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QUESTIONÁRIO 
 
 

O presente Questionário vai servir de base à elaboração do Estudo – “ Pedras Naturais 
Portuguesas – O futuro prepara-se hoje”.Para a concretização do referido estudo a sua 

resposta é fundamental pelo que muito agradecemos a sua colaboração 

  
          Nº      

A. Identificação da Empresa 

 
P1. Nome da Empresa (facultativo): 

P2. Concelho (sede) (facultativo): 

P3. Caracterização Jurídica: (assinalar com x) 

 Empresa em nome Individual    

 Sociedade Unipessoal    

 Sociedade por Quotas   

 Sociedade Anónima    

 Outra          (indique qual)      

 
 

B. Actividade da Empresa  

  
P4. A empresa trabalha com: (assinalar com x uma ou mais) 

 Calcário cristalino (mármores)   

 Calcários (mocas, moleanos, lioz, sedimentares e microcristalinos)   

 Rochas ígneas (granitos)   

 Ardósias, xistos, brechas, travertinos   

 Outros   

 

P5. A empresa trabalha com: 

 Materiais nacionais            % 

 Materiais estrangeiros       % 

 

P6. Relativamente às Vendas dos últimos 3 anos: (assinalar apenas uma resposta) 

 Volume de Vendas diminuiu            (passe à pergunta P7) 

 Volume de Vendas aumentou          (passe à pergunta P7) 

 Volume de Vendas manteve-se       (passe à pergunta P9) 

 

P7. Em relação às Vendas, essa alteração foi: (assinalar com x apenas uma resposta) 

 Uma alteração inferior a 10%    

 Uma alteração entre os 10% e os 20%   

 Uma alteração superior a 20%     

 
 
 



 
              PEDRAS NATURAIS PORTUGUESAS 

AnexoV                                                                                                                       O FUTURO PREPARA-SE HOJE 

 

 - 120 - 

P8. Para explicar essa alteração qual a importância de cada um dos seguintes factores: 
 (numa escala de 1= nada importante, a 5= muito importante) 
 

(assinale com x) 1 2 3 4 5 

Procura dos Produtos da Empresa      

Preço dos Produtos      

Concorrência      

Capacidade instalada      

Serviço pós-venda      

 
P9. Relativamente aos mercados onde a empresa vende considera que no último ano: 
 (assinale com x apenas uma resposta) 

 Se expandiram        (passe à P10) 

 Uns cresceram e outros não     (passe à P11) 

 Se mantiveram       (passe à P12) 

 Diminuíram        (passe à P12) 

 Não sabe como evoluíram        (passe à P12) 

 

P10. Para esse crescimento contribuiu: (há 2 respostas possíveis, assinalar com x) 

 A venda dos mesmos produtos para o mesmo mercado      

 A venda dos mesmos produtos para novos mercados    

 A venda de novos produtos no mesmo mercado    

 A venda de novos produtos em novos mercados      

 

P11. Quais os mercados que considera terem crescido de acordo com a escala 

apresentada? (há 2 respostas possíveis)   

 

(assinalar com x) <10% (10%a25%) >25% 

Mercado regional    

Mercado nacional    

Mercado da União Europeia    

Mercado fora da União Europeia    

  

P12. A empresa realizou investimentos no último ano (2004)? (assinalar com x apenas uma 

resposta) 

 Sim         (passe à P13)  

 Não          (passe à P15) 
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P13. Face ao valor dos Activos em Dezembro de 2004 os investimentos foram: (assinalar 

com x apenas uma resposta) 

 Inferiores a 10%    

 Entre os 10% e os 20%    

 Superiores a 20%    

 

P14. Onde foram feitos os novos investimentos? (4 respostas possíveis) 

 Novos equipamentos    

 Nova tecnologia    

 Novas instalações    

 Remodelação de instalações   

 Programa de Investigação e Desenvolvimento    

 Novos produtos    

 Campanhas de promoção dos produtos    

 Outras aplicações        (quais?) …………………………………………………………… 

 

