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RESUMO 
As empresas competem umas com as outras por reputação. As empresas com boa 

reputação têm uma vantagem competitiva, aquelas que têm má reputação têm uma 

desvantagem competitiva (Fombrun, 1990). Uma reputação favorável encoraja os 

shareholders a investir na empresa (Chun, 2005), atrai bons colaboradores e retém 

clientes (Markham, 1972) e está relacionada com retornos globais superiores 

(Robert&Dowling, 1997; Vergin&Quoronfleh, 1998). Uma boa reputação é um valioso 

activo para a empresa (Caruana, 1997). Por ser um activo intangível, a reputação 

dificilmente é imitada pela concorrência.  

 

O consumo de suplementos alimentares entre os desportistas profissionais e recreativos 

é frequente e generalizado. A melhoria do desempenho desportivo é a principal razão do 

uso de produtos de nutrição desportiva, quer seja pela necessidade do consumo de 

nutrientes, acima da dose diária recomendada, como consequência do esforço intenso 

exigido pela prática desportiva, quer seja para compensar desequilíbrios na dieta diária. 

 

O objectivo geral deste estudo é medir a reputação da marca de nutrição desportiva 

EAFIT em dois grupos de stakeholders distintos – colaboradores e consumidores, 

comparando os resultados. Os objectivos específicos do estudo consistem na 

investigação da relação entre o constructo principal e os conceitos de satisfação e 

lealdade dos colaboradores e consumidores. O método usado para a medição da 

reputação é a Escala da Personalidade da Marca proposta por Davies et al. (2004). 

Foram desenvolvidos dois questionários – um destinado a consumidores e outro a 

colaboradores. Os resultados mostram semelhanças entre a identidade e a imagem da 

marca, e denotam a relação entre reputação e satisfação de consumidores e 

colaboradores. Pode concluir-se ainda que a lealdade dos consumidores não é 

independente do julgamento que fazem da relação qualidade/preço dos produtos EAFIT. 

Finalmente, colaboradores mais satisfeitos recomendam mais os produtos. 

 

Palavras-chave: Reputação; Imagem; Identidade; Satisfação; Lealdade 
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ABSTRACT 

Companies compete for reputation. Organizations with good reputation have a 

competitive advantage, those that have a bad one have a competitive disadvantage 

(Fombrun, 1990).  A favourable reputation encourages shareholders to invest (Chun, 

2005), attracts good employees and retain consumers (Markham, 1972), besides 

favouring superior financial performance (Robert&Dowling, 1997, 

Vergin&Quoronfleh, 1998). A good reputation is a valuable asset (Caruana, 1997). 

Because reputation is an intangible asset, it is difficult to be copied by competitors.  

 

Dietary supplements consumption among professional and recreational athletes is 

widespread. Improving sports performance is the main reason of the use of these 

products, either by the need for nutrient intake, above the recommended daily dose, as a 

result of intense effort required by the sports modality, either to compensate daily diet 

mistakes. 

 

The main objective of this study is to measure reputation of the sport nutrition brand 

EAFIT among two groups of stakeholders – employees and customers, comparing 

results. Specific objectives are to discover the link between the main construct and 

satisfaction and loyalty of both employees and customers. The method used to measure 

EAFIT’s reputation is the one proposed by Davies et al. (2004) – the Corporate 

Character Scale. Two surveys were developed – one for customers and another one for 

employees. Findings show similarities between identity and brand image. Results 

demonstrate that there is a positive correlation between reputation and customer and 

employee’s satisfaction. Another conclusion is that customers that agree EAFIT 

products represent good value for money are more loyal. Finally, the more satisfied 

employees are, the more they recommend EAFIT products. 

 

Key-words: Reputation; Image; Identity; Satisfaction; Loyalty 
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1.INTRODUÇÃO  

 

1.1 Relevância do tema 

As preocupações com a saúde e o bem-estar têm sido uma tendência em todo o mundo 

neste início de século. Nesse sentido, as pessoas têm procurado adoptar hábitos mais 

saudáveis, tendo especial cuidado com a alimentação e procurado praticar desporto. 

Através da sua oferta diversificada de produtos de nutrição desportiva, a EAFIT vai ao 

encontro das necessidades dos consumidores que procuram nos suplementos 

alimentares nutrientes que encontram nos alimentos em quantidades insuficientes e que 

as ajudam a alcançar os seus objectivos. 

 

1.2. Objectivos do estudo 

O objectivo geral do estudo é medir a reputação da EAFIT em dois grupos de 

stakeholders distintos – colaboradores e consumidores, comparando os resultados. Já os 

objectivos específicos do estudo consistem na ligação da reputação e os conceitos de 

satisfação e lealdade dos consumidores e colaboradores. 

 

1.3. Metodologia do estudo 

Este é um estudo descritivo quantitativo, cujo principal método de recolha de dados 

primários foi o questionário auto-administrado electronicamente por dois grupos 

distintos de stakeholders da EAFIT em Portugal – consumidores e colaboradores. A 

amostra, composta por um total de 152 inquiridos, é de conveniência. Os dados 

recolhidos foram analisados com o recurso ao programa de tratamento de dados SPSS – 

Statistical Package for the Social Sciences. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

Após esta breve introdução, é apresentada a revisão crítica da literatura relevante, 

seguida do modelo de pesquisa utilizado na condução do estudo. A metodologia e o 

desenho do estudo vêm descritos no capítulo subsequente. No capítulo seguinte, o da 

análise de dados, são apresentados os dados que permitem dar resposta às questões de 

pesquisa enunciadas no modelo de pesquisa. No último capítulo têm lugar as conclusões 

do estudo, bem como as suas limitações e as sugestões para pesquisas futuras. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Definição de reputação e utilidade do seu estudo 

Em 1990, Fombrun definiu reputação como uma representação perceptual das acções 

passadas e perspectivas futuras que descrevem a atractividade global da empresa para 

todos os stakeholders comparativamente aos seus concorrentes. Há, contudo, outras 

definições (Anexo A). A reputação capta o que os outros pensam sobre o que a empresa 

é e faz (Lewellyn, 2002). Fombrun&Van Riel (1997) consideram que a reputação é 

multidisciplinar, na medida em que pode ser estudada sob pontos de vista de várias 

disciplinas – economia, estratégia, marketing, organizacional, sociologia e contabilidade 

(Anexo B). 

 

Segundo Fombrun (1990), a ambiguidade dos sinais que as empresas enviam ao 

mercado e a assimetria de informação caracterizam as interacções entre gestores e 

stakeholders. Se os avaliadores fossem homogéneos e houvesse simetria de informação 

entre gestores e stakeholders as reputações seriam irrelevantes. Os outros sinais que a 

empresa pode dar são: relativos ao mercado (performance, risco, política de 

dividendos), relativos à contabilidade (lucros, risco), institucionais (capital próprio, 

responsabilidade social, visibilidade nos meios de comunicação, tamanho da empresa) e 

de estratégia (diferenciação, diversificação). 

 

Uma empresa pode, contudo, ter uma má reputação e ter credibilidade. Enquanto que a 

credibilidade é a credibilidade das intenções da empresa no presente, a reputação é uma 

noção histórica baseada no comportamento da empresa no passado (Herbig et al., 2006). 

A credibilidade tem duas componentes: confiabilidade (trustworthiness) e competência 

(expertise), embora o primeiro tenha maior impacto nas escolhas dos consumidores, 

segundo os autores acima referidos. De acordo com os mesmo autores, a credibilidade 

da marca afecta tanto a consideração como a escolha da marca por parte dos 

consumidores. 

 

A reputação da marca tem valor estratégico, já que é um importante activo intangível 

difícil de imitar pelos concorrentes (Roberts&Dowling, 2002; Helm, 2007; Sarstedt, 

2009). Os stakeholders baseiam-se na reputação das empresas em decisões relacionadas 

com investimentos, carreira e produtos (Dowling, 1986 citado por Fombrun, 1990) 

(Anexo C). 
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2.2. Reputação e os conceitos de imagem e identidade 

Qualquer marca necessita atrair emocionalmente stakeholders internos e externos 

(Hallawell, 1999 citado por Davies&Chun, 2002). Segundo Davies&Chun (2002) é 

importante colmatar possíveis diferenças entre as percepções internas (identidade) e 

externas (imagem). 

 

«A imagem é o que vem à cabeça quando uma pessoa ouve o nome ou vê o logótipo da 

empresa» (Gray&Balmer, 1998 citados por Barnett et al., 2006, p.34). A imagem capta 

a mensagem que a organização envia sobre quem é e o que faz (Lewellyn, 2002). De 

modo semelhante, Weiss et al. (1999) vêem a imagem como o conjunto de associações 

que sumariza a identidade da marca. Por sua vez, Barnett et al. (2006) defende que a 

imagem pode ser moldada mas não controlada pela organização porque factores como 

os media, o governo, entre outras formas exteriores influenciam as impressões da 

empresa (Anexo D).  

Para Davies et al. (2003) (Anexo E), a imagem da marca leva à satisfação dos clientes 

que, por sua vez, leva à lealdade e às vendas. Lovelock (1984), citado por 

Adreassen&Lindestad (1998), afirma que a imagem desempenha um papel secundário a 

menos que os produtos ou serviços sejam percebidos como idênticos no desempenho, 

preço e disponibilidade. Uma empresa pode mudar a sua imagem reposicionando-se 

sem, contudo, a sua reputação ser alterada (Weiss et al., 1999). 

 

A identidade capta quem a organização é e o que faz (Lewellyn, 2002) e deve atrair 

todos os stakeholders da empresa (Baker&Balmer, 1997 e Melewar&Saunders, 2000, 

referidos por Melewar&Jenkins, 2002). A identidade está relacionada com a cultura 

organizacional e é um importante recurso estratégico e de vantagem competitiva da 

empresa (Melewar&Jenkins, 2002). 

 

2.3. Medir a reputação 

A reputação é um constructo complexo (Davies et al., 2004). Segundo 

Goldberg&Hartwick (1990) citados por Davies et al. (2003), há várias estratégias 

possíveis para a medir. Pode perguntar-se directamente aos inquiridos qual a reputação 

que a marca tem para si, mas isso não explica as razões que estão por detrás, as causas 

que levam a esse nível de apreciação. 
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Outra das dificuldades da medição da reputação prende-se com o facto de, segundo 

Caruana (1997) e Helm (2007), as empresas terem vários públicos, e, por conseguinte, 

terem também um conjunto de reputações (distintas) dentro de cada um desses públicos 

que frequentemente consideram diferentes atributos. A reputação da empresa para cada 

um desses públicos é formada com base em experiências e informações recebidas 

directa e indirectamente (Fombrun&Shanley, 1990; Sullivan, 1990 e Yoon et al., 1993 

citados por Caruana, 1997). 

 

Há a tradição de avaliar a forma como os consumidores vêm o retalhista usando 

metáfora a empresa como pessoa desde que Martineau (1958) usou a expressão a 

personalidade de uma loja de retalho (Chun, 2004). Depois disso, vários investigadores 

trabalharam no sentido de identificar os atributos que caracterizam a imagem ou 

reputação de uma marca.  

 

Black (1983), citado por Davies et al. (2004), defende que a metáfora é frequentemente 

usada para simplificar assuntos complexos sob o ponto de vista da investigação. 

Também em 1983, Smircich, referido por Chun em 2005, sugere que um dos 

paradigmas existentes no estudo da cultura organizacional envolve o uso da metáfora. 

Davies et al. (2004) sugerem a Corporate Character Scale (Anexo F) para medir as 

percepções que colaboradores e consumidores têm da marca. A escala é composta por 7 

dimensões e 14 facetas descritas em 49 itens. A metáfora da personificação consiste na 

avaliação da personalidade da marca através da utilização de adjectivos normalmente 

utilizados para caracterizar pessoas. Os autores definem personalidade da marca como 

a forma como os stakeholders vêem a organização, expressa em termos de 

características humanas. Para Aaker (1997), a personalidade da marca é o conjunto das 

características humanas associadas a uma marca. O Anexo E sistematiza a visão de 

Davies et al. (2004). 

 

2.4. Reputação e os constructos de satisfação e lealdade 

A reputação da empresa afecta a satisfação e lealdade de colaboradores e clientes 

(Chun, 2005). A satisfação dos consumidores é a avaliação do desempenho do produto 

comparativamente às expectativas antes da compra (Oliver, 1980 referido por 

Andreassen&Lindestad, 1998). A satisfação dos consumidores agrega elementos como 

qualidade do produto, preço e imagem (Andreassen&Lindestad, 1998). Já a satisfação 
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dos colaboradores refere-se à medida em que estes têm emoções positivas acerca da 

marca (Currivan, 1960 referido por Davies&Chun, 2002). A satisfação com o emprego 

resulta do peso do ordenado e das promoções, mas também de aspectos emocionais 

(Wanous&Lawler, 1972 e Davies&Chun, 2002). 

 

A satisfação conduz à lealdade. Aaker (1991), citado por Santos (2009), define lealdade 

como o ponto no qual o cliente está disposto a mudar de marca, quando há um aumento 

de preço ou alteração no produto. Bennett&Rundle-Thiele (2002) distinguem lealdade 

operacional, atitudinal e comportamental. Este trabalho focará apenas as duas últimas. 

Bennett&Rundle-Thiele (2002) defendem que a lealdade comportamental é o resultado 

da atitudinal (aumento da quota de mercado e vendas, por exemplo; conversão da 

intenção de compra na compra efectiva). Também Santos (2009) afirma não haver 

lealdade dos consumidores à marca sem haver compra e uso. Areni et al. (1999) 

referido por Davies&Chun (2002) resume a lealdade à repetição da compra. A 

recomendação é, também, uma forma de lealdade (Andreassen&Lindestad, 1998). A 

lealdade é um activo estratégico da marca e uma dimensão do brand equity e a sua 

importância reside no facto de custar muito menos manter um cliente do que adquirir 

um novo (Coyles&Gokey, 2005 citados por Terblanche (2006). Nguyen&Leblanc 

(2001) referidos por Tavares (2006) defendem que quanto mais favoráveis as 

percepções da reputação e da imagem da marca, maior a lealdade dos consumidores 

tende a ser. A lealdade atitudinal pode ser medida através da captação da propensão de 

cada cliente de ser leal e da atitude perante a compra da marca (Bennett&Rundle-

Thiele, 2002 e Mellens et al., 1996 citado pelos primeiros). 

