostra para 
consolidar a generalização dos resultados. Para além 
disso, seria interessante a abordagem feita a colabo-
radores de empresas privadas e uma abordagem a 
colaboradores de empresas públicas, de forma dis-
tinta, com intuito de analisar as diferentes perceções 
e resultados.

A abordagem de variáveis determinantes da co-
municação organizacional que sejam diferentes das 
aplicadas neste estudo seria igualmente benéfi ca pa-
ra a demonstração da importância da convergência 
da comunicação organizacional e da satisfação do 
cliente interno. Sugerem-se variáveis como a mo-
tivação, a lealdade, trabalho em equipa, relaciona-
mentos interpessoais e empenhamento afetivo.
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Resumo:
A responsabilidade socioambiental associada às 
marcas comerciais e institucionais tem propor-
cionado às organizações o reconhecimento como 
‘marcas verdes’. Neste estudo buscou-se identifi -
car os indicadores de sustentabilidade organiza-
cional que impactam no posicionamento das mar-
cas verdes.  Os objetivos específi cos são: turnover 
os arranjos teóricos de marcas e de marcas verdes; 
verifi car os elementos constitutivos da marca que 
indicam tratar-se de uma organização posiciona-
da como ‘marca verde’; apontar os indicadores de 
sustentabilidade organizacional a partir da lista 
‘The Global 100’ e do ranking ‘Best Global Green 
Brands’ e mapear os segmentos de mercado que 
privilegiam a atuação organizacional mais susten-
tável a partir dos rankings estudados. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva e exploratória, comple-
mentada pelo estudo dos rankings Best Global 
Green Brands e The Global 100. As boas práticas 
ecológicas, econômicas, sociais e culturais impac-
tam no posicionamento da marca e são demons-
tradas por meio de um diversifi cado conjunto de 
sinais. Um amplo conjunto de sinais gráfi cos já 
foi produzido e são disseminados como marcas 
associadas aos conceitos de ecologia e sustenta-
bilidade. Empresas que tem consciência ecológica 
atraem públicos que exigem um padrão de quali-
dade de vida para si, para as organizações e para 
o planeta, sendo reconhecidas como ‘marcas ver-
des’ por excelência.

Palavras-chave: Branding, marcas verdes, 
sustentabilidade, The Global 100, Best Global 
Green Brands.

 

Abstract:
Social and environmental responsibility associa-
ted with trademarks and institutions has given 
organizations recognition as ‘green brands’. This 
study aimed to identify the indicators of organi-
zational sustainability that impact the positio-
ning of green brands. The specifi c objectives are: 
To contextualize the theoretical arrangements 
for brands and green brands; check the consti-
tuent elements of the mark which indicate that 
it is an organization that is positioned as a ‘green 
mark’; to identify the indicators of organizatio-
nal sustainability from the ‘Global 100’ list and 
the ‘Best Global Green Brands’ ranking, and map 
the market segments that favour the most sustai-
nable organizational performance based on the 
rankings studied. This is a descriptive and explo-
ratory research, complemented by the study of 
Best Global Green Brands and The Global 100 
rankings. Good ecological, economic, social and 
cultural practices impact on brand positioning 
and are demonstrated through a diverse set of 
signs. A broad set of graphic signs has already be-
en produced and are disseminated as trademarks 
associated with the concepts of ecology and sus-
tainability. Companies that are ecologically cons-
cious attract audiences who demand a standard 
of quality of life for themselves, for organizations 
and for the planet, and are recognized as green 
marks par excellence.

Keywords: Branding, green brand, sustainabi-
lity, Global 100, Best Global Green Brands.
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Resumén:
La responsabilidad socioambiental asociada a 
las marcas comerciales e institucionales ha pro-
puesto a las organizaciones el reconocimiento 
como ‘marcas verdes’. En este estudio se buscó 
identifi car los indicadores de sostenibilidad or-
ganizacional que impactan en el posicionamien-
to de las marcas verdes. Los objetivos específi cos 
son: turnover los arreglos teóricos de marcos y de 
marcas verdes; comprobar los elementos consti-
tutivos de la marca que indican que se trata de 
una organización colocada como marca verde; 
apuntar los indicadores de sostenibilidad organi-
zacional a partir de la lista ‘‘The Global 100’ y del 
ranking ‘Best Global Green Brands’ y mapear los 
segmentos de mercado que privilegian la actua-
ción organizacional más sostenible a partir de los 
rankings estudiados. Se trata de una investiga-
ción descriptiva y exploratoria, complementada 
por el estudio de los rankings Best Global Green 
Brands y The Global 100. Las buenas prácticas 
ecológicas, económicas, sociales y culturales im-
pactan en el posicionamiento de la marca y se de-
muestran a través diverso conjunto de señales. 
Un amplio conjunto de señales gráfi cas ya se ha 
producido y se diseminan como marcas asocia-
das a los conceptos de ecología y sostenibilidad. 
Las empresas que tienen conciencia ecológica 
atraen a los públicos que exigen un estándar de 
calidad de vida para sí, para las organizaciones 
y para el plan, siendo reconocidas como ‘marcas 
verdes’ por excelencia.

Palabras clave: Branding, marcas verdes, sos-
tenibilidad, The Global 100, Best Global Green 
Brands.

 

Résumé:
La responsabilité sociale et environnementale 
associée aux marques commerciales et institutio-
nnelles a donné aux organisations la reconnais-
sance comme ‘marques vertes’. Cette étude vise à 
identifi er les indicateurs de durabilité organisa-
tionnelle ayant un impact sur le positionnement 
des marques vertes. Les objectifs spécifi ques 
sont les suivants  : contextualiser les arrange-
ments théoriques des marques et des marques 
vertes  ; vérifi er les éléments constitutifs de la 
marque qui indiquent qu’il s’agit d’une organi-
sation positionnée comme une ‘marque verte’  ; 
souligner les indicateurs de durabilité organisa-
tionnelle à partir de la liste ‘The Global 100’ et du 
classement ‘Best Global Green Brands’ et carto-
graphier les segments de marché qui favorisent 
la performance organisationnelle la plus durable 
sur la base des classements étudiés. Il s’agit d’une 
recherche descriptive et exploratoire, complétée 
par l’étude des classements Best Global Green 
Brands et The Global 100. Les bonnes pratiques 
écologiques, économiques, sociales et culturelles 
ont un impact sur le positionnement de la mar-
que et sont illustrées par un ensemble diversifi é 
de signes. Un large ensemble de signes graphi-
ques a déjà été produit et est diff usé en tant que 
marques associées aux concepts d’écologie et de 
durabilité. Les entrepris es qui ont une conscien-
ce écologique attirent des publics qui exigent un 
niveau de qualité de vie pour eux-mêmes, pour 
les organisations et pour la planète, et sont re-
connues comme des marques vertes par excel-
lence.

Mots-clés: Branding, marques vertes, dévelop-
pement durable, The Global 100, Best Global 
Green Brands.
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Introdução 
Os gestores buscam associar grandes marcas 

ao conceito de sustentabilidade, cuja trajetória 
sustentabilidade é multidimensional e dinâmi-
ca.  A fi losofi a e as práticas do Triple Bottom Line 
propõem um desempenho, integrando entre os 
pilares econômico, social e ambiental. A intera-
ção entre os mesmos tem possibilitado o surgi-
mento de ‘novos caminhos’, como as dimensões 
socioambiental (responsabilidade pelas condi-
ções de vidas da geração atual e das futuras), so-
cioeconômica (equilíbrio entre o compromisso 
econômico e o desenvolvimento da sociedade) 
e ecoefi ciência (equilíbrio entre o compromisso 
econômico e a preservação ambiental). Estes ca-
minhos, de maneira geral, indicam cuidados com 
o planeta, prosperidade econômica e dignidade 
humana. 

Não basta, no entanto, apenas pronunciar 
ou escrever a palavra “sustentabilidade”, repre-
sentando um conceito que, consensualmente, é 
muito valorizado na atualidade político-social. 
Faz-se necessário sinalizar ou demarcar com ati-
tudes, ações, produtos e serviços as soluções efe-
tivadas. Igualmente deve-se realizar a comunica-
ção efi ciente sobre o interesse, o compromisso e 
os procedimentos propostos pelos gestores com 
relação à responsabilidade socioambiental, que 
é diretamente implicada no conceito “sustenta-
bilidade”.

No relatório de pesquisa ‘Atitudes Susten-
táveis’ (2017), observou-se o crescimento no de-
senvolvimento de projetos de sustentabilidade, 
os quais são associados (em diversos idiomas) às 
expressões alusivas a “marcas verdes”, “Marke-
ting verde”, “economia verde”, “serviços verdes”, 
“consumidores verdes”, “selo verde”, “eventos 
verdes”, entre outras. Assim, essas expressões 
também são comunicadas no cotidiano das or-
ganizações, sejam elas empresas ou instituições.

O conceito de “Marketing verde” passou a ser 
divulgado e adotado nos últimos anos da déca-
da de 1980, implicando em atitudes e ações que, 
sendo publicamente percebidas, agregam valor 
aos produtos e serviços ofertados. Nas décadas 
posteriores, devido à disseminação cultural e à 
valorização social do pensamento ecológico, um 

amplo grupo de potenciais clientes ou consumi-
dores e grande parte do público em geral estão 
cada vez mais exigentes com relação à respon-
sabilidade socioambiental associada às marcas 
comerciais e institucionais. 

Para além da cena comercial, o estudo das 
marcas é cultivado e ampliado em diversos seto-
res de interesse social, ambiental, político e pes-
soal. Cada conceito que é social ou politicamen-
te valorizado implica um amplo e diversifi cado 
conjunto de sinais que expressa ou demarca esse 
valor, com objetos, documentos, ações e atitudes. 

Buscou-se, neste estudo, identifi car os indi-
cadores de sustentabilidade organizacional que 
impactam no posicionamento das marcas ver-
des.  Os objetivos específi cos são: (1) turnover os 
arranjos teóricos de marcas e de marcas verdes; 
(2) verifi car os elementos constitutivos da marca 
que indicam tratar-se de uma organização posi-
cionada como ‘marca verde’; (3) apontar os in-
dicadores de sustentabilidade organizacional a 
partir da lista ‘The Global 100’ e do ranking ‘Best 
Global Green Brands’ e (4) mapear os segmen-
tos de mercado que privilegiam a atuação orga-
nizacional mais sustentável a partir dos rankings 
estudados. A questão norteadora é: Como a atu-
ação organizacional mais sustentável impacta na 
gestão de sua marca, posicionando-a como ‘mar-
ca verde’? 

Este estudo é constituído por revisão biblio-
gráfi ca integrada e estudo de cases que premiam 
as organizações mundiais que atuam de manei-
ra sustentável. Optou-se por trazer informações 
alusivas aos rankings ‘Best Global Green Bran-
ds’ e ‘The Global 100’.  Este artigo tem como base 
a tese de Doutorado ‘Conhecimento e mediação 
da marca de sustentabilidade na gestão de even-
tos’, que está sendo desenvolvida no Programa 
de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento, na Universidade Federal de San-
ta Catarina.

A sustentabilidade organizacional e as 
marcas verdes

A busca pela sustentabilidade é um princípio 
a ser seguido pelas pessoas e pelas organizações 
almejando melhor qualidade de vida e respeito 
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ao meio ambiente. Os termos ‘sustentabilidade’, 
‘sociedades sustentáveis’ e ‘desenvolvimento sus-
tentável’ (entre outros) são expressões utilizadas 
neste contexto. O termo sustentável (sustentare 
do latim) remete para algo como sustentar, de-
fender, apoiar, conservar ou cuidar. O conceito 
de sustentabilidade tem origem no ‘desenvol-
vimento sustentável’3. O mesmo está indicado 
no Relatório Nosso Futuro Comum (de 1987), e 
aponta o “desenvolvimento que encontra as ne-
cessidades atuais sem comprometer a habilida-
de das futuras gerações de atender suas próprias 
necessidades” (ONUBR, 2017). Trata-se de um 
processo em transformação, visando à harmonia 
e o equilíbrio entre as ações presentes para a ‘ma-
nutenção’ do planeta e as formas de vida.

No fi nal do século XX, a ONU lançou a idéia 
de parceria entre as Nações Unidas, ONGs e em-
presas para obter a convergência entre as prá-
ticas do setor privado e valores universais. O 
século XXI inicia com a aprovação da Carta da 
Terra com princípios voltados à construção de 
uma sociedade global justa, sustentável e pacífi ca 
(BRASIL, 2016). 

A sustentabilidade está pautada em uma di-
versidade de temas, áreas e enquadramentos. O 
entendimento ‘da causa’ sustentável e o posicio-
namento em relação à abundância dos contextos 
são necessários, tanto para o reconhecimento da 
sustentabilidade como para a elaboração de pos-
síveis encaminhamentos ou soluções. 

Na iniciativa privada, a sustentabilidade foi 
introduzida por meio do conceito de gestão sus-
tentável. O mesmo (Sartori, Latrônico & Cam-
pos, 2014, p. 9) volta-se para a produção de pro-
dutos e serviços, bem como para a manutenção 
e melhora dos recursos humanos e naturais.  É 
possível observar que as organizações percebem 
a importância da sustentabilidade para alavan-
car seus negócios e buscam a ecoefi ciência em su-
as ações e decisões, produzindo “mais e melhor 
com menos poluição e menos uso de recursos na-
turais” (Paz & Kipper, 2016, p. 86).  Os autores 

3Defi nição publicada no relatório ‘Nosso futuro comum’ (Brun-
dtland) elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas, em 1987, 
porem o contexto vem sendo delineado desde a Conferência de Es-
tocolmo (ONU) em 1972.

4Peter Bakker é Presidente da WBCSD. O Conselho Empresarial 
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável atua com foco em qua-
tro sistemas econômicos: energia; alimentos e uso da terra; cidades 
e mobilidade; e redefi nição do valor organizacional, conforme o site 
da organização. 
5A American Marketing Association, com sede em Chicago, foi cria-
da em 1953 e com mais de 30.000 membros (AMA, 2017).

destacam igualmente a importância do diálogo 
junto às pessoas envolvidas para a implantação 
de políticas organizacionais voltadas a sustenta-
bilidade.

Para Bakker4 (Sil, 2013), as empresas que 
são líderes no mundo dos negócios já estão cons-
cientes da necessidade de investir em práticas 
sustentáveis. O gestor (ibidem, p.1) indica que 
“as empresas que empurram outras empresas 
em direção às práticas sustentáveis geram resul-
tados reais. A inovação cria novas oportunidades 
e fatalmente leva a um futuro ambientalmente 
correto”. Neste contexto a gestão do conhecimen-
to (Fialho, Montibeller Fº, Macedo & Mitidieri, 
2008, p. 84) deve utilizar o conhecimento para 
“promover e incentivar nas pessoas e empresas o 
desenvolvimento de uma cultura” voltada para a 
sustentabilidade. 

A busca pela qualidade nas relações entre a 
organização e seus stakeholders, atrelada mui-
tas vezes ao conceito de responsabilidade social 
empresarial (Bordin & Pasqualotto, 2013), possi-
bilita agregar valor social à imagem da organiza-
ção. Esta obterá maior credibilidade e admiração 
da sociedade, alcançando um diferencial junto à 
concorrência.  Igualmente a atuação organiza-
cional sustentável (Paz & Kipper, 2016) melhora 
o desempenho fi nanceiro da organização, esti-
mula a inovação, melhora a gestão; e envolve os 
stakeholders em seu desenvolvimento.  Para ir 
ao encontro desta mudança, faz-se necessário a 
formação e o engajamento das pessoas (gestores 
e equipes) para a adoção de estratégias de sus-
tentabilidade. O reconhecimento da sustentabi-
lidade passa a ser uma ação inevitável e integrará 
a marca da organização.

As marcas externas de um negócio, espe-
cialmente as que são grafi camente comunicadas 
e que podem ser legalmente registradas, foram 
priorizadas na conceituação da Associação Ame-
ricana de Marketing5 - AMA, propondo que mar-
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6Replicação aproximada do pensamento do professor Richard Pe-
rassi Luiz de Sousa, na aula do dia 15 de março de 2016, disciplina 
Fundamentos de Mídia e Conhecimento (PPEGC/UFSC).  

7A expressão Greenwashing, remete para a cor verde (do movimen-
to ambientalista) + lavar, ou seja, “dar um banho de tinta verde” (Pa-
gotto, 2013, p.44). Popularizado pelo Greenpeace (anos 90), este é 
um termo pejorativo que indica uma aparência falsa. 

ca é “um nome, termo, sinal, símbolo ou com-
binação dos mesmos, que tem o propósito de 
identifi car bens ou serviços de um vendedor ou 
grupo de vendedores e de diferenciá-los de con-
correntes” (Ruão, 2006, p. 26). 