P15. Qual o volume de negócios da empresa no último ano (2004)? (assinale com x 

apenas 1 resposta 

 Menos de 250.000 €   

 De 250.000 € a 500.000 €    

 De 500.001 € a 1.000.000 €    

 De 1.000.001 a 2.500.000 €    

 De 2.500.001 a 5.000.000 €    

 De 5.000.001 a 12.500.000 €   

 De 12.500.001 a 25.000.000 €    

 Mais de 25.000.000     

 

P16. Quantos trabalhadores tem a empresa? (assinalar com x apenas uma resposta)    

 De 1 a 4 Trabalhadores    

 De 5 a 9 Trabalhadores    

 De 10 a 99 Trabalhadores    

 De 100 a 500 Trabalhadores    

 Mais de 500 Trabalhadores    

 

C. Processo Produtivo e Tecnologia  

 

 

 

P17. Indique a contribuição de cada tipo de produto no volume de vendas da empresa: 

 

 <5% 5% a 25% 26% a 50% > 50% 

Blocos       

Chapas     
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Cantaria     

Degraus e Escadas     

Placas para Revestimentos     

Tampos para Cozinhas, Mesas e WC     

Ladrilhos para Pavimento     

Guias de Passeio, Calçada     

Cubos      

Colunas e Balaústres     

Lareiras e Campas     

Mobiliário e Artigos para Decoração     

 
P18. Indique a produção média mensal de blocos e semi-blocos (m3/mês): (assinalar com 

x) 

 Menos de 25 m3/mês      

 De 25 m3/mês a 75 m3/mês   

 De 76 m3/mês a 100 m3/mês     

 De 101 m3/mês a 150 m3/mês    

 De 151 m3/mês a 200 m3/ mês    

 Mais de 200 m3/mês       

 

P19. Indique a transformação média mensal de chapa grossa (m2/mês) (assinalar com x) 

 Menos de 250 m2/mês    

 De 250 m2/mês a 500 M2/mês    

 De 501 m2/mês a 750 m2/mês    

 De 751 m2/mês a 1000 m2/mês   

 De 1001 m2/mês a 1250 m2/mês    

 Mais de 125º m2/mês    

 

P20. Equipamento industrial de base existente na empresa: (assinalar com x) 

 Pá de rodas         ●  Martelos ligeiros    

 Escavadora e Rectro      ●  Compressor    

 Grua Derrick        ●  Macacas       

 Almofadas Pneumáticas         ●  Empilhador   

 Talha blocos mono       ●  Perfuradora     

 Dumper e/ou Dumper Articulado        ●  Pórtico de elev
ão

. e transporte    

 Engenho de serrar      ●  Corte por fio diamantado     

 Máquina de polir manual        ●  Máquina de polir automática    

 Máquina de bujardar         ●  Cortadora de disco para placas  

 Prensa para tratamento de lamas      ●  Torno p/ colunas e balaústres    

 Cortadora de disco para chapa grossa     ●  Viaturas de Carga    

 Ferr. Eléct./Pneum. para acabamentos           ●  Monofios   

 Centro de Comando Numérico        ●  Calibradora   

 Máquina de Corte por Jacto de Água              ● Cortadora tipo Ponte   
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P21. Foram introduzidas alterações na empresa nos últimos 3 anos? (há 2 respostas 

possíveis – assinalar com x) 

 No produto    

 No processo   

 Na organização e nos métodos de trabalho   

 No sistema de gestão incluindo informação    

 

P22. Foram realizados investimentos em Inovação nos últimos 3 anos? (há 2 respostas 

possíveis – assinalar com x) 

 Investigação e desenvolvimento interno    

 Aquisição de serviços de I&D no exterior   

 Aquisição de equipamento ligado à I&D do produto e/ou do processo    

 Aquisição externa de tecnologia    

 Não    

 

P23. A empresa executa actividades de protecção ambiental? (assinalar com x ) 

