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A	 INFLUÊNCIA	 DO	 BRANDING	 E	 DA	 COMUNICAÇÃO	 NO	 BRAND	

ATTACHMENT	E	COMPORTAMENTO	DO	CONSUMIDOR:	UM	CASO	DE	

ESTUDO	SUPER	BOCK	

RESUMO	

O	 mercado,	 de	 uma	 forma	 geral,	 está	 cada	 vez	 mais	 saturado,	 pelo	 que	 é	

fundamental	 que	 as	marcas	 se	destaquem	entre	 as	demais,	 fazendo-se	 valer	de	 várias	

estratégias	assentes	numa	boa	comunicação.	Ademais,	é	importante	alargar	o	horizonte	

de	 tempo	das	relações	marca-consumidor	para	aumentar	a	sua	vantagem	competitiva,	

tornando	os	consumidores	mais	satisfeitos	e	leais	à	sua	marca.	

O	objetivo	deste	trabalho	era	perceber	até	que	ponto	a	comunicação	e	o	branding	

influenciam	o	brand	attachment	e	os	consequentes	comportamentos	do	consumidor	face	

à	 marca.	 Neste	 sentido,	 construiu-se	 um	 modelo	 concetual	 composto	 pelas	 variáveis	

‘ações	 de	 comunicação’,	 ‘brand	 attachment’,	 ‘confiança’,	 ‘compromisso’,	 ‘satisfação’,	

‘perceção	 de	 qualidade’	 e	 ‘lealdade’.	 De	 forma	 a	 validar	 o	 modelo	 e	 a	 testar	 as	

correlações	 entre	 as	 variáveis,	 utilizou-se	 uma	 metodologia	 de	 investigação	 do	 tipo	

descritiva	com	recolha	de	dados	de	natureza	quantitativa.	

Os	resultados	obtidos	permitiram	identificar	correlações	moderadas	a	fortes	entre	

as	 várias	 variáveis	 em	 estudo,	 levando	 a	 concluir	 que	 a	 eficácia	 das	 ações	 de	

comunicação	 da	 marca	 vem	 aumentar	 o	 brand	 attachment	 e,	 consequentemente,	

contribuir	 para	 comportamentos	 dos	 consumidores	 favoráveis	 à	marca.	 De	 um	modo	

geral,	percebe-se	que	se	a	marca	trabalhar	bem	a	sua	personalidade	e	a	comunicar	bem	

aos	consumidores,	há	uma	maior	probabilidade	de	os	mesmos	se	sentirem	apegados	à	

marca	(brand	attachment),	de	se	revelarem	satisfeitos	com	os	produtos,	mais	confiantes	

na	marca	e	nos	seus	produtos	e	mais	comprometidos	com	a	entidade,	de	forma	a	que	se	

revelem,	também,	mais	leais	à	marca.		

Este	 estudo	 pode	 ser	 alargado	 e	 explorado,	 sendo,	 no	 entanto,	 já	 um	 contributo	

para	a	investigação	da	influência	da	comunicação	e	do	branding	no	brand	attachment	e	

comportamentos	de	consumidor.	

Palavras-chave:	brand	attachment,	comportamento	do	consumidor,	comunicação,	

marketing,	marketing	relacional	 	
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THE	 ROLE	 OF	 BRANDING	 AND	 COMMUNICATION	 ON	 BRAND	

ATTACHMENT	AND	CONSUMER	BEHAVIOR:	SUPER	BOCK	CASE		

ABSTRACT	

The	 market,	 roughly	 speaking,	 is	 increasingly	 satured,	 so	 it	 is	 essential	 that	

brands	 stand	 out	 among	 the	 others,	 making	 use	 of	 several	 strategies	 based	 on	 good	

communication.	 In	 addition,	 it	 is	 important	 to	 extend	 the	 time	 horizon	 of	 brand-

consumer	 relationships	 to	 increase	your	 competitive	advantage	by	making	 consumers	

more	satisfied	and	loyal	to	the	brand.		

The	purpose	of	this	paper	was	to	understand	to	what	extent	communication	and	

branding	influence	brand	attachment	and	consumer	behavior	towards	the	brand.	In	this	

sense,	a	conceptual	model	was	constructed	composed	by	the	variables	‘communication	

campaigns’,	 ‘brand	 attachment’,	 ‘trust’,	 ‘commitment’,	 ‘satisfaction’,	 ‘perception	 of	

quality’	and	‘loyalty’.	In	order	to	validate	the	model	and	to	test	the	correlations	between	

the	variables,	a	descriptive	research	methodology	with	quantitative	data	collection	was	

used.	

The	 results	 allowed	 to	 identify	 moderate	 to	 strong	 correlations	 between	 the	

various	 variables	 under	 study,	 leading	 to	 the	 conclusion	 that	 the	 efficiency	 of	

communication	actions	 increases	 the	brand	attachment	and,	consequently,	contributes	

to	consumers’	favorable	behavior	to	the	brand.		

Generally	 speaking,	 it	 is	 clear	 that	 if	 the	 brand	 defines	 its	 personality	 and	

communicates	 it	well	 to	 the	 consumers,	 they	are	more	 likely	 to	 feel	 satisfied	with	 the	

products	and	more	likely	to	be	more	confident	in	the	brand	and	its	products	and	more	

committed	 to	 the	 entity.	 Ultimately,	 they	 are	 also	more	 likely	 to	 be	more	 loyal	 to	 the	

brand.		

This	study	can	be	more	explored	but	is	already	a	contribution	to	the	investigation	

of	 the	 influence	 of	 communication	 and	 branding	 on	 brand	 attachment	 and	 consumer	

behavior.	

Key-words:	Brand	attachment,	Communication,	Consumer	Behavior,	Marketing,	

Relationship	Marketing,		
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1. INTRODUÇÃO	

Numa	era	em	constante	mudança,	marcada	pelo	avanço	tecnológico,	os	mercados	

estão	 bastante	 saturados,	 sendo,	 por	 isso,	 impreterível	 cada	 marca	 fazer	 destacar-se	

entre	 as	demais.	A	marca	pode	valer-se	de	 várias	 estratégias,	mas	boa	 comunicação	 é	

indispensável.	Por	outro	 lado,	é	 importante	alargar	o	horizonte	de	 tempo	das	relações	

marca-consumidor.	 Neste	 contexto,	 o	 marketing	 relacional	 faz	 um	 esforço	 constante	

para	satisfazer	os	consumidores	(Berry,	2002).	