Segundo Davies et al. (2003), a personalidade da marca influencia a retenção de 

colaboradores e a lealdade dos consumidores (e, por fim, a performance financeira) 

através das suas influências na satisfação dos colaboradores e dos clientes. 
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2.5. Caracterização do mercado da nutrição desportiva 

2.5.1. Introdução 

A higiene alimentar assume uma importância decisiva para o desportista (Freitas, 

1985), já que as deficiências de nutrientes são conhecidas por afectar o desempenho 

desportivo (Brouns et al., 1991; Dirskell&Wolinsky, 1997). A comida que o atleta 

ingere afecta o seu desempenho desportivo e a sua saúde física e mental (Henk, 1982; 

Maughan et al., 2007). Henk (1982) diz que negligenciar a comida é como andar de 

bicicleta com os pneus meios vazios. Porém, Maughan et al. (2007) defendem que, 

comparada com outros factores determinantes do desempenho – talento, treino, 

motivação, resistência às lesões, etc. – a importância da alimentação é diminuta, na 

medida em que boas escolhas alimentares não compensam a ausência de talento ou a 

falta de treino, antes ajudam o atleta talentoso e trabalhador a alcançar o seu potencial 

máximo.  

 

Não obstante, hoje, o uso de suplementos alimentares é frequente e generalizado no 

desporto (Driskell&Wolinsky, 1997; Maughan, 2005; Smith et al., 2005 referindo 

Gregory et al., 1990, Dorant et al., 1993, Balluz et al., 2000 e Tindle et al., 2005; 

Domingues&Marins, 2007; Housman&Dorman, 2008, referindo Perko, 1996, Yu et al., 

2000, Metzl et al., 2001 e Dodge et al., 2003; Braun et al., 2009, referindo Maughan et 

al., 2004 e Sobal&Marquart, 1994; Lazic et al., 2011). Deve notar-se que o termo inglês 

dietary supplement não é usado de forma consistente entre as publicações científicas; 

termos como nutritional supplement, nutritional ergogenic aid, ou sports supplement 

têm sido igualmente usados pelos autores no mesmo contexto (Braun et al., 2009). 

 

Nos Estados Unidos da América (E.U.A.), no entanto, a indústria dos suplementos 

alimentares é multimilionária (McCormick, 2010). Para muitos atletas modernos, a 

nutrição desportiva tem vindo a afirmar-se como sinónimo de suplementos alimentares, 

e a sua ideia acerca deste tipo de produtos tem sido influenciada pelos fabricantes e 

vendedores que apresentam argumentos extravagantes (Asker&Gleeson, 2004; 

Maughan, 2005). Baume et al. (2007) refere que com a significativa expansão do 

mercado dos suplementos alimentares, se tem verificado a diminuição da sua qualidade.  

 

É difícil determinar com exactidão a taxa de consumo de suplementos alimentares, mas 

tendo em conta desde vendas a estudos académicos, o aumento do seu uso é 



 14

indiscutível (Housman&Dorman, 2008). Maughan (2005) refere que o consumo de 

suplementos alimentares é mais comum em atletas (46%) do que na população no geral 

(35-40%). Segundo Asker&Gleeson (2004), em 2004, havia mais de 600 substâncias no 

mercado. 

 

Um estudo feito a 100 atletas noruegueses diz que 84% usou algum tipo de suplemento 

(Maughan, 2005, referindo Ronsen, Sundgot-Borgen&Maehlum, 1999). Estudos 

recentes observaram o consumo crescente de suplementos alimentares entre os Jogos 

Olímpicos de Atlanta (1996) e Sydney (2000) (Huang et al., 2006 referenciado por 

Lazic et al., 2011) e entre os Mundiais de Futebol da FIFA de 2002 e 2006 (Tscholl et 

al., 2008, referenciado por Lazic et al., 2011). O mesmo autor afirma que, apesar da 

utilização de suplementos alimentares ser similar entre atletas individuais e de 

desportos em equipa, os primeiros consomem mais. 

 

Para Bishop (2010), uma dieta adequada às necessidades energéticas e nutricionais e 

que tem em conta os horários das refeições é o fundamento sobre o qual o treino ideal 

deve ser desenvolvido. Para Zaggelidis et al. (2005), a nutrição, acompanhada de um 

processo sistemático de treino, é vital para o desempenho. Baume et al. (2007) admite, 

no entanto, que apesar de uma correcta dieta diária dar resposta às necessidades 

nutricionais dos atletas, em alguns casos, o consumo de suplementos pode ser benéfico 

para suportar um nível acrescido de actividade física. Zaggelidis et al. (2005), no seu 

estudo dirigido a ginastas, concluiu que uma significativa percentagem deles usa 

substâncias ergogénicas como forma de complemento à sua dieta diária. Para 82,5% 

dos inquiridos de um estudo a atletas federados portugueses levado a cabo por Aquino 

et al. (2009), a comida tem um papel positivo no seu desempenho desportivo.  

 

Para Lazic et al. (2011), apesar da sua popularidade crescente, os benefícios dos 

suplementos alimentares no desporto são controversos. Além disso, a maioria das 

amostras dos estudos que comprovam a eficácia dos produtos são constituída por 

jovens adultos do sexo masculino, e, sabendo-se que há diferença na resposta de 

homens e mulheres à fatiga, a generalização de alguns resultados fica, assim, 

comprometida (Bishop, 2010).  
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2.5.2. Regulamentação e conceitos relevantes 

Em Portugal, as normas relativas ao fabrico e comercialização de suplementos 

alimentares encontram-se fixadas no Decreto-Lei n.º 136/2003 de 28 de Junho. A 

referida norma define suplementos alimentares como géneros alimentícios que 

constituem uma fonte concentrada de substância nutrientes, as quais são apresentadas 

como complemento aos nutrientes ingeridos num regime alimentar normal, tais como 

vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e 

extractos de ervas. Os suplementos alimentares têm de ser postos à disposição do 

consumidor final sob a forma de produtos pré-embalados. Tendo em vista a protecção 

do consumidor, o referido decreto-lei especifica as substâncias permitidas, obriga a 

correcta rotulagem dos produtos, tornando obrigatória a coincidência entre o conteúdo 

do produto e o respectivo rótulo, nomeadamente relativamente às quantidades de cada 

substância activa, dose diária recomendada e instruções de consumo. Em Portugal, a 

entrada deste tipo de produtos no mercado é tutelada pelo Gabinete de Planeamento e 

Política (GPP) pertencente ao Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território. 

 

Nos E.U.A., os suplementos alimentares (nutrition supplements) são definidos como 

«qualquer produto tomado pela boca, em adição às comidas comuns, que tem sido 

proposto como tendo um efeito melhorador de desempenho» (Bishop, 2010, p.996). 

Esta definição vai ao encontro de uma outra – a de acção ergogénica. A acção ou ajuda 

ergogénica define-se como uma «formação técnica, dispositivo mecânico, prática 

nutricional, método farmacológico, técnica psicológica que pode melhorar a 

performance desportiva e/ou reforçar a adaptação às diferentes formas de treino do 

indivíduo, nomeadamente a sua preparação, a sua eficiência e recuperação» (Kreider et 

al., 2004 referido por Balinha, 2008, p.4; Bishop, 2010, p.998). De facto, alguns 

especialistas em nutrição desportiva defendem que determinado suplemento só deve ser 

considerado ergogénico se estiver cientificamente comprovado que melhora o 

desempenho do atleta, como, por exemplo, correr mais rápido ou levantar mais peso. 

Baume (2007) ao referir Burke (2000), refere que a ajuda ergogénica se distingue dos 

suplementos por conter nutrientes e outras substâncias em quantidades muito superiores 

às recomendadas. 

 



 16

Balinha (2008) atenta, ainda, na relevância do efeito placebo aquando dos testes de 

comprovação das propriedades do suplemento alimentar como também durante a sua 

toma por parte de atletas. Provas clínicas demonstram que os placebos funcionam num 

surpreendentemente grande número de casos (Katch, 1986). 

 

2.5.3. Perfil de consumidores 

O aumento do consumo de suplementos alimentares e a diversificação do mercado não 

pode ser ignorado, pelo que é importante ter conhecimento das características dos seus 

consumidores (Smith et al., 2005). 

 

Em Portugal, no entanto, o estudo do mercado da nutrição desportiva é recente. Porém, 

os estudos efectuados no país e fora indicam que a utilização de suplementos 

alimentares é crescente entre atletas de competição e recreativos em todo o mundo e 

que o tipo de produtos consumidos, o motivo para a toma e as fontes de informação 

utilizadas antes e durante o consumo variam de acordo com a idade, o género, a etnia, a 

modalidade praticada e o nível desportivo (Maughan, 2005; Parnell et al., 2006; Baume 

et al., 2007; Sousa, 2008; Braun et al., 2009; Heaney et al., 2011). Aquino et al. (2009), 

concluem que os atletas mais jovens preferem suplementos energéticos, enquanto os 

mais velhos elegem as vitaminas. Driskell&Wolinsky (1997) alertam, para o facto de os 

efeitos da suplementação serem diferentes em indivíduos com deficiência nutricional e 

aqueles que se encontram bem nutridos, pelo que Maughan et al. (2007) defendem que 

os atletas devem assegurar-se que têm uma boa dieta antes de contemplar o uso de 

suplementos alimentares, já que estes não compensam as más escolhas alimentares a 

longo prazo. Por sua vez, Sousa (2008) diz que, apesar da também referida por Baume 

et al. (2007) recorrente ingestão excessiva de suplementos alimentares, o consumo 

deste tipo de produtos é independente do facto de os atletas se encontrarem bem ou mal 

nutridos. 

 

2.5.4. Educação e aconselhamento 

Apesar de não ser visto como um problema de saúde pública, o consumo inadequado, 

frequente e excessivo de alguns nutrientes, não é raro entre atletas e a população no 

geral (Lazic et al., 2011). Atentando nos atletas, já em 1986 Katch (1986) afirmava que 

estes necessitam de aconselhamento acerca de nutrição. 
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Com efeito, Domingues & Marins (2007), Zaggelidis et al. (2005) (referindo Kim e 

Kleen (1999), Cardoso et al. (1998) e Silber (1999)) e Lazic et al. (2011) dizem que 

existe um grande número de atletas consumidor de substâncias ergogénicas que não 

está bem informado acerca da segurança e tipo de produtos existentes, quantidade a 

tomar, combinação de substâncias, forma como actuam e efeitos secundários. 

 

Lazic et al. (2011) refere a falta de doutrina e de estratégias nutricionais apropriadas, 

necessárias para a segura utilização dos produtos. O autor defende a educação alimentar 

como forma de maximizar o desempenho dos atletas e a sua saúde, e de minimizar o 

risco de estas vantagens potenciais serem ultrapassadas por possíveis efeitos 

secundários. Sousa (2008) vai ao encontro do último mas também de Zaggelidis et al. 

(2005), Maughan et al. (2007) e Balinha (2008) ao sugerir que os suplementos 

alimentares sejam usados com precaução e depois de uma análise custo-benefício e 

uma avaliação individual do desportista tendo em conta os seus hábitos alimentares, a 

modalidade e a intensidade com que a pratica e os resultados pretendidos.  

 

A educação deve ser proporcionada por treinadores, dietistas especializados em 

desporto, nutricionistas, cientistas do desporto e médicos (Katch, 1986; Zaggelidis et 

al.; 2005; Baume et al., 2007; Heaney et al., 2011). Também Maughan (2005) refere o 

papel dos treinadores, já que, para a amostra do seu estudo, estes eram responsáveis por 

94% das recomendações de suplementos a atletas universitários americanos. A 

profundidade e frequência das formações dadas pelos treinadores podem, porém, ser 

influenciadas por constrangimentos financeiros (Heaney et al., 2011 referindo Zinn et 

al., 2006). Os amigos, os colegas, a escola, os livros, as revistas desportivas, mass 

media, e, cada vez mais, a internet, são outras das fontes de informação utilizadas 

(Heaney et al., 2011 referindo Parr et al., 1984; Jacobson et al., 2001; Burns et al., 

2004; Baume et al., 2007, Sousa (2008). 

 

Lazic et al. (2011) referem a existência de inúmeros estudos que reportam a 

sobreutilização de suplementos alimentares, assim como medicamentos, pelos atletas 

como um problema emergente no mundo inteiro. Segundo Lazic et al. (2011), estima-se 

que nos desportos de elite a prevalência do consumo daquele tipo de produtos varie 

entre 57% e 94% (Ronsen et al., 1999; Baylis et al., 2001; Corrigan&Kazlauskas, 2003; 
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Burke&Deakin, 2006; Huang et al., 2006; Taioli et al., 2007; Petróczi&Naughton, 

2008).  

 

2.5.5. Ética 

Segundo Bishop (2010), muitos estudos acerca de suplementos alimentares são 

financiados por empresas que os produzem ou comercializam, pelo que as conclusões 

devem ser cuidadosamente escrutinadas. O mesmo autor revela que estudos feitos aos 

componentes de vários suplementos alimentares concluíram que mais de 85% contém 

menos produto do que o rotulado. Por outro lado, Baume et al. (2006) citado por 

Bishop (2010) concluiu que 19 em 100 suplementos testados (18%) continham 

substâncias não descritas no rótulo. Para além de possíveis nefastas consequências para 

a saúde, os atletas com testes às substâncias banidas positivos são, na maioria das 

jurisdições, considerados responsáveis por o que é encontrado no seu corpo (Maughan 

et al., 2007; Bishop, 2010). 

 

Concluindo, os atletas devem pesar benefícios e riscos associados ao consumo de 

suplementos alimentares, incluindo efeitos na saúde e desempenho desportivo, 

potenciais resultados adversos nos testes de dopping, custos financeiros e, finalmente, a 

equidade e a ética da sua conduta (Baume et al., 2007). 

 

3. MODELO DE PESQUISA 

3.1. Introdução 

Com base na leitura crítica da bibliografia de referência, esclareceu-se o propósito do 

estudo, os constructos do problema de investigação, as questões de investigação ou 

pesquisa. Com o intuito de medir a reputação da marca EAFIT, elaboraram-se as 

questões de investigação identificadas em 3.5. com base em 3 constructos - reputação, 

satisfação e lealdade, e dois conceitos relacionados – identidade e imagem.  

 

3.2. Modelo teórico adoptado 

O modelo teórico adoptado é aquele proposto por Davies et al. (2004) que consiste na 

aplicação de uma ferramenta – a Escala da Personalidade da Marca (E.P.M.) -, para 

medir as percepções de consumidores e colaboradores, pedindo-lhes que caracterizem a 

marca empregando adjectivos utilizados para caracterizar pessoas. 
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3.3. Problema de investigação 

3.3.1. Definição do problema de investigação 

Subordinado à área científica da gestão da marca, o problema de investigação traduz-se 

em medir a reputação da marca no contexto dos suplementos alimentares junto dos seus 

colaboradores e consumidores, possibilitando uma gestão da marca mais eficiente e 

eficaz, tirando o máximo partido da vantagem competitiva reputação. 

 

3.3.2. Delimitação do estudo 

A delimitação do estudo é imposta pelos objectivos gerais e específicos do estudo 

(ponto 3.4. deste trabalho). Pretende-se estudar a reputação e seus constructos e, usando 

a E.P.M. de Davies et al. (2004), aplicar os conhecimentos adquiridos ao estudo da 

marca EAFIT. 