Para Perassi (2001), a marca é um símbo-
lo, ou seja, um sinal físico, percebido como algo 
visual, sonoro, odorífi co, gustativo ou tátil, que 
representa outra coisa diferente de si mesmo, 
podendo representar, por exemplo, uma organi-
zação, um produto ou um serviço, entre outras 
possibilidades. Isso é confi rmado por DeNardi 
(2016) que considera como marca central do sis-
tema de identidade corporativa a sonoridade ou 
a grafi a específi ca de um nome, que são comuni-
cadas para representar uma entidade comercial 
ou uma instituição pública. 

O objetivo da comunicação da marca é pro-
mover uma imagem positiva, imagem da marca 
ou marca mental, nas mentes dos públicos de in-
teresse, sejam esses internos ou externos ao ne-
gócio. Contudo, é impossível compor uma ima-
gem mental diretamente nas mentes do público 
porque, replicando um comentário, a telepatia 
entre seres humanos ainda não foi plenamente 
conquistada6. Portanto, é necessário que os in-
tegrantes do público de interesse interajam com 
sinais físicos que representam o negócio, a ins-
tituição ou o evento que deve ser positivamente 
lembrado.

Um sinal como um nome, um desenho, um 
cheiro ou um som específi co passa a represen-
tar um negócio, uma instituição ou um evento, 
quando há uma associação física e mental entre 
o sinal percebido e a coisa representada (negó-
cio, instituição ou evento). Há sinais e interações 
com o público de interesse que são ofi ciais, por-
que foram previamente planejadas pelos mem-
bros do setor de gerenciamento das marcas. Mas, 
infelizmente, também há sinais ou marcas e inte-
rações eventuais, cujo potencial para associações 
negativas pode ser muito grande, especialmente, 
porque não foram previamente consideradas pe-
los gestores da marca.

As marcas externas são expressas e comuni-
cadas por elementos e experiências físicas. Isso 
provoca (negativamente) ou promove (positiva-
mente) marcas internas, associadas com lem-
branças, sensoriais, afetivas e cognitivas, consti-
tuintes de uma imagem da marca ou uma marca 
mental.

O bom gerenciamento da imagem e da re-
putação de um negócio, uma instituição ou um 
evento, requer o controle da comunicação de 
marca que, de modo ofi cial ou eventual, acontece 
nos pontos de contato do público com sinais ou 
marcas de representação. Também, há uma cor-
relação simbólica entre os sinais, por exemplo, 
na relação entre o nome do fabricante e o produ-
to fabricado. Apesar de o nome ser o elemento 
central do sistema de marcação, sendo priorita-
riamente considerado como a marca do produto. 

Na percepção do público, a promessa insti-
tucional ou comercial relacionada ao conceito de 
“sustentabilidade” nem sempre é positivamen-
te cumprida. A falha costuma ser percebida na 
oferta de produtos e serviços e, algumas vezes, 
o público considera que houve uma tentativa 
intencional de vincular indevidamente o nome 
da marca ao conceito de sustentabilidade. Isso 
provocou a criação e a disseminação do conceito 
de greenwashing7, representando uma falácia 
sobre a sustentabilidade que, principalmente, 
é expressa e compartilhada na comunicação da 
marca.

Todo sinal ou marca que, simbolicamente, é 
associado ao nome do negócio, imediatamente, 
também representa e integra todo o acervo cul-
tural de associações memorativas, afetivas e cog-
nitivas, que confi guram os símbolos e os mitos 
pertinentes à identidade e à cultura do negócio. 
Essas ideias ou valores culturais interagem com 
as atitudes e as ações coletivas do negócio, in-
fl uenciando continuamente suas práticas, sendo 
também infl uenciada por tudo isso.

Uma marca física, portanto, é algo que é ex-
perienciado em associação com as lembranças de 
todo o acervo simbólico decorrente das experiên-
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cias das pessoas com as expressões das marcas: 
produtos, serviços, aparições eventuais, men-
sagens publicitárias, notícias e comentários 
associados ao nome do negócio. Trata-se de 
evocar as lembranças das interações dos indi-
víduos com a entidade representada (Perassi, 
2001). 

Ao perceber um sinal e associá-lo ao negó-
cio, cada pessoa recupera suas lembranças posi-
tivas ou negativas que confi guram sua imagem 
mental daquela marca. Como uma ‘bandeira’, 
qualquer marca acena aos consumidores ou 
clientes para que esses recuperem suas lem-
branças associadas ao negócio representado (A. 
R. Dias, 2014). Para além de suas caracterís-
ticas físico-sensoriais, as marcas representam 
toda a cultura decorrente da relação do negócio 
com o mercado, incluindo aspectos especifi ca-
mente subjetivos (W. D. Dias, 2014).

A produção e a comunicação das marcas 
físicas constituem o sistema de relações públi-
cas do negócio. Como foi dito, esse sistema é 
composto por expressões e processos ofi ciais ou 
eventuais, porque há expressões e interações 
públicas que não foram previstas. Assim, even-
tualmente ou de modo mais recorrente que o 
desejável, partes do público vivenciam experi-
ências que, de maneira perniciosa, são percebi-
das, interpretadas e relacionadas ao negócio. As 
experiências eventuais negativas extrapolam o 
contexto das expressões e dos símbolos ofi ciais, 
gerando interpretações que comprometem a 
imagem do negócio nas mentes do público.

Enfi m, todas as expressões que, ofi cialmen-
te ou eventualmente, são comunicadas ao pú-
blico participam do sistema geral de marcas ou 
sinais que constituem a imagem de marca ou 
a marca mental nas mentes do público. Assim, 
em sentido amplo, quando se adverte sobre a 
necessidade de gerenciar a marca, isso quer di-
zer que é necessário gerenciar as manifestações 
públicas do negócio. Nesse sentido, a palavra 
marca passa a ser sinônimo da ampla imagem 
pública do negócio, seja esse uma empresa, o 
comércio de um produto ou a prestação de um 
serviço, entre outras possibilidades.   

Há o nome, o logotipo, as cores ofi ciais, a 

bandeira, os uniformes, a pintura característica 
dos veículos, a aparência planejada das insta-
lações arquitetônicas, a aparência e o desem-
penho dos produtos e, ainda, as manifestações 
previamente treinadas dos profi ssionais que 
prestam serviços ou atuam junto aos públicos 
do negócio, entre outras possibilidades. Todos 
esses são exemplos de símbolos cujos sinais ou 
expressões costumam ser ofi cialmente projeta-
dos e expressos, de acordo com os interesses 
dos gestores da marca.

A comunicação do conjunto físico-expressi-
vo das marcas ou dos símbolos ofi ciais constitui 
o sistema básico e operacional para a busca da 
infl uência e do controle possível da percepção e 
da interpretação por parte do público. Parte-se 
da ideia que se os olhos não vêm o coração não 
sente e a mente não pensa ou memoriza. Mas, 
o que é publicamente expresso e comunicado 
deve ser aquilo que estimule bons sentimentos, 
pensamentos e lembranças no público, sendo 
esses relacionados com a oferta, a cultura e o 
nome do negócio.

Trata-se, portanto, de identifi car, selecio-
nar, preparar e desenvolver estratégias, proces-
sos e ações cujo objetivo é gerenciar a criação, 
o desenvolvimento e a comunicação da marca. 
Assim, com relação à sua expressão pública, 
uma parte das atuações decorrentes dos pro-
cessos de gestão do negócio, gestão de pesso-
as, gestão da produção e gestão de Marketing, 
entre outras, devem ser planejadas de manei-
ra integrada visando gerenciar a expressão e a 
comunicação pública do negócio. Internacio-
nalmente, isso constituiu a área de Branding, 
como sendo a instância gerencial que trata da 
criação, do desenvolvimento, da publicação e 
da gestão (Brand Management) de tudo que 
é relacionado ao posicionamento e à imagem 
pública da marca. 

De acordo com Perassi e Meneghel (2011), 
“Branding signifi ca o esforço de gestão do pro-
cesso de conhecimento, lembrança e reconhe-
cimento da imagem da marca, por todos os pú-
blicos interessados, promovendo a construção 
e o posicionamento da marca no mercado e na 
mente dos stakeholders” (p. 2). Para Strun-
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ck (2009), os processos de branding buscam 
constituir ou resgatar experiências positivas 
dos consumidores sobre as marcas, para for-
talecê-las e valorizá-las como um diferencial 
competitivo do negócio. Por sua vez, Schlem-
per, Barbosa e Nascimento (2015) assinalam 
que a construção do relacionamento entre os 
consumidores e a marca deve ser especialmen-
te emocional, superando a funcionalidade e o 
uso racional de produtos e serviços, porque na 
maioria dos casos esses devem ser necessaria-
mente úteis e racionalmente funcionais. En-
tretanto, no mercado atual, a funcionalidade 
é geralmente necessária, mas não é sufi ciente 
para conquistar a preferência e a fi delidade do 
público cliente ou consumidor. 

Na medida em que se sente especial e re-
correntemente atendido em suas demandas 
funcionais, simbólicas e emocionais, o público 
também se mostra disposto a pagar mais pelos 
produtos ou serviços da marca. Como um autor 
pioneiro na publicação de estudos comerciais 
sobre marca, Aaker (2001) designa esse bene-
fício como premium price. O público também 
desenvolve um amplo acervo de associações po-
sitivas relacionadas à marca e, inclusive, passa 
a experimentar e prestigiar outros produtos da 
marca, possibilitando a extensão e a diversifi -
cação bem-sucedida da sua oferta ao mercado. 
Além disso, o público ainda resiste à oferta de 
produtos similares de outras marcas, mesmo 
quando essa promete experiências mais vanta-
josas. 

Tudo isso caracteriza as vantagens da fi -
delização do público e a valorização simbólica 
e fi nanceira da marca, sendo considerado por 
Kotler e Keller (2012) como algo que “pode se 
refl etir no modo como os consumidores pen-
sam, sentem e agem em relação à marca” (p. 
260).

 Isso foi denominado por Aaker (2001) co-
mo Brand Equity. Portanto, esse é um conceito 
que reúne o conjunto de vantagens decorrentes 
de diferentes aspectos, como: lealdade à marca; 
reconhecimento e lembrança do nome; percep-
ção pública de qualidade, associações simbóli-
cas positivas, proteção legal da marca, e pos-

sibilidade de cobrança de preços maiores com 
ampliação e diversifi cação da oferta (Aaker, 
2001). 

Nos processos de compra e venda dos ne-
gócios, os aspectos ou características da mar-
ca (como potencial de lealdade, lembrança do 
nome, percepção pública de qualidade e asso-
ciações simbólicas positivas) são avaliados e fi -
nanceiramente gratifi cados. Para Ruão (2006), 
houve uma forte valorização da marca, a partir 
do momento em que os empresários percebe-
ram que o valor dos bens intangíveis de uma 
organização, comumente, passou a superar o 
valor dos bens tangíveis.   

Enfi m, na área de Branding, o processo 
criação, desenvolvimento e a contínua gestão 
da marca (Brand Management) visa o geren-
ciamento de tudo o que, direta ou indiretamen-
te, é relacionado com a imagem da marca, po-
dendo afetar sua reputação pública e auxiliar 
ou prejudicar a conquista da condição de Brand 
Equity.  De acordo com Rodrigues (2012), com 
as ações de Branding, busca-se, positivamente, 
“confi gurar uma imagem da marca nas mentes 
do público” (p. 27). Para Prado (2017) “a boa 
reputação pública é construída com coerência 
e recorrência de imagens, comportamentos e 
ações” (p. 34). Por sua vez, Miranda (2012) con-
sidera que “a marca se estabelece também como 
um produto ou serviço capaz de ser agregado a 
novos produtos ou serviços, diferenciando-os e 
qualifi cando-os positivamente com relação aos 
similares” (p. 72). 

Em síntese, as ações na área de Branding 
“administra a trajetória da imagem da marca 
(Brand), no que diz respeito aos stakeholders” 
(Miranda, 2012, p. 79). A consolidação da mar-
ca demanda por providencias de gestão e neste 
contexto as ‘marcas verdes’ estão presentes e 
precisam ser adequadamente comunicadas. 

Uma “marca verde é aquela que oferece 
signifi cativas eco vantagens” (Lima, Gomes & 
Carvalho, 2012). Assim, os gestores de mar-
cas publicamente posicionadas como “verdes” 
(Green Branding) investem em articular “o 
tecnicamente possível com o ecologicamente 
necessário” (Auto Sustentável, 2015, p. 1).  A 
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execução da oferta de serviços ou produtos ver-
des requer a superação de desafi os culturais e 
operacionais. É possível ainda que o sucesso 
seja decorrente de ações como: investimento 
em créditos de carbono, replantio de plantas 
e extração não agressivas, promoção de renda 
para a comunidade local ou geração de ener-
gias renováveis (Atitudes Sustentáveis, 2017). 
Igualmente deve-se considerar também “uma 
cultura de paz avançada, o respeito à diversida-
de, uma mobilidade urbana que funciona, um 
sistema econômico que não gere tamanha desi-
gualdade, entre tantas outras coisas” (Palhano, 
2016, p. 1). 

Estes aspectos impactam no posicionamen-
to da marca e são demonstrados por meio de 
um diversifi cado conjunto de sinais. Já foram 
produzidos e disseminados um amplo conjunto 
de sinais gráfi cos que usualmente são expressos 
com coloração verde como marcas associadas 
aos conceitos de ecologia e sustentabilidade. 

O posicionamento público de marcas sus-
tentáveis requer a existência de empresas sus-
tentáveis. De acordo com Chadha (2017), é 
oportuno e necessário “refl etir sobre o papel 
das grandes empresas em nossa sociedade” 
(p.1). Para Semprini (2006) clientes, consumi-
dores e ainda a sociedade em geral cobram a 
responsabilidade socioambiental das organiza-
ções. Atualmente, diversos segmentos de mer-
cado privilegiam a atuação de maneira mais 
sustentável. Há o exemplo do setor de Moda, 
que está promovendo “um negócio mais lim-
po, sustentável e amigo da natureza” (Araujo, 
2014). Sobre a realização de eventos verdes, 
Akatu (2008), assinala a redução dos impactos 
socioambientais na realização de shows, feiras 
e exposições, entre outras realizações.

Procedimentos metodológicos e resulta-
dos obtidos

O percurso metodológico adotado para o 
desenvolvimento da pesquisa tem como base 
estudo descritivo e exploratório. Este caminho 
foi realizado por meio de pesquisa bibliográfi ca 
integrativa, com consultados livros, capítulos 
de livros, artigos científi cos, trabalhos acadêmi-

cos (teses, dissertações, monografi as) e outras 
publicações não acadêmicas. O estudo de cam-
po complementa estas informações, por meio 
de pesquisa realizada junto a dois rankings: (1) 
O Best Global Green Brands8, promovido pela 
Interbrand identifi ca as 50 marcas mais verdes 
do mundo; e (2) o The Global 100, promovido 
pela Corporate Knights9, contempla as 100 em-
presas internacionais com as melhores práticas 
de sustentabilidade corporativa. Estudou-se a 
edição 2014 de ambos os rankings (mais recen-
te do Best Global), bem como as demais edições 
do The Global 100 (2017 a mais recente).  

 O Best Global Green Brands “aponta as 
companhias líderes não só na implementação 
de práticas sustentáveis, mas também na capa-
cidade de comunicar efi cazmente seus esforços 
para os consumidores” (Barbosa, 2016a). A ava-
liação deste ranking considera dois aspectos: 
(1) O desempenho organizacional, por meio de 
informações alusivas a produção e distribuição 
de produtos e serviços ambientalmente ade-
quados; e (2) a percepção dos consumidores, 
criando valor ao transmitir os benefícios de suas 
praticas. O The Global 100 considera indicado-
res (Barbosa, 2016b) como: “energia, emissões 
de carbono, consumo de água, resíduos sólidos, 
capacidade de inovação, pagamentos de impos-
tos, planos de previdência corporativos [...]”. 
Considera igualmente questões pontuais como 
“a relação entre o salário médio do trabalhador 
e o do CEO, segurança do trabalho e percentual 
de mulheres na gestão e o chamado ‘bônus por 
desempenho’”10. Todos os indicadores são pon-
derados de forma igualitária, proporcionando a 
empresa uma pontuação total percentual. 

A indústria automobilística liderou o 
ranking Best Global 2014, contemplando (na 
ordem) a Ford, a Toyota, a Honda e a Nissan, 

8A Interbrand é uma empresa britânica, de consultoria global, re-
ferência mundial na gestão de marca, que “acredita que marcas e 
negócios devem crescer juntos”. (Interbrand, 2017). 
9A Corporate Knights é uma empresa canadense, “especializada em 
responsabilidade social e desenvolvimento sustentável” (Barbosa, 
2016b). Este levantamento foi criado em 2005 e é divulgado anual-
mente durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. 
10É verifi cado por meio deste bônus se a remuneração do executivo 
está relacionada ao desempenho de sustentabilidade da organização.
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entre as dez primeiras colocadas. A fi gura 1 in-
dica as 50 empresas ranqueadas.     