O	 trabalho	desenvolvido	na	presenta	dissertação	 tem	como	objetivo	perceber	a	

importância	 das	 estratégias	 de	 comunicação	 e	 compreender	 o	 impacto	 que	 estas	 e	 o	

branding	 têm	no	brand	attachment	 e	 no	 consequente	 comportamento	do	 consumidor.	

Neste	 sentido,	 intenta-se	 estudar	 o	 caso	 concreto	 da	 estratégia	 de	 comunicação	 e	

branding	implementados	pela	Super	Bock	Group	(especificamente	a	Super	Bock),	com	o	

intuito	 de	 perceber	 a	 influência	 que	 tem	 na	 relação	 consumidor-marca.	 Desta	 forma,	

torna-se	fundamental,	também,	a	história,	a	identidade	e	o	posicionamento	da	marca	no	

mercado	cervejeiro.	

O	tema	desta	dissertação	surge	do	ensejo	de	associar	conhecimentos	e	interesse	

pelas	 áreas	 do	marketing	 e	 da	 comunicação,	 com	 especial	 destaque	 para	 o	marketing	

relacional.	 Em	 todas	 as	 áreas	 do	marketing,	 as	 estratégias	 de	 comunicação	 são	 armas	

poderosas	 que	 veiculam	 mensagens	 que	 podem	 ser	 mais	 ou	 menos	 influentes	 nos	

comportamentos	 dos	 consumidores;	 que	 se	 podem	 associar	 mais	 ou	 menos	 aos	

princípios,	valores	e	gostos	dos	mesmos	e,	por	isso,	criar	uma	relação	mais	próxima	ou	

mais	afastada	com	eles.	Exemplo	de	uma	comunicação	exímia	é	a	Super	Bock	–	que	conta	

com	 cerca	 de	 813	 000	 seguidores	 do	 Facebook	 e	 47	 200	 no	 Instagram.	 Estes	 valores	

somados	 ao	 número	 de	 partilhas,	 comentários,	 gostos	 e	 interações	 do	 público,	 são	

métricas	que	espelham	o	sucesso	e	alcance	das	estratégias	de	comunicação	e	branding	

da	 Super	Bock.	 Ademais,	 a	 Super	Bock	 dá	 nome	 a	 um	 festival	 de	música	 (Super	Bock	

Super	Rock)	e	patrocina	vários	clubes	de	futebol	português	(entre	eles	o	Futebol	Clube	

do	 Porto	 e	 o	 Sporting	 Clube	 de	 Portugal)	 e	 vários	 eventos	 (essencialmente	 de	 índole	

musical)	de	norte	a	sul	do	país.		

O	que	se	pretende	com	este	estudo	é	perceber	se	a	comunicação	da	Super	Bock	–	

que	se	tem	vindo	a	assumir	como	uma	marca	“top-of-mind”	do	setor	de	mercado	em	que	
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se	 insere	 –	 tem,	 efetivamente,	 influência	 no	 consumidor	 e	 no	 seu	 comportamento	

perante	a	marca	e	os	seus	produtos.	Assim	sendo	surge	a	seguinte	questão	de	pesquisa:	

‘até	 que	 ponto	 a	 comunicação	 e	 o	 branding	 influenciam	 o	 brand	 attachment	 e,	

consequentemente,	os	comportamentos	do	consumidor	face	à	marca?’.	

Neste	 sentido,	 pretende-se	 perceber:	 1)	 qual	 é	 a	 estratégia	 de	 comunicação	 da	

Super	Bock,	2)	compreender	até	que	ponto	a	estratégia	de	comunicação	da	Super	Bock	

tem	 influência	 no	 comportamento	 do	 consumidor,	 3)	 apurar	 até	 que	 ponto	 a	

comunicação	 e	 o	 branding	 da	 Super	 Bock,	 enquanto	 instrumento	 de	 marketing	

relacional,	podem	influenciar	a	relação	de	proximidade	da	marca	com	o	consumidor	e	4)	

perceber	se	a	identidade	e	posicionamento	da	marca	Super	Bock	influenciam	a	imagem	

da	marca	junto	do	consumidor.	

	 Para	responder	a	esta	questão	de	pesquisa	optou-se	por	um	método	de	recolha	

de	 dados	 de	 natureza	 quantitativa	 através	 da	 aplicação	 de	 um	 inquérito	 por	

questionário	 aos	 consumidores.	 Inicialmente,	 havia	 também	 o	 objetivo	 de	 alargar	 o	

âmbito	do	estudo	na	tentativa	de	perceber	o	ponto	de	vista	da	marca,	mas	os	esforços	

nesse	sentido	foram	infrutíferos.		

	 Esta	dissertação	é	composta	por	seis	capítulos,	incluindo	o	presente	(Capítulo	1)	

que	 faz	uma	breve	 introdução	ao	 tema	e	à	pertinência	do	mesmo.	O	 segundo	capítulo	

apresenta	um	enquadramento	teórico	que	suporta	este	estudo	–	com	base	em	artigos	de	

revistas	 de	 renome	 na	 área	 do	 marketing,	 livros	 e	 outras	 publicações	 científicas.	 O	

capítulo	três	expõe	o	contexto	de	estudo,	fazendo	uma	breve	descrição	da	marca	e	das	

suas	 campanhas	 de	 comunicação	 mais	 relevantes.	 O	 quarto	 capítulo	 é	 dedicado	 à	

descrição	 da	 metodologia	 usada	 nesta	 investigação,	 fazendo	 alusão	 à	 questão	 de	

pesquisa,	problemática	e	objetivos	de	estudo,	modelo	concetual	e	respetivas	variáveis	e	

hipóteses	de	estudo,	bem	como	o	método	de	recolha	de	dados.	O	quinto	capítulo	centra-

se	 na	 análise	 dos	 dados	 recolhidos	 e	 análise	 e	 discussão	 dos	 resultados	 obtidos,	

nomeadamente	 as	 correlações	 existentes	 entre	 as	 variáveis	 de	 estudo	 e	 os	 testes	 de	

diferenças	 estatisticamente	 significativas	 entre	 grupos.	 Finalmente,	 o	 último	 capítulo	

apresenta	as	conclusões	deste	trabalho	e	refere	as	limitações	do	mesmo,	apresentando	

sugestões	para	trabalho	futuro.	
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2. ENQUADRAMENTO	TEÓRICO	