 

3.3.3. Justificação e motivação da escolha 

A escolha da marca e do tema resultam do interesse do seu estudo sob o ponto de vista 

académico e pessoal – a actualidade, interesse e relevância do estudo da reputação 

enquanto vantagem competitiva que é, a tendência crescente da saúde, bem-estar e 

prática de exercício físico, o facto de a marca em estudo pertencer a uma PME que 

juntamente com outras 349 755 empresas (INE, 2008) constitui a maioria do tecido 

empresarial português, e, ainda, a relativa facilidade na obtenção dos dados necessários 

à prossecução do estudo junto da empresa detentora da marca alvo da pesquisa. 

 

3.4. Objectivos 

O objectivo geral do estudo é medir a reputação da EAFIT aplicando a E.P.M. proposta 

por Davies et al. (2004) a dois grupos de stakeholders distintos – colaboradores e 

consumidores, comparando os resultados. Já os objectivos específicos do estudo são a 

análise da relação entre a reputação da marca e a satisfação de colaboradores e 

consumidores; a relação qualidade preço dos produtos com a lealdade dos 

consumidores; e, particularizando o primeiro, a relação da recomendação da marca com 

a satisfação dos colaboradores. 

 

3.5. Questões de investigação 

Tendo em conta o problema de investigação e os objectivos do estudo, as questões cuja 

resposta poderá ser decisiva para uma melhor gestão de marca são as seguintes:  
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Q1: Há diferenças significativas na reputação da EAFIT entre colaboradores e 

consumidores? 

Q2: Está a reputação da EAFIT, percebida por colaboradores e consumidores, 

relacionada com a sua satisfação? 

Q3: Está a consideração da marca como tendo uma “boa relação qualidade preço” entre 

os consumidores relacionada com a sua lealdade? 

Q4: Está a recomendação dos produtos EAFIT por parte de colaboradores relacionada 

com a sua satisfação em trabalhar com a marca? 

 

4. CONTEXTO EMPÍRICO DO ESTUDO 

4.1. Apresentação da EAFIT 

A EA PHARMA é uma empresa francesa especializada na produção e distribuição de 

medicamentos e suplementos alimentares. A empresa surge em 2006 como resultado da 

joint venture entre a Equilibre Attitude, existente desde 1991, e do Laboratoire des 

Granions, desde 1948. Criada por e para desportistas, a EAFIT, propriedade da 

Equilibre Attitude desde 2004, é uma marca de suplementos alimentares de luxo 

vocacionada para o desporto. Pelo facto de ser propriedade de um laboratório 

farmacêutico, a marca sempre apostou em Investigação e Desenvolvimento (I&D), 

desenvolvendo fórmulas únicas, inovadoras e diferenciadoras. A marca trabalha 

diariamente com profissionais do desporto – farmacêuticos, médicos, engenheiros, 

nutricionistas, atletas de alto nível -, de forma a melhor responder às necessidades dos 

consumidores, garantindo a eficácia e segurança dos produtos. Procurando, pois, 

diferenciar-se pela qualidade, a marca promove o espírito EAFIT que consiste no 

acompanhamento nutricional de cada desportista de modo a que ele tire o máximo 

partido das suas capacidades físicas e atinja os seus objectivos.  

 

A marca é constituída por três linhas de produtos complementares entre si: construção 

muscular, resistência e emagrecimento activo. Enquanto que a primeira se foca no 

desenvolvimento, definição e aumento da massa muscular, a segunda oferece produtos 

que auxiliam o desportista antes, durante e após o esforço, e, finalmente, a terceira 

destina-se a ajudar o consumidor a alcançar os objectivos de adelgaçamento da silhueta 

ou a manter um peso saudável. 
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Impelida pela vontade de crescer, a EA PHARMA internacionalizou a marca EAFIT em 

2008. O processo de internacionalização da marca começou nos países DOM-TOM - as 

antigas colónias francesas -, Suíça e Luxemburgo, devido à proximidade geográfica e 

cultural – a língua francesa. Hoje, além dos países referidos, a EAFIT está presente na 

Turquia, Roménia, Tunísia, Espanha, Grécia, Portugal e alguns países africanos (além 

dos DOM-TOM). Actualmente, as exportações representam 10% do volume de 

negócios. 2,77% do total das exportações diz respeito ao mercado português. Para já, 

estão previstas as entradas em Itália e na Bélgica - a primeira pela proximidade 

geográfica e a segunda porque é um mercado no qual a EA Pharma já está mas só com 

as health brands – entre elas, Chondrostéo. Quando questionada acerca da hipotética 

melhoria dos resultados globais da empresa alavancada pela internacionalização da 

marca EAFIT, a Gestora de Exportações confirmou a hipótese mas garantiu que se 

tratava essencialmente de uma questão de imagem. Os critérios de selecção de mercados 

mais utilizados continuam a ser a proximidade geográfica e cultural, mas também a 

existência de vantagens competitivas no país em questão e o potencial de mercado. 

 

O modo de entrada em países estrangeiros privilegiado é a exportação directa, através 

da atribuição de representações a distribuidores nacionais. No caso português, a EA 

Pharma exporta directamente para a Biozone Pharma que se encarrega da distribuição 

pelo território nacional. O modelo de negócio permite, no entanto, que o 

posicionamento da marca seja diferente em cada um dos mercados em que está presente, 

assim como os canais de distribuição. Assim, os distribuidores oficiais estrangeiros têm 

alguma liberdade para adaptar as variáveis de marketing-mix, especialmente o produto, 

a distribuição e a comunicação. Quanto ao produto, o distribuidor tem a possibilidade de 

importar o conjunto de produtos que melhor se adapta ao seu mercado. O equivalente 

com o modelo de distribuição, devendo o distribuidor local constituir a sua própria força 

de vendas. Esta estrutura organizacional caracteriza-se pela perda de controlo por parte 

da EA Pharma, contudo liberta-a de encargos e risco. Já relativamente à promoção, a 

marca guarnece o distribuidor de algum material de merchandising, mas as acções junto 

do público-alvo são da responsabilidade do último. Por outro lado, os distribuidores 

estrangeiros beneficiam dos patrocínios da EAFIT França a atletas reconhecidos a nível 

mundial. No que respeita ao preço, há menos flexibilidade, pois o distribuidor tem 

metas para cumprir, e, tendo em vista o aumento da sua competitividade no mercado, 

em alguns casos impõe-se que reduza as margens. A perspectiva de marketing 
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internacional da marca é, pois, multidoméstica, pois há pouca interdependência entre 

mercados e, à semelhança do que foi anteriormente referido, a estratégia de marketing 

internacional e as práticas de gestão são adaptadas, podendo, mesmo, a oferta de 

produtos ser diferente para cada mercado. (Ilhéu, 2009). A orientação de gestão da 

marca é policêntrica, já que os gestores admitem que cada mercado em que a marca é 

comercializada é único, sendo as diferenças entre mercados assumidas a priori. (Ilhéu, 

2009) 

 

4.2. A EAFIT em Portugal 

Fundada em 2007 e distribuidora oficial da EAFIT em Portugal desde então, a Biozone 

Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda. é uma micro empresa de capital unicamente 

português sediada no distrito de Leiria. Hoje, a Biozone Pharma Lda. é detida por dois 

sócios, um dos quais desempenha funções executivas. 

 

Actualmente a Biozone Pharma conta com sete colaboradores – um gerente, um 

responsável pelo armazém os restantes na área comercial. A estrutura organizacional da 

empresa permite que se privilegie a comunicação interna e que, com maior ou menor 

frequência, todos os colaboradores tenham contacto com os clientes (como se pode 

constatar no capítulo respeitante à análise de dados). Outra característica desta micro 

empresa é o facto de todos os colaboradores serem encorajados a contribuir de forma 

activa para a melhoria a resolução de problemas, tendo em vista a melhoria contínua da 

sua prestação. 

 

Com os intuitos estratégicos de diversificar o negócio e de optimizar os custos da rede 

comercial, além da comercialização da marca de nutrição desportiva EAFIT, a empresa 

sediada em Leiria detém a representação exclusiva para Portugal de outras marcas – 

Chondrostéo, Canpol Babies e Lovi. Chondrostéo é um produto inovador destinado a 

melhorar a flexibilidade e o conforto das articulações. A fórmula desta glucosamina-

condroitina de origem vegetal foi desenvolvida pelos laboratórios EA Pharma, também 

responsáveis pelos produtos EAFIT. Canpol Babies e Lovi, por sua vez, são duas 

marcas de puericultura ligeira de origem polaca. Com posicionamentos distintos, a Lovi 

diferencia-se pela inovação – do fabrico ao produto final. Relativamente esta área de 

negócio, a Biozone Pharma afirma que é a empresa com maior oferta em território 

nacional, contando com mais de 10 000 referências. 
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A estratégia da empresa para a marca EAFIT tem evoluído ao longo do tempo. 

Enquanto que inicialmente a marca estava vocacionada para o canal farmácia, por 

questões estratégicas, tem procurado posicionar-se em segmentos alternativos como 

lojas de desporto e ginásios, sobretudo as linhas de construção muscular e endurance. O 

aumento da notoriedade da marca EAFIT no desporto é um ponto forte da empresa. 

Aquele que se tem vindo a destacar como o maior ponto fraco da empresa é a 

dificuldade em recrutar comerciais sérios e competentes. A estratégia de comunicação 

tem-se baseado, acima de tudo, pelo patrocínio de clubes e atletas individuas e a 

presença em feiras e eventos desportivos. Fortemente afectada pela crise económica e 

financeira por que o país está a passar, no final do ano 2010, o volume de negócios da 

empresa rondava os €500 000.  

 

4.3. Utilidade de medir a reputação da EAFIT 

Segundo uma nota editorial do Journal of Brand Management (2009), a definição, 

medição e gestão da reputação empresarial é um factor estratégico de sucesso que os 

concorrentes não conseguem imitar facilmente. É um recurso intangível e uma 

importante fonte de vantagem competitiva, segundo Hitt et al. (2005). 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as micro, pequenas e médias 

empresas (PME) são o pilar da economia portuguesa, sendo as principais responsáveis 

pela criação de emprego em Portugal. Segundo a mesma fonte, em 2008, existiam 349 

756 PME em Portugal, das quais cerca de 86% eram micro empresas.  

 

O estudo da reputação de uma marca detida por uma micro empresa é de grande 

utilidade, e ao mesmo tempo algo pioneira, quer pelo facto de as empresas de maior 

dimensão terem mais recursos para fazerem elas próprias estas pesquisas ou para as 

comprar, quer por terem maior notoriedade e suscitarem mais interesse a académicos. 

 

As preocupações com a saúde, o bem-estar e a prática de exercício físico são uma 

tendência crescente nos dias de hoje, pelo que o estudo da reputação de uma marca de 

nutrição desportiva é interessante. Acresce o facto de este tipo de produtos ser de alto 

envolvimento para os desportistas, em particular para os que competem. Porém, como 

se lê no segundo capítulo deste trabalho, o mercado da nutrição desportiva caracteriza-
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se pela vasta oferta e pela facilidade de acesso aos produtos, consequente prejuízo da 

qualidade e diferenciação baseada no preço. A EAFIT é uma marca que se diferencia 

pela qualidade. 

 

5. METODOLOGIA  

5.1. Desenho do estudo 

O estudo levado a cabo é de natureza descritiva e o método utilizado de natureza 

quantitativa. O paradigma da investigação é positivista. O método de investigação é 

dedutivo, o mais relacionado com o paradigma positivista, como defende Malhotra et 

al. (2005). O principal procedimento de pesquisa é o inquérito, o método é o 

questionário e o seu modo de aplicação electrónico – tanto por correio electrónico como 

internet. Condicionado por horizontes temporais curtos, o desenho da amostra é cross-

sectional, o mais comum em estudos de natureza descritiva, de acordo com Churcill et 

al. (2002:110), e que implica inquirir uma amostra da população de interesse uma única 

vez no tempo (Saunders et al., 2009:590). Para a construção e análise dos dois 

questionários aplicados – um a colaboradores, o outro a consumidores - foi utilizado o 

software Qualtrics. 

 

Outra fonte de dados primária utilizada foi a entrevista (Anexo G) - estruturada, 

composta por perguntas fechadas e abertas, aplicada por via electrónica através da troca 

de e-mails, à então Gestora de Exportações da EA Pharma para Portugal, Espanha, 

Bélgica, Holanda, Suíça, Itália e Turquia. Já as fontes de dados secundários são os sites 

da Biozone Pharma, da EA Pharma, documentos facultados pelas mesmas, e a consulta 

do site do INE e o directório online do IAPMEI. O desenvolvimento dos instrumentos e 

a recolha de dados primários e secundários serão, contudo, detalhados nos pontos 5.4. e 

5.5.  

 

A análise dos dados recolhidos por questionário consiste em procedimentos estatísticos, 

como correlações, testes e comparações de grupos. Apesar das ferramentas analíticas 

oferecidas pelo Qualtrics, todos os dados recolhidos foram alvo de tratamento no 

programa SPSS. 
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5.2. Mensuração e escala utilizada 

Apesar de o conceito central do estudo ser a reputação, pretende-se analisar as suas 

ligações a dois outros constructos – satisfação e lealdade, trabalhados nos públicos 

colaboradores e consumidores. 

 

Para Davies et al. (2003), a E.P.M. é uma ferramenta que pode ser usada para medir as 

percepções de stakeholders exteriores à empresa, como os consumidores, pedindo-lhes 

que caracterizem a marca como se estivessem a caracterizar uma pessoa, isto é, 

empregando adjectivos utilizados para caracterizar pessoas. Conforme se esclareceu 

anteriormente, o intuito do estudo a levar a cabo é encontrar vínculos entre as 

características enunciadas por colaboradores e consumidores e a reputação da uma 

marca em particular – a EAFIT. Assim, a reputação da EAFIT (secções C dos anexos H 

e I) foi mensurada a partir dos 49 itens da E.P.M. avaliados numa escala de Likert de 5 

pontos, onde 1 corresponde a “Discordo fortemente” e 5 a “Concordo fortemente”. 

 

Para a análise das restantes quatro variáveis, foram desenvolvidos itens com base na 

revisão de literatura e criadas escalas de Likert de cinco pontos, mais uma vez. Para a 

análise de dados foram criados índices que, por si só ou quando comparados com outros 

índices ou outras variáveis, dão resposta às questões de pesquisa do estudo.  

 

5.3. Desenho da amostra 

Este estudo é constituído por duas amostras, uma delas com 146 e a outra com 6 

inquiridos. No total, foram inquiridos 152 indivíduos de ambos os sexos com idades 

compreendidas entre os 14 e os 57 anos e residentes em dez distritos de Portugal 

continental. Por uma questão de limitação dos recursos tempo, dinheiro e estrutura, os 

dados necessários para o estudo foram recolhidos entre uma parte dessa população-alvo 

– a amostra, pelo que a informação obtida está provida de um certo risco e os custos 

dos erros de má amostragem são elevados, apesar de estar facilitada a tomada de 

atenção a casos individuais. 