As inovações e o compromisso com a pro-
dução de veículos mais sustentáveis esteve 
presente na edição 2014 do Best Global Gre-
en Brands, cujo empenho foi percebido pelos 
consumidores. Exemplo desta iniciativa pode 
ser atribuído à Ford, 1º lugar no ranking Best 
Global em 2014. 

Seu investimento no desenvolvimento de 
materiais ‘verdes’ (cana-de-açúcar, milho, fi-
bra de côco, jeans, entre outros) como alter-
nativa para o uso do plástico e de derivados de 
petróleo pode ter influenciado neste retorno. 
O lançamento de carros verdes como o ‘fu-
sion hybrid’ e o ‘focus eletric’ (entre outros) 
contribuíram para as conquistas da montado-
ra, considerada o “ícone da sustentabilidade” 
(Netmídia, 2015). Além do setor automobilís-
tico, estão destacadas empresas do setor ele-
trônico, contemplando a Panasonic, a Nokia, a 
Sony (em quinto, sexto e sétimo lugar, respec-
tivamente).

Os segmentos e empresas apontadas no 
ranking The Global 100, edição 2017, cuja me-
todologia é mais quantitativa, considera os 12 
indicadores atribuindo um percentual de sus-
tentabilidade às empresas. 

A figura 2 indica as 50 primeiras empresas 
ranqueadas.

Figura 1 – Ranking das 50 marcas mais verdes do mundo - 2014
Fonte: Netmídia (2015) a par� r de Best Global Green Brands.

Figura 2 – Ranking das 50 primeiras colocadas no The Global 100 – 2017
Fonte: Elaborado a par� r de Corporate Knights (2017).

A empresa alemã Siemens é líder deste 
ranking em 2017, seguida pela companhia de 
seguros Storebrand e pela Cisco do setor de 
equipamentos de comunicação. Considerando 
as dez primeiras empresas citadas, o ranking 
indica tambem três bancos (Danske, Ing Group 
e Commonwealth Bank of Australia, respecti-
vamente em quarto, quinto e sexto lugar), um 
conglomerado industrial, uma de produtos 
farmacêuticos (indicada no Best Global como 
higiene e beleza), uma de produtos químicos e 
outra de gás.

Os segmentos apontados nos dois rankin-
gs estudados são semelhantes, porem as em-
presas do setor automobilístico destacadas 
no Best Global Green Brands não são citadas 
entre as 50 primeiras colocadas no The Global 
100 (2017). Observou-se que a BMW esteve em 
evidência neste ranking. Em 2014 alcançou a 
13ª posição, em 2015 a 6ª colocação, em 2016 
foi a líder do ranking (nesta edição a Daimler 
esteve em 48º lugar) e em 2017 obteve a 16ª 
posição (nesta edição a Peugeot esteve em 43º 
lugar). A expressiva pontuação da BMW (mais 
de 80% em 2016) foi obtida pelo seu desempe-
nho “nas áreas de energia, resíduos e redução 
no uso de água, além de uma nota máxima em 
bônus por desempenho” (Barbosa, 2016b).

É possível que os “crescentes recalls de pro-
dutos e o escândalo das emissões da Volkswa-
gen” (Barbosa, 2016b) tenham abalado a crença 
dos consumidores na responsabilidade socio-
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ambiental da indústria automobilística. Além 
dos citados, outros segmentos listados nestes 
rankings (Barbosa, 2016a) são artigos espor-
tivos, tecnologia, higiene e beleza, mobiliário 
doméstico, bebidas, cosméticos, serviços e tec-
nologia, transporte de encomendas, vestuário, 
restaurantes, serviços bancários e financeiros, 
energia, entretenimento (mídia), serviços de 
telecomunicações, entre outros.

Considerações fi nais
Os estudos realizados sobre a sustenta-

bilidade indicam que a  sustentabilidade é a 
‘sustentação’ da vida no planeta, no seu sen-
tido mais amplo, e o caminho a ser trilhado é 
o Desenvolvimento Sustentável. A sustentabi-
lidade organizacional remete para uma gestão 
mais sustentável, com a busca pela ecoeficiên-
cia nas ações e decisões. Neste caminho deve 
estar presente o diário entre os públicos envol-
vidos (internos e externos à organização) para 
a adoção de boas práticas e a implantação de 
políticas organizacionais voltadas à sustenta-
bilidade.

O reconhecimento das ações de susten-
tabilidade organizacional impacta fortemen-
te na percepção dos consumidores e nas suas 
escolhas de consumo. Estas práticas passam a 
integrar a marca da organização. A partir do 
conceito de marca proposto pela AMA, o nome, 
símbolo ou sinal de uma organização socioam-
bientalmente responsável vai diferenciá-la das 
demais. 

As marcas externas de um negócio, expres-
sas ou comunicadas por elementos e experi-
ências físicas, promovem as marcas internas, 
associadas com lembranças afetivas e cogniti-
vas particulares. Estas lembranças constituem 
a marca mental, ou a imagem da marca, que 
por sua vez promovem a imagem (positiva ou 
negativa) na mente dos públicos de interesse 
(internos e externos) das organizações. 

Buscou-se neste estudo turnover os arran-
jos teóricos de marcas e de marcas verdes. Os 
conceitos e as características das marcas con-
taram especialmente com o suporte da AMA, 
Aaker (2001), Denardi (2016), Dias (2014), 

Kotler e Keller (2012), Miranda (2012), Peras-
si (2001), Perassi e Meneghel (2011), Strun-
ck (2009), Schlemper, Barbosa e Nascimento 
(2015), Strunck (2009) e Ruão (2006). As ca-
racterísticas da marca refletem no modo como 
as pessoas, especialmente os consumidores, 
pensam, sentem e agem em relação à marca.  A 
caracterização das marcas verdes está atrelada 
aos elementos que constituem a marca orga-
nizacional que se posiciona como marca verde 
e desta forma foi atingido o segundo objetivo 
proposto. Neste contexto obteve-se o suporte 
de organizações como Akatu (2008), Atitudes 
Sustentáveis (2017) e Auto Sustentável (2015), 
bem como Araujo (2014), Chadha (2017), Li-
ma, Gomes & Carvalho (2012), Palhano (2016), 
entre outros. Percebeu-se que os elementos 
que posicionam as marcas como ‘verdes’ re-
metem para as dimensões da sustentabilidade, 
com ênfase nos princípios ambientais, sociais, 
econômicos, culturais e políticos. As ações que 
contemplam estes princípios são flexíveis, de-
pendendo especialmente do segmento de atu-
ação das organizações. 

Foi possível verificar que os indicadores 
de sustentabilidade organizacional adotados 
pelos rankings Best Global Green Brands e 
The Global 100 (terceiro objetivo), contem-
plam boas práticas de sustentabilidade, indo 
ao encontro das dimensões propostas pelo 
Triple Bottom Line da sustentabilidade. Neste 
sentido, estão presentes ações alusivas a pro-
dutividade energética, de carbono, da água e 
de resíduos, a capacidade de inovação, paga-
mento de impostos, status do fundo de pensão 
dos colaboradores, desempenho de segurança, 
rotatividade dos colaboradores, diversidade 
de liderança e remuneração que incentiva as 
boas praticas de sustentabilidade. Atrelado ao 
desempenho organizacional, a percepção dos 
consumidores tambem é valorizada. 

O mapeamento dos segmentos de merca-
do que privilegiam a atuação organizacional 
mais sustentável a partir dos rankings estu-
dados (quarto objetivo) identificou a grande 
diversidade de setores que já estão engajados 
em perseguir boas praticas de sustentabilida-



55
BrandTrends Journal OUTUBRO/2018

55
ARTIGO

de na produção de seus produtos e serviços.  A 
indústria automotiva, serviços bancários e fi-
nanceiros, as empresas de tecnologia, bebidas, 
cosméticos, vestuário, entretenimento, entre 
tantos outros, constituem os   das empresas 
mais sustentáveis do mundo. 

A partir dos resultados obtidos foi possível 
identificar os principais indicadores de sus-
tentabilidade organizacional que impactam no 
posicionamento das marcas verdes, bem como 
perceber a importância da comunicação des-
tas boas praticas junto aos diversos públicos 
da organização. O envolvimento dos públicos 
com estas ações despertará seu engajamento 
em ações mais sustentáveis, bem como em suas 
escolhas de consumo consciente. 

A demanda social e as exigências do merca-
do remetem para a preocupação das organiza-
ções em relação à sustentabilidade. Espera-se 
que as mesmas sigam princípios ecologica-
mente corretos, economicamente viáveis, so-
cialmente justos e culturalmente aceitos. Em-
presas que tem consciência ecológica atraem 
públicos que exigem um padrão de qualidade 
de vida para si, para as organizações e para o 
planeta. Estas são reconhecidas como ‘marcas 
verdes’ por excelência.
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Resumo:
O mercado do luxo encontra-se atualmente nu-
ma fase de crescimento e metamorfose, receben-
do atenção especial pelas suas indústrias, marcas 
e investigadores. Para o sucesso de uma marca 
de luxo é necessária uma compreensão extensa 
e completa de todas as fações que levam à aqui-
sição dos itens disponíveis, sendo uma das mais 
relevantes as motivações do consumidor. Tendo 
por base a análise dos dados recolhidos através 
da aplicação de um questionário estruturado 
junto de uma amostra de 165 inquiridos e a uti-
lização de um modelo de regressão linear múl-
tipla, concluiu-se que a intenção de compra de 
marcas de luxo pelos consumidores portugueses 
é infl uenciada positivamente pelas motivações 
de utilitarismo, desejo de qualidade, necessida-
de de singularidade e materialismo. Não foram 
observados impactos estatisticamente signifi ca-
tivos das motivações de hedonismo, congruência 
pessoal e infl uência social na intenção de com-
pra de marcas de luxo. Os resultados obtidos su-
gerem assim que os gestores de marcas de luxo 
devem enfatizar, do ponto de vista intrínseco, a 
vertente utilitária e os elevados padrões de quali-
dade destas marcas e, do ponto de vista extrínse-
co, sensações de exclusividade, de raridade e de 
elevado valor material com o objetivo de manter 
e fomentar a intenção de compra destas marcas.

Palavras-chave: luxo, motivações, intenção de 
compra, marca

 

Abstract:
The luxury market stands now in a growing and 
metamorphosis stage, being under heavy atten-
tion by the industries, brands and researchers. 
To succeed, a luxury brand needs to extensive-
ly and fully understand all the antecedents that 
result in purchase of the items available, being 
the consumer motivations one of the most im-
portant ones. In this study we used a multiple 
linear regression model on data from a sample 
of 165 respondents to conclude that the luxury 
brands purchase intention is positively infl uen-
ced by the motivations based on utilitarian, qua-
lity, need for uniqueness and materialism. The 
motivations based on hedonism, personal con-
gruity and social infl uence were not confi rmed 
as statistically signifi cant. The results obtained 
suggest that the luxury brand managers should 
accentuate, from the intrinsic point of view, the 
utilitarian and quality standards of their brands 
and, from the extrinsic point of view, to accentu-
ate the feelings of exclusivity, rarity and percei-
ved value  to maintain and increase the purchase 
intention of these luxury brands.

Keywords: luxury, motivations, purchase in-
tention, brand
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Resumén:
El mercado del lujo se encuentra actualmente 
en una fase de crecimiento y metamorfosis, reci-
biendo atención especial por sus industrias, mar-
cas e investigadores. Para el éxito de una marca 
de lujo es necesaria una comprensión extensa y 
completa de todas las facciones que llevan a la ad-
quisición de los ítems disponibles, siendo una de 
las más relevantes las motivaciones del consumi-
dor. Con base en el análisis de los datos recogidos 
mediante un cuestionario estructurado con una 
muestra de 165 encuestados y el uso de un mode-
lo de regresión lineal múltiple tipla, se concluyó 
que la intención de comprar marcas de lujo por 
los consumidores portugueses es infl uenciada 
positivamente por las motivaciones de utilitaris-
mo, deseo de calidad, necesida de singularidad 
y materialismo. No se observaron impactos es-
tadísticamente signifi cativos de las motivaciones 
de hedonismo, congruencia personal e infl uencia 
social en la intención de comprar marcas de lujo. 
Los resultados obtenidos sugieren que los ges-
tores de marcas de lujo deben enfatizar desde el 
punto de vista intrínseco la vertiente utilitaria y 
los elevados estándares de calidad de estas mar-
cas y, desde el punto de vista extrínseco, sensa-
ciones de exclusividad, de raridad y de alto valor 
material con el objetivo de mantener y fomentar 
la intención de compra de estas marcas.

Palabras clave: lujo, motivaciones, intención 
de compra, marca

 

Résumé:
Le marché du luxe est actuellement dans une 
phase de croissance et de métamorphose et fait 
l’objet d’une attention particulière pour ses in-
dustries, ses marques et ses chercheurs. Car le 
succès d’une marque de luxe exige une com-
préhension complète et complète de toutes les 
factions menant à l’acquisition des articles dispo-
nibles, l’un des plus importants étant les motiva-
tions du consommateur. Sur la base de l’analyse 
des données recueillies grâce à l’application d’un 
questionnaire structuré auprès d’un échantillon 
de 165 répondants et à l’utilisation d’un modè-
le de régression linéaire multiple, il a été conclu 
que l’intention des consommateurs portugais 
d’acquérir des marques de luxe est positivement 
infl uencé par les motivations de l’utilitarisme, du 
désir de qualité, du besoin d’unicité et du maté-
rialisme. Les eff ets statistiquement signifi catifs 
de l’hédonisme, de la congruence personnelle 
et de l’infl uence sociale sur l’intention d’acheter 
des marques de luxe n’ont pas été observés. Les 
résultats obtenus suggèrent donc que les gestio-
nnaires de marques de luxe devraient souligner, 
d’un point de vue intrinsèque, le côté utilitaire 
et les normes de qualité élevées de ces marques 
et, d’un point de vue extérieur, des sentiments 
d’exclusivité, de rareté et de grande valeur maté-
rielle afi n de maintenir et de favoriser l’intention 
d’acquérir ces marques.

Mots-clés: luxe, motivations, intention d’achat, 
marque
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3Os luxury goods incluem os acessórios, apparel, hard luxury e cos-
mética.

Introdução 
Em 2016, o mercado mundial do luxo, que 

engloba produtos de consumo pessoal, tais co-
mo a cosmética, vestuário e acessórios (sapa-
tos, malas, relógios), automóveis, mobiliário, 
alimentação, vinhos e bebidas espirituosas, 
cruzeiros, alojamento, barcos e jatos privados, 
representou um valor de 1 081 biliões de euros 
estimando-se 3% a 4% de crescimento na cate-
goria de luxury goods3 até 2020, segundo Bain 
& Company (2016). Em Portugal, o mercado do 
luxo cresceu cerca de 10% no ano de 2014, con-
seguidos através das eleições de Lisboa e Porto 
como cidades destinos de compras e da abertu-
ra de vinte novas lojas na Avenida da Liberda-
de nos últimos dois anos (Neto, 2015). O luxo 
é um atributo concedido à categoria de bens e 
serviços caracterizada por qualidade elevada, 
onerosa, não-essencial, pouco frequente, ex-
clusiva, prestigiosa e autêntica, com níveis altos 
de simbolismo e ligação emocional e hedónica 
com o consumidor, associando sumptuosidade, 
ostentação, extravagância, opulência e poder, 
mantendo uma faceta de bom gosto (Cristini, 
Kauppinen-Raisanen, Barthod-Prothade, & 
Woodside, 2017; Kapferer, 2014; Loureiro & 
Araújo, 2014; Tynan, McKechnie, & Chhuon, 
2010; Vigneron & Johnson, 1999a). 