2.1 Marketing	

	

O	Marketing	é	um	conceito	que,	ao	contrário	do	que	vulgarmente	se	pensa,	não	é	só	

vendas	 e	 publicidade.	 Essa	 é	 só	 a	 ponta	 do	 iceberg	 do	 conceito	 atual.	 Hoje	 em	 dia,	

Marketing	 tem	 de	 ser	 entendido	 na	 perspetiva	 de	 satisfação	 dos	 consumidores.	 Se	 o	

marketer	perceber	as	necessidades	do	consumidor,	desenvolver	produtos/serviços	que	

providenciem	 valor	 acrescentado,	 estabelecer	 preços,	 distribuir	 e	 comunicar	 os	

produtos	de	forma	efetiva,	estes	vão	vender	facilmente	(Kotler	&	Armstrong,	2010).	As	

vendas	 e	 publicidades	 são,	 portanto,	 apenas	 duas	 vertentes	 de	 um	 conceito	 mais	

abrangente:	 “marketing	 mix”	 –	 um	 conjunto	 de	 ferramentas	 que,	 trabalhadas	 em	

conjunto,	 satisfazem	 as	 necessidades	 do	 consumidor	 e	 constroem/mantêm	 relações	

entre	os	últimos	e	as	marcas	(Kotler	&	Armstrong,	2010).		

A	American	Marketing	Association	define	o	marketing	como	a	“atividade,	conjunto	

de	instituições	e	processos	para	criar,	comunicar,	entregar	e	trocar	ofertas	que	tenham	

valor	para	consumidores,	clientes,	parceiros	e	sociedade	em	geral”	(Definição	aprovada	

em	julho	de	2013).	

O	conceito	de	marketing	tem	evoluído	ao	 longo	dos	anos	e	passou	por	diferentes	

fases	e	adaptações	(desde	marketing	1.0	a	marketing	4.0	–	atualmente).		

2.1.1 Marketing	Relacional	

	

No	 final	do	século	XX,	o	marketing	orientado	para	as	 relações	começou	a	ganhar	

alguma	relevância	e	destaque.	

Marketing	relacional	visa	melhorar	a	rentabilidade	de	uma	empresa	a	longo	prazo	

(Christopher,	 Payne,	 &	 Ballantyne,	 1991).	 Foca-se	 em	 manter	 os	 consumidores	 e	 na	

gestão	da	relação	com	os	mesmos,	em	vez	de	se	preocupar	apenas	com	as	transações	e	

em	recrutar	novos	consumidores.		
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Até	 esta	 altura,	 era	 um	 tema	 já	 referido,	 mas	 muito	 pouco	 estudado.	 Em	 1993,	

Leonard	 L.	 Berry	 –	 pioneiro	 em	 marketing	 relacional	 –	 discutiu	 a	 importância	 desta	

vertente	 do	 marketing,	 chegando	 à	 conclusão	 que	 este	 se	 “construía”	 em	 volta	 do	

produto/serviço	 core	 e	 que	 era	 fundamental	 trabalhar,	 também,	 o	 marketing	 interno	

para	que	os	funcionários	estivesse	mais	dispostos	e	capazes	de	servir	os	consumidores	

(Berry,	 2002).	 No	 entanto,	 só	 em	 2000,	 numa	 revisão	 do	 seu	 própria	 artigo	 original	

(1993)	é	que	o	autor	percebeu	a	importância	da	confiança	para	o	marketing	relacional	

(Berry,	2002).		

Marketing	relacional	é	uma	forma	de	pensar	nos	consumidores,	na	criação	de	valor	

e	no	próprio	marketing.	É	mais	do	que	um	conjunto	de	 técnicas,	 ferramentas	e	 táticas	

(Berry,	2002).	É	definido,	por	(Couldwell,	1998),	como	a	“combinação	de	processos	de	

negócio	e	tecnologia	que	visa	perceber	os	consumidores	da	marca,	sob	o	ponto	de	vista	

do	quem	eles	são,	o	que	fazem	e	o	que	o	gostam”.		

Associado	 ao	 conceito	 de	 marketing	 relacional	 surge	 o	 CRM	 (Customer	

Relationship	 Management	 –	 Gestão	 da	 relação	 com	 o	 consumidor).	 O	 CRM	 ganhou	

importância	essencialmente	porque	muitos	estudos	de	marketing	começaram	a	concluir	

que	custa	menos	manter	clientes	de	 longo	prazo	do	que	estar	constantemente	a	obter	

novos	clientes.	

O	 conceito	 de	marketing	 relacional	 foi	 apresentado	 ao	mundo	 de	 forma	muito	

imprecisa	como	uma	maneira	de	ver	como	as	empresas	estavam	a	relacionar-se	entre	si	

e	como	estavam	a	atuar	nos	respetivos	mercados	(Rasul,	2018).	

A	 importância	 de	 desenvolver	 relações	 contínuas	 com	 os	 clientes	 que	 voltam	 a	

comprar	 os	 produtos/serviços	 da	 empresa	 e	 os	 benefícios	 de	 (baixo)	 custo	 que	 essa	

abordagem	oferece	 a	 vários	negócios	 entraram	em	cena	no	 início	dos	 anos	80	 (Rasul,	

2018).	