 

Relembrando as observações que tiveram lugar no primeiro ponto deste capítulo, a 

técnica de amostragem utilizada é não probabilística, já que a distribuição dos 

questionários foi feita via e-mail e através de um anúncio (com destaque para o link do 

questionário) no site da Biozone Pharma, na página de facebook da EAFIT em Portugal 
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e na página pessoal daquela rede social do autor deste estudo. Contudo, em cada e-mail 

e anúncio feitos, apelou-se para que os receptores reenviassem o e-mail para os seus 

contactos pessoais e profissionais, e/ou que partilhassem o link nas redes sociais. Por 

conseguinte, pode concluir-se que a amostra que inicialmente era de conveniência (não 

representativa, por resultar de uma selecção tendenciosa dos indivíduos a inquirir) 

poderá ter tomado um efeito bola de neve (amostra bola de neve ou autogerada).  

 

5.4. Desenvolvimento dos instrumentos de recolha de dados primários 

Tanto o questionário dos colaboradores (Anexo H), como o dos consumidores (Anexo I) 

e o guião de entrevista (Anexo G) foram desenvolvidos em conjunto com o gerente da 

Biozone Pharma. 

 

O pré-teste dos questionários auxiliou no cálculo do tempo de resposta dos inquiridos, 

informação contida na primeira parte do questionário final destinada a informar também 

o propósito da investigação, a importância da colaboração e da sinceridade de cada um, 

o anonimato e confidencialidade dos dados e o facto de não haverem respostas certas ou 

erradas, tal como aconselhado por Saunders et al. (2009, p.389).   

 

5.4.1. Questionário dos colaboradores 

Especial atenção foi prestada na elaboração do questionário dos colaboradores de forma 

a não pôr em causa o anonimato das respostas, dado o reduzido número de 

colaboradores da empresa e a pouca diversidade de postos de trabalho existente.  

 

Antes do lançamento do questionário final, uma versão preliminar em formato papel foi 

aplicada a 3 colaboradores. Os resultados destes pré-testes ditaram que não havia dúvidas 

quanto ao preenchimento do questionário, mas deixaram antever que da versão final 

iriam resultar não-respostas, já que alguns dados demográficos não foram preenchidos. 

 

5.4.2. Questionário dos consumidores 

Antes do lançamento do questionário final, uma versão preliminar em formato papel foi 

aplicada a 5 consumidores. Foi sugerida uma outra hipótese de resposta na questão 2 da 

secção A: Directamente ao distribuidor. Contemplada na versão final do questionário, 

acabou por ser a hipótese mais seleccionada na pergunta em questão (31%). Na versão 

preliminar, as escalas das terceiras questões das secções A e B não tinham todos os 
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pontos com uma designação – apenas existia o “Nada importante” e o “Extremamente 

importante”. Este aspecto foi melhorado na versão final, onde aparecem todas as 

designações: Nada importante, Pouco importante, Importante, Muito importante e 

Extremamente importante.  

 

5.4.3. Entrevista 

A entrevista estruturada e de perguntas abertas feita à então Gestora de Exportações da 

EA Pharma para Portugal teve como objectivo a obtenção da informação, não 

disponível no site da empresa, relativa ao processo de internacionalização da EAFIT 

apresentada no quarto capítulo deste trabalho. O guião de entrevista é composto por 12 

perguntas – 9 abertas e 3 fechadas, tendo sido dada numa das últimas a opção “Outra. 

Qual?”. Foi prometida uma cópia do trabalho final à entrevistada. O idioma privilegiado 

na troca de e-mails e nos documentos enviados pela entrevistada foi o Inglês. 

 

5.5. Recolha de dados 

5.5.1. Recolha de dados primários 

Para a mensuração da reputação da EAFIT, tendo em conta as percepções de 

colaboradores e consumidores, e ainda para medir as ligações daquele constructo com a 

satisfação e lealdade dos consumidores, foram desenvolvidos dois questionários, um 

para cada grupo de stakeholders da EAFIT. Tal como foi referido no ponto 5.1., para a 

construção dos questionários foi utilizado o software Qualtrics. No fim da construção 

de cada questionário, o software gera um link, o qual foi promovido pelo investigador 

junto dos indivíduos que viriam a constituir a amostra do seu estudo. O gerente da 

Biozone Pharma pôs à disposição os contactos electrónicos tanto de todos os 

colaboradores como de clientes e conhecedores da marca. 

 

Com vista a complementar e fundamentar o capítulo relativo ao contexto empírico, tal 

como foi anteriormente referido, foi elaborado um guião da entrevista a fazer a um 

Quadro da EA Pharma. 

 

5.5.1.1. Questionário dos colaboradores 

O período de resposta ao questionário dos colaboradores foi de 12 de Julho a 29 de 

Agosto de 2011. Foram enviados 6 e-mails aos colaboradores da empresa e solicitar tanto 



 28

que respondessem ao questionário como que distribuíssem o link do questionário dos 

consumidores pelos seus contactos pessoais e profissionais. 

 

Para reforçar a garantia de anonimato dos questionários, as questões referentes à 

caracterização sócio-demográfica não eram de resposta obrigatória. Ainda assim, e tal 

como os resultados dos pré-testes deixavam antever, houve erros de não-resposta. 

Atribui-se o não preenchimento do questionário por parte de um funcionário e a não 

resposta a algumas das perguntas (especialmente àquelas pertencentes à secção 

supramencionada) por parte de outros, à relutância e ao receio de serem identificados. 

Pela mesma razão, dada a reduzida dimensão da empresa, é possível que tenham 

ocorrido erros de resposta, mais propriamente, erros dos respondentes. 

 

De entre os 7 colaboradores, foram obtidas 6 respostas, o que equivale a uma taxa de 

respostas de 83, 33% (2 c.d.). 

 

5.5.1.2. Questionário dos consumidores 

O questionário dos consumidores foi lançado a 13 de Julho e terminou a 29 de Agosto do 

mesmo ano. 

 

A este grupo de stakeholders foram enviados cerca de 520 e-mails - cerca de 450 a 

pessoas pertencentes à rede de contactos do gerente da empresa e 70 a contactos 

pessoais do autor do estudo, pelo que se reforça a ideia da conveniência da amostra.  

 

O erro total resulta essencialmente da reduzida dimensão da amostra, da sua 

conveniência, mas também de erros de resposta - tanto erro dos respondentes como erro 

do investigador. Quanto ao primeiro, uma análise individual dos questionários, indicia 

que houve alguma falta de vontade de alguns respondentes no preenchimento da questão 

da secção C, já que alguns deles responderam “Neutral” a todos os itens. Relativamente 

ao segundo, por lapso, e tendo em conta que os questionários foram auto-administrados 

electronicamente, de entre os 40 inquiridos, aqueles que responderam que não 

conheciam a EAFIT (Questão 1 da Secção B), não lhes apareceram as questões da 

Secção D, o que será tido em consideração na caracterização da amostra (ponto 6.1. 

deste trabalho). Ainda em relação ao erro do investigador, e mais uma vez por lapso, já 

76 pessoas tinham respondido ao questionário quando o investigador alterou a Questão 
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3 da Secção A de resposta única para resposta múltipla, já que muitos dos 

consumidores da EAFIT combinam produtos de diferentes linhas de forma a obter o 

conjunto que melhor satisfaz as suas necessidades (facto já tido em conta na elaboração 

do questionário e no seu formato em papel). Churcill et al. (2002, p.414) disse que «é 

importante controlar as taxas de respostas em tempo útil de modo a que uma acção 

correctiva possa ser tomada se essas taxas forem demasiado baixas”. Nesse sentido, 

entendeu-se que seria melhor proceder às correcções acima descritas do que pôr em 

causa as respostas vindouras que se esperava que fossem, pelo menos, tantas quanto as 

já obtidas. 

 

5.5.1.3. Entrevista 

Segundo as formas de entrevista descritas por Saunders et al. (2009, p.321), esta é uma 

entrevista electrónica – internet--mediated. Após o consentimento do pedido de 

entrevista à Gestora de Exportações da EA Pharma para Portugal por parte do gerente 

da Biozone Pharma, este fez um contacto prévio no sentido de solicitar a colaboração no 

estudo e sublinhar o interesse do mesmo. Todos os e-mails pelo autor deste estudo 

enviados à entrevistada foram com o conhecimento do gerente da Biozone Pharma, isto 

é, não sendo o destinatário, recebeu todos esses e-mails.  

 

A troca de e-mails com a entrevistada decorreu entre 20 de Junho e 5 de Julho de 2011. 

Entre os três intervenientes, e com o propósito referido em 5.4.3., foram trocados 7 e-

mails. 

 

5.5.2. Recolha de dados secundários 

A recolha de dados secundários caracterizou-se pela consulta de documentos facultados 

pela Biozone Pharma e pela EA Pharma, pela visita aos sites das duas empresas, INE e 

IAPMEI. 

 

6. ANÁLISE DE DADOS Os dados alvo de análise serão os respeitantes à recolha de 

dados por questionário. 

6.1. Perfil da amostra 

6.1.1. Caracterização demográfica e não-demográfica dos colaboradores 

Apenas 6 colaboradores responderam à primeira questão, 5 à do sexo, 4 àquela relativa 

à idade e 3 à da escolaridade. Apesar de se saber que 57% dos colaboradores é do sexo 
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masculino e 43% do sexo feminino, os resultados sugerem que 60% dos respondentes é 

do sexo masculino e 40% do sexo feminino. É clara, contudo, a maioria masculina. Da 

análise das respostas obtidas, a média das idades dos respondentes é 48 anos e meio, 

tendo o mais novo 43 e o mais velho 57 anos. Relativamente ao nível de escolaridade, 

as respostas oscilam entre o 9º. Ano e a Pós-Graduação. Tendo em conta o reduzido 

número de respondentes há algum risco no estabelecimento de padrões, contudo, os 

dados sugerem que quanto maior a importância hierárquica da função desempenhada, 

maior o nível de escolaridade completado pelo colaborador. 

 

Apesar de apenas 33,3% dos respondentes admitir pertencer à área comercial, 50% 

admite ter contacto diário com os clientes. 

 

6.1.2. Caracterização demográfica e não-demográfica dos consumidores (Anexos J 

e K) 

A maior parte dos consumidores inquiridos tem entre 14 a 24 anos, é solteira e indica a 

Licenciatura como o grau académico mais elevado que completou. Ao facto de 

aproximadamente 25% dos inquiridos residir no distrito de Faro, atribui-se o facto de a 

EAFIT patrocinar uma equipa daquela região de Portugal continental. 

 

Quanto à profissão, 5,2% da amostra é composta por profissionais da saúde (médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, …). Nos técnicos superiores, pode encontrar-se ainda 

comerciais, professores, técnicos de notariado, contabilistas designers, técnicos de 

turismo, entre outros. Nas profissões técnicas encontram-se mecânicos e serralheiros, 

entre outros. 

 

A maioria dos consumidores de suplementos alimentares compra os produtos 

directamente ao distribuidor ou em lojas de desporto. Não há consumidores insatisfeitos 

com os produtos EAFIT, estando 89,2% deles satisfeitos ou muito satisfeitos.  

 

 

De acordo com o Anexo L, a qualidade dos produtos é o factor com maior peso na 

decisão de compra. Para os consumidores da EAFIT em particular, a informação contida 

no rótulo e a relação qualidade preço são, respectivamente, o segundo e terceiro com 

maior nível de importância. O sabor dos produtos é o quarto factor em ambos os casos. 
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O prestígio da marca é apontado como sendo muito importante entre os consumidores 

da EAFIT. A relação com a marca é muito importante entre os consumidores da EAFIT. 

As promoções são muito importantes para os consumidores da EAFIT, provavelmente 

pelo facto de os preços dos produtos serem mais elevados do que na generalidade das 

marcas suas concorrentes. 

 

6.2. Apresentação e discussão dos resultados 

Tendo em consideração os objectivos deste estudo, foram desenvolvidas quatro 

questões de investigação. Os itens, as facetas e as dimensões utilizadas para medir a 

reputação, a imagem e a identidade da marca são propostas por Davies et al (2003). O 

quadro 6.1 pretende sistematizar cada questão de investigação desenvolvida para dar 

resposta ao problema de investigação. 
 

Quadro 6.1: Questões de Investigação, Stakeholders, Medida e Análise estatística utilizada 

Questão de 

investigação 

Stakeholder Medida* Análise 

Q1 Colaboradores e consumidores C.C.S. Diferença de médias 

Q2 Colaboradores e consumidores C.C.S., I.S. Correlação entre variáveis 

Q3 Consumidores I.R.Q.P., I.L. Correlação entre variáveis 

Q4 Colaboradores I.R., I.S. Correlação entre variáveis 

*Ver Anexo M 

 

6.2.1. Reputação da EAFIT percebida por colaboradores e consumidores 

A imagem de EAFIT entre os consumidores é caracterizada pela responsabilidade, 

integridade, elegância e inovação (Anexos N e O). O mapa mental da marca (Anexo O) 

resume a imagem que esta tem entre os consumidores. 
 

Da leitura do quadro do Anexo P, conclui-se que as dimensões severidade e o machismo 

não fazem parte da identidade nem da imagem da marca, apesar dos valores médios dos 

itens “autoritária”, “controladora” e “centrada nela própria” que podem ser resultado do 

facto de terem sido dadas instruções aos inquiridos para a escolha à hipótese intermédia 

da escala de Likert de 5 pontos usada na questão da E.P.M. do questionário, caso o 

respondente não entendesse o significado da palavra/expressão. Colaboradores e 

consumidores destacam a segurança, a confiança e a fiabilidade da marca (Anexo Q). 
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As Figuras 6.1 e 6.2 ilustram as diferenças e semelhanças entre a identidade e a imagem 

da marca. Apesar de os colaboradores atribuírem maiores e melhores valores às facetas 

no geral, em comparação com os consumidores, mas dessa diferença ser relativamente 

constante em todas elas, ambos estão de acordo nos itens respeitantes à dimensão 

Severidade.  

 
Figura 6.1 – A Personalidade da EAFIT percebida por Colaboradores (n=6) e Consumidores (n=146); 

Médias das Facetas da E.P.M. 

 

Note-se que, na Figura 6.2, colaboradores e consumidores estão de acordo no que toca à 

Severidade, e apresentam valores muito próximos relativamente às dimensões 

Machismo, Informalidade, Competência e Concordância. A terceira é porventura a mais 

importante, de modo que é bastante positivo as amostras terem valores próximos, ainda 

que o dos consumidores seja inferior ao dos colaboradores, o que também se pode 

justificar devido ao facto de a primeira amostra ser maior, daí haver maior diversidade 

de opiniões. 
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Figura 6.2 – A Personalidade da EAFIT percebida por colaboradores (n=6) e consumidores (n=146); 

Médias das dimensões da E.P.M. 