Existem diversos estudos desenvolvidos 
no contexto de bens de luxo (ver, por exemplo, 
Chan et al., 2015; Gil et al., 2012; Grewal, Mehta, 
& Kardes, 2004; Han et al., 2010; Kapferer, 2012; 
Kastanakis & Balabanis, 2012; Nwankwo et al., 
2014; Truong & McColl, 2011). No entanto, 
é notada por vários autores a necessidade de 
obter um melhor entendimento sobre as mo-
tivações de compra de marcas de luxo através 
da análise dos consumidores de mais naciona-
lidades (Gentina, Shrum, & Lowrey, 2016; Shin, 
Eastman, & Mothersbaugh, 2017; Tsai, 2005). 
Por exemplo, Shukla et al. (2015) analisam os 
consumidores do Reino Unido, Nwankwo et al. 
(2014) centram-se nos consumidores de Mar-
rocos, Loureiro & Araújo (2013) investigam os 
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consumidores do Brasil, Shukla (2011) estuda 
os consumidores do Reino Unido e da Índia, 
Gentina et al. (2016) debruçam-se sobre os con-
sumidores dos Estados Unidos da América e de 
França. No caso dos consumidores portugueses 
de marcas de luxo, não se identificou nenhum 
estudo sobre as suas motivações de compra. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho 
consiste em analisar as motivações gerais de 
compra de marcas de luxo pelos consumidores 
portugueses, mais especificamente as motiva-
ções hedónica, utilitária, desejo de qualidade, 
congruência pessoal, influência social, neces-
sidade de singularidade e materialismo, contri-
buindo assim para enriquecer o conhecimento 
nesta área. No ponto seguinte, apresenta-se um 
breve enquadramento teórico sobre o conceito 
de luxo e as motivações de compra de luxo, de-
duzindo-se as várias hipóteses de investigação. 
De seguida, descreve-se a metodologia adotada 
na realização do estudo, nomeadamente, amos-
tra e método de recolha de dados, operacionali-
zação e validação das escalas. Por último, apre-
sentam-se e discutem-se os resultados obtidos 
e, com base nestes, apresentam-se recomenda-
ções para a gestão das marcas de luxo, bem co-
mo sugestões para futuras investigações.

Enquadramento teórico e hipóteses de 
investigação
Defi nição do conceito de luxo

O conceito de luxo é subjetivo, não exis-
tindo uma única definição (Kapferer, 2010; 
Nwankwo et al., 2014; Vigneron & Johnson, 
1999a). Tynan et al. (2010) definem o concei-
to de luxo como como algo caracterizado por 
elevada qualidade, dispendioso, não-essencial 
raro, autêntico e exclusivo que assume valores 
simbólicos e emocionais. O termo “luxo” existe 
desde a Antiguidade sendo observável em tem-
plos religiosos, edifícios, túmulos e associado 
etimologicamente ao excesso e à desnecessi-
dade (Chandon, Laurent, & Valette-Florence, 
2015; Kapferer & Laurent, 2016). Ao longo da 
História, o luxo foi privilégio regulamentado 
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dos grupos da realeza, aristocracia, autorida-
des religiosas e militares, exibido em público e 
criando uma hierarquia social visível (Abbott, 
2008; Cristini et al., 2017). No Iluminismo, o 
luxo foi associado também ao sucesso chegan-
do finalmente a democratizar-se para as classes 
médias no luxo moderno (Berry & De Botton, 
citados em Han, Nunes, & Drèze, 2010). Man-
teve a vertente de meio de expressão pessoal, 
demonstração de poder, sucesso e status social 
(Chandon et al., 2015; Kapferer, 2014) come-
çando a ser associado às marcas (Chandon et 
al., 2015). Estas concentram os esforços em no-
vos atributos como a arte, o design e aspetos 
culturais (Godey et al., 2012; Kapferer, 2014). 
Tynan et al. (2010) argumentam que os bens de 
luxo e não-luxo formam os extremos de uma li-
nha contínua no domínio de qualidade e preço, 
com vários pontos entre estes. As marcas de lu-
xo são rivalizadas pelas marcas premium, que 
se aproximaram com elevada qualidade e ima-
gem de marca e que competem pelos consumi-
dores (Cailleux, Mignot, & Kapferer, 2009). É 
argumentado ainda que um produto de marca 
premium é apenas um produto de elevada qua-
lidade, enquanto o luxo está adicionalmente 
associado à hierarquia social e não pode cres-
cer ilimitadamente em vendas sob pena de afe-
tar o valor da marca (Kapferer, 2010, 2014). 

Motivações de compra de luxo
A motivação em si é a força que induz a 

ação envolvendo o como, o quando e o porquê 
da alocação de recursos a uma tarefa ou ati-
vidade (Parks & Guay, 2009). Mitchell (1997) 
descreve a motivação como uma composição 
de quatro dimensões: o interesse (ter uma 
atenção especial pelo objetivo); foco (a seleção 
e direcionamento para o objetivo); a intensida-
de (quantidade de esforço dedicado no segui-
mento do objetivo) e a persistência (consistên-
cia no seguimento do objetivo quando surgem 
dificuldades). De uma forma generalizada, as 
teorias sobre o consumo de bens de luxo con-
cluem que existem duas grandes categorias 
de motivações: as extrínsecas e as intrínsecas 

(Amatulli, Guido, & Nataraajan, 2015; Truong 
& McColl, 2011). As motivações extrínsecas são 
predominantemente orientadas para as pesso-
as e meio social em redor, cujas características 
e opiniões contribuem para a motivação em 
realizar ações como a compra e a ostentação 
de uma marca de luxo (Vigneron & Johnson, 
1999b). As motivações intrínsecas motivam 
o luxo “para o próprio” sendo características 
integrantes do consumidor não dependentes 
do exterior. Estas motivações podem estar 
presentes em indivíduos pertencentes a vários 
estratos sociais, sendo possível a sua presença 
simultânea e impactos distintos em cada con-
sumidor (Kapferer & Bastien, 2009; Nwankwo 
et al., 2014; Vigneron & Johnson, 1999b; Wal-
ter, Abler, Ciaramidaro, & Erk, 2005). 

A existência destas motivações é a exten-
são de uma forma primitiva de tomar deci-
sões de forma rápida, sem dispêndio de tempo 
e de energia por meio de atitudes funcionais 
(Bian & Forsythe, 2012; Cameron, 2009; Gre-
gory, Munch, & Peterson, 2002; Grewal et al., 
2004a; Schade, Hegner, Horstmann, & Brink-
mann, 2016). A teoria das atitudes funcionais 
apresenta uma categorização de motivações 
possíveis de um determinado indivíduo im-
plicando que cada comportamento origina um 
retorno para o indivíduo de acordo com a fun-
ção dominante (ou funções dominantes) num 
processo (Cameron, 2009). Este processo pode 
ser, por exemplo, um processo de compra onde 
cada consumidor terá as suas próprias motiva-
ções e daí retornos (Grewal, Mehta, & Kardes, 
2004b; Jain, Khan, & Mishra, 2009; Schade et 
al., 2016; Schlosser, 1998).

O hedonismo é definido como a tendência 
de um indivíduo em procurar preferencialmen-
te o que é agradável ou que resulte em prazer e 
gratificação pessoal (Arnold & Reynolds, 2003; 
Schade et al., 2016). Para Dubois (citado em 
Schade et al., 2016), estes consumidores pro-
curam características no produto e no processo 
de compra que satisfaçam predominantemente 
os seus desejos de prazer sensorial, beleza es-
tética, excitação emocional e sentimento de su-
cesso. Nesta motivação intrínseca, definida co-
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mo hedónica, os indivíduos estão focados nos 
seus próprios pensamentos e emoções, sem 
depender de externos ou atentar posteriores 
efeitos extrínsecos (Jain et al., 2009; Millan & 
Reynolds, 2014; Vigneron & Johnson, 1999a). 
A classificação estende-se a consumo hedonis-
ta quando os consumidores utilizam produtos 
ou serviços para gerar sentimentos pelos sen-
tidos e obter assim estímulos emocionais (Mo-
wen & Minor, 2007). No mercado de luxo estas 
características estão especialmente presentes 
e a motivação hedónica ajusta-se conveniente-
mente a este meio (Hagtvedt & Patrick, 2009; 
Jain et al., 2009; Kapferer & Bastien, 2009; 
Vigneron & Johnson, 1999a). Propõe-se assim 
a seguinte hipótese:

H1: A motivação hedonista tem uma influ-
ência positiva na intenção de compra de mar-
cas de luxo.

A motivação utilitária é do tipo intrín-
seca e utilitária (ou instrumental) em que o 
objetivo da ação é a maximização dos benefí-
cios e a minimização dos malefícios próprios, 
ou valor funcional, sendo neste caso patente o 
desempenho do produto na motivação do con-
sumidor (Cameron, 2009; Voss, Spangenberg, 
& Grohmann, 2003; Young & Combs, 2016). 
Deste modo, um consumidor que valorize a uti-
lidade irá procurar de forma prioritária produ-
tos que correspondam às suas exigências, sen-
do estas características esperadas nas marcas 
de luxo cuja reputação de funcionalidade e de 
qualidade elevadas são asseguradas pelo pres-
tígio e preço (Gregory et al., 2002; Kapferer & 
Bastien, 2009; Nwankwo et al., 2014; Vigne-
ron & Johnson, 1999b). Uma subcategoria de 
motivação utilitária bem presente no contexto 
do luxo é a motivação por desejo de quali-
dade. Esta motivação existe quando um con-
sumidor procura qualidade útil e objetiva de 
um item nas dimensões tangíveis de durabi-
lidade, design, resistência, textura, estética, 
mecanismos e acabamentos (Gregory et al., 
2002; Patrick, 2016). Esta qualidade compos-
ta constitui assim um atributo essencial para 
os bens de uma marca de luxo e, apesar de ser 
um requisito de virtualmente todos os consu-

midores, pode constituir uma motivação domi-
nante para alguns destes (Kapferer & Laurent, 
2016; Nwankwo et al., 2014; Vigneron & Jo-
hnson, 1999a). Na literatura estas motivações 
são estudadas sobre os dois focos: pela moti-
vação utilitária e pela motivação de desejo de 
qualidade, sendo definidas as duas hipóteses 
seguintes:

H2: A motivação utilitária tem uma influ-
ência positiva na intenção de compra de mar-
cas de luxo. 

H3: A motivação do desejo de qualidade 
tem uma influência positiva na intenção de 
compra de marcas de luxo. 

A motivação intrínseca por congruência 
pessoal, também definida como motivação 
de defesa do ego, auxilia o consumidor a gerir 
as ansiedades geradas por conflitos internos 
de baixa autoestima providenciando uma re-
afirmação da identidade do consumidor para 
o próprio (Gregory et al., 2002; Zhang & Kim, 
2013). Esta motivação está também ligada ao 
medo de avaliação negativa pelos outros (Ro-
berts, Manolis, & Pullig, 2014). Ao notar um 
desvio entre a imagem que tem de si próprio 
e um requisito (Kotler, Armstrong, Saunders, 
& Wong, 1999), o indivíduo tem necessidade 
de realizar uma manutenção do conceito que 
acredita ter em si mesmo, reduzindo esse des-
vio (Mowen & Minor, 2007). Este consumo po-
de ser compensatório (negar ou evitar o des-
vio) ou adaptativo (redução do desvio) (Kim & 
Gal, 2014). Segundo a teoria de autoconstrução 
de Wicklund e Gollwitzer, este desvio pode ser 
reduzido pela compra de objetos materiais com 
elevado valor simbólico e de identidade pessoal 
(citado em Karanika & Hogg, 2016) tal como as 
marcas de luxo (Gregory et al., 2002; Kapferer, 
2010; Kim & Gal, 2014; Zhang & Kim, 2013). 
Deste modo, a compra de marcas de luxo pode 
ser motivada por esta necessidade de se valo-
rizar, sentir especial e fortalecer, definindo-se 
a seguinte hipótese:

H4: A motivação por congruência pesso-
al tem uma influência positiva na intenção de 
compra de marcas de luxo. 

A influência social (ou originada por pares) 
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é apresentada como uma das principais moti-
vações extrínsecas para consumo de marcas 
de luxo (Schade et al., 2016; Truong & McColl, 
2011) possibilitando a manipulação de ideias 
ou ações de um grupo de pessoas, responden-
do a uma necessidade de obter ou manter uma 
posição ou referência social (Cameron, 2009; 
Dimofte, Goodstein, & Brumbaugh, 2015; Gre-
gory et al., 2002). É com base nesta necessidade 
que se apoia o conceito de conspicuous goods: 
o consumidor ostenta os itens vistosos como 
forma de afirmar o seu estatuto enviando sinais 
aos pares que partilham os mesmos atributos 
de valores e estatuto social (Nwankwo et al., 
2014). Esta motivação está bastante presente 
no meio do luxo sendo conhecido na sociedade 
humana que a demonstração de extravagância 
e superfluidade é um sinal de posição hierár-
quica elevada (Walter et al., 2005) e é tanto 
mais relevante quanto maior a diferença per-
cebida entre o consumidor e o meio social do 
qual se pretende aproximar (Han et al., 2010; 
Kapferer, 2010). O consumo de marcas de luxo 
considera-se assim fortemente motivado pela 
necessidade de resposta à influência social dos 
indivíduos (Grewal et al., 2004a; Nwankwo et 
al., 2014; Schade et al., 2016; Truong & McColl, 
2011; Walter et al., 2005). Em consonância, 
propõe-se a seguinte hipótese:

H5: A motivação por influência social tem 
uma influência positiva na intenção de compra 
de marcas de luxo. 

A necessidade de singularidade mani-
festa-se na motivação extrínseca do consumi-
dor se diferenciar dos restantes em caracterís-
ticas selecionadas como, por exemplo, através 
do porte de itens exclusivos ou raros - como 
é o caso de itens de luxo dispendiosos e não 
comuns (Hart, Teah, & Butcher, 2016; Kapfe-
rer, 2012; Kastanakis & Balabanis, 2014; Mag-
noni & Roux, 2012; Tian, Bearden, & Hunter, 
2001; Vigneron & Johnson, 1999a; Yoo & Lee, 
2012). A conformidade aos padrões é evitada 
no processo de compra não existindo o receio 
de crítica pelos pares e sendo valorizado o in-
dividualismo (Schiffman & Kanuk, 2007). Esta 
motivação pode ser relevante especialmente 

em marcas de luxo com presença relativamente 
discreta no mercado (Hart et al., 2016). Tam-
bém presente nos mercados de massas pela 
existência de marcas alternativas, no caso do 
luxo esta motivação toma maiores proporções 
pela raridade de bens devido aos materiais 
utilizados ou a séries limitadas, alimentando 
de forma substancial a necessidade de singu-
laridade e intensificando a compra frequente 
de bens de luxo (Kapferer, 2012; Lee & Seidle, 
2012; Vigneron & Johnson, 1999a). Nesta linha 
de raciocínio, definiu-se a seguinte hipótese: 

H6: A motivação por necessidade de singu-
laridade tem uma influência positiva na inten-
ção de compra de marcas de luxo. 

O materialismo é definido como a devo-
ção de um indivíduo em responder a necessida-
des e desejos materialistas (Richins & Dawson, 
1992), estando associado ao consumo de itens 
de elevado valor material (Chan et al., 2015; 
Gil, Kwon, Good, & Johnson, 2012b; Richins & 
Dawson, 1992). É uma motivação de consumo 
intrínseca que fomenta a aquisição e posse de 
bens para satisfação pessoal, associando feli-
cidade e sucesso à posse de bens, dinheiro e 
símbolos (Kaufmann, Petrovici, Filho, & Ayres, 
2016; Zhang & Kim, 2013). Os consumidores 
materialistas são os que maior satisfação ob-
têm no processo de compra de bens de luxo 
(Hudders & Pandelaere, 2012). No geral, estes 
consumidores colocam ênfase na quantidade 
e qualidade destes bens, obtendo tanto mais 
satisfação quanto mais caro ou difícil de ob-
ter seja o item – características associadas aos 
produtos de luxo, desenvolvendo-se assim a 
seguinte hipótese:

H7: A motivação de materialismo tem uma 
influência positiva na intenção de compra de 
marcas de luxo. 

Metodologia
Amostra e método de recolha de infor-
mação

A população-alvo deste estudo foram indi-
víduos com mais de 18 anos, de nacionalidade 
portuguesa. Os dados foram recolhidos através 
da aplicação de um questionário estruturado 
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em consonância com outros estudos semelhan-
tes (por exemplo, Chan et al., 2015; Shukla et 
al., 2015; Truong & McColl, 2011; Amatulli et 
al., 2015). Considerando que a definição de 
luxo é complexa e pode ser compreendida de 
forma diferente pelos inquiridos (Gil et al., 
2012a; Kapferer & Laurent, 2016), o questio-
nário iniciou-se apresentando as característi-
cas de um bem de luxo e as categorias de pro-
dutos presentes neste mercado, segundo Bain 
& Company (2016), desde produtos de consu-
mo pessoal, tais como a cosmética, vestuário e 
acessórios (sapatos, malas, relógios), automó-
veis, mobiliário, alimentação, vinhos e bebidas 
espirituosas, cruzeiros, alojamento, barcos e 
jatos privados. 

A divulgação do questionário foi efetuada 
na rede social Facebook™, no Whatsapp™ e 
por correio eletrónico, tendo sido partilhada 
uma imagem apelativa de uma mala de mão, 
por fomentar uma associação a bens e marcas 
de luxo, com um código Quick Response (QR) 
gerando um link para o questionário e facilitan-
do assim a partilha em plataformas mobile. O 
questionário esteve disponível para preenchi-
mento online entre junho e dezembro de 2016. 
Das 202 respostas obtidas foram removidas 
37 respostas devido à marca indicada ou preço 
pago não serem consistentes com a definição 
de luxo utilizada neste trabalho, validando-se 
assim 165 respostas. Em termos de caracterís-
ticas sociodemográficas da amostra, 66,1% dos 
inquiridos são do género feminino, 57,6% tem 
idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, 
25,5% são casados ou vivem em união de fac-
to, 65,5% têm uma licenciatura ou superior e a 
grande maioria reside nos distritos de Leiria e 
Porto (70,3%).