À	medida	que	mais	empresas	perceberam	que	um	dos	grandes	benefícios	de	reter	

clientes	de	 longo	prazo	não	 era	 apenas	 regularidade	nas	 compras	 e	 ganho	monetário,	

mas	também	que	a	retenção	custava	muito	menos	do	que	atrair	novos	clientes	por	meio	

de	 campanhas	 publicitárias	 e	 de	 marketing,	 algumas	 delas	 adotaram	 esta	 ideia	 	 de	

marketing	de	relacionamento,	mas	não	deram	ênfase	suficiente	ou	foco	ao	cliente	(Rasul,	

2018).	



 5 

2.2 Marca	e	Brand	Attachment	

2.2.1 Marca	e	a	sua	identidade	

	

É	fulcral	definir	bem	a	marca	e	a	sua	identidade	e	perceber	qual	é	a	identidade	do	

consumidor.	 Marca	 é	 uma	 entidade	 simbólica	 conferida	 de	 significados	 emocionais,	

culturais	 e	 históricos,	 nos	 quais	 o	 consumidor	 se	 revê	 (Belaid	 &	 Behi,	 2011).	 É	 uma	

coleção	 de	 perceções	 que	 o	 consumidor	 tem	 na	 sua	 mente	 (Belaid	 &	 Behi,	 2011).	

Identidade	de	marca	é	um	conjunto	de	características	humanas	e	traços	associados	com	

a	marca,	baseados	na	perceção	que	o	 consumidor	 tem	dessa	marca	 (J.	 L.	Aaker,	1997;	

Yao,	Chen,	&	Xu,	2015).	A	marca,	cada	vez	mais,	é	o	núcleo	central	ou	o	centro	do	que	os	

consumidores	 querem,	 precisam	 e	 consideram	 como	 valor.	 E	 é	 com	 a	 marca	 que	 os	

consumidores	 têm	 relacionamentos	 contínuos	 (Zehir,	 Kitapçı,	 &	 Öz,	 2011).	 Segundo	

Sousa	 (2015),	 a	 marca	 serve	 como	 identificador	 de	 um	 produto	 e	 distingue-o	 dos	

demais.	 A	marca	 ajuda	 no	 processo	 de	 decisão	 de	 compra	 e	 aumenta	 a	 confiança	 do	

consumidor	na	mesma	e	pode	considerar-se	que	a	maior	fonte	de	valor	para	uma	marca	

é	a	sua	reputação,	a	lealdade,	a	qualidade	percebida	e	a	propriedade	legal	(Sousa,	2015).	

A	personalidade	da	marca	cria	uma	sensação	de	conforto	nos	consumidores	que	se	

identificam	 com	 a	marca,	 ou	 seja,	 que	 consideram	que	 os	 valores	 da	marca	 encaixam	

com	os	 seus	próprios	 valores	 e,	 portanto,	 serve	 como	um	meio	para	os	 consumidores	

expressarem	a	sua	própria	identidade	(Khan,	Misra,	&	Singh,	2013;	Park	&	John,	2010;	

Yao	 et	 al.,	 2015).	 Segundo	 Albert	 et	 al.,	 os	 consumidores	 escolhem	 produtos	 não	 só	

baseando-se	 nas	 suas	 características	 utilitárias,	 mas	 também	 nos	 seus	 benefícios	

simbólicos	 (Albert	 et	 al.,	 2013);	 os	 consumidores	 constroem-se	 e	 apresentam-se	 aos	

outros	em	torno	de	marcas	(Albert	et	al.,	2013).	As	marcas	têm	a	capacidade	de	refletir	

facetas	 da	 identidade	 do	 consumidor	 e	 exprimir	 aspetos	 significantes	 do	 seu	 ser	 (S.	

Fournier,	 1998).	 Quando	 a	 personalidade	 da	 marca	 corresponde	 à	 personalidade	 do	

consumidor,	o	consumidor	fica	conectado	à	marca,	porque	esta	representa	quem	ele/a	

acredita	ser	(Yao	et	al.,	2015).	As	marcas	podem	enriquecer	o	seu	self	(“eu”)	servindo	de	

âncora	 e	 representação	 simbólica	 do	 passado	 do	 consumidor.	 Marcas	 com	 esta	

capacidade	evocam	o	sentido	de	origem,	passado	e	história	do	consumidor,	fornecendo-

lhe	uma	base	para	aquilo	que	ele	é	no	presente	e	uma	moldura	para	o	que	ele	pretende	
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vir	 a	 ser	 no	 futuro.	 Marcas	 assim	 conferem	 um	 sentido	 de	 segurança	 e	 conforto	 aos	

consumidores	(Whan	Park,	MacInnis,	&	Priester,	2006).	

Maehle,	Otnes	e	Supphellen	(2011)	descobriram	que	as	marcas	consideradas	fortes	

em	certas	dimensões	específicas	da	personalidade	têm	características	relacionadas	com	

coisas	para	além	dos	produtos:	marcas	sinceras	são	associadas	a	marcas	familiares	e	de	

alta	moral,	marcas	empolgantes	estão	relacionadas	a	ocasiões	especiais	e	emocionantes.	

Em	 certos	 momentos,	 as	 marcas	 competentes	 são,	 na	 sua	 maioria,	 percebidas	 como	

tendo	qualidade	 e	 perícia;	marcas	 sofisticadas	 são	 geralmente	de	natureza	 feminina	 e	

marcas	 robustas	 são	 masculinas.	 A	 personalidade	 do	 consumidor	 também	 afeta	 a	

perceção	da	personalidade	da	marca	(Dikcius,	Seimiene,	&	Zaliene,	2013).	

Os	 resultados	 de	 um	 estudo,	 levado	 a	 cabo	 por	 Aaker	 (1997),	 que	 examinava	 a	

evolução	das	relações	entre	consumidor	e	marca	mostram	que	as	relações	com	marcas	

com	uma	personalidade	sincera	vão	aprofundando-se	ao	longo	do	tempo,	enquanto	que	

as	relações	com	marcas	com	uma	personalidade	excitante	estagnam	ou	esvanecem.	No	

entanto,	em	períodos	de	transgressão,	os	relacionamentos	com	marcas	sinceras	perdem	

intensidade,	 enquanto	 relacionamentos	 com	 marcas	 empolgantes	 mostram	 sinais	 de	

revigoramento;	 essas	 duas	 personalidades	 da	 marca	 (sincera	 vs	 empolgante)	 fazem	

parte	do	construto	de	personalidade	da	marca	multidimensional	proposto	por	Aaker	(J.	