 

Apesar de se dever atender à diferença da dimensão das amostras, e ter em conta a 

reduzida dimensão da dos colaboradores, a análise das figuras anteriores deixa adivinhar 

que existem diferenças entre a identidade e a imagem da marca, o que irá ser esclarecido 

de seguida. 

 

Precisamente por uma das amostra ser composta por menos de 30 respondentes, 

aquando da elaboração do quadro do Anexo R, não pode ser usado o teste t-Student, 

tendo-se optado pelo teste Mann-Whitney, um teste não paramétrico adequado para 

comparar amostras independentes quando, em pelo menos uma delas, não está 

assegurado o pressuposto da normalidade.  

 

Segundo Davies et al. (2001;2003) é desejável que as percepções dos colaboradores 

(identidade) e as dos consumidores (imagem) sejam o mais coincidente possível. Da 

análise da última coluna do quadro anterior, para um Intervalo de Confiança de 95%, 

isto é, para um erro padrão de α=0,05, conclui-se que as únicas diferenças existentes na 

reputação da EAFIT entre colaboradores e consumidores se verificam nas dimensões 

Competência (p=0,002), Concordância (p=0,000), Elegância (p=0,005) e 

Empreendedorismo (p=0,008) e nas facetas Empática (p=0,029) e Íntegra (p=0,029). 

Em qualquer uma delas, as médias da amostra dos colaboradores são superiores às dos 

consumidores, pelo que se aconselha um esforço adicional na comunicação da 

Competência, aquela que é considerada um dos pontos fortes da marca, sendo a 

qualidade o aspecto mais apreciado nos produtos da EAFIT e estando quase 90% dos 

consumidores satisfeitos e muitos satisfeitos com os produtos, conforme foi 

anteriormente referido. 

 

Os valores do Alpha de Cronbach (α) indicam que há consistência interna, isto é, que o 

teste é fiável quando aplicado às duas amostras em questão. Especial destaque para os 

elevados valores obtidos nas dimensões Concordância, Competência e 

Empreendedorismo.  
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6.2.2. A reputação da EAFIT e a satisfação de colaboradores e consumidores 

Para averiguar se a reputação da EAFIT entre consumidores e colaboradores está 

relacionada com a sua satisfação procedeu-se à criação e análise de fiabilidade do I.S 

(anexos S e T) e seguidamente foi-se apurar sua ligação a cada uma das facetas e 

dimensões da E.M.P. (quadros 6.2 e 6.3 - essenciais para dar resposta à QI2). Para 

medir a intensidade da relação entre as variáveis e as facetas e dimensões da escala 

proposta por Davies et al. (2003) foi utilizado o coeficiente ou rho de Spearman (ρ). 

 

Do Anexo S conclui-se que o I.S. é fiável (α=0,864), pelo que está garantida a 

consistência interna dos itens por que é composto. O Anexo T ilustra as diferenças entre 

amostras relativamente ao índice criado. Mais uma vez, dado que a dimensão da 

amostra dos colaboradores é inferior a 30 inquiridos, e não se cumprindo o pressuposto 

da normalidade, foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney (MW) em 

alternativa ao teste t-Student. Conclui-se que o I.S. é estatisticamente significativo, já 

que p=0,008. 
Quadro 6.2: Análise Correlacional - Facetas da E.P.M. com o I.S. 

Faceta/Dimensão Respondente N Índice de Satisfação 

Calorosa (Concordância) Consumidores 146 0,449 (**) 

 Colaboradores 6 0,734 

Empática (Concordância) Consumidores 146 0,507 (**) 

 Colaboradores 6 0,721 

Íntegra (Concordância) Consumidores 146 0,561 (**) 

 Colaboradores 6 0,321 

Moderna (Empreendedorismo) Consumidores 146 0,118 

 Colaboradores 6 0,800 

Aventureira (Empreendedorismo) Consumidores 146 0,476 (**) 

 Colaboradores 6 0,359 

Ousada (Empreendedorismo) Consumidores 146 0,541 (**) 

 Colaboradores 6 0,715 

Responsável (Competência) Consumidores 146 0,578 (**) 

 Colaboradores 6 0,336 

Líder (Competência) Consumidores 146 0,418 (*) 

 Colaboradores 6 0,481 

Tecnocrata (Competência) Consumidores 146 0,406 (*) 

 Colaboradores 6 0,511 

Elegante (Elegância) Consumidores 146 0,336 (*) 

 Colaboradores 6 0,574 
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Faceta/Dimensão Respondente N Índice de Satisfação 

Prestigiada (Elegância) Consumidores 146 0,504 (**) 

 Colaboradores 6 0,096 

Snob (Elegância) Consumidores 146 −0,346 (*) 

 Colaboradores 6 0,025 

Egoísta (Severidade) Consumidores 146 −0,393 (*) 

 Colaboradores 6 0,126 

Dominadora (Severidade) Consumidores 146 −0,183 

  Colaboradores 6 0,620 
* Correlação significativa a um nível de 0,05 (2-tailed, ou seja, bilateral) 

** Correlação significativa a um nível de 0,001 (2-tailed) 

 

Da análise do Quadro 6.2 retira-se que as facetas Calorosa, Empática, Íntegra (todas 

pertencentes à dimensão Concordância) apresentam correlações positivas moderadas 

para os consumidores, tal como as facetas Aventureira, Ousada, Responsável, Líder, 

Tecnocrata, Prestigiada e Responsável. Elegante e Moderna apresentam, relativamente 

ao I.S., correlações positivas fraca e muito fraca, respectivamente. Snob, Egoísta e 

Dominadora apresentam, como seria de esperar, correlações negativas – as duas 

primeiras fracas e a última muito fraca. 

 

Relativamente aos colaboradores, destaque para a faceta Moderna que apresenta uma 

correlação positiva forte. Calorosa, Empática, Ousada e Dominadora apresentam 

correlações moderadas fortes (sublinha-se a diferença da última relativamente ao valor 

obtido para a amostra consumidores). Valores que merecem especial atenção são 

também aqueles obtidos para as facetas Responsável e Prestigiada, com correlações 

fraca e muito fraca, respectivamente, neste grupo de stakeholders. 
 

Quadro 6.3: Análise Correlacional - Dimensões da E.P.M. com o I.S. 

Dimensão Respondente n Índice de Satisfação 

Concordância Consumidores 146 0,573 (**) 

 Colaboradores 6 0,637 

Empreendedorismo Consumidores 146 0,451 (**) 

 Colaboradores 6 0,658 

Competência Consumidores 146 0,546 (**) 

 Colaboradores 6 0,498 

Elegância Consumidores 146 0,320 

 Colaboradores 6 0,313 
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Dimensão Respondente n Índice de Satisfação 

Severidade Consumidores 146 −0,317 

 Colaboradores 6 0,681 

Informalidade Consumidores 146 0,320 

 Colaboradores 6 0,575 

Machismo Consumidores 146 −0,347 (*) 

 Colaboradores 6 −0,867 
* Correlação significativa a um nível de 0,05 (2-tailed, ou seja, bilateral) 

** Correlação significativa a um nível de 0,001 (2-tailed) 

 

Relativamente às dimensões (Quadro 6.3) conclui-se Machismo apresenta correlações 

negativas com o I.S. tanto para os consumidores, onde essa correlação é fraca, como 

para os colaboradores, onde a correlação é forte. A dimensão Severidade também 

apresenta uma correlação negativa fraca na amostra dos consumidores, pelo que quando 

estes entendem que ela aumenta, a sua satisfação com a marca diminui. Ainda nessa 

amostra, com correlações positivas moderadas fortes aparecem também as dimensões 

Concordância e Empreendedorismo. De sublinhar também a correlação positiva 

moderada existentes entre a dimensão Informalidade e a satisfação dos colaboradores. 

Já para os consumidores, as dimensões Concordância, Empreendedorismo e 

Competência apresentam correlações positivas moderadas com a sua satisfação, pelo 

que se aconselha a aposta nos itens que as compõem de forma a alcançar, a longo prazo, 

a lealdade daqueles. 

 

6.2.3. Relação qualidade/preço dos produtos e lealdade dos consumidores 

 
Quadro 6.4: Análise Correlacional – Relação qualidade/preço e lealdade dos consumidores 

Correlação de Spearman “Os produtos EAFIT têm uma boa 

relação qualidade/preço” 

Índice de Lealdade 0,791 (**) 
** Correlação significativa a um nível de 0,001 (2-tailed) 

 

Existe uma correlação positiva forte (ρ=0,696) entre o facto de os consumidores 

acharem que os produtos têm uma boa relação qualidade preço e a sua lealdade à marca 

EAFIT. Tendo em conta que a marca pratica preços acima dos seus concorrentes 

directos, aconselha-se a comunicação da qualidade que seus produtos, como forma de 

justificar a diferença de preços. 
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6.2.4. Recomendação da marca por parte de colaboradores e sua satisfação 

 

Quadro 6.5: Análise da Correlacional - Recomendação e lealdade dos colaboradores 

Correlação de Spearman “Sou leal à EAFIT” 

Índice de Recomendação (I.R.) 0,667 

 

Existe uma correlação positiva moderada forte (ρ=0,667) entre a variável “Sou leal à 

EAFIT” e o I.R. descrito no quadro 6.5. Tendo em conta a reduzida dimensão da 

empresa e o facto de todos os colaboradores, com maior ou menor regularidade, terem 

contacto com os clientes, sublinha-se a importância da satisfação e lealdade dos 

colaboradores e aconselha-se a aposta na comunicação interna como forma de transmitir 

aos colaboradores a importância da sua atitude perante os clientes e o público em geral. 

 

7. Conclusões, limitações e sugestões para pesquisas futuras 

7.1. Principais conclusões 

Relembrando Davies&Chun (2002) e Helm (2007) que referem que as perspectivas que 

colaboradores e consumidores têm da marca devem ser alinhadas, pois a lacuna entre 

elas é prejudicial para a reputação da marca, as diferenças existentes na reputação da 

EAFIT entre colaboradores e consumidores devem ser melhoradas, de forma a fazer 

coincidir identidade e imagem da marca e, se possível, melhorar a última, que, não 

sendo má, pode sempre ser aperfeiçoada. Com efeito, Davies&Chun (2002) comentam 

que a identidade leva à imagem, mais do que o inverso, pelo que ter uma identidade 

superior à imagem é preferível do que o contrário. É o caso da EAFIT. Contudo, tendo 

em vista a aproximação das duas, as prioridades da marca devem assentar em facetas de 

dimensões-chave como a Competência, pois é aqui que reside um dos pontos fortes da 

marca – a qualidade dos produtos, tal como os inquiridos apontaram. Também a 

qualidade dos rótulos e o aconselhamento, ambos relacionados com a Competência, são 

factores importantes para os consumidores da EAFIT, pelo que se recomenda a 

continuação e possível melhoria da estratégia que já está a ser levada a cabo pela marca. 

 

De modo similar, estando a relação qualidade/preço correlacionada com a lealdade dos 

consumidores, e tendo em conta os preços premium praticados, a qualidade dos 

produtos e do serviço deve ser muito bem comunicada. 
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Uma vez que a reputação da marca se encontra relacionada com a satisfação dos seus 

stakeholders, aquela deve manter o seu foco na satisfação das necessidades e na 

superação das expectativas destes dois públicos, pois são importantes veículos de 

publicidade (word-of-mouth) e recomendação da marca. 

 

7.2. Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras As limitações deste 

estudo dizem respeito à metodologia - desenho da amostra, desenvolvimento dos 

questionários e respectiva recolha de dados. Quanto ao desenho da amostra, de salientar 

a dimensão e a conveniência da mesma, factos que podem comprometer, de alguma 

forma, a análise de dados. De relevar, no entanto, a aptidão para o tratamento estatístico. 

Relativamente aos questionários, e tendo em conta que se recorreu ao software de 

lançamentos de questionários online Qualtrics, uma das limitações prende-se com o 

facto de se ter tornado obrigatória a resposta a todas as questões das secções A, B e C. 

 

Numa hipotética continuação deste trabalho, sugere-se o estudo das possíveis diferenças 

da reputação da EAFIT entre consumidores da marca e não consumidores, bem como 

entre as três linhas de produtos. Sugere-se, ainda, o estudo da relação entre a 

personalidade da marca e a do seu gerente, tanto entre colaboradores como entre 

consumidores (ainda que em estudos diferentes). Efectivamente, seria interessante saber 

se estes dois grupos de stakeholders atribuem à marca traços da personalidade do seu 

responsável máximo. A última sugestão prende-se com a contabilização de um terceiro 

grupo de stakeholders – os investidores, conforme proposto por Helm (2007). 
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ANEXOS 

ANEXO A - Definições de Reputação – State-of-the-art review 

Autor e ano Definição 

Weigelt e Camerer, 

1988 

Qualidade do produto percebida e dissuasão da entrada do concorrente 

adoptando uma postura forte 

Fombrun e Stanley, 

1990 

Atracção de investidores, baixo custo do capital e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa 

Herbig e Milewicz, 

1993 

Estimação da consistência de determinado atributo de certa entidade; 

combinação de transacções ao longo da vida da empresa, a história, e requer 

consistência das acções da empresa ao longo do tempo 

Yoon et al., 1993 Intenção de aquisição de um produto ou serviço 

Rao, 1994 Contribuição para diferenças de desempenho entre empresas 

Dutton et al., 1994 Permite forte identificação da empresa pelos colaboradores e os outros 

stakeholders 

Barnett et al., 2006 Juízos de valor dos observadores a respeito da empresa baseados avaliações 

dos impactos financeiro, social e ambiental atribuídos à empresa ao longo do 

tempo 

Fonte: Adaptado de Caruana (1997) 

ANEXO B – A Reputação sob a perspectiva de diversas disciplinas 

Disciplina Definição 
Economia Provém das anteriores alocações de recursos (Fombrun&Van Riel, 1997). 

Estratégia 

Activo que constitui uma barreira à entrada de concorrência na indústria (Caves&Porter, 1977, 

citados por Fombrun&Van Riel, 1997); permite a persistência de melhores resultados ao longo do 

tempo (Roberts&Dowling, 2002). 

Marketing 

Foca-se na natureza do processamento da informação, resultando em “imagens na cabeça”, 

atribuindo-se significado cognitivo e afectivo às “pistas” recebidas sobre um objecto com que se 

foi confrontado directa ou indirectamente (Fombrun&Van Riel, 1997); Frequentemente rotulada 

como a “imagem” da marca. (Lippman, 1922, citado por Fombrun&Van Riel, 1997). 

Organizacional 
Experiências vividas pelos colaboradores. A identidade e cultura empresarial estão relacionadas 

uma com a outra, e as duas com a reputação. (Fombrun&Van Riel, 1997). 

Sociologia 
Avaliação do prestígio social da empresa e descrição da estratificação do sistema social 

circundante (Shapiro, 1987 e DiMaggio&Powell, 1993, citados por Fombrun&Van Riel, 1997). 