Operacionalização e validação das escalas
As variáveis em estudo foram medidas 

através de escalas não comparativas itemiza-
das de Likert de cinco pontos. O hedonismo foi 
operacionalizado através de 6 itens propostos 
por Voss, Spangenberg & Grohmann (2003), 
o desejo de qualidade através de 4 itens da es-
cala de Tsai (2005), o utilitarismo através de 

6 itens retirados de Voss et al. (2003), a con-
gruência pessoal com 4 itens de Tsai (2005), 
a influência social foi medida com 6 itens da 
escala de Grewal et al. (2004), a necessidade 
de singularidade foi medida com 6 itens da es-
cala desenvolvida por Tian et al. (2001), tendo 
sido utilizados dois itens de cada uma das três 
dimensões da singularidade, à semelhança do 
estudo realizado por Chan et al. (2015) e por 
Kastanakis & Balabanis (2012), o materialis-
mo foi operacionalizado com os mesmos 6 
itens que foram utilizados no estudo de con-
sumo de marcas de luxo de Chan et al. (2015) 
que, por sua vez, selecionaram os itens com 
maiores factor loadings da escala original de 
Richins & Dawson (1992) como também pro-
cederam Zhang & Kim (2013). 

A variável dependente intenção de com-
pra de marcas de luxo foi medida através de 3 
itens adaptados de Amatulli et al., 2015; Tsai, 
2005; Yoo & Lee, 2012; Zhang & Kim, 2013. 
As diversas afirmações foram traduzidas dire-
tamente para a Língua Portuguesa do original 
de Língua Inglesa procurando manter o seu 
significado original. Antes de aplicar o ques-
tionário, o mesmo foi objeto de um pré-teste.

As escalas foram sujeitas a uma análise 
fatorial confirmatória pelo método de com-
ponentes principais e rotação varimax, cujos 
resultados se apresentam na Tabela 1. De refe-
rir que a análise fatorial foi considerada ade-
quada aos dados, pois o Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) apre-
sentou valores entre 0,60 e 0,89 e o Bartlett’s 
Test of Sphericity apresentou valores estatis-
ticamente significativos (p<0,00). As diversas 
variáveis são unidimensionais, tendo sido eli-
minados os itens que apresentavam baixas co-
munalidades e baixos factor loadings (<0,50), 
aumentando assim a consistência interna da 
escala. 

Os valores do alpha de Cronbach variam 
entre 0,66 e 0,90. A Tabela 2 apresenta os 
valores da média, desvio-padrão, coeficiente 
de correlação de Pearson e alpha de Cronbach 
das variáveis em estudo.
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Itens Factor loadings

Hedonismo (Variância explicada = 65,48%)
Utilizar marcas de luxo é: Aborrecido / Divertido
Utilizar marcas de luxo é: Monótono / Emocionante
Utilizar marcas de luxo é: Triste / Feliz
Utilizar marcas de luxo é: Desagradável / Agradável
Utilizar marcas de luxo é: Não-sensual / Sensual
Utilizar marcas de luxo é: Não-engraçado / Engraçado

0,81
0,86
0,84
0,84
0,73
0,76

Utilitarismo (Variância explicada = 67,94%)
Utilizar marcas de luxo é: Ine� caz / E� caz
Utilizar marcas de luxo é: Inútil / Útil
Utilizar marcas de luxo é: Desnecessário / Necessário
Utilizar marcas de luxo é: Não-pratico / Prático
Utilizar marcas de luxo é: Prejudicial / Bené� co
Utilizar marcas de luxo é: Ine� ciente / E� ciente

0,82
0,78
0,82
0,80
0,87
0,86

Congruência pessoal (Variância explicada = 67,22%)
Eu nunca compro marcas de luxo inconsistentes com as características com que eu me descrevo a mim mesmo(a).
As marcas de luxo que compro devem corresponder a quem realmente sou.
A minha escolha de marcas de luxo depende da forma como re� etem como eu me vejo a mim mesmo(a), e não como 
os outros me vêm.

0,76
0,87
0,82

Desejo de qualidade (Variância explicada = 61,57%)
A qualidade superior dos produtos é a minha principal razão para comprar marcas de luxo.
Eu coloco mais ênfase na garantia de qualidade do que no prestígio quando compro marcas de luxo.
Eu tendo a avaliar eu mesmo(a) os aspetos funcionais e de desempenho das marcas de luxo em vez de ouvir a opinião 
dos outros.

0,79
0,82
0,74

In� uência social (Variância explicada = 66,27%)
É importante para os meus amigos saberem que eu comprei marcas de luxo.
As marcas de luxo dizem-me muito sobre uma pessoa.
As marcas de luxo indicam aos outros o tipo de pessoa que sou.

0,72
0,82
0,89

Necessidade de singularidade (Variância explicada = 50,66%)
Quanto me visto, às vezes atrevo-me a ser diferente de uma forma que os outros iriam provavelmente desaprovar.
Eu tenho frequentemente transgredido regras implícitas do meu grupo social no que toca ao que compro ou tenho.
Eu tento frequentemente evitar produtos ou marcas que eu sei que são adquiridos pela população em geral.
Quanto mais comum for um produto ou marca na população em geral, menos interesse tenho em adquiri-lo.

0,59
0,83
0,71
0,70

Materialismo (Variância explicada = 45,30%)
Não tento manter a minha vida simples, no que diz respeito a posses.
Eu gosto muito de luxo na minha vida.
Eu admiro pessoas que têm carros, casas e roupas caros.
Eu coloco muito enfâse na quantidade de objetos materiais que as pessoas possuem como sinal de sucesso.
A minha vida poderia ser melhor se eu tivesse certas coisas que não tenho.
Às vezes aborrece-me muito não poder comprar todas as coisas de que gosto.

0,55
0,73
0,81
0,76

0,62
0,52

Intenção de compra de marcas de luxo (Variância explicada = 78,87%)
Eu gostaria de comprar marcas de luxo até ao � nal do ano.
Eu tenciono comprar marcas de luxo até ao � nal do ano.
Eu comprarei de certeza marcas de luxo até ao � nal do ano.

0,83
0,93
0,90

Tabela 1: Resultados da análise fatorial confi rmatória
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Resultados
As hipóteses de investigação foram testadas 

através da aplicação do modelo de regressão linear 
múltipla, que permite testar a relação matemática 
entre uma variável dependente intenção de com-
pra de marcas de luxo e as várias variáveis inde-
pendentes (Malhotra, 2010). Na avaliação global 
do modelo de regressão linear múltipla verifi ca-

-se que o valor do teste de F é de 23,26 com um 
nível de signifi cância de p=0,00, indicando que a 
relação linear entre as variáveis é estatisticamente 
signifi cativa. Este modelo apresenta também um 
R² de 0,51 e um R² ajustado de 0,49, signifi cando 
que 49% da variância da variável dependente é ex-
plicada pelo modelo. Na Tabela 3 apresentam-se 
os resultados da regressão linear múltipla.

** Correlação signifi ca� va ao nível 0,01 (2-tailed)
* Correlação signifi ca� va ao nível 0,05 (2-tailed)
Nota: Na diagonal principal, a negrito, são apresentados os valores do alpha de Cronbach.

Tabela 2: Média, desvio-padrão, coefi ciente de correlação de Pearson e alpha de Cronbach

Intenção de 
compra 2,76 1,16 0,86

Hedonismo 3,33 0,78 0,50** 0,89

Utilitarismo 3,11 0,81 0,53** 0,67** 0,90

Desejo de 
qualidade 4,17 0,88 0,23** 0,23** 0,18* 0,68

Congruência 
pessoal 4,13 0,80 0,09 0,16* 0,12 0,49** 0,75

In� uência  
social 2,23 1,00 0,34** 0,36** 0,15* 0,10 0,12 0,74

Necessidade de 
singularidade 2,51 0,87 0,37** 0,19* 0,09 0,22** 0,21** 0,43* 0,66

Materialismo 2,50 0,85 0,55** 0,37** 0,35** 0,14 0,09 0,40** 0,30** 0,74
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Coe� cientes Desvio 
padrão T Nível de 

signi� cância Resultado

Constante -1,27 0,44 -2,86 0,01

Hedonismo 0,16 0,12 1,32 0,19 H1 não suportada

Utilitarismo 0,43 0,11 3,84 0,00 H2 suportada

Desejo de qualidade 0,20 0,09 2,17 0,03 H3 suportada

Congruência pessoal -0,15 0,09 -1,73 0,09 H4 não suportada

In� uência social 0,05 0,08 0,58 0,56 H5 não suportada

Necessidade de singularidade 0,28 0,09 3,32 0,00 H6 suportada

Materialismo 0,44 0,09 4,91 0,00 H7 suportada

Va
riá

ve
is 

in
de

pe
nd

en
te

s

Tabela 3: Resultados da regressão linear múl� pla da intenção de compra de marcas de luxo

O coefi ciente do hedonismo na intenção de 
compra de marcas de luxo não é estatisticamente 
signifi cativo (b=0,16; p>0,05), pelo que se rejei-
ta H1. Em consonância com H2 e H3, o utilita-
rismo (b=0,43; p<0,00) e o desejo de qualidade 
(b=0,20; p<0,05) têm efeitos positivos e estatis-
ticamente signifi cativos na intenção de compra 
de marcas de luxo, suportando-se assim estas 
hipóteses. A motivação de congruência pessoal 
não infl uencia de forma signifi cativa a intenção 
de compra de marcas de luxo (b=-0,15; p>0,05), 
rejeitando-se H4. Também a infl uência social 
não tem um efeito positivo estatisticamente sig-
nifi cativo na intenção de compra de marcas de 
luxo (b=0,05; p>0,05), conduzindo à não acei-
tação da H5. Os resultados obtidos confi rmam 
os efeitos positivos das motivações necessidade 
de singularidade (b=0,28; p<0,00) e materialis-
mo (b=0,44; p<0,00) na intenção de compra de 
marcas de luxo, tal como previsto na H6 e H7. 
Em síntese, foram confi rmadas quatro das sete 
hipóteses em estudo. 

Discussão dos resultados e recomenda-
ções para a gestão das marcas de luxo

Os resultados deste estudo indicam que a in-
tenção de compra de marcas de luxo pelos consu-

midores portugueses é positivamente infl uencia-
da pelas motivações intrínsecas de utilitarismo e 
de desejo de qualidade e pelas motivações extrín-
secas de necessidade de singularidade e do mate-
rialismo. As motivações de hedonismo, congru-
ência pessoal e infl uência social demonstraram 
não ter um efeito estatisticamente signifi cativo 
na intenção de compra de marcas de luxo.

Ao contrário do esperado, a motivação por 
hedonismo não foi notada como relevante na in-
tenção de compra de marcas de luxo por parte 
dos consumidores portugueses. Esta conclusão 
está em desacordo com indicações de outras in-
vestigações (Hagtvedt & Patrick, 2009; Jain et 
al., 2009; Kapferer & Bastien, 2009; Tsai, 2005; 
Tynan et al., 2010). Apesar de indicarem que a 
gratifi cação hedónica tem infl uência como mo-
tivação na compra de marcas de luxo, Hudders 
& Pandelaere (2012) avisam que este sentimento 
pode ter curta duração, e que o período afetará 
consequentemente a resposta dos inquiridos no 
momento do inquérito.

A motivação utilitária, de� nida como a maximi-
zação dos benefícios tangíveis pelo desempenho do 
produto, demonstrou ter um efeito positivo na inten-
ção de compra de marcas de luxo. Este resultado está 
em coerência com o obtido em outros estudos (Came-
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ron, 2009; Voss et al., 2003), apesar de ser notado em 
vários destes que, no domínio do luxo, o utilitarismo 
não é tradicionalmente uma motivação dominante ou 
comum na generalidade dos consumidores. Esta con-
clusão está também em linha com a noção de escapis-
mo como método de coping: atividades relacionadas 
com conceitos, objetos ou pessoas classi� cadas como 
“superiores” pelo indivíduo é uma forma útil de lidar 
e de se automotivar internamente (Karanika & Hogg, 
2016). Aqui a compra de marcas de luxo é indicada 
como algo “útil”, “necessário” e “bené� co”, onde o con-
sumidor percebe e assume que existe um objetivo in-
terno que o motiva a adquirir tais itens em resposta à 
sua ambição. Esta motivação baseia-se na componen-
te utilitária ou instrumental do benefício conseguido 
pela aquisição e utilização da marca de luxo adquiri-
da (Cameron, 2009; Young & Combs, 2016). Como 
tal, recomenda-se que as marcas de luxo mantenham, 
desenvolvam e inovem as suas componentes utilitá-
rias incorporando estes inputs no desenvolvimento de 
produto e na sua comunicação.

Reforçando os resultados obtidos por outros inves-
tigadores (Heine & Phan, 2011; Hudders & Pandelaere, 
2012; Tynan et al., 2010), con� rmou-se também nes-
te estudo a existência de uma relação estatisticamente 
signi� cativa e positiva entre o desejo de qualidade e a 
intenção de compra de marcas de luxo, tal como nos 
estudos de Godey et al. (2012) e Hart et al. (2016). Ape-
sar da tendência de “arti� cação” do luxo, onde aspetos 
como o design e os valores intangíveis podem ir além 
da garantia da qualidade (Kapferer, 2014), a procura de 
itens de qualidade continua a ser uma das motivações 
de compra. Não obstante, a qualidade ser assumida co-
mo de excelência no contexto de marcas de luxo (Tynan 
et al., 2010), recomenda-se a continuação de padrões 
elevados de qualidade, a comparação com os concor-
rentes (luxo e premium) e a ênfase adicional na comu-
nicação da qualidade e na apresentação dos processos 
que a geram, tais como as linhas de produção pouco 
automatizadas, a seleção cuidada das matérias-primas 
e dos fornecedores. Dever-se-á também informar o 
consumidor sobre os cuidados a ter para manter o item 
em boas condições. A título de exemplo, o website da 
marca Omega™4apresenta na descrição dos produtos 
um texto alusivo aos materiais, processos de fabrico e 
precisão, fomentando a intenção de compra motivada 

pelo desejo de qualidade.
Ao contrário do esperado, neste estudo a motiva-

ção por congruência pessoal não demonstrou ter um 
impacto signi� cativo na intenção de compra de marcas 
de luxo. Esta conclusão está em desacordo com outros 
estudos (Kapferer, 2010; Kaufmann et al., 2016; Shukla 
& Purani, 2012; Truong & McColl, 2011; Zhang & Kim, 
2013). No entanto, a manutenção de congruência 
pessoal pode justamente implicar o afastamento 
intencional do consumo de marcas de luxo: ao 
evitar a compra ou frequência dessa categoria de 
produtos os consumidores procuram evitar ou 
reduzir sentimentos negativos (Karanika & Ho-
gg, 2016). Entre as estratégias de coping utiliza-
das estão a não-observação de montras de loja, 
a não-fantasia e a não-comparação com classes 
sociais mais abastadas. 

Não se verifi cou um efeito signifi cativo da 
infl uência social na intenção de compra de mar-
cas de luxo, ao contrário do observado em outros 
estudos (Cătălin & Andreea, 2014; Kapferer & 
Bastien, 2009; Lee & Seidle, 2012; Zhang & Kim, 
2013). Uma possível justifi cação para o resulta-
do obtido neste estudo poderá estar relacionada 
com o facto dos inquiridos terem sido expostos a 
perguntas direcionadas ao seu perfi l de avaliação 
interpessoal enquanto avaliadores e avaliados, 
pelo que poderão responder de forma tenden-
ciosa confi ando nas suas capacidades racionais 
(Fiske & Taylor, 1991). 

Foi demonstrada a infl uência positiva da 
necessidade de singularidade na intenção de 
compra de marcas de luxo, reforçando assim 
os resultados obtidos em outros estudos (Bian 
& Forsythe, 2012; Chan et al., 2015; Hart et al., 
2016; Kastanakis & Balabanis, 2012; Roux, Ta-
fani, & Vigneron, 2017; Tian et al., 2001; Wu & 
Lee, 2016). Deste modo, é importante a utiliza-
ção de indicadores de exclusividade associados à 
comunicação das marcas, de modo a favorecer a 
sua avaliação por parte do consumidor de luxo. 
A criação de catálogos extensos, produtos dife-
renciados, pequenas e limitadas séries em cada 
ponto de venda (e a sua comunicação como tal) 
são ações que fomentam o sentimento de exclu-
sividade e raridade e, por sua vez, promove a in-
tenção de compra por parte de um consumidor 4https://www.omegawatches.com
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motivado em destacar-se dos outros consumi-
dores, através da posse de itens raros e escassos 
(Kapferer, 2012).