 Sim       (passe à P 24)    ●  Não       (passe à P 25) 
 

P24. Quais os aspectos da actividade que considera serem mais importantes em termos 

de protecção ambiental? (há 2 resposta possíveis – assinalar com x) 

 Poluição sonora      

 Destino do material rejeitado    

 Localização/impacto de escombreiras     

 Depósito de escombros (lastras)     

 Recuperação do terreno após o final da exploração    

 Protecção de solos e linhas de água    

 

P25. A empresa possui um sistema de segurança e higiene no trabalho? (assinalar com x 

apenas uma resposta) 

 Sim        (passe à P26)    ●  Não       (passe à P27) 
 

P26. Indique se o Pessoal da empresa usa regularmente os seguintes equipamentos de 

protecção: (assinalar com x) 

 Protectores auriculares       ● Capacetes    

 Máscaras anti-poeira       ● Óculos de protecção   

 Equipamento de sucção de poeiras      ● Equipamento anti vibração    

 Outros         Quais? …………………………………………………………….………….. 

 

D. Qualidade  

 

P27. A empresa posui certificação de Qualidade?  (assinalar com x só uma resposta) 

 Sim       ● Sob que Norma ? ………………………………………  … 

 Não      ● Está em processo de certificação?    Sim          Não   
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P28. A empresa considera importante para a sua actividade a qualidade dos produtos 

que coloca no mercado? (assinalar com x só uma resposta) 

 Sim        ● Não     
 

P29. A empresa tem Normas e Especificações dos seus produtos? (assinalar com x só 

uma resposta) 

 Sim         (passe à P30)     ● Não      (passe à P31) 
 

P30. As Normas e Especificações são : (várias respostas possíveis, assinalar com x) 

 De segurança        ● De fabrico   

 Técnicas          

 Outras         Quais?……………………………………………………………………. 

 
P31 A empresa controla a qualidade das suas Matérias Primas? (assinalar com x) 

 Sim        ● Não    

 

P32. A empresa controla a qualidade ao longo da produção? (assinalar com x) 

 Sim    (passe à P33)   ● Não     (passe à P34) 

 

P33. Como é feito esse Controlo? ( pode haver mais que uma resposta; assinalar com x) 

 Por observação empírica     

 Por medição ou testes na linha de produção    

 Por controlo em laboratório próprio     

 Por controlo em laboratório exterior     

 

P34. Existe na empresa um registo organizado de rejeições e reclamações dos Clientes? 

(assinalar com x só uma resposta) 

 

 Sim       ●  Não  
 

P35. A empresa possui certificação ambiental? (assinalar com x) 

 

 Sim               ●  Não    
 

 

E. Sistema de Informação e de Planeamento 

 
P36. As principais fontes de informação da empresa são: (4 respostas possíveis) 
 

 A observação do mercado pelo Serviço de Vendas   

 Aquisição de informação sobre o mercado produzida por especialistas   

 Realização de estudos de mercado por entidade externa   

 Participação em Feiras e Certames especializados   

 Aquisição de publicações especializadas    
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 Participação em Associações Profissionais   

 Obtenção de informação através de Agentes / Representantes     

 
P37. A empresa tem uma estratégia e objectivos definidos em documento escrito? 

(assinalar com x uma resposta apenas)  

 Sim        ●  Não      

 
P38. Caso coexistam diferentes objectivos para diferentes produtos e/ou mercados, 
indique a sua importância relativa: (numa escala de 1= nada importante a 5= muito 
importante) 
 

(assinale com x) 1 2 3 4 5 

Manutenção de posições de mercado      

Ganho de posição em novos mercados      

Aumento das vendas nos mercados onde intervém      

Lançamento em novos mercados      

 

P39. A empresa aplica o modelo de gestão por objectivos? (assinalar com x) 

 Sim        ●  Não     
 
 

F. Situação Comercial e de Marketing 

     

P40. A empresa tem um Plano de Marketing? (assinalar com x apenas uma resposta) 

 Sim    (passe à pergunta 41)   ●  Não      (passe à pergunta 42) 
 

P41. Indique quem o elaborou: 

 Órgão de marketing      ●  Um especialista de marketing   

 Órgão comercial      ●  O Responsável Comercial    

 A Gerência    

 Outro      Quem? …………………………………………………………………….. 