Contabilidade 
Insuficiência dos relatórios financeiros no que toca à contabilização de activo intangível que é a 

reputação (Fombrun&Van Riel, 1997). 

Fonte: Adaptado de Fombrun&Van Riel, 1997 

ANEXO C – Benefícios da Reputação 

Benefícios da reputação Autor / Ano 

Aumento lealdade dos consumidores Christian, 1959 

Criação de barreiras à entrada de novos concorrentes 
Reis (2011) referindo Caves&Porter (1977) e Walker 

(2010) 
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Aumento da disponibilidade dos consumidores para 

pagar mais 

Klein&Leffer, 1981; Landon&Smith, 1998; 

Milgrom&Roberts, 1986b, citados por Fombrun, 1990; 

Sarstedt, 2009 

Maior a qualidade percebida 
Landon&Smith, 1998; Reis (2011) referindo Baden-

Fuller&Ang (2001) 

Aumento da eficácia da força de vendas Weiss et al., 1999 

Difícil de imitar pelos concorrentes Roberts&Dowling, 2002 

Permite persistência dos bons resultados financeiros ao 

longo do tempo 
Roberts&Dowling, 2002 

Colaboradores preferem trabalhar em empresas 

reputadas 
Roberts&Dowling, 2002 

Maior resistência a crises Sarstedt, 2009 

Risco diminuído para os investidores Sarstedt, 2009 

Influência positiva na satisfação e lealdade dos 

consumidores 
Sarstedt, 2009 

 

ANEXO D - Desagregação da reputação  

Fonte: Barnett et al. (2006) 

ANEXO E – Cadeia da reputação da marca (Davies et al., 2003) 

Fonte: Reis, 2011 

ANEXO F - Escala da Personalidade da Marca: Dimensões, Facetas e Itens 

Dimensão Faceta Item 

Concordância Calorosa Amigável, Agradável, Aberta, Directa 
Empática Interessada, Tranquilizadora, Disponível para ajudar, Concordante 
Íntegra Honesta, Sincera, De confiança, Socialmente responsável 

Empreendedorismo Moderna Fixe, Na moda, Jovem 
Aventureira Imaginativa, Actual, Excitante, Inovadora 
Ousada Extrovertida, Ousada 

Competência Responsável Fiável, Segura, Trabalhadora 
Líder Ambiciosa, Orientada para o sucesso, Dominante 
Tecnocrata Técnica, Empresarial 

Elegância Elegante Charmosa, Com estilo, Elegante 
Prestigiada Com prestígio, Exclusiva, Refinada 
Snob Snob, Elitista 

Capital 
reputacional 

Reputação Imagem Identidade 

Recolha de símbolos Impressões da 
empresa 

Julgamentos dos 
observadores 

Activo económico 

Satisfação Visão dos colaboradores Marca Visão dos clientes Satisfação 

Retenção 

Identidade Imagem 

Lealdade 

Vendas 
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Severidade Egoísta Arrogante, Agressiva, Egoísta 
Dominadora Centrada nela própria, Autoritária, Controladora 

Informalidade - Despretensiosa, Simples, Fácil de lidar 
Machismo - Masculina, Dura, Agreste 

Fonte: Davies et al., 2004 

ANEXO G – Entrevista em Português/Inglês 

Questões sobre a EAFIT e o seu processo de internacionalização/ Questions about EAFIT and its 

internationalization process 

1- Qual o ano do início do processo de internacionalização? / In which year does EAFIT internationalization 

process start? 

2- O que motivou o início do processo de internacionalização? (Exemplos: diversificação de mercados, 

redução do risco, obtenção de economias de escala, pratica de maiores margens, aplicação de excesso de 

liquidez) / Which are the main reasons why you decided to internationalize? (Examples: market 

diversification, risk reduction, economies of scale achievement, higher margins, liquidity excess)  

3- Em que país se deu o início do processo de internacionalização? / In which country did EAFIT 

internationalization process start?  

4- Porquê esse país? / Why that country? 

5- Em que outros países estão presentes? / Which more countries is EAFIT in? 

6- Quais os critérios de selecção dos mercados para onde se internacionalizar? (Exemplos: proximidade 

geográfica, proximidade cultural, vantagens competitivas do país, investimento necessário, concorrência 

existente, potencial do mercado, etc.) / What are the criteria for markets’ selection? (Examples: geographic 

proximity, cultural proximity, country’s competitive advantages, needed investment, existing competition, 

market potential, etc.)    

7- Qual/quais o(s) modo(s) de entrada nos mercados estrangeiros? Investimento Directo/Joint 

Ventures/Licenciamento/Exportação Directa (distribuidor estrangeiro, subsidiária de vendas no 

estrangeiro, …) / Exportação Indirecta (empresa de trading, …) / Which are the preferred mode(s) of 

entry into foreign markets: Direct Investment / Joint Ventures / Licensing / Direct Export (foreign 

distributor, overseas sales subsidiary, …) / Indirect Export (trading company, …) 

8- O posicionamento da marca é semelhante em todos os mercados em que está presente? / Is the brand 

positioning similar in all markets where it operates in? 

9- Qual a quota de exportação no total das vendas? / What is the share of exports in total turnover? 

10- Qual a quota de cada país no total das exportações? / What is the share of each country in exports total? 

11- Têm perspectivada a entrada em algum mercado? Se sim, qual? / Is the entry in any new market 

expected? If so, which one? 

12- A internacionalização melhorou os resultados da empresa a nível global? / Did brand internationalization 

improved company’s global results? 

 
ANEXO H – Questionário aos colaboradores 

Projecto de investigação: A Reputação da EAFIT 
Muito obrigado por dedicar o seu tempo a este questionário desenvolvido no âmbito da realização duma dissertação do 
mestrado em Marketing do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UTL) sobre a Reputação da marca de 
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suplementos alimentares e nutrição desportiva EAFIT. A sua participação é muito importante! A informação recolhida é 
anónima e confidencial, sendo os resultados tratados de forma agregada. Não existem respostas certas ou erradas, pelo que 
lhe pedimos que responda com sinceridade a todas as questões. O questionário demora cerca de 6 minutos a ser 
preenchido. 
 
Se estiver interessado(a) em receber o sumário dos resultados envie, por favor, um e-mail para eafit.portugal@gmail.com. 

 
SECÇÃO A – TRABALHAR COM A EAFIT 

 
1.  Em que área desenvolve o seu trabalho?  □ Comercial 1   □ Outra 2   
2.  Com que frequência tem contacto com os clientes? (Por favor, assinale apenas uma opção.) 
□ Nunca 1             □ Raramente 2        □ Às vezes 3        □ Frequentemente 4          □ Diariamente 5 

 
SECÇÃO B – ATITUDE EM RELAÇÃO À EAFIT 

1. Como descreveria a sua atitude em relação à EAFIT? 
 Instruções: Marque APENAS UMA resposta para cada afirmação. Faça um CÍRCULO sobre o número que corresponde 

à resposta que melhor representa a sua opinião. Por favor, responda a TODAS as questões. 

  
Discordo 

fortemente Discordo Neutral Concordo Concordo 
fortemente 

1 Gosto de trabalhar com a EAFIT. 1 2 3 4 5 

2 A minha atitude em relação ao meu trabalho com a EAFIT é muito 
favorável. 

1 2 3 4 5 

3 Tenho orgulho em estar associado(a) à EAFIT. 1 2 3 4 5 

4 Sinto-me feliz por trabalhar com a EAFIT. 1 2 3 4 5 

5 Sou leal à EAFIT. 1 2 3 4 5 

6 No geral, sinto-me muito satisfeito(a) por trabalhar com a EAFIT. 1 2 3 4 5 

7 Tenho afinidade com a EAFIT. 1 2 3 4 5 

8 Recomendo muitas vezes a outras pessoas que consumam produtos 
EAFIT. 

1 2 3 4 5 

9 Recomendo a EAFIT a família e amigos. 1 2 3 4 5 

10 A EAFIT tem uma identidade única. 1 2 3 4 5 

 
2. Como classifica o seu grau de satisfação por trabalhar com a EAFIT numa escala de Muito insatisfeito a Muito 
satisfeito? (Faça um CÍRCULO sobre o número que corresponde à resposta que melhor representa a sua opinião. Seleccione 
apenas uma opção, por favor.) 

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Satisfeito Nem 
Insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

SECÇÃO C – A “PERSONALIDADE” DA MARCA 
Questão: Se a EAFIT fosse uma pessoa como seria a sua personalidade? 
Instruções: Para cada afirmação faça um CÍRCULO sobre o número que corresponde à resposta que melhor representa a sua 
opinião. 
• 1 se discordar fortemente com a afirmação ou se a afirmação for claramente falsa; 
• 2 se discordar com a afirmação ou se afirmação for em grande parte falsa; 
• 3 se for neutral face à afirmação, se não conseguir decidir ou se a afirmação tanto for falsa como verdadeira (se não entender 
o significado da palavra assinale o número 3); 
• 4 se concordar com a afirmação ou se a afirmação for em grande parte verdadeira; 
• 5 se concordar fortemente com a afirmação ou se a afirmação for claramente verdadeira. 
 
Marque APENAS UMA resposta para cada questão. Por favor, responda a TODAS as questões. 
“Se a EAFIT fosse uma pessoa a sua personalidade seria…” 
 

    Discordo 
fortemente Discordo Neutral Concordo Concordo 

fortemente 
1 Ousada 1 2 3 4 5 

2 Fiável 1 2 3 4 5 

mailto:eafit.portugal@gmail.com
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3 Snob 1 2 3 4 5 

    Discordo 
fortemente Discordo Neutral Concordo Concordo 

fortemente 
4 Honesta 1 2 3 4 5 

5 Na moda 1 2 3 4 5 

6 Trabalhadora 1 2 3 4 5 

7 Masculina 1 2 3 4 5 

8 Egoísta 1 2 3 4 5 

9 Despretensiosa 1 2 3 4 5 

10 Excitante 1 2 3 4 5 

11 Segura 1 2 3 4 5 

12 Autoritária 1 2 3 4 5 

13 Simples 1 2 3 4 5 

14 Charmosa 1 2 3 4 5 

15 Dura 1 2 3 4 5 

16 Sincera 1 2 3 4 5 

17 Fixe 1 2 3 4 5 

18 Técnica 1 2 3 4 5 

19 Agreste 1 2 3 4 5 

20 Controladora 1 2 3 4 5 

21 Jovem 1 2 3 4 5 

22 Empresarial 1 2 3 4 5 

23 Arrogante 1 2 3 4 5 

24 Extrovertida 1 2 3 4 5 

25 Imaginativa 1 2 3 4 5 

26 Centrada nela própria 1 2 3 4 5 

27 Directa 1 2 3 4 5 

28 Exclusiva 1 2 3 4 5 

29 Agressiva 1 2 3 4 5 

30 Aberta 1 2 3 4 5 

31 Amigável 1 2 3 4 5 

32 Actual 1 2 3 4 5 

33 Refinada 1 2 3 4 5 

34 Fácil de lidar 1 2 3 4 5 

35 Elitista 1 2 3 4 5 

36 Orientada para o sucesso 1 2 3 4 5 

37 Ambiciosa 1 2 3 4 5 

38 Com estilo 1 2 3 4 5 

39 Dominante 1 2 3 4 5 

40 Com prestígio 1 2 3 4 5 

41 Agradável 1 2 3 4 5 

42 Elegante 1 2 3 4 5 

43 De confiança 1 2 3 4 5 

44 Tranquilizadora 1 2 3 4 5 

45 Disponível para ajudar 1 2 3 4 5 

46 Concordante 1 2 3 4 5 

47 Interessada 1 2 3 4 5 

48 Socialmente responsável 1 2 3 4 5 

49 Inovadora 1 2 3 4 5 

 
SECÇÃO D – INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Instruções: Marque uma CRUZ (X) no quadrado que melhor corresponde à sua realidade: 
1. Sexo:  □ Masculino 1 □ Feminino 2 
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2. Idade: ______ 
3. Nível escolar mais elevado que completou: ____________________ 

Por favor certifique-se de que respondeu a todas as perguntas. Muito obrigado pela sua 
participação! 

 
ANEXO I – Questionário aos consumidores 

Projecto de investigação: A Reputação da EAFIT 
Muito obrigado por dedicar o seu tempo a este questionário desenvolvido no âmbito da realização duma dissertação do 
mestrado em Marketing do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/UTL) sobre a Reputação da marca de suplementos 
alimentares e nutrição desportiva EAFIT. A sua participação é muito importante! A informação recolhida é anónima e 
confidencial, sendo os resultados tratados de forma agregada. Não existem respostas certas ou erradas, pelo que lhe pedimos 
que responda com sinceridade a todas as questões. O questionário demora cerca de 7 minutos a ser preenchido. 
 
Se estiver interessado(a) em receber o sumário dos resultados envie, por favor, um e-mail para eafit.portugal@gmail.com. 
 

SECÇÃO A – COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

1. Consome suplementos alimentares?        □ Sim 1         □ Não 2 
 

(Se respondeu SIM, siga para a próxima pergunta; se respondeu NÃO, passe para a secção B, por favor.) 
 

2.   Qual(ais) o(s) local(ais) onde habitualmente compra os produtos de suplementação alimentar? 
  
 □ Farmácia/parafarmácia 1  □ Internet 3  □ Dietética/ervanária 5  
 □ Ginásio 2    □ Lojas de desporto 4 □ Directamente ao distribuidor nacional 6 

      
3. Da seguinte lista de aspectos diga, para cada um, qual o nível de importância que atribui relativamente aos 

produtos e serviços prestados pelas marcas de suplementos alimentares no geral. 
Instruções: Para cada característica, faça uma CRUZ (X) sobre o número que corresponde à resposta que melhor representa a 
sua opinião. Por favor, responda a TODAS as questões. 

  Nada 
importante 

Pouco 
importante Importante Muito 

importante 
Extremamente 

importante 
1 Qualidade dos produtos 1 2 3 4 5 

2 Preço 1 2 3 4 5 

3 Relação qualidade/preço 1 2 3 4 5 

4 Aconselhamento pré-venda 1 2 3 4 5 

5 Apoio pós-venda 1 2 3 4 5 

6 Conveniência do ponto de venda 1 2 3 4 5 

7 Prestígio da marca 1 2 3 4 5 

8 Sabor dos produtos 1 2 3 4 5 

9 Informação contida nos rótulos dos produtos 1 2 3 4 5 

10 Design da embalagem 1 2 3 4 5 

11 Acções promovidas pela marca 1 2 3 4 5 

12 Promoções 1 2 3 4 5 

13 Relação com a marca 1 2 3 4 5 

 
SECÇÃO B – RELACIONAMENTO COM A EAFIT 

1. Conhece a marca de nutrição desportiva e suplementos alimentares EAFIT?  □ Sim 1     □ Não 2 
(Se respondeu SIM, siga para a próxima pergunta; se respondeu NÃO, passe para a secção D, por favor.) 