A motivação de materialismo demonstrou 
ter uma infl uência positiva na intenção de com-
pra de marcas de luxo. As motivações e traços 
de perfi l do tipo materialista são bastante enfati-
zados na literatura e estão em consistência com 
os resultados obtidos neste estudo (Chan et al., 
2015; Hudders & Pandelaere, 2012; Kaufmann et 
al., 2016; Zhang & Kim, 2013). Assim é possível 
concluir que a importância intrínseca aplicada à 
posse de itens em número e valor elevado é va-
lorizada pelos consumidores de marcas de luxo 
que benefi ciam intrinsecamente com a satisfação 
desta motivação pela procura, compra, utilização 
e simples posse destes itens. Sendo os consumi-
dores de perfi l materialista os que mais gratifi ca-
ção obtém ao adquirir marcas de luxo (Hudders 
& Pandelaere, 2012), estas devem aumentar o 
ênfase e comunicação na quantidade e variedade 
de itens de uma marca, ou linhas de marca, tor-
nando os seus itens atrativos para consumidores 
materialistas e também do tipo “colecionador” 
ou “acumulador”. Estes consumidores valorizam 
a posse de, por exemplo, marcas de luxo de vá-
rias épocas e linhas de design da marca, e não se 
separam dos itens mais antigos ou de utilização 
reduzida (Claes, Müller, & Luyckx, 2016).

Limitações e sugestões para futuras inves-
tigações

Este estudo apresenta algumas limitações, 
entre as quais a utilização de uma amostra de re-
duzida dimensão e o facto de a maioria da amos-
tra (57,6%) ter uma idade inferior a 30 anos, não 
correspondendo aos perfi s de consumidores de 
luxo com maior poder de compra no panorama 
nacional. A recolha de dados sobre emoções sen-
tidas na ação de compra e intenções de compra 
foi obtida por meio de um questionário online. 
Sendo algo com algum detalhe psicológico, a 
interpretação que os inquiridos fazem das suas 
próprias emoções e as transmitem para o ques-
tionário pode conter algum tipo de erro (Fiske & 
Taylor, 1991). Estudos futuros poderão analisar 
as motivações de compra de marcas de luxo fa-

zendo a distinção de categorias de produto, pois 
esta é uma limitação comum na literatura (Godey 
et al., 2012). Considera-se relevante deixar uma 
nota para investigação futura sobre o grupo de 
não-consumidores de marcas de luxo, pois po-
dem ser tecidas considerações importantes para 
conquistar um número maior de consumidores 
e para gerir a comunicação de marcas direcio-
nadas aos não-consumidores para benefício dos 
próprios consumidores (Kapferer, 2012) e cria 
igualmente um “pré-consumidor” em estágio 
para se tornar, caso outras condições se reúnam, 
um consumidor ou participante no meio, perma-
nente ou irregular, por exemplo no caso de uma 
ocasião festiva, de um aumento de rendimento 
do agregado ou de um acréscimo de poder eco-
nómico ocasional, como uma herança. Seria tam-
bém interessante uma análise por género. Roux 
et al. (2017) concluem que cada género possui 
uma cadeia de valores própria e dominante, co-
mo por exemplo a exclusividade e elitismo no 
consumidor de luxo masculino, e o refi namento 
no consumidor de luxo feminino. Outra possível 
linha de investigação é o cruzamento das moti-
vações presentes em cada tipo de consumidor 
de marcas de luxo com o commitment à marca 
de luxo. Este commitment foi identifi cado nas 
dimensões afetiva, calculativa e normativa por 
Shukla et al. (2015). Segundo Patrick (2016), ve-
rifi ca-se uma tendência recente na investigação 
científi ca em abordar a estética no domínio do 
consumo. Sendo a estética um dos pontos fortes 
das marcas de luxo, sugere-se o estudo do efeito 
do desempenho estético na compra de marcas de 
luxo. Considera-se também importante que a in-
vestigação futura analise o consumo de marcas 
de luxo contrafeitas.
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Resumo:
No mercado automóvel as diferenças de qualida-
de nos vários produtos têm vindo a esbater-se ao 
longo dos últimos anos, desta forma, o desem-
penho das marcas resulta cada vez mais do es-
forço e das estratégias de marketing. Apesar da 
decisão de compra do automóvel ser exigente e 
requerer um elevado envolvimento dos consu-
midores, interessa conhecer os fatores que in-
fl uenciam a Intenção de Compra do automóvel. 
Nesse sentido, com base numa amostra de 861 
potenciais compradores de automóvel realizou-
-se um estudo quantitativo, de natureza descri-
tiva e conclusiva, com a fi nalidade de confi rmar 
em que medida as variáveis Brand Equity, Brand 
Experience, Publicidade, Experiência Anterior, 
Word-of-Mouth Recebido e Imagem do País de 
Origem, se relacionam e determinam a intenção 
de compra da marca de automóveis. Os resulta-
dos da estimação do modelo estrutural, através 
do PLS, evidenciaram que as práticas do marke-
ting relacional e experiencial devem ser usadas 
para estreitar o relacionamento com clientes e 
potenciais clientes e para promover o valor da 
marca. As experiências de marketing devem ser 
objeto de uma boa estratégia de comunicação in-
tegrada, suportada nas novas tecnologias.

Palavras-chave: intenção de compra, brand 
equity, brand experience, imagem do país de ori-
gem, publicidade, word-of-mouth.

 

Abstract:
Over the past few years’ quality diff erences 
among automotive products are narrowing the 
gap between brands pushing them to greater 
eff orts in marketing strategies to improve their 
market performance. Although shopping for a 
new car could be a demanding process requiring 
customer-engagement. This paper aims to dis-
cover those factors which infl uence a car buyer’s 
Purchase Intention. A survey of 861 potential car 
buyers was carried out and used for this quanti-
tative study. The aim of this descriptive and con-
clusive paper is to confi rm to which extent selec-
ted variables infl uence the purchase intention of 
a specifi c car brand. These variables are: Brand 
Equity, Brand Experience, Advertising, Previous 
Experience, Word-of-Mouth and Country-of-
-Origin Image. The results of the evaluation of 
a structural model based on PLS conclude that 
relational and engagement marketing strategies 
must be used to improve client and potential 
client relations, and to promote brand value. 
Marketing experiences need to be the object of a 
good, integrated communication strategy relying 
on new technologies.

Keywords: purchase intention, brand equity, 
brand experience, country-of-origin image, ad-
vertising, word-of-mouth.
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Resumén:
En el mercado del automóvil las diferencias de 
calidad en los diversos productos se han desva-
necido a lo largo de los últimos años, por lo que el 
rendimiento de las marcas resulta cada vez más 
del esfuerzo y las estrategias de marketing. A pe-
sar de la decisión de compra del automóvil ser 
exigente y requerir una elevada participación de 
los consumidores, interesa conocer los factores 
que infl uencian la Intención de Compra del auto-
móvil. En este sentido, con base en una muestra 
de 861 potenciales compradores de automóvil 
se realizó un estudio cuantitativo, de naturale-
za descriptiva y concluyente, con la fi nalidad de 
confi rmar en qué medida las variables Brand 
Equity, Brand Experience, Publicidad, Experien-
cia Anterior, Word-of -Mouth Recibido e Imagen 
del País de Origen, se relacionan y determinan la 
intención de compra de la marca de automóviles. 
Los resultados de la estimación del modelo es-
tructural, a través del PLS, evidenciaron que las 
prácticas del marketing relacional y experiencial 
deben ser usadas para estrechar la relación con 
clientes y potenciales clientes y para promover el 
valor de la marca. Las experiencias de marketing 
deben ser objeto de una buena estrategia de co-
municación integrada, soportada en las nuevas 
tecnologías.

Palabras clave: intención de compra, brand eq-
uity, brand experience, country-of-origin image, 
publicidad, word-of-mouth.

 

Résumé:
Dans le marché automobile, les diff érences de 
qualité dans les diff érents produits ont lutté au 
cours des dernières années, de sorte que la per-
formance des marques résulte de plus en plus de 
l’eff ort et des stratégies de marketing. Bien que la 
décision d’ achat d’ l’automobile soit exigeante et 
exige une forte implication des consommateurs, 
il est important de connaître les facteurs infl uant 
sur l’intention d’acheter l’automobile. En ce sens, 
sur la base d’un échantillon de 861 acheteurs po-
tentiels d’automobiles, une étude quantitative, 
descriptive et concluante a été réalisée dans le 
but de confi rmer dans quelle mesure les variables 
l’équité de la marque, l’expérience de la marque, 
la publicité, L’expérience précédente, le bouche-
-à-oreille reçu et l’image du pays d’origine, se ra-
pportent et déterminent l’intention d’acheter la 
marque de voiture. Les résultats de l’estimation 
du modèle structurel, par l’intermédiaire de PLS, 
ont démontré que les pratiques de marketing re-
lationnel et expérientiel devraient être utilisées 
pour renforcer la relation avec le client pour 
renforcer la relation avec le cliente et potentiels 
clientes et pour promouvoir la valeur de la mar-
que. Les expériences de marketing doivent être 
objet d’une bonne stratégie de communication in-
tégrée, supportée par les nouvelles technologies.

Mots-clés: intention d’achat, brand equity, 
brand experience, country-of-origin image, pu-
blicité, word-of-mouth.
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Introdução 
O automóvel é o elemento central da mobi-

lidade de pessoas e bens, sendo a indústria au-
tomóvel uma das mais importantes atividades 
industriais do mundo, uma verdadeira “indús-
tria das indústrias”, ponto de confluência dos 
mais variados setores industriais, com reflexo 
em setores como: os combustíveis, lubrifican-
tes, seguros e banca (Silva, 2013). Todavia, na 
sequência da recessão económica que tem asso-
lado Portugal, as vendas de veículos ligeiros de 
passageiros desceram para o valor mais baixo 
desde 1984 e, consequentemente, a idade mé-
dia dos veículos ligeiros que circulam no país 
aumentou (ISP). Não obstante a recuperação de 
2013 e 2014, a década atual apresenta uma mé-
dia anual de vendas de apenas 139.436 veículos 
contra uma média de 207.875 veículos por ano 
na década anterior, segundo dados da ACAP-
-Autoinforma (http://www.autoinforma.pt).

O setor automóvel compete num mercado 
altamente competitivo, de margens reduzidas, 
no qual as marcas disputam ferozmente a con-
quista do consumidor (Silva, 2013). Esta com-
petição verifica-se ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento, envolvendo a produção e distri-
buição de veículos, e reflete-se nas estratégias 
de marketing. Na base da cadeia (Produção), 
as marcas automóveis, atuam essencialmente 
na vertente do produto (design, qualidade e ní-
vel de equipamento), ao nível da distribuição 
(importadores) o trabalho incide fundamental-
mente na comunicação de marketing (promo-
vendo e reforçando a personalidade da marca e 
o seu valor) e no final da cadeia (concessioná-
rios), a intervenção faz-se essencialmente pela 
qualidade do serviço prestado (fidelização do 
cliente).

A elevada competitividade no mercado au-
tomóvel obrigou as marcas a evoluções tecno-
lógicas e de qualidade muito consideráveis e, 
simultaneamente, à redução nos custos. Desta 
forma, as marcas tiveram necessidade de parti-
lhar know-how e, consequentemente, os veícu-
los tornaram-se mais similares em qualidade, 
características e, por vezes, mesmo em design, 
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sendo que a capacidade de diferenciação das 
marcas tornou-se menos tangível e focalizou-se 
na imagem que cada marca procurou e procura 
construir na mente do consumidor (Nigam e 
Kaushik, 2011).

Face ao exposto, os fabricantes e conces-
sionários de automóveis precisam de conhe-
cer o que determina a intenção de compra de 
uma marca, de modo a formularem estratégias 
de marketing vencedoras. É com esse propó-
sito que este estudo visa dar o seu contributo, 
estudando os determinantes da compra que 
condicionam a preferência do consumidor por 
algumas marcas. Assim, pretende-se verificar o 
impacto na intenção de compra de um conjunto 
relativamente alargado de variáveis, como se-
jam a Comunicação de Marketing, as Experi-
ências Anteriores com a Marca, as Influências 
Pessoais (Word-of-Mouth), o Brand Equity, o 
Brand Experience e a Imagem do País de Ori-
gem da Marca.

2. Enquadramento Teórico
O setor automóvel deixou de competir num 

mercado em que, muito recentemente, os fatores 
de diferenciação residiam nos atributos técnicos e 
de design das viaturas, para se debater num mer-
cado menos tangível onde as perceções do cliente 
em relação aos valores, signi� cados e personali-
dade da marca bem como o relacionamento e as 
experiências vividas dominam e determinam as 
decisões de compra. Assim, o marketing de tran-
sação, cuja enfâse se centrava no produto e nas 
vendas, deu lugar ao Marketing Relacional, que 
realça a construção e manutenção de relaciona-
mentos lucrativos a longo prazo, oferecendo aos 
clientes maior valor e satisfação (Kotler, 2000). A 
vantagem competitiva das empresas, atualmente, 
constrói-se por via do Marketing do relaciona-
mento e por via do Marketing das experiências, 
que agregam valor e proporcionam ao consumi-
dor uma maior identi� cação e desejo de pertença 
à comunidade que constitui a marca automóvel.

Todavia, a decisão de compra de bens de ele-
vado valor, como o automóvel, é demorada, re� e-
tida e complexa, envolvendo muitos fatores. O co-
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nhecimento mais profundo sobre o consumidor 
e sobre o seu processo de decisão é essencial na 
gestão das empresas, nomeadamente na Estraté-
gia da Marca e Comunicação de Marketing. 

Na venda de automóveis a clientes particu-
lares é difícil antecipar a intenção de compra por 
via da abordagem direta das equipas de vendas, 
nomeadamente nos potenciais consumidores que 
ainda não são clientes da marca (Filipe, 2011). Re-
veste-se, assim, de particular importância o Valor 
da Marca (Brand Equity) e a Comunicação de Ma-
rketing, enquanto instrumentos para fomentar o 
conhecimento da marca e o relacionamento com 
o consumidor, fazendo com que este coloque a 
marca na sua lista de opções de compra, levando-
-o a contactar a marca, no momento de iniciar o 
processo de aquisição.

Compreender o comportamento do consu-
midor, nomeadamente o que in� uencia as suas 
intenções de compra é importante para a formu-
lação de estratégias de Marketing. No entanto, 
este continua a ser um campo do conhecimento 
em que é reconhecida a complexidade e di� cul-
dade na de� nição de modelos explicativos (Saeed 
e Grunert, 2014). 

Sendo assim, este trabalho procurou reunir 
uma série de modelos que, de forma direta ou 
indireta, ajudam a compreender alguns dos fa-
tores que determinam a intenção de compra do 
automóvel. É nesse sentido que a investigação 
que aqui se apresenta visa dar o seu contributo, 
respondendo à seguinte questão de investigação:

- Quais são os determinantes da intenção de 
compra de uma determinada marca de automóvel 
ligeiro de passageiros?

Fatores explicativos da Experiência Anterior
A intenção de compra de uma determinada 

marca de automóvel é muitas vezes determina-
da pelas Experiências Anteriores, que consistem 
na opinião do consumidor acerca da excelência 
ou superioridade global do produto ou serviço 
(Zeithaml, 1988), neste caso com a marca de au-
tomóvel. Para Babin et al. (1994) a avaliação do 
consumidor sobre as experiências de consumo, 
não re� etem apenas o desempenho efetivo (ava-

liação utilitária) do produto, mas re� etem uma 
avaliação mais abrangente na qual as experiências 
ou interação com a marca, seja a nível sensorial, 
afetivo, comportamental ou intelectual, estão pre-
sentes nessa avaliação (Addis e Holbrook, 2001).
Por outras palavras, re� etem o Brand Experience, 
que se traduz num conjunto de estímulos agradá-
veis, positivos e memoráveis, relacionados com as 
marcas e capazes de gerar sensações, sentimentos, 
cognições e respostas comportamentais (Brakus 
et al., 2009).

Schmitt (1999) identi� ca cinco diferentes ti-
pos de experiências que os pro� ssionais de ma-
rketing podem criar para os seus clientes: (1) ex-
periências sensoriais; (2) experiências afetivas; (3) 
experiências criativas/cognitivas; (4) experiências 
físicas, comportamentos e estilos de vida; e (5) ex-
periências de identidade social, que resultam de 
um grupo de referência ou cultura (relacionar). 
Seguindo a tipologia de Schmitt, formulou-se a 
seguinte hipótese de estudo: 

O Brand Experience (sensorial, afetivo, com-
portamental e intelectual) in� uência positiva-
mente a avaliação das Experiências Anteriores 
(H1).