 

P42. A empresa definiu  em 2004 objectivos comerciais para 2005?(assinalar com x) 

 Sim         ●  Não     
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P43. Em relação às vendas indique a importância relativa dos seguintes factores: (numa 

escala de 1= nada importante, a 5 = muito importante) 

 

(assinale com x) 1 2 3 4 5 

Preço      

Localização      

Oferta adequada às exigências da procura      

Serviço de entrega ao Cliente      

Investimento em Publicidade/Promoção      

 

 P44. Classifique os seguintes factores relacionados com as principais limitações à 

actividade comercial: (numa escala de 1= nada importante, a 5= muito importante) 

 

(assinale com x) 1 2 3 4 5 

Conhecimento dos mercados      

Força de vendas da empresa      

Promoção comercial      

Planeamento da actividade comercial      

   

P45. Quais as épocas do ano em que a empresa apresenta maior volume de vendas? 

(duas respostas possíveis; assinale com x) 

 

 Primavera        ●  Verão     

 Outono        ●  Inverno      

 

P46. A empresa tem um ficheiro de Clientes actualizado? (assinale com x apenas uma 

resposta) 

 Sim        ●  Não     
 
P47. A empresa dispõe de identificação no exterior das suas instalações? (assinale com x 

apenas uma resposta) 

 Sim        ●  Não     

 
 
P48. A empresa dispõe de espaços de exposição? (assinale com x apenas uma resposta) 

 Sim        ●  Não    

P49. A empresa efectuou acções promocionais nos últimos 3 anos? (assinale com x 

apenas uma resposta) 
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 Sim         ●  Não     

 
P50. A empresa participou em Feiras/ Certames nos últimos 3 anos? (assinale com x 

apenas uma resposta) 

 Sim        ●  Não    

P51. Quais os canais de distribuição mais utilizados pela empresa? (assinale com x; duas 

respostas possíveis) 

 Rede de Agentes      ●  Armazenistas    

 Retalhistas       ●  Parceria com outras empresas  

 Venda directa       ●  Ponto de venda próprio    

 Venda por via electrónica     

 

G. Posicionamento da empresa  

 

P52. Indique a importância dos seguintes factores para a sua empresa: (assinalar com x; 

atenção à variação de escala em cada parâmetro) 

Factores financeiros da empresa 

 
 
Factores do ambiente concorrencial 

Factores competitivos da empresa 

 
1 2 3 4 5  

1. Quota de mercado Pequena      Grande 

2. Qualidade do produto Inferior      Superior 

3. Ciclo de vida do produto No fim      No inicio 

4. Lançamento de novos produtos Baixa      Elevada 

5. Fidelização do Cliente Baixa      Elevada 

6. Utilização da capacidade instalada Baixa      Elevada 

7. Capacidade técnica Inadequado      Adequado 

8. Competitividade dos preços Baixa      Elevada 

 1 2 3 4 5  

9. Retorno do investimento Baixo      Elevado 

10. Liquidez Baixa      Elevada 

11. Fundo de Maneio (dif. rec. e nec. Cíclicas) Baixo      Elevado 

12. Cash-Flow (result. liq.+ amort. + provisões) Baixo      Elevado 

13. Facilidade de saída do negócio Difícil      Fácil 

14. Risco do negócio  Elevado      Baixo 

15. Capacidade negocial c/ Clientes Difícil      Fácil 

16. Capacidade negocial c/ Fornecedores Difícil      Fácil 

17. Rotação de stocks Baixa       Elevada 

18. Grau de endividamento Elevado      Baixo 

 1 2 3 4 5  

19. Mudanças tecnológicas Muitas      Poucas 

20. Taxa de inflação Elevada      Baixa 

21. Variação da procura Grande      Pequena 

22. Intervalo de preços da concorrência Alargada      Estreito 

23. Diferença de preços em relação aos concorrentes Elevada      Baixa 

24, Barreiras à entrada no negócio Poucas      Muitas 

25. Pressão competitiva de produtos substitutos Elevada      Baixa 
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Factores de Atractividade do Mercado 
 