2. Qual(ais) a(s) linha(s) de produtos EAFIT que já consumiu? 
  □ Endurance 1   □ Emagrecimento Activo 3 
  □ Construção Muscular 2  □ Nenhuma 4 (Se respondeu NENHUMA passe para a secção C, por favor.) 
3.  Da seguinte lista de aspectos diga, para cada um, qual o nível de importância que atribui relativamente aos 
produtos e serviços prestados pela EAFIT. 

http://aquila2.iseg.utl.pt/aquila/publico/finalDegreeWorks.do?method=viewFinalDegreeWorkProposal&finalDegreeWorkProposalOID=7618&contentContextPath_PATH=/estudante/estudante&_request_checksum_=303424e09bb3b77de444f75b85cf85d23d397e18
mailto:eafit.portugal@gmail.com
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Instruções: Para cada característica, faça uma CRUZ (X) sobre o número que corresponde à resposta que melhor representa a 
sua opinião. 

   Nada 
importante 

Pouco 
importante Importante Muito 

importante 
Extremamente 

importante 
1 Qualidade dos produtos 1 2 3 4 5 

2 Preço 1 2 3 4 5 

3 Relação qualidade/preço 1 2 3 4 5 

4 Aconselhamento pré-venda 1 2 3 4 5 

5 Apoio pós-venda 1 2 3 4 5 

6 Conveniência do ponto de venda 1 2 3 4 5 

7 Prestígio da marca 1 2 3 4 5 

8 Sabor dos produtos 1 2 3 4 5 

9 
Informação contida nos rótulos dos 
produtos 

1 2 3 4 5 

10 Design 1 2 3 4 5 

11 Acções promovidas pela marca 1 2 3 4 5 

12 Promoções 1 2 3 4 5 

13 Relação com a marca 1 2 3 4 5 

 
4. Como descreve a sua atitude em relação à EAFIT? 
Instruções: Marque APENAS UMA resposta para cada afirmação. Por favor, responda a TODAS as afirmações. 

  Discordo 
fortemente Discordo Neutral Concordo Concordo 

fortemente 
1 Gosto da EAFIT. 1 2 3 4 5 

2 
A minha atitude em relação à EAFIT é 
muito favorável. 

1 2 3 4 5 

3 
Tenho a intenção de privilegiar a EAFIT 
na minha próxima compra. 

1 2 3 4 5 

4 
Sinto-me feliz por ter consumido produtos 
EAFIT. 

1 2 3 4 5 

5 Sou leal à EAFIT. 1 2 3 4 5 

6 
No geral, sinto-me muito satisfeito(a) com 
a EAFIT. 1 2 3 4 5 

7 Vou voltar a consumir produtos EAFIT. 1 2 3 4 5 

8 
Recomendo muitas vezes a outras pessoas 
que consumam produtos EAFIT. 

1 2 3 4 5 

9 
Recomendo os produtos EAFIT a família 
e amigos. 1 2 3 4 5 

10 
Na minha próxima compra, é provável que 
opte por produtos EAFIT. 

1 2 3 4 5 

11 
Os produtos EAFIT têm uma boa relação 
qualidade/preço. 

1 2 3 4 5 

12 Sinto afinidade com a EAFIT. 1 2 3 4 5 

 
5. Como descreve, em termos globais, a sua experiência com os produtos da EAFIT, numa escala de  Muito 
Insatisfeito a Muito Satisfeito? (Seleccione apenas uma opção, por favor.) 

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Satisfeito Nem 
Insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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SECÇÃO C – A “PERSONALIDADE” DA MARCA 
Questão: Se a EAFIT fosse uma pessoa como seria a sua personalidade? 
Instruções: Para cada afirmação faça uma CRUZ (X) sobre o número que corresponde à resposta que melhor representa a sua 

opinião. 
• 1 se discordar fortemente com a afirmação ou se a afirmação for claramente falsa; 
• 2 se discordar com a afirmação ou se afirmação for em grande parte falsa; 
• 3 se for neutral face à afirmação, se não conseguir decidir ou se a afirmação tanto for falsa como verdadeira (se não 

entender o significado da palavra assinale o número 3); 
• 4 se concordar com a afirmação ou se a afirmação for em grande parte verdadeira; 
• 5 se concordar fortemente com a afirmação ou se a afirmação for claramente verdadeira. 
 
Marque APENAS UMA resposta para cada questão. Por favor, responda a TODAS as questões. 
“Se a EAFIT fosse uma pessoa a sua personalidade seria…” 
 

    Discordo 
fortemente Discordo Neutral Concordo Concordo 

fortemente 
1 Ousada 1 2 3 4 5 

2 Fiável 1 2 3 4 5 

3 Snob 1 2 3 4 5 

4 Honesta 1 2 3 4 5 

5 Na moda 1 2 3 4 5 

6 Trabalhadora 1 2 3 4 5 

7 Masculina 1 2 3 4 5 

8 Egoísta 1 2 3 4 5 

9 Despretensiosa 1 2 3 4 5 

10 Excitante 1 2 3 4 5 

11 Segura 1 2 3 4 5 

12 Autoritária 1 2 3 4 5 

13 Simples 1 2 3 4 5 

14 Charmosa 1 2 3 4 5 

15 Dura 1 2 3 4 5 

16 Sincera 1 2 3 4 5 

17 Fixe 1 2 3 4 5 

18 Técnica 1 2 3 4 5 

19 Agreste 1 2 3 4 5 

20 Controladora 1 2 3 4 5 

21 Jovem 1 2 3 4 5 

22 Empresarial 1 2 3 4 5 

23 Arrogante 1 2 3 4 5 

24 Extrovertida 1 2 3 4 5 

25 Imaginativa 1 2 3 4 5 

26 Centrada nela própria 1 2 3 4 5 

27 Directa 1 2 3 4 5 

28 Exclusiva 1 2 3 4 5 

29 Agressiva 1 2 3 4 5 

30 Aberta 1 2 3 4 5 

31 Amigável 1 2 3 4 5 
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32 Actual 1 2 3 4 5 

33 Refinada 1 2 3 4 5 

    Discordo 
fortemente Discordo Neutral Concordo Concordo 

fortemente 
34 Fácil de lidar 1 2 3 4 5 

35 Elitista 1 2 3 4 5 

36 Orientada para o sucesso 1 2 3 4 5 

37 Ambiciosa 1 2 3 4 5 

38 Com estilo 1 2 3 4 5 

39 Dominante 1 2 3 4 5 

40 Com prestígio 1 2 3 4 5 

41 Agradável 1 2 3 4 5 

42 Elegante 1 2 3 4 5 

43 De confiança 1 2 3 4 5 

44 Tranquilizadora 1 2 3 4 5 

45 Disponível para ajudar 1 2 3 4 5 

46 Alegre 1 2 3 4 5 

47 Interessada 1 2 3 4 5 

48 Socialmente responsável 1 2 3 4 5 

49 Inovadora 1 2 3 4 5 

 
SECÇÃO D – INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Instruções: Marque uma CRUZ (X) no quadrado que melhor corresponde à sua realidade: 
1. Sexo: □ Masculino 1□ Feminino 2 
2. Estado civil: _____________________________ 
3. Idade: ________ 
4.  Nível escolar mais elevado que completou: _______________________ 
5.  Profissão: ___________________________ 
6.  Distrito de residência: __________________________ 
7.  Por quantas pessoas é composto o seu agregado familiar (incluindo o próprio)? __________ 
8.  Qual é o rendimento mensal líquido do seu agregado familiar em euros? 

     □ Até €1000 1  □ De €1751 a €2250 3 □ De €3501 a €6250 5 
 □ De €1001 a €1750 2 □ De €2251 a €3500 4 □ Mais de €6250 6   
   

Por favor certifique-se de que respondeu a todas as perguntas. Muito obrigado pela sua participação! 
 

Anexo J - Caracterização demográfica dos consumidores (n=146) 

 n % 
Sexo Masculino 49 68,1 
 Feminino 23 31,9 
 Total 72 100,0 
Estado Civil Solteiro 38 53,5 
 Casado 28 39,4 
 União de facto 4 5,6 
 Divorciado 1 1,4 
 Total 71 100,0 
Idade 14 a 24 anos 23 33,8 
 25 a 32 anos 11 16,2 
 33 a 41 anos 17 25,0 
 42 a 54 anos 17 25,0 
 Total 68 100,0 
Grau Académico 8ª Ano 1 1,4 
 9º Ano 7 10 
 10º Ano 1 1,4 
 11º Ano 2 2,9 
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 12º Ano 19 27,1 
 CET 3 4,3 
 Bacharelato 1 1,4 
 n % 
 Licenciatura 32 45,7 
 Pós-Graduação 2 2,9 
 Mestrado 2 2,9 
 Total 70 100,0 
Profissão Empresário 6 8,7 
 Técnico Superior 23 33,3 
 Técnico 20 29 
 Estudante 16 23,2 
 Desempregado 4 5,8 
 Total 69 100,0 
Distrito de residência Lisboa 20 29,0 
 Faro 17 24,6 
 Leiria 13 18,8 
 Porto 8 11,6 
 Coimbra 4 5,8 
 Castelo Branco 2 2,9 
 Santarém 2 2,9 
 Évora 1 1,4 
 Setúbal 1 1,4 
 Vila Real 1 1,4 
 Total 69 100,0 
Rendimento mensal líquido Até €1000 9 13,0 
do agregado familiar De €1001 a €1750 19 27,5 
 De €1751 a €2250 16 23,2 
 De €2251 a €3500 8 11,6 
 De €3501 a €6250 14 20,3 
 Mais de €6250 3 4,3 
 Total 69 100,00 

 

Anexo K - Caracterização não-demográfica dos consumidores (n=146) 
 n % 

Consome suplementos alimentares? 
 Sim 69 46.9 
 Não 78 53,1 
 Total 147 100.0 
Locais de compra 
 Directamente ao distribuidor nacional 18 30,0 
 Lojas de desporto 14 21,7 
 Farmácia/parafarmácia 12 20,0 
 Dietética/ervanária 9 15,0 
 Ginásio 5 8,3 
 Internet 3 5,0 
 Total 61 100.0 
Conhece a EAFIT? 
 Sim 67 48,5 
 Não 70 51,5 
 Total 137 100,0 
Satisfação com os produtos EAFIT 
 Nem satisfeito nem insatisfeito 4 10,8 
 Satisfeito 19 51,4 
 Insatisfeito 14 37,8 

 Total 37 100.0 
 

Anexo L - Preferências dos consumidores (n=61) 
 Factor Geral(*) (**) EAFIT(*) (***) 

Acções promovidas pela marca 3,52 3,35 
Aconselhamento pré-venda 3,62 3,76 
Apoio pós-venda 4,23 3,59 
Conveniência do ponto de venda 2,93 3,41 
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Design da embalagem 3,52 2,68 
Informação contida nos rótulos dos produtos 3,65 4,19 

 Factor Geral(*) (**) EAFIT(*) (***) 
Preço 3,63 3,68 
Prestígio da marca 3,65 3,84 
Promoções 2,60 3,49 
Qualidade dos produtos 4,58 4,41 
Relação com a marca 3,38 3,84 
Relação qualidade preço 4,07 3,86 
Sabor dos produtos 3,83 3,86 

*Medido numa escala de Likert de 5 pontos 
** Marcas de suplementos alimentares no geral 
*** EAFIT em particular 

 
Anexo M - Índices e Itens Adoptados 

Índice (Stakeholder) Itens 
C.C.S. – Corporate 
Character Scale (E.P.M. - 
Escala da Personalidade da 
Marca) (colaboradores e 
consumidores) 

Ousada, Fiável, Snob, Honesta, Na moda, Trabalhadora, Masculina, Egoísta, 
Despretensiosa, Excitante, Segura, Autoritária, Simples, Charmosa, Dura, Sincera, 
Fixe, Técnica, Agreste, Controladora, Jovem, Empresarial, Arrogante, Extrovertida, 
Imaginativa, Centrada nela própria, Directa, Exclusiva, Agressiva, Aberta, 
Amigável, Actual, Refinada, Fácil de lidar, Elitista, Orientada para o sucesso, 
Ambiciosa, Com estilo, Dominante, Com prestígio, Agradável, Elegante, De 
confiança, Tranquilizadora, Disponível para ajudar, Alegre, Interessada, 
Socialmente responsável, Inovadora 

I.S. – Índice de Satisfação 
(colaboradores e 
consumidores) 

- Gosto da EAFIT. (Consumidores) 
- A minha atitude em relação à EAFIT é muito favorável. (Consumidores) 
- Sinto-me feliz por ter consumido produtos EAFIT. (Consumidores) 
- No geral, sinto-me muito satisfeito(a) com a EAFIT. (Consumidores) 
- Como descreve, em termos globais, a sua experiência com os produtos EAFIT, 
numa escala de M. Insatisfeito a M. Satisfeito? (Consumidores) 
- Gosto de trabalhar com a EAFIT. (Colaboradores) 
- A minha atitude em relação ao meu trabalho com a EAFIT é muito favorável. 
(Colaboradores) 
- Sinto-me feliz por trabalhar com a EAFIT. (Colaboradores) 
- No geral, sinto-me muito satisfeito(a) por trabalhar com a EAFIT. (Colaboradores) 
- Como classifica o seu grau de satisfação por trabalhar com a EAFIT? 
(Colaboradores) 

I.R.Q.P. – Índice da 
Relação Qualidade Preço 
(consumidores) 

- Os produtos EAFIT têm uma boa relação qualidade/preço. 

I.L. – Índice de Lealdade 
(consumidores) 

- Tenho a intenção de privilegiar a EAFIT na minha próxima compra. 
- Sou leal à EAFIT. 
- Vou voltar a consumir os produtos EAFIT. 
- Na minha próxima compra é provável que opte por produtos EAFIT. 

I.R. - Índice de 
Recomendação 
(colaboradores) 

- Recomendo muitas vezes a outras pessoas que consumam produtos EAFIT. 
- Recomendo a EAFIT a família e amigos. 