Fatores determinantes da Lealdade
Ahuvia (2005) refere que o relacionamento 

com as marcas pode desenvolver-se de manei-
ra a que os consumidores possam, no mínimo 
amar ou, mesmo, apaixonar-se por uma marca, 
resultando numa maior lealdade. Nesse sentido, 
e considerando que as marcas podem recorrer ao 
marketing experiencial para estreitar o relaciona-
mento com os consumidores,  de� niu-se a hipó-
tese de investigação: 

O Brand Experience (sensorial, afetivo, com-
portamental e intelectual) in� uencia positiva-
mente a Lealdade à Marca (H2).

Smith e Swinyard (1983) concluem nos seus 
estudos que as experiências anteriores tendem a 
ser fontes de informação primárias para formar 
atitudes e comprometimentos com a compra. 
Kopalle e Lehmann (2006), por seu lado, referem 
que os consumidores depois de terem experimen-
tado uma marca, tendem a con� ar mais na sua 
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informação interna aquando da escolha, do que 
nos estímulos externos, como a publicidade, daí 
ter-se formulado a hipótese seguinte: 

As Experiências Anteriores in� uenciam posi-
tivamente a Lealdade à Marca (H3).

Determinantes da Qualidade Percecionada
Segundo Parasuraman et al. (1985) a forma-

ção da expectativa do consumidor tem como base 
três pontos principais: a comunicação interpesso-
al, as necessidades pessoais e a experiência vivi-
da. Por seu lado, Holbrook e Hirschman (1982) 
a� rmaram existir fatores intangíveis (fantasies, 
feelings, fun) que são determinantes na avaliação 
da experiência de consumo e esta, por sua vez, 
está relacionada com a qualidade percecionada. 
Nesse sentido, formulou-se a seguinte hipótese de 
estudo: 

As Experiências Anteriores in� uenciam posi-
tivamente a Qualidade Percecionada (H4). 

As pessoas possuem avaliações estereotipa-
das acerca de outras pessoas e países, consequen-
temente, também sobre os produtos fabricados 
nesses mesmos países (Balabanis et al., 2002). 
Desta forma, a informação do país de origem po-
de funcionar como um indicador para inferir so-
bre a qualidade de um produto (Balabanis et al., 
2002). Face ao exposto, formulou-se a próxima 
hipótese de estudo: 

A Imagem do País de Origem in� uencia posi-
tivamente a Qualidade Percecionada (H5).

Word-of-Mouth (WOM) é considerado um 
processo informal e interpessoal de partilha de 
informação entre um comunicador não comercial 
e terceiros, acerca dos sentimentos do consumi-
dor após a experiência de consumo (Patti e Chen, 
2009), particularmente o WOM recebido melho-
ra a preferência do consumidor relativamente ao 
produto (Khare et al., 2011; apud Pérez, 2014), 
a atitude para com o produto e a marca (Doh e 
Hwang, 2009; Lee et al., 2009; Wang e Wu, 2011) 
assim como a intenção de compra (Doh e Hwang, 
2009). Os consumidores podem considerar a opi-
nião dos outros para inferir sobre a qualidade ou 
das características de um produto (Burnkrant e 
Cousineau 1975). Nesse sentido, formulámos a 

seguinte hipótese de investigação: 
O Word-of-Mouth Recebido in� uencia posi-

tivamente a Qualidade Percecionada (H6).
Determinantes das Associações à Marca

Para Babin et al. (1994) as experiências de 
compra podem promover o valor percebido pelo 
consumidor, que está associado à marca e aos seus 
produtos e que é composto por uma vertente utili-
tária e uma outra hedónica, ou seja, esse valor não 
re� ete apenas o desempenho funcional (utilitário) 
mas também o seu desempenho em termos dos 
valores e símbolos que lhe estão associados. Por 
seu lado, Reto (2012) refere que as Associações à 
Marca contemplam o conjunto de experiências vi-
vidas que o consumidor associa à marca. Com base 
nestas a� rmações deduzimos a seguinte hipótese: 

As Experiências Anteriores in� uenciam posi-
tivamente as Associações à Marca (H7).

A publicidade que permite que o anunciante 
entre na cabeça do consumidor, para provar e esta-
belecer o posicionamento da marca, transmitindo a 
sua mensagem diferenciadora (Randazzo, 1997). A 
publicidade desempenha um papel fundamental no 
aumento do reconhecimento, bem como na criação 
de fortes associações à marca (Yoo et al., 2000). Nes-
se sentido, deduzimos a hipótese de estudo: 

A Publicidade in� uencia positivamente as As-
sociações à Marca (H8). 

Para Pérez (2014) a Comunicação e o Word-
-of-Mouth (WOM) contribuem para uma maior 
divulgação da marca, contribuindo também para 
melhorar a opinião dos consumidores em relação à 
mesma, tendo efeito nas associações que o consumi-
dor faz à marca. O WOM pode in� uenciar de forma 
positiva os ativos da marca como a notoriedade e 
associações, a qualidade percecionada e a lealdade 
à marca (Chevalier e Mayzlin, 2006 e Goyette et al., 
2010). Face ao exposto, pretende-se, neste trabalho, 
testar a hipótese a seguir apresentada: 

O Word-of-Mouth Recebido in� uencia positi-
vamente as Associações à Marca (H9).

Determinantes do Brand Equity
Para Aaker (1998), o Brand Equity é um con-

ceito multidimensional que compreende a lealda-
de à marca, a consciência de marca, a qualidade 
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percebida, as associações de marca e outros ativos 
de propriedade da marca. Chaudhuri e Holbrook 
(2001), por seu lado, referem que a lealdade é o grau 
de compromisso que se encontra associado ao valor 
da marca. Assim, formulou-se a seguinte hipótese 
de estudo:

H10: A Lealdade à Marca in� uencia positiva-
mente o Brand Equity.

A qualidade percecionada consiste numa medi-
da subjetiva, que tem por base a perceção do consu-
midor sobre a excelência ou superioridade de uma 
marca (Yoo et al., 2000). Assim, formulou-se a se-
guinte hipótese de estudo: 

A Qualidade Percecionada in� uencia positiva-
mente o Brand Equity (H11).

Yoo et al. (2000), por seu lado, de� nem as Asso-
ciações à Marca como recordações sobre caraterísti-
cas especí� cas da marca que vêm à mente, como por 
exemplo: símbolos, logótipos, imagens, modelos, 
etc. Aaker (1998) considera as Associações à Marca 
como sendo o conjunto de associações normalmen-
te organizadas na memória dos consumidores e que, 
segundo Freling e Forbes (2005) estão relacionadas 
com a identidade e a personalidade da marca, as 
quais Aaker et al. (2012) designam por qualidades 
abstratas da marca e, consequentemente, estão rela-
cionadas com o Brand Equity, pelo que deduzimos 
a seguinte hipótese de estudo: 

As Associações à Marca in� uenciam positiva-
mente o Brand Equity (H12). 

Determinantes da Intenção de Compra
É relativamente consensual, entre os autores que 

abordaram o processo de decisão de compra, que as 
Experiências Anteriores condicionam os processos 
de compra posteriores. Por exemplo: Peréz (2014) 
refere que as experiências in� uenciam a perceção 
do consumidor; Para Kotler et al. (2011) referem-se 
às lembranças proporcionadas pelas experiências 
anteriores no processo de pesquisa de informação 
interna para a tomada de decisão; por seu lado, Fes-
tervand et al. (1986) associam as experiências ante-
riores de consumo à avaliação do risco percebido na 
tomada de decisões posteriores. Consequentemen-
te, formulou-se a seguinte hipótese de estudo: 

As Experiências Anteriores in� uenciam positi-

vamente a Intenção de Compra (H13).
Segundo a perspetiva do consumidor, o Brand 

Equity pode de� nir-se como o conjunto de perce-
ções, atitudes, conhecimentos e comportamentos 
por parte dos consumidores que resultam no au-
mento de utilidade e que permite à marca angariar 
maior rentabilidade ou volume de vendas (Christo-
doulides e de Chernatony, 2009), ou da capacida-
de da marca in� uenciar as respostas do consumi-
dor (Aaker, 1998; Keller 2003; Yoo e Donthu, 2001; 
Christodoulides e Chernatony, 2009).

Nem todos os consumidores valorizam de igual 
forma a marca na escolha dos produtos ou serviços 
que adquirem (Nayeem, 2013), ainda assim, todos 
nós somos in� uenciados pelo valor da marca, quan-
to mais não seja pela segurança que a marca propor-
ciona no processo de aquisição (Kapferer, 1992) ou 
pela necessidade de nos associarmos a uma imagem 
ou status (Follows e Jobber, 2000). Deste modo, de� -
niu-se a hipótese de investigação seguinte: 

O Brand Equity in� uencia positivamente a In-
tenção de Compra (H14).

Pine e Gilmore (1999) referem que a lealdade 
atitudinal é o desejo profundo do consumidor man-
ter um relacionamento com um determinado forne-
cedor ou marca em particular. Trata-se de um pro-
cesso psicológico que leva o consumidor a ter uma 
predisposição para preferir e comprometer-se com 
os bens ou serviços de uma marca especí� ca (Jaco-
by e Chestnut, 1978). Face ao exposto, pretende-se 
testar a seguinte hipótese de investigação: 

A Lealdade à Marca in� uência positivamente a 
Intenção de Compra (H15).

Estudos realizados por diversos autores, como 
Ayrosa (2002), sugerem que a imagem do país de 
origem da marca poderá in� uenciar a intenção de 
compra do consumidor. Prado e Giraldi (2014) re-
ferem que os estereótipos que os consumidores pos-
suem acerca de países e pessoas podem transcender 
as avaliações das marcas ou produtos especí� cos e 
determinar, até certo ponto, as intenções de com-
pra e comportamento das pessoas. Nesse sentido, 
formulou-se a seguinte hipótese de estudo: 

A Imagem do País de Origem in� uencia positi-
vamente a Intenção de Compra (H16).

O Word-of-Mouth é atualmente considerada 
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uma importante e inquestionável ferramenta de ma-
rketing, capaz de exercer in� uência sobre o compor-
tamento dos consumidores (Bone, 1992; East et al., 
2008; Ladhari et al., 2011). Murray (1991) e Buttle 
(1998) referem que o WOM, ao ser percecionado 
pelos recetores como mais credível, é potencialmen-
te mais e� caz do que outras formas de comunicação 
de marketing (Bansal e Voyer, 2000; Patti e Chen, 
2009). Desse modo, de� niu-se a seguinte hipótese 
de estudo: 

O Word-of-Mouth in� uencia positivamente a 
Intenção de Compra (H17).

A publicidade contribuiu para a proeminência 
de marca, aumentando a probabilidade da mesma 
estar incluída no “top-of-mind” do consumidor 
e, pode ainda contribuir para de� nir associações 
à marca que, quando armazenados na memória, 
traduzem-se em comportamento do consumidor 
(Krishnan e Chakravarti 1993). Nesse sentido, for-
mulou-se a seguinte hipótese de investigação: 

A Publicidade in� uencia positivamente a In-
tenção de Compra (H18).

Tendo em consideração as hipóteses acima 
mencionadas e que foram deduzidas da revisão 
da literatura, chegou-se ao modelo que a seguir 
se apresenta na � gura 1.

No presente estudo, a população-alvo con-
siderada foi composta por indivíduos com mais 
de 18 anos (homens ou mulheres), residentes em 
Portugal em julho de 2015. A amostra de 861 in-
divíduos foi obtida tendo por base um processo 

Figura 1 – Modelo Operacional
Fonte: Elaboração própria, baseado no quadro concetual da inves� gação

não-aleatório na vertente de amostragem por 
conveniência.

A recolha de dados foi efetuada através de 
questionário online disponibilizado através do 
serviço Survey Monkey entre os dias 7 e 22 de Ju-
lho de 2015. Recorreu-se a escalas multi-item para 
medição de variáveis não observáveis (latentes), 
composta por questões fechadas com respostas de 
acordo com uma escala de Likert de 5 pontos de 
concordância/discordância.

Os dados recolhidos foram tratados, numa 
primeira fase, com recurso ao so� ware de análise 
estatística SPSS 23.0 e, numa segunda fase, com 
o so� ware Smart PLS 2.0 (Partial Least Squares). 

Na análise fatorial exploratória procedeu-se 
ao teste do fator único para veri� car se os dados 
sofrem da presença de Commom Method Bias 
(Podsako�  et al., 2003). Os resultados não indi-
caram a presença de um fator único que explique 
a maioria da variância dos dados, sendo que o fa-
tor que contribui com maior peso explica apenas 
9,778% da variância total, pelo que se prosseguiu 
com a estimação do modelo estrutural através da 
estimação do modelo de mínimos quadrados par-
ciais, utilizando o so� ware Smart PLS 2.0.

4. Apresentação e Dis-
cussão de Resultados

O PLS (partial least 
squares) permitiu anali-
sar a � abilidade e validade 
do modelo de medidas do 
questionário e testar as hi-
póteses de investigação. 

4.1 Análise de Fiabili-
dade e Validade do Mo-
delo de Medidas

O aperfeiçoamento das 
escalas iniciou-se com a 

análise da consistência individual dos indicadores 
através do exame das contribuições (loadings) ou 
correlações simples. Neste estudo, todos os itens 
têm loadings superiores a 0,70, evidenciando � a-
bilidade individual (Chin, 1998; Keil et al., 2000).

A análise de � abilidade e validade conver-
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Tabela 1 – Resultados da análise de fi abilidade e validade convergente

Tabela 2 – Indicadores de correlação entre os diferentes conceitos
Nota: Raiz quadrada da AVE na diagonal

gente foi baseada na Variância Média Extraída, 
no Alfa de Cronbach e na Fiabilidade Compósita 
(tabela 1). 

A tabela 1 mostra que para todos os concei-
tos existe validade convergente, uma vez que os 
valores (Average Variance Extracted – AVE) são 
superiores a 0,5, conforme de� nido por Fornell 
& Larcker (1981) e Hair et al. (2011).

Foi ainda analisada a consistência interna 
através do Alfa de Cronbach, tendo sido obtidos 
valores entre 0,68 e 0,93 (tabela 1), considerados 
satisfatórios quando se situam acima dos 0,7 (Hill 
& Hill, 2000 e Hair et al. 2006).

Determinou-se igualmente a consistência das 
escalas recorrendo-se ao indicador da Fiabilida-

de Compósita para determinar a capacidade dos 
fatores medirem um mesmo fator, devendo este 
indicador assumir um valor entre 0,7 e 1 (Bago-

zzi, 1980; Fornell & Larcker, 
1981). Na tabela 1 observa-
-se que os valores obtidos são 
superiores a 0,83.

Após a análise de � abili-
dade e validade convergente, 
foram considerados 59 itens 
para medir 13 variáveis laten-
tes, tendo sido abandonados 
10 itens durante o processo de 
aperfeiçoamento das escalas.

Realizadas as operações 
descritas anteriormente, 
procedeu-se à veri� cação 
da validade discriminante, a 

qual visa assegurar que as medidas utilizadas pa-
ra cada um dos conceitos diferem das medidas 
dos restantes conceitos do modelo (Calvo-Mora, 
2005). Na tabela 2,  é expressa a correlação entre 
os diferentes conceitos e na sua diagonal é indica-
da a raiz quadrada da AVE de cada um dos con-
ceitos, segundo procedimento de Fornell e Lar-
cker (1981). Os resultados obtidos revelam que a 
validade discriminante está assegurada (Barclay 
et al., 1995) e de acordo com os procedimentos 
referidos, as escalas utilizadas são consideradas 
adequadas para medir as variáveis.
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4.2 Resultados da Estimação do Modelo 
Estrutural através do PLS

No PLS, como não existe uma medida que su-
marize a qualidade do ajustamento dos modelos, 
é recomendada na avaliação do modelo estrutural 
a utilização do R2. Chin (1998) sugere que as rela-
ções entre os construtos apresentem coe� cientes 
estruturais com valor superior a 0,2 para serem 
consideradas robustas. Por seu lado, Falk e Miller 
(1992) indicam que R2 deve ser, pelo menos, su-
perior a 0,1. No modelo em análise os coe� cientes 
obtidos para variáveis dependentes foram: Brand 
Equity (R2 = 0,574), Associações à Marca (R2 = 

0,188), Experiências Anteriores (R2 = 0.220), Le-
aldade (R2 = 0,456), Qualidade Percecionada (R2 
= 0,528) e Intenção de Compra (R2 = 0,476).