 

P53. Indique o grau de importância dos seguintes Factores Competitivos na definição da 

actividade da sua empresa: (numa escala de 1= nada importante, a 5= muito importante) 

 

 1 2 3 4 5 

1. Desenvolvimento de novos produtos       

2. Serviço pós - venda      

3. Eficiência na produção      

4. Garantia da Qualidade      

5. Treino e experiência do pessoal      

6. Manutenção de elevado nível de stocks      

7. Preço competitivo      

8. Variedade de produtos oferecidos      

9. Desenvolvimento e melhoria dos produtos actuais      

10. Importância da Marca do produto      

11. Inovação em técnicas e métodos de marketing      

12. Controlo dos canais de distribuição      

13. Procura de matérias primas      

14. Utilização mínima de financiamento externo      

15. Identificação geográfica do mercado      

16. Capacidade para produzir produtos especiais       

17. Fabrico de produtos de preço elevado      

18. Publicidade      

19. Reputação da empresa no sector      

20. Previsão do crescimento do mercado      

26. Taxa de crescimento das vendas Baixa      Elevada 

27. Sazonalidade das vendas Muita      Pouca 

28. Conhecimento da concorrência Baixo      Elevado 

29. Acordos com a concorrência Fácil      Difícil 

30. Canais de distribuição Indefinidos      Definidos 

 1 2 3 4 5  

31. Crescimento potencial do mercado Baixo      Elevado 

32. Rendibilidade potencial do mercado Baixa      Elevada 

33. Estabilidade financeira Baixa      Elevada 

34. Domínio tecnológico Simples      Complexo 

35. Utilização dos recursos Ineficiente      Eficiente 

36. Intensidade de capital Elevada      Baixa  

37. Facilidade de entrada no mercado Fácil      Difícil 

38. Margem de lucro Baixa      Elevada 

39. Número de competidores Poucos      Muitos 

40. Produtos de substituição Muitos      Poucos 
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21. Inovação nos processos de fabrico      

 

P54. No sentido de estudar iniciativas de apoio ao sector a serem desenvolvidas pela 

tutela (o Estado) propomos que apresente os comentários que entenda serem úteis ao 

grupo de Trabalho que irá dedicar-se à análise deste inquérito – “Indústria Portuguesa 

de Rochas Ornamentais - Que futuro?”. 

Sugerimos tópicos como: 

1. Simplificação legislativa no acesso à actividade de exploração 

2. Simplificação legislativa no acesso à actividade de transformação 

3. Programas de apoio à procura e intervenção em mercados externos 

 Através das associações industriais do sector 

 Directamente com as empresas ou grupos de empresas 

4. Acções tendentes à diminuição de concorrência desleal 

Use esta página e a seguinte para expor os seus comentários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              PEDRAS NATURAIS PORTUGUESAS 

AnexoV                                                                                                                       O FUTURO PREPARA-SE HOJE 

 

 - 130 - 

Terminou a resposta ao Questionário. Os nossos agradecimentos pela sua 

disponibilidade. 

 
Data: …. / …. / …. 
 
 
 
 
 
 
    Informação facultativa 
  
     
    Preenchido por:  
 
     
    Função na Empresa:    

 

 

 

 
 

O Responsável pelo Trabalho 
 

Eng. Mec. Luís A. Roque Esteves (IST) 
Mestrando de Gestão e Estratégia Industrial 

Instituto Superior de Economia e Gestão / Un. Tec. de Lisboa 
 

 

 