 
Anexo N - Como os consumidores percebem a EAFIT: Médias e Desvios-Padrão dos 49 Itens da 

Personalidade da Marca 

 Itens Média (*) D.P. Dimensão (Faceta) 
C11 Segura 4,07 0,684 Competência (Responsável) 
C43 De confiança 4,00 0,763 Concordância (Íntegra) 
C2 Fiável 3,98 0,674 Competência (Responsável) 
C4 Honesta 3,93 0,735 Concordância (Íntegra) 
C40 Com prestígio 3,91 0,695 Elegância (Prestigiada) 
C41 Agradável 3,89 0,623 Concordância (Calorosa) 
C16 Sincera 3,84 0,781 Concordância (Íntegra) 
C42 Elegante 3,84 0,708 Elegância (Elegante) 
C49 Inovadora 3,84 0,757 Empreendedorismo (Aventureira) 
C6 Trabalhadora 3,80 0,672 Competência (Responsável) 
C48 Socialmente responsável 3,80 0,730 Concordância (Íntegra) 
C32 Actual 3,79 0,680 Empreendedorismo (Aventureira) 
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C36 Orientada para o sucesso 3,77 0,687 Competência (Líder) 
C18 Técnica 3,75 0,720 Competência (Tecnocrata) 
 Itens Média (*) D.P. Dimensão (Faceta) 
C45 Disponível para ajudar 3,75 0,667 Concordância (Empática) 
C37 Ambiciosa 3,71 0,780 Competência (Líder) 
C38 Com estilo 3,71 0,624 Elegância (Elegante) 
C44 Tranquilizadora 3,70 0,658 Concordância (Empática) 
C47 Interessada 3,70 0,630 Concordância (Empática) 
C21 Jovem 3,68 0,606 Empreendedorismo (Moderna) 
C17 Fixe 3,64 0,724 Empreendedorismo (Moderna) 
C34 Fácil de lidar 3,64 0,672 Informalidade 
C33 Refinada 3,61 0,679 Elegância (Prestigiada) 
C31 Amigável 3,59 0,733 Concordância (Calorosa) 
C22 Empresarial 3,57 0,806 Competência (Tecnocrata) 
C27 Directa 3,57 0,657 Concordância (Calorosa) 
C46 Concordante 3,57 0,684 Concordância (Empática) 
C5 Na moda 3,55 0,851 Empreendedorismo (Moderna) 
C30 Aberta 3,52 0,809 Concordância (Calorosa) 
C25 Imaginativa 3,45 0,711 Empreendedorismo (Aventureira) 
C39 Dominante 3,43 0,735 Competência (Líder) 
C13 Simples 3,36 0,796 Informalidade 
C28 Exclusiva 3,36 0,796 Elegância (Prestigiada) 
C14 Charmosa 3,34 0,721 Elegância (Elegante) 
C24 Extrovertida 3,34 0,745 Empreendedorismo (Ousada) 
C10 Excitante 3,29 0,847 Empreendedorismo (Aventureira) 
C1 Ousada 3,25 0,815 Empreendedorismo (Ousada) 
C9 Despretensiosa 2,96 0,738 Informalidade 
C7 Masculina 2,93 0,951 Machismo 
C15 Dura 2,88 0,833 Machismo 
C20 Controladora 2,86 0,903 Severidade (Dominadora) 
C35 Elitista 2,86 0,724 Elegância (Snob) 
C12 Autoritária 2,84 0,848 Severidade (Dominadora) 
C26 Centrada nela própria 2,77 0,894 Severidade (Dominadora) 
C29 Agressiva 2,64 0,699 Severidade (Egoísta) 
C19 Agreste 2,63 0,728 Machismo 
C3 Snob 2,50 0,831 Elegância (Snob) 
C23 Arrogante 2,30 0,829 Severidade (Egoísta) 
C8 Egoísta 2,20 0,796 Severidade (Egoísta) 

(*) Medido numa escala de Likert de 5 pontos de 1=Discordo fortemente a 5=Concordo fortemente 
 

Anexo O – Mapa Mental: Associações-chave da EAFIT – Percepções dos consumidores 

 
 

Anexo P - Como os colaboradores percebem a EAFIT: Médias e Desvios-Padrão dos 49 Itens da 

Personalidade da Marca 

 Itens Média (*) D.P. Dimensão (Faceta) 
C43 De confiança 4,80 0,447 Concordância (Íntegra) 
C2 Fiável 4,60 0,548 Competência (Responsável) 
C11 Segura 4,60 0,548 Competência (Responsável) 
C40 Com prestígio 4,60 0,548 Elegância (Prestigiada) 
C49 Inovadora 4,60 0,894 Empreendedorismo (Aventureira) 
C4 Honesta 4,40 0,894 Concordância (Íntegra) 
C32 Actual 4,40 0,894 Empreendedorismo (Aventureira) 
C33 Refinada 4,40 0,894 Elegância (Prestigiada) 
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C47 Interessada 4,40 0,548 Concordância (Empática) 
C48 Socialmente responsável 4,40 0,548 Concordância (Íntegra) 
 Itens Média (*) D.P. Dimensão (Faceta) 
C17 Fixe 4,20 0,837 Empreendedorismo (Moderna) 
C18 Técnica 4,20 0,837 Competência (Tecnocrata) 
C25 Imaginativa 4,20 0,447 Empreendedorismo (Aventureira) 
C28 Exclusiva 4,20 0,837 Elegância (Prestigiada) 
C34 Fácil de lidar 4,20 0,837 Informalidade 
C36 Orientada para o sucesso 4,20 0,837 Competência (Líder) 
C37 Ambiciosa 4,20 0,837 Competência (Líder) 
C41 Agradável 4,20 0,447 Concordância (Calorosa) 
C42 Elegante 4,20 0,837 Elegância (Elegante) 
C44 Tranquilizadora 4,20 0,837 Concordância (Empática) 
C45 Disponível para ajudar 4,20 0,447 Concordância (Empática) 
C1 Ousada 4,00 0,707 Empreendedorismo (Ousada) 
C5 Na moda 4,00 1,000 Empreendedorismo (Moderna) 
C6 Trabalhadora 4,00 0,707 Competência (Responsável) 
C14 Charmosa 4,00 0,707 Elegância (Elegância) 
C16 Sincera 4,00 1,000 Concordância (Íntegra) 
C27 Directa 4,00 0,707 Concordância (Calorosa) 
C31 Amigável 4,00 0,707 Concordância (Calorosa) 
C38 Com estilo 4,00 0,707 Elegância (Elegante) 
C39 Dominante 4,00 0,707 Competência (Líder) 
C21 Jovem 3,80 0,837 Empreendedorismo (Moderna) 
C22 Empresarial 3,80 0,837 Competência (Tecnocrata) 
C46 Concordante 3,80 0,837 Concordância (Empática) 
C3 Snob 3,60 1,140 Elegância (Snob) 
C24 Extrovertida 3,60 0,894 Empreendedorismo (Ousada) 
C30 Aberta 3,60 0,894 Concordância (Calorosa) 
C9 Despretensiosa 3,40 1,517 Informalidade 
C10 Excitante 3,40 1,140 Empreendedorismo (Aventureira) 
C12 Autoritária 3,00 1,225 Severidade (Dominante) 
C20 Controladora 3,00 1,225 Severidade (Dominante) 
C26 Centrada nela própria 3,00 1,225 Severidade (Dominante) 
C35 Elitista 3,00 1,225 Elegância (Snob) 
C13 Simples 2,80 1,304 Informalidade 
C29 Agressiva 2,80 0,447 Severidade (Egoísta) 
C7 Masculina 2,60 0,548 Machismo 
C15 Dura 2,60 0,548 Machismo 
C19 Agreste 2,60 0,548 Machismo 
C23 Arrogante 2,40 0,548 Severidade (Egoísta) 
C8 Egoísta 1,60 0,548 Severidade (Egoísta) 

(*) Medido numa escala de Likert de 5 pontos de 1=Discordo fortemente a 5=Concordo fortemente 
 

Anexo Q - A Personalidade da EAFIT percebida pelos seus colaboradores e consumidores: Médias e 

Desvios-Padrão dos 49 Itens da Escala da Personalidade da Marca 

Consumidores (n=146)  Colaboradores (n=6) 

Itens Média 
(*) D.P. Dimensão (Faceta)  Itens Média 

(*) D.P. Dimensão (Faceta) 

Segura 4,07 0,684 Competência 
(Responsável) 

 
De confiança 4,80 0,447 

Concordância (Íntegra) 

De confiança 4,00 0,763 Concordância 
(Íntegra) 

 
Fiável 4,60 0,548 

Competência 
(Responsável) 

Fiável 3,98 0,674 Competência 
(Responsável) 

 
Segura 4,60 0,548 

Competência 
(Responsável) 

Honesta 3,93 0,735 Concordância 
(Íntegra) 

 
Com prestígio 4,60 0,548 

Elegância (Prestigiada) 

Com prestígio 3,91 0,695 Elegância 
(Prestigiada) 

 
Inovadora 4,60 0,894 

Empreendedorismo 
(Aventureira) 

Agradável 3,89 0,623 Concordância 
(Calorosa) 

 
Honesta 4,40 0,894 

Concordância (Íntegra) 
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Sincera 3,84 0,781 Concordância 
(Íntegra) 

 
Actual 4,40 0,894 

Empreendedorismo 
(Aventureira) 

Consumidores (n=146)  Colaboradores (n=6) 

Itens Média 
(*) D.P. Dimensão (Faceta)  Itens Média 

(*) D.P. Dimensão (Faceta) 

Elegante 3,84 0,708 Elegância 
(Prestigiada) 

 
Refinada 4,40 0,894 

Elegante (Prestigiada) 

Inovadora 3,84 0,757 Empreendedorismo 
(Aventureira) 

 
Interessada 4,40 0,548 

Concordância 
(Empática) 

Trabalhadora 3,80 0,672 Competência 
(Responsável) 

 Socialmente 
responsável 4,40 0,548 

Concordância (Íntegra) 

Socialmente 
responsável 3,80 0,73 Concordância 

(Íntegra) 
 

Fixe 4,20 0,837 
 Empreendedorismo 
(Moderna) 

Actual 3,79 0,68 Empreendedorismo 
(Aventureira) 

 
Técnica 4,20 0,837 

Competência 
(Tecnocrata) 

Orientada para o 
sucesso 3,77 0,687 Competência (Líder) 

 
Imaginativa 4,20 0,447 Empreendedorismo 

(Aventureira) 

Técnica 3,75 0,72 Competência 
(Tecnocrata) 

 
Exclusiva 4,20 0,837 

Elegância (Prestigiada) 

Disponível para 
ajudar 3,75 0,667 Concordância 

(Empática) 
 

Fácil de lidar 4,20 0,837 Informalidade 

Ambiciosa 3,71 0,78 Competência (Líder) 
 Orientada para o 

sucesso 4,20 0,837 
Competência (Líder) 

Com estilo 3,71 0,624 Elegância (Elegante) 
 

Ambiciosa 4,20 0,837 
Competência (Líder) 

Tranquilizadora 3,70 0,658 Concordância 
(Empática) 

 
Agradável 4,20 0,447 

Concordância 
(Calorosa) 

Interessada 3,70 0,63 Concordância 
(Empática) 

 
Elegante 4,20 0,837 

Elegância (Elegante) 

Jovem 3,68 0,606 Empreendedorismo 
(Moderna) 

 
Tranquilizadora 4,20 0,837 

Concordância 
(Empática) 

 
Anexo R -  Personalidade da EAFIT - Inter-correlações, Médias, Desvios-Padrão e Fiabilidade para 
colaboradores (n=6) e consumidores (n=146) 
 

Dimensões/Facetas Itens Inquirido Média (*) D.P. Alfa de 
Cronbach 

Significância Teste 
MW 

Competência 8 Colaborador 4,18 0,590 0,917 0,002 
  Consumidor 3,75 0,529 0,877 
Responsável 3 Colaborador 4,40 0,435  NS 
  Consumidor 3,95 0,577  
Líder 3 Colaborador 4,13 0,767  NS 
  Consumidor 3,64 0,643  
Tecnocrata 2 Colaborador 4,00 0,791  NS 
  Consumidor 3,66 0,647  
Concordância 12 Colaborador 4,17 0,543 0,932 0,000 
  Consumidor 3,74 0,578 0,956 
Calorosa 4 Colaborador 3,95 0,597  NS 
  Consumidor 3,64 0,616  
Empática 4 Colaborador 4,15 0,576  0,029 
  Consumidor 3,68 0,601   
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Íntegra 4 Colaborador 4,40 0,576  0,029 
  Consumidor 3,89 0,682  

Dimensões/Facetas Itens Inquirido Média (*) D.P. Alfa de 
Cronbach 

Significância Teste 
MW 

Elegância 8 Colaborador 3,92 0,599 0,830 0,005 
  Consumidor 3,31 0,392 0,656 
Elegante 3 Colaborador 4,07 0,723  NS 
  Consumidor 3,63 0,560   
Prestigiada 3 Colaborador 4,40 0,723  NS 
  Consumidor 3,63 0,596   
Snob 2 Colaborador 3,30 0,908  NS 
  Consumidor 2,68 0,614   

Empreendedorismo 9 Colaborador 3,98 0,678 0,919 0,008 
  Consumidor 3,50 0,502 0,844 
Moderna 4 Colaborador 4,00 0,817  NS 
  Consumidor 3,63 0,572  
Aventureira 3 Colaborador 4,15 0,675  NS 
  Consumidor 3,59 0,538  
Ousada 2 Colaborador 3,80 0,758  NS 
  Consumidor 3,29 0,706  
Informalidade 3 Colaborador 3,47 1,044 0,781 NS 
  Consumidor 3,32 0,500 0,415 
Machismo 3 Colaborador 2,60 0,435 0,706 NS 
  Consumidor 2,81 0,638 0,630 
Severidade 6 Colaborador 2,63 0,570 0,656 NS 
  Consumidor 2,60 0,611 0,830 
Egoísta 3 Colaborador 2,27 0,365  NS 
  Consumidor 2,63 0,624  
Dominadora 3 Colaborador 3,00 1,179  NS 
  Consumidor 2,82 0,749  

(*) Medida numa escala de Likert de 5 pontos de 1=Discordo fortemente a 5=Concordo fortemente 

NS – Non Significant (Não Significativa) 

Anexo S: Índice de Satisfação - Itens e fiabilidade para consumidores e colaboradores (n=152) 

Índice Itens Alpha de 
Cronbach 

Índice de 
Satisfação 

(I.S.) 

- Gosto da EAFIT. 
- A minha atitude em relação à EAFIT é muito favorável. 
- Sinto-me feliz por ter consumido produtos EAFIT. 
- No geral, sinto-me muito satisfeito(a) com a EAFIT. 
- Como descreve, em termos globais, a sua experiência com os produtos EAFIT, 
numa escala de M. Insatisfeito a M. Satisfeito? 
- Gosto de trabalhar com a EAFIT. 
- A minha atitude em relação ao meu trabalho com a EAFIT é muito favorável. 
- Sinto-me feliz por trabalhar com a EAFIT. 
- No geral, sinto-me muito satisfeito(a) por trabalhar com a EAFIT. 
- Como classifica o seu grau de satisfação por trabalhar com a EAFIT numa escala de 
M. Insatisfeito a M. Satisfeito? 
 

0,864 

 
Anexo T: Índice de Satisfação - Média e Diferenças Significativas 

Índice Itens n Respondente Média (*) D.P. Significância Teste 
MW (2-tailed) 

Índice de 
Satisfação 

10 146 Consumidores 4,44 0,089 0,008 6 Colaboradores 4,13 0,123 
(*) Medida numa escala de Likert de 5 pontos (de 1=Discordo fortemente e 5=Concordo fortemente) 
 