L.	Aaker,	1997;	Smit,	Bronner,	&	Tolboom,	2007).		

A	 perceção	 da	 personalidade	 da	 marca	 na	 mente	 do	 consumidor	 pode	 ser	

alterada	por	qualquer	experiência	direta	ou	indireta	que	os	consumidores	tenham	com	a	

marca	(David	A.	Aaker,	1992a).	Endossantes	da	marca,	funcionários	da	empresa	ou	CEO	

e	usuários	da	marca	afetam	a	perceção	da	personalidade	da	marca	diretamente	(Pringle	

&	Binet,	2005a).	

Todos	 os	 elementos	 da	 marca	 que	 ajudam	 a	 mesma	 a	 diferenciar-se	 da	

concorrência	 e	 a	 identificá-la	 em	múltiplos	 ambientes	 (Keller,	 2008)	 têm	 um	 impacto	

direto	na	perceção	da	personalidade	da	marca.	

Nas	sociedades	de	consumo	contemporâneas,	as	pessoas	muitas	vezes	compram	

produtos	 não	 só	 pelas	 suas	 funcionalidades,	mas	 também	pelo	 que	 simbolizam	 (Belk,	

1988;	Levy,	1959;	Thomson,	MacInnis,	&	Park,	2005).	Além	disso,	como	as	pessoas	estão	

constantemente	empenhadas	na	construção	da	sua	identidade,	as	qualidades	simbólicas	

dos	produtos	são,	muitas	vezes,	a	principal	razão	para	a	sua	compra.	
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	Ademais,	 como	 acontece	 com	 os	 traços	 de	 personalidade	 associados	 a	 um	

indivíduo,	 os	 traços	 associados	 a	 marcas	 tendem	 a	 ser	 relativamente	 duradouros	 e	

distintos	(J.	L.	Aaker,	1997;	Wee,	2004).	

	Antropomorfizar	 objetos	 não-humanos,	 e	 uma	 marca	 em	 particular,	 é	 uma	

tendência	natural	para	as	pessoas,	porque	elas	tentam	explicar	os	objetos	de	acordo	com	

as	 suas	 próprias	 experiências	 e	 conceções	 (Maehle	 et	 al.,	 2011).	 Esse	 tipo	 de	

pensamento	está	“enraizado”	no	comportamento	humano	no	que	diz	respeito	a	modos	

de	comparar	e	comunicar	objetos	inanimados	(Maehle	et	al.,	2011).	

Em	 primeiro	 lugar,	 a	 antropomorfização	 torna	 os	 objetos	 não-humanos	 mais	

humanos	e,	portanto,	mais	familiares.	Em	segundo	lugar,	as	pessoas	ganham	conforto	e	

tranquilidade	 quando	 interagem	 com	 objetos	 que	 antropomorfizam.	 Finalmente,	 ao	

atribuir	características	humanas	a	objetos,	a	incerteza	que	as	pessoas	sentem	em	relação	

aos	mesmos	diminui	neste	mundo	complexo	e	ambíguo	(Maehle	et	al.,	2011).	

Especificamente,	 pesquisas	 demonstram	 que	 os	 consumidores	 usam	 produtos	

como	uma	espécie	de	linguagem	em	grupos	sociais	(Lannon	&	Cooper,	1983);	assim,	as	

marcas	podem	 servir	 como	 canais	 que	 comunicam	as	 identidades,	 status	 e	 aspirações	

dos	consumidores	(Maehle	et	al.,	2011).	

O	 modelo	 de	 Aaker	 foi	 confirmado	 por	 análises	 fatoriais	 exploratórias	 e	

confirmatórias,	bem	como	por	replicações	(J.	L.	Aaker,	1997).	

A	 personalidade	 da	 marca	 é	 percebida	 como	 a	 informação	 mais	 vista	 pelos	

consumidores	 (De	 Chernatony,	 2010),	 ela	 é	 a	 base	 para	 a	 consciencialização	 e	

comunicação	 da	marca	 (Keller,	 Heckler,	 &	Houston,	 1998);	 pode	 ajudar	 a	 aumentar	 a	

notoriedade	da	marca	e	criar	uma	imagem	de	marca	desejada	para	um	novo	produto.	A	

personalidade	 da	 marca	 é	 construída	 pela	 manipulação	 do	 nome	 da	 marca	 e	 outros	

recursos,	como	símbolos,	sinais,	 logotipos,	música,	 tipo	de	endossante,	 imagens,	 layout	

ou	uso	de	provocação	e	humor	(Wee,	2004).	

É	 fulcral	 refletir	 sobre	 o	 tópico	 “relação	 marca-consumidor”	 porque	 este	 tem	

várias	 vantagens	 como	 a	 redução	 de	 custos	 em	 ações	 de	marketing,	 acesso	 facilitado,	

angariação	 de	 novos	 consumidores,	 retenção	 de	 consumidores,	 brand	 equity	 –	 valor	

atribuído	a	um	produto/serviço/marca	–	e	mais	lucros	(Blackston,	2000;	Dowling,	2002;	

Reichheld,	 1996;	Winer,	 2001).	 Segundo	 Smit,	 Bronner	 e	 Tolboom,	 relações	 implicam	

interdependência	 e	 interdependência	 significa	 que	 há	 uma	 troca	 recíproca	 entre	 os	

participantes	na	relação	(Smit	et	al.,	2007).	Vários	tipos	de	relação	poderão	desenvolver-
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se	 em	 várias	 dimensões	 e	 formas,	mas	 todas	 providenciam	 benefícios	 para	 ambas	 as	

partes	e	vontade	de	continuar	na	relação	(Smit	et	al.,	2007).	

Os	consumidores	podem	desenvolver	relações	próximas	à	marca	como	“paixão”,	

“conexões	nostálgicas”	e	“sentido	de	comunidade”	(Belaid	&	Behi,	2011).		