 Relativamente à signi� cância estatística 
das hipóteses propostas, consideraram-se Corro-
boradas (C) aquelas cujo nível de � abilidade era 
superior a 95%, ou seja, aquelas cujo t-student 
apresentava valores superiores de 1,96. Desta 
forma, os resultados da estimação do modelo de 
equações estruturais revelaram que das 18 hipóte-
ses iniciais, 13 foram corroboradas, 2 foram cor-
roboradas parcialmente e 3 não foram con� rma-
das (tabela 3)

Tabela 3: Resultados do teste das hipóteses
Fonte: Resultados do PLS
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4.3 Discussão dos resultados 
Os resultados sugerem que as marcas apostem em 

campanhas de marketing cujo foco seja a marca, pro-
curando estabelecer associações fortes, favoráveis, 
memoráveis e diferenciadoras, para que o consumidor 
goste e confi e na marca, sinta que existe uma ligação 
emocional com a mesma e reconheça que essas dife-
renças justifi cam a sua preferência.

As marcas devem promover as experiências sen-
soriais, através da estética e do design do automóvel 
e dos ambientes onde os mesmos são expostos, de-
vem também promover experiências que conduzam o 
cliente à ação, são disso exemplo as experiências de 
test-drive, entre outras, que envolvam o ato de con-
duzir. Este tipo de experiências infl uencia a Lealdade 
do consumidor. Depreende-se que a Lealdade é um 
processo que requer uma ligação, envolvimento e 
contacto com o consumidor numa relação contínua e 
que a mesma não está presente apenas quando existem 
Experiências Anteriores de utilização ou consumo as-
sociados a essa marca, existe por isso um trabalho de 
construção da opinião que pode e deve ser desenvol-
vido mesmo junto daqueles que ainda não são utiliza-
dores da marca.

Apesar do que foi mencionado, os resultados do 
modelo comprovam que a Lealdade, apesar de tudo, 
é explicada em grande medida pela avaliação em re-
lação às Experiencias Anteriores de utilização dos 
veículos da marca, confi rmando-se os resultados ob-
tidos por diversos autores como no caso de Kopalle 
e Lehmann (2006). Fica, assim, demonstrado que a 
avaliação do consumidor relativamente às Experiên-
cias Anteriores são determinantes para a Lealdade do 
consumidor, sendo relevante nesta área que as marcas 
assegurem um serviço de após venda que possa su-
perar as expectativas do consumidor, nomeadamente 
através do tempo de resposta, qualidade de atendi-
mento, acessibilidade, política de preços transparente 
e disponibilizando serviços adicionais que facilitem a 
vida do consumidor.

Os resultados deste estudo também corroboram 
as premissas defendidas por Balabanis et al. (2002), 
segundo as quais a Imagem do País de Origem pode 
funcionar para o consumidor como um indicador para 
inferir sobre a qualidade de um produto ou serviço. 
Todavia, neste caso, não se refl ete de forma direta na 
Intenção de Compra.

O consumidor estabelece por isso associações 
entre o país de origem da marca e a avaliação sobre 
a qualidade dos automóveis, como aquela que se ex-
pressa relativamente aos automóveis produzidos na 
Alemanha (qualidade) ou aos automóveis produzidos 
no Japão (evolução tecnológica). Este facto constitui 
uma oportunidade para algumas das marcas que po-
derão, através da comunicação de marketing, estabe-
lecer associações positivas, em particular junto dos 
consumidores menos familiarizados com a marca. 

Por fi m, os resultados confi rmam que o WOM 
recebido tem efeito sobre a perceção relativa à Quali-
dade da Marca, corroborando os estudos de Burnkrant 
e Cousineau (1975) e de Pérez (2014), segundo os 
quais o consumidor faz avaliações relativas à quali-
dade dos produtos, tendo por base o testemunho de 
outros consumidores, revelando assim que os mes-
mos confi am na informação que recebem de terceiros 
considerando-a credível e passível de ser utilizada 
nas suas decisões de compra, conforme é referido por 
Rogers (2003) e Smith (1993). É por isso importante 
que as marcas valorizem esta fonte de informação, 
promovendo a partilha de opiniões favoráveis e, se 
possível, conforme é defendido por Peréz (2014), que 
disponibilizem conteúdos que possam ser partilhados 
nas redes sociais (Marketing Word-of-Mouth).

O valor da marca automóvel, segundo a perceção 
do consumidor, advém essencialmente da Qualidade 
Percecionada, e com muito menor expressão da Le-
aldade e das Associações à marca. Mais uma vez, a 
perceção do consumidor em relação à qualidade do 
produto é fundamental devendo ser um dos aspetos a 
considerar na comunicação de marketing das marcas 
automóveis.

De acordo com os resultados do estudo, o efeito 
da Publicidade sobre as Associações à Marca é subs-
tancialmente superior ao efeito da Experiência Ante-
rior, signifi ca isto que potencialmente a marca poderá 
trabalhar essas Associações à Marca através da Publi-
cidade, podendo mesmo colmatar uma eventual má 
Experiência Anterior.

Por fi m, é de destacar um efeito menor, mas es-
tatisticamente expressivo, do WOM recebido sobre 
as Associações à Marca, confi rmando os resultados 
dos estudos desenvolvidos por Chevalier e Mayzlin 
(2006), Goyette et al. (2010) e Pérez (2014) segundo 
os quais o consumidor é sufi cientemente permeável 
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aos efeitos do WOM recebido ao ponto de poder in-
fl uenciar as Associações que esse consumidor faz em 
relação à marca; neste campo, recomenda-se a adoção 
de medidas que promovam e incentivem o WOM. 

O foco principal do estudo centra-se na Intenção 
de Compra tendo fi cando confi rmada a forte ligação 
que existe entre a Lealdade do consumidor e a sua 
Intenção de compra, o que signifi ca que existe gran-
de probabilidade do consumidor apenas equacionar a 
compra de marcas de automóveis em relação às quais 
tem pré-estabelecida uma atitude favorável e com as 
quais sente que existe uma ligação ou compromisso. 

Os resultados obtidos permitem também concluir 
que a avaliação que o consumidor faz em relação às 
Experiências Anteriores é determinante para a Leal-
dade do consumidor e exerce também um efeito dire-
to sobre a Intenção de Compra, corroborando assim 
as afi rmações de Bettman e Park (1980), segundo os 
quais as Experiências Anteriores têm implicações nas 
decisões de compra do consumidor, sendo expectável 
que a familiaridade com a marca ou o produto propor-
ciona ao consumidor um conjunto de informação que 
condiciona as decisões de compras futuras. É por isso 
importante que as marcas conheçam as expectativas 
do consumidor e concebam produtos e serviços que 
possam proporcionar satisfação, superando essas ex-
pectativas, nomeadamente através de serviços distin-
tivos que possam constituir vantagens competitivas. 

Muito menos expressivo, mas igualmente rele-
vante é o efeito do valor da marca na determinação 
da Intenção de Compra do consumidor, os resultados 
obtidos demonstram que o consumidor dá preferência 
às marcas com maior Brand Equity, confi rmando as-
sim os resultados de Simon e Sullivan (1993). Neste 
âmbito, as marcas devem manter-se atentas e promo-
ver as ações que possam contribuir para a valorização 
da marca, nomeadamente através da componente da 
Qualidade Percecionada.

Relativamente à Publicidade, de acordo com os 
resultados obtidos, não foi possível confi rmar o seu 
efeito direto sobre a Intenção de Compra do consu-
midor. Isto poderá signifi car que mesmo quando os 
consumidores possuem uma opinião favorável em re-
lação às campanhas publicitárias de uma marca (neste 
caso de automóveis) e mesmo que compreendam a 
mensagem dessas campanhas, conscientemente, po-
derão não modifi car a sua Intenção de Compra. Ain-

da assim, os resultados demonstraram que existe um 
efeito no comportamento do consumidor por via do 
Brand Equity e das Associações à Marca. Estes resul-
tados vêm confi rmar as afi rmações de alguns autores 
que defendem uma comunicação de marketing menos 
focada na transação e no produto e mais focada no 
desenvolvimento do relacionamento entre a marca e o 
consumidor, trabalhando essencialmente a identidade 
da marca e as associações (Yoo et al., 2000; Chen e 
Green, 2009; Feldwick, 2002; Kotler e Keller, 2006, 
Mihart, 2012). 

5. Conclusão
Os resultados obtidos permitiram extrair as se-

guintes conclusões: 
• Se Por um lado, o Brand Experience tem 

um impacto positivo sobre a avaliação 
das Experiências Anteriores e a Lealdade 
do consumidor, por outro lado, as Expe-
riências Anteriores e o nível de Lealdade 
do consumidor explicam, ainda que par-
cialmente, a intenção de compra dos po-
tenciais clientes de automóveis ligeiros. 
De alguma forma, pode-se concluir que o 
Marketing Relacional e o Marketing Ex-
periencial complementam-se na gestão 
da relação do cliente com a marca;

• A Qualidade Percecionada é a dimensão que 
mais contribui para explicar o Brand Equi-
ty, que por sua vez tem um efeito positivo 
na Intenção de Compra de uma determinada 
marca de automóvel.

Face ao exposto, recomenda-se a valorização: (1) 
do Marketing Relacional e do Marketing Experien-
cial, pelo efeito exercido sobre as perceções e com-
portamentos dos consumidores, com refl exos na In-
tenção de Compra; (2) da Gestão da Marca, enquanto 
fator essencial na defi nição da Intenção de Compra; 
de Políticas de Qualidade e Tratamento de Reclama-
ções, especial cuidado com a perceção do consumidor 
sobre Qualidade e sobre as Experiências Anteriores, 
com efeito sobre a Lealdade e sobre a Intenção de 
Compra; (3) da adoção de técnicas de Neuromarke-
ting, fator gerador de experiencias capazes de infl uen-
ciar a decisão de compra; e (4) de uma Estratégia de 
Comunicação focada na valorização da marca, mais 
criativa e diferenciadora, com recurso ao marketing 
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experiencial e a meios digitais que permitam maior in-
teração com o consumidor e capazes de gerar WOM.

O estudo não está isento de limitações. Entres 
elas destaca-se o recurso a uma amostra por conveni-
ência, pondo em causa a generalização dos resultados, 
não obstante o seu elevado nível de fi abilidade. O uso 
do PLS não fornece uma medida de ajustamento glo-
bal do modelo, pelo que se sugere a utilização de outro 
software, como por exemplo o AMOS ou o LISREL. 
O estudo é transversal, a decisão foi consciente e justi-
fi ca-se por limitações de tempo, mas seria interessante 
realizar estudos longitudinais.

Sugere-se ainda que em estudos futuros sejam 
considerados os efeitos da utilização de técnicas de 
Neuromarketing no processo de decisão de compra, 
assim como o efeito do perfi l do consumidor no pro-
cesso de escolha da marca e o melhoramento de algu-
mas escalas de medida.
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A revista digital BrandTrends aceita a submissão de traba-
lhos como artigos, resenhas, entrevistas que sejam inéditos, 
isto é, que não tenham sido publicados em journals, revistas 
científi cas ou livros nacionais ou internacionais.

1. Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, em três ar-
quivos, com páginas numeradas, digitados em programa 
Word-for-Windows recente, sem nenhuma informação que 
identifi que a autoria, para garantia de sigilo, quando enviado 
para pareceristas. No arquivo completo, deve constar a iden-
tifi cação do(s) autor(es) com o apelido (sobrenome) em mai-
úsculas, seguido do nome. Esta informação deve ser seguida 
da afi liação por extenso. Em arquivo à parte deve vir o nome 
do(a) autor(a), o título do trabalho e o programa utilizado, 
bem como um título em português, espanhol ou francês (con-
forme língua usada no trabalho) e um em inglês, além do en-
dereço completo, com telefone, e-mail do(s) autor(es), bem 
como informação da área em que se insere o trabalho. Nos 
dois trabalhos sem identifi cação de autor, inclusive as auto-
-referências ao longo do texto deverão ser substituídas por 
“xxxx”. O original deve ser mantido em arquivo do destinador 
para eventuais modifi cações propostas pelos pareceristas.

2. Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol, 
inglês ou francês. Os artigos deverão ter, no mínimo, quinze 
páginas e, no máximo, vinte páginas, ou de 25 ou 30 mil to-
ques, com espaços. Ocasionalmente pode ultrapassar o limi-
te, desde que previamente aceito pela Comissão Editorial; as 
resenhas (de livros com até dois anos de publicação) deverão 
ter entre três e cinco páginas, ou de 8 a 16 mil toques, com 
espaço.

3. Confi guração de página: papel A4, com adentramento de 
parágrafo, espaço simples entre linhas, 6 pt depois de cada 
parágrafo, margens esquerda e superior de 3,0 cm, direita e 
inferior de 2,0 cm.

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) autor(es) modi-
fi cações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os 
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trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo 
conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramati-
cal e adequação às normas de publicação. Os autores serão 
sempre contactados após envio do resultado dos pareceres.

5. Com a publicação do trabalho, os direitos de autor são au-
tomaticamente cedidos à revista BrandTrends. Os autores 
devem assinar, digitalizar e enviar por e-mail o termo de ces-
são de direitos autorais (formulário no site). É possível tam-
bém assinar e enviar o documento digitalizado para o e-mail: 
brandtrendsjournal@brandtrendsjournal.com ou elizete.
kreutz@hotmail.com.

6. Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1  Elementos pré-textuais:
a. Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados, em ne-
grito, fonte Times New Roman, corpo 12, somente primeira 
letra em maiúscula em ambos.
b. O nome do autor: duas linhas abaixo do título, alinhado 
à direita.
c. Resumo: três linhas abaixo do nome do autor. Colocar a pa-
lavra RESUMO em caixa alta, seguida de dois pontos. Redigir 
o texto em parágrafo único, espaço simples, justifi cado, de no 
máximo sete linhas. O resumo deve, obrigatoriamente, con-
ter os seguintes elementos: área em que se insere o estudo, 
objeto de estudo, objectivo do estudo, metodologia adotada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Roman, corpo 10, 
para todo o resumo.
As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-
TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSU-
MÉ) devem seguir imediatamente a versão na língua original, 
obedecendo as normas da versão original.
d. Três palavras-chave (keywords, palabras-clave e mots-
-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-
lavras-chave”, em caixa baixa, primeira letra em maiúscula 
e o restante em caixa baixa, separada das demais por ponto 
e vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos 
que as palavras-chave são de extrema importância no pro-
cesso de indexação do artigo em bases de dados nacionais e 
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internacionais. Portanto, a escolha adequada é fundamental.

6.2 Elementos textuais:
a. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento justifi ca-
do ao longo de todo o texto.
b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após cada pará-
grafos, duplo entre partes do texto (tabelas, ilustrações, cita-
ções em destaque, etc.); parágrafos com adentramento.
c. Citações: no corpo do texto, serão de até três linhas, entre 
aspas duplas. Fonte: Times New Roman, corpo 12. Maiores 
do que três linhas seguem em destaque, na seguinte forma-
tação: fonte Times New Roman corpo 10, em espaço simples, 
com recuo de 2,5 cm à direita e à esquerda para toda a cita-
ção e 6 pt depois de cada parágrafo. As referências deverão 
ser indicadas entre parênteses, como no exemplo: (SOARES, 
2006, p. 1-3).
d. Notas de rodapé: devem ser colocadas na mesma página, 
fonte Times New Roman, corpo 10. Alinhamento justifi cado, 
sem espaçamento entre notas, espaço simples dentro da nota.
e. Títulos e subtítulos das secções: em numeração árabe, sem 
recuo de parágrafo, em negrito, com maiúscula somente para 
a primeira palavra da seção. Usar o sistema “número segui-
do de ponto fi nal”. Exemplo: 1.1. A construção dos sentidos. 
Não numerar Introdução, Conclusão, Referências e elemen-
tos pós-textuais.
f. Elementos ilustrativos: tabelas, fi guras, fotos. devem ser in-
seridas no texto, logo após serem citadas, contendo a devida 
explicação na parte inferior da mesma, numeradas sequen-
cialmente.

6.3 Elementos pós-textuais:
a. Referências: seguir normas atuais da ABNT, espaçamento 
simples, alinhamento justifi cado, sem espaçamento entre as 
referências (vide exemplos a seguir).
b. Observação: ensaios, traduções e resenhas seguirão, na 
medida do possível, as normas dos artigos.

6.4 Imagens
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-
ginal e, além disso, enviar um arquivo separado com as ima-
gens em alta resolução.
As imagens devem ser enviadas separadamente, no formato 
jpg ou gif, com o tamanho de 200 dpi. Caso os arquivos ultra-
passem o limite de tamanho permitido pelo seu provedor de 
email, os mesmos podem ser enviados por www.sendspace.
com ou o aplicativo de download online que preferir.
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-

ginal e, além disso, deve-se enviar em arquivo separado as 
imagens no formato jpg ou gif, com alta defi nição (200 dpi). 
Caso os arquivos ultrapassem o limite de tamanho permitido 
pelo seu provedor de email, os mesmos podem ser enviados 
por www.sendspace.com ou o aplicativo de download online 
que preferir. No artigo, as referências devem ser organizadas 
alfabeticamente.
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