Com	o	passar	do	 tempo,	as	 concetualizações	da	 força	do	 relacionamento	com	a	

marca	passaram	de	predisposições	atitudinais	gerais,	incluindo	lealdade	e	compromisso,	

para	noções	mais	 refinadas	que	qualificam	o	vínculo	de	 relacionamento.	No	centro	do	

conceito	está	a	construção	do	apego	à	marca:	a	 força	da	conexão	entre	uma	marca	e	o	

autoconceito	do	consumidor.	Um	aspeto	fundamental	de	qualquer	pesquisa	relacionada	

com	o	apego	à	marca	é	que	o	self	está	sempre	implicado:	os	relacionamentos	são	mais	

fortes	quando	a	marca	contribui	para	ou	reflete	a	personalidade	do	consumidor	(Alvarez	

&	Fournier,	2016).	

Pesquisas	 recentes	 revelam	 que	 relacionamentos	 fortes	 com	 marcas	 têm,	

também,	 desvantagens	 (Alvarez	 &	 Fournier,	 2016).	 Relacionamentos	 mais	 fortes	

também	levam	os	consumidores	sentirem-se	 traídos	quando	a	marca	 falha,	resultando	

em	comportamento	como	a	vingança,	evitamento	e	necessidade	de	perdão.	O	fim	de	um	

relacionamento	 com	 a	 marca,	 quando	 a	 relação	 é	 forte,	 pode	 desencadear	

comportamentos	 disfuncionais,	 incluindo	 os	 comentários	 “word-of-mouth”	

depreciativos,	roubo	e	vandalismo	(Alvarez	&	Fournier,	2016).	

O	 estabelecimento	 de	 uma	 relação	 de	 marca	 pressupõe	 que	 o	 consumidor	

personifique	 uma	 marca	 para	 que	 ela	 possa	 ser	 tratada	 como	 um	 "outro"	 ativo.	 Os	

consumidores	tratam	a	marca	como	um	outro	ativo	quando	se	preocupam	com	quanto	a	

marca	gosta	deles,	por	exemplo,	e	retribuem	o	gosto	pela	marca	com	compras	(Alvarez	

&	Fournier,	2016).	

Segundo	 alguns	 autores,	 a	 variável	 “auto-consistência”	 tem	um	grande	 impacto	

positivo	 na	 intenção	 de	 compra	 do	 consumidor,	 na	 satisfação	 e	 na	 lealdade	 à	 marca	

(Freling	 &	 Forbes,	 2005;	 Sirgy,	 Grewald,	 &	 Mangleburg,	 2000).	 Auto-consistência,	

consiste	 em	 fazer	 corresponder	 as	 identidades	 do	 consumidor	 e	 da	 marca	 (Rojas-

Méndez,	Papadopoulos,	&	Alwan,	2015;	Yao	et	al.,	2015).	Quando	há	auto-consistência,	

os	consumidores	tendem	a	confiar	mais	na	marca	e,	por	conseguinte,	tendem	a	ser	mais	

leais	e	a	sentir-se	mais	apegados	à	marca.		
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2.3 Comportamento	do	consumidor	

	

Os	comportamentos	de	consumidor	–	que	podem	ser	definidos	como	os	processos	

envolvidos	na	tomada	de	decisão	de	compra	e	uso	de	um	determinado	produto,	serviço,	

ideia	 e/ou	 experiência	 para	 satisfazer	 desejos	 e/ou	 necessidades	 (Grisaffe	 &	 Nguyen,	

2011)	 –	 são	muito	 influenciados	 pelas	 ações	 da	marca.	 É	 imperativo	 que	 uma	marca	

perceba	as	necessidades	do	seu	consumidor	para	as	poder	satisfazer.	

2.3.1 Confiança	

	

Confiança	 é,	 também,	 uma	 variável	 relevante	 no	 construto	 ‘marca’.	 Confiança	 na	

marca	 está	 relacionada	 à	 confiabilidade	 percebida	 das	 informações	 sobre	 a	 marca,	 o	

desempenho	da	marca	e	 a	 sua	aptidão	para	 satisfazer	as	necessidades	do	 consumidor	

(Belaid	&	Behi,	2011).	

Define-se	 a	 confiança	 na	marca	 como	 a	 disposição	 do	 consumidor	 de	 confiar	 na	

capacidade	da	marca	de	desempenhar	a	sua	função	declarada	(Moorman,	Deshpande,	&	

Zaltman,	1993).	Especificamente,	a	confiança	reduz	a	incerteza	num	ambiente	em	que	os	

consumidores	se	sentem	vulneráveis.	

Paralelamente,	 Doney	 e	 Cannon	 (1997)	 salientam	 que	 a	 confiança	 envolve	 uma	

inferência	 a	 respeito	 da	 benevolência	 da	 empresa	 para	 agir	 no	 melhor	 interesse	 do	

cliente	 com	 base	 em	 metas	 e	 valores	 compartilhados.	 Assim,	 as	 crenças	 sobre	

confiabilidade,	 segurança	 e	 honestidade	 são	 aspetos	 importantes	 da	 confiança	 que	 as	

pessoas	incorporam	na	sua	operacionalização	da	confiança.	

A	confiança	na	marca	leva	à	lealdade	ou	compromisso	para	com	a	marca,	porque	a	

confiança	cria	relações	de	troca	que	são	altamente	valorizadas	(Chaudhuri	&	Holbrook,	

2003).	De	facto,	o	compromisso	foi	definido	como	"um	desejo	duradouro	de	manter	um	

relacionamento	 valioso"	 (Moorman	 et	 al.,	 1993).	 Assim,	 a	 lealdade	 ou	 o	

comprometimento	são	subjacentes	ao	processo	contínuo	de	manter	um	relacionamento	

valioso	e	importante	que	foi	criado	pela	confiança.	

	

	



 10 

2.3.2 Afetividade		

	

A	 afetividade	 ou	 attachment	 tem	 sido	 foco	 de	 atenção	 nos	 últimos	 anos.	 Brand	

attachment	 (o	 apego	 à	 marca)	 é	 definido,	 por	 Belaid	 e	 Behi	 (2011),	 como	 algo	 que	

requer	 apropriação	 psicológica	 e	 vai	 para	 além	 da	 posse	 do	 objeto.	 Envolve	 auto-

extensão	e	uma	história	pessoal	entre	o	consumidor	e	a	marca	(Belaid	&	Behi,	2011;	S.	

Fournier,	1998).	

O	attachment	denota	um	estado	mental	em	que	há	um	vínculo	cognitivo	e	afetivo	

entre	a	marca	e	o	consumidor,	de	tal	forma	que	a	marca	é	vista	como	uma	extensão	do	

self	(Whan	Park	et	al.,	2006).	Um	consumidor	apega-se	a	um	objeto	quando	este	último	é	

incluído	como	parte	do	“auto-conceito”	(self-concept)	do	consumidor	–	auto-conceito	é,	

segundo	Greenwald	e	Pratkanis,	o	conjunto	de	características,	traços	e	associações	que	

representam	 um	 indivíduo	 (Greenwald	 &	 Pratkins,	 1984).	 Belk	 (1988),	 por	 exemplo,	

sugere	que	os	auto-conceitos	dos	consumidores	estendem-se	a	bens	materiais,	pessoas,	

lugares,	experiências,	ideias,	crenças.		

Consumidores	 apegados	 à	 marca	 desenvolvem	 comportamentos	 de	 lealdade	 e	

compromisso;	 estabelecer	 relações	 fortes	 com	 os	 consumidores	 é,	 portanto,	 um	meio	

importante	de	garantir	compras	repetidas	de	consumidores	(Grisaffe	&	Nguyen,	2011).	

Apego	emocional	é	um	determinante	significativo	no	comportamento	de	lealdade.	

Yao,	Chen	e	Xu	(2015),	por	exemplo,	defendem	que	os	consumidores	que	se	sintam	

apegados	a	uma	marca	estão	dispostos	a	pagar	um	preço	premium	e	são	leais	à	marca.	

2.3.3 Lealdade	

	

Lealdade	à	marca	é	definida	por	Jacoby	(1971)	e	Jacoby	e	Kyner	(1973)	como	um	

“comportamento	de	 compra	 efetivo	de	uma	determinada	marca,	 repetido	 ao	 longo	do	

tempo	e	reforçado	por	um	forte	compromisso	com	a	marca”.	A	 lealdade	à	marca	é	um	

pré-requisito	para	a	competitividade	e	lucratividade	de	uma	empresa	(J.	L.	Aaker,	1997).	

Toda	a	empresa	deseja	ter	os	consumidores	altamente	fidelizados	à(s)	sua(s)	marca(s).	

O	 desenvolvimento	 e	 a	 manutenção	 da	 fidelidade	 à	 marca	 do	 consumidor	 são	

colocados	no	centro	dos	planos	de	marketing	das	empresas,	especialmente	em	face	de	
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mercados	 altamente	 competitivos,	 com	 crescente	 imprevisibilidade	 e	 redução	 da	

diferenciação	do	produto	(Susan	Fournier	&	Yao,	1997).	

Nesse	 sentido,	 Aaker	 (1992)	 discutiu	 o	 papel	 da	 lealdade	 no	 processo	 de	brand	

equity	e	observou	especificamente	que	a	 fidelidade	à	marca	 leva	a	certas	vantagens	de	

marketing,	 como	 custos	 reduzidos	 de	 marketing,	 mais	 novos	 clientes	 e	 maior	

alavancagem	 comercial.	 Além	disso,	Dick	 e	Basu	 (1994)	 sugerem	outras	 vantagens	de	

marketing	 relacionadas	 à	 lealdade,	 como	word-of-mouth	 favorável	 e	maior	 resistência	

entre	os	consumidores	fiéis	às	estratégias	competitivas.	

A	 fidelidade	 à	marca	 resulta	 duma	preferência	 do	 consumidor	 em	 comprar	 uma	

única	marca	numa	classe	de	produto.	É	resultado	da	qualidade	percebida	da	marca	e	não	

do	seu	preço	(Chaudhuri,	1999).	A	lealdade	à	marca	pode	ser	indicada	por	atitudes		face	

à	marca	(Jacoby	&	Kyner,	1973),	sendo	concetualmente	distinta	de	atitudes	ou	hábitos.	É	

amplamente	aceite	que	a	lealdade	é	uma	das	formas	pelas	quais	o	consumidor	expressa	

a	sua	satisfação	com	o	desempenho	do	produto	ou	serviço	recebido	(Bloemer	&	Kasper,	

1995).	

2.3.4 Compromisso	

 

Compromisso	com	a	marca	é	definido	como	a	vontade	que	o	consumidor	 tem	de	

manter	 uma	 relação	 duradoura	 com	 a	 marca	 (Belaid	 &	 Behi,	 2011;	 Morgan	 &	 Hunt,	

1994).	Há	dois	tipos	de	compromisso:	compromisso	calculado	–	que	expressa	a	extensão	

com	que	os	consumidores	mantêm	um	compromisso	de	compra	consistente,	desde	que	

os	benefícios	associados	à	marca	excedam	os	custos	de	mudar	para	outra	marca	(Belaid	

&	Behi,	2011)	–	e	o	compromisso	afetivo	que	se	refere	à	devoção	do	consumidor	e	à	sua	

identificação	com	a	marca	sem	ter	em	conta	a	perspetiva	material.	

2.3.5 Satisfação	

	

A	 satisfação	 do	 consumidor	 é	 um	 tipo	 de	 reação	 psicológica	 e	 julgamento	 do	

consumidor	sobre	as	características	de	um	produto	ou	serviço.	De	acordo	com	o	modelo	

americano	de	satisfação	do	consumidor	(American	Consumer	Satisfaction	Model	–	ACSI),	

a	 qualidade	 do	 produto	 percebida	 e	 a	 expectativa	 do	 consumidor	 influenciam	 o	 valor	
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percebido	que,	por	sua	vez,	influencia	a	satisfação	do	cliente	(He,	Zhang,	&	Yin,	2018).	A	

satisfação	pode	ser,	ainda,	definida	como	uma	resposta	afetiva,	de	intensidade	variável,	

direcionada	a	aspetos	focais	de	aquisição	e/ou	consumo	de	produtos	(Tsiotsou,	2006).		

A	satisfação	é	tida	como	um	dos	construtos	mais	importantes	e	um	dos	principais	

objetivos	 do	 marketing	 (Tsiotsou,	 2006).	 Funciona	 como	 um	 bom	 preditor	 do	

comportamento	de	compra.	

2.3.6 Perceção	de	qualidade	

	

A	 qualidade	 percebida	 é	 definida	 como	 o	 julgamento	 do	 consumidor	 acerca	 da	

excelência	ou	superioridade	geral	de	um	produto;	este	construto	resulta	da	comparação	

das	 expectativas	 do	 consumidor	 com	 o	 desempenho	 real	 de	 uma	 marca	 ou	 produto	

(Calvo-Porral	&	Lévy-Mangin,	2017).	A	qualidade	percebida	do	produto	atua	como	um	

mediador	 entre	 características	 extrínsecas	 e	 o	 valor	 percebido	 pelo	 consumidor;	 o	

preço,	 por	 exemplo,	 é	 apontado	 como	 uma	 das	 características	 extrínsecas	 mais	

importantes	na	qualidade	do	produto	(Tsiotsou,	2006).		

Note-se	 que	 qualidade	 percebida	 e	 qualidade	 objetiva	 são	 dois	 conceitos	

diferentes.	A	qualidade	objetiva	refere-se,	por	sua	vez,	à	excelência	 técnica	real	de	um	

produto,	que	pode	ser	medida	e	verificada	(Monroe	&	Krishman,	1985).	

2.4 Branding	e	comunicação		

	

Vários	 investigadores	 da	 área	 do	 marketing	 relacional	 concordam	 que	 a	

comunicação	 é	 um	 aspeto	 fundamental	 no	 desenvolvimento	 de	 relações	 com	 o	

consumidor.	A	comunicação	é	a	quinta-essência	na	coordenação	de	comportamentos	em	

qualquer	ambiente	organizacional	e	as	relações	de	marketing	não	são	exceção	(Houman	

Andersen,	2001).		

No	marketing	relacional,	a	comunicação	desempenha	um	papel	central	no	fornecimento	

de	 uma	 compreensão	 das	 intenções	 e	 capacidades	 da	marca,	 formando	 a	 base	 para	 o	

desenvolvimento	 de	 relacionamentos.	 A	 comunicação	 é	 um	 pré-requisito	 para	 a	

existência	de	confiança	(Houman	Andersen,	2001).	
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No	marketing	relacional,	a	comunicação	–	no	sentido	lato	–	não	serve	apenas	para	

“persuadir”	 o	 consumidor,	 mas	 cumpre	 outras	 funções	 como	 informar,	 auscultar	 e	

responder,	 e	 isto	 requer	 interação	 e	 formas	 de	 comunicação	 bidirecional	 (Houman	

Andersen,	2001).	

Comunicação	forte	e	distinta	pode	contribuir	para	o	aumento	do	nível	de	atenção	

do	consumidor	em	relação	à	marca,	o	que,	por	sua	vez,	cria	associações	de	marcas	mais	

fortes	e	favoráveis	(Rutter,	Chalvatzis,	Roper,	&	Lettice,	2018).		

2.4.1 Imagem	da	marca	

	

A	imagem	de	uma	marca	é	um	conjunto	de	associações	presentes	na	memória	do	

consumidor	relativamente	à	mesma,	e	que	têm	a	ver	com	o	significado	que	esta	tem	para	

ele	(Keller,	1993).	

Quando	 se	 fala	 de	 imagem	 de	marca,	 há	 três	 tipos	 de	 associações	 que	 lhe	 dão	

origem:	atitudes,	atributos	e	benefícios:	as	primeiras	correspondem	ao	comportamento	

do	consumidor	face	à	avaliação	que	ele	faz	da	marca;	por	sua	vez,	os	atributos	têm	a	ver	

com	 as	 características	 descritivas	 de	 um	produto/serviço;	 e,	 por	 último,	 os	 benefícios	

dizem	respeito	ao	valor	que	os	consumidores	conferem	aos	atributos,	ou	seja,	aquilo	que	

acham	que	podem	ganhar	com	o	produto/serviço	(Sousa	&	Vasconcelos,	2018).	Segundo	

Sousa	e	Vasconcelos	(2018),	 “a	 imagem	representa	uma	 forte	 influência	na	escolha	do	

consumidor”.	

Numa	 perspetiva	 de	 identidade	 visual	 da	 marca,	 o	 logotipo	 é	 um	 elemento	

importante	na	mesma	(Kohli,	Suri,	&	Thakor,	2002;	Seimiene	&	Kamarauskaite,	2014).	

Uma	 série	 de	 estudos	 comprovou	 a	 importância	 do	 design	 gráfico	 do	 logotipo	 no	

reconhecimento	 da	 marca	 (Henderson	 &	 Cote,	 1998;	 Janiszewski	 &	 Meyvi,	 2001).	 O	

design	 do	 logotipo	 também	 influencia	 a	 perceção	 dos	 consumidores	 no	 que	 toca	 à	

personalidade	 da	 marca	 (Grohmann,	 2008;	 Seimiene	 &	 Kamarauskaite,	 2014).	 Um	

estudo	 feito	por	Grohmann	(2008)	revelou	a	relação	entre	as	características	do	design	

do	 logotipo	 e	 as	 dimensões	 da	 personalidade	 da	 marca.	 Por	 exemplo,	 a	 marca	 é	

percebida	 como	 mais	 sincera	 quando	 o	 seu	 logotipo	 é	 altamente	 natural,	 elaborado,	

redondo	e	coerente.	

As	 cores	 da	 marca	 são	 outro	 fator	 que	 afeta	 a	 perceção	 da	 personalidade	 da	

marca	e	são	essenciais	para	a	marca	e	para	a	sua	personalidade.	O	significado	das	cores	
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foi	 extensivamente	 analisado	nos	últimos	anos	 (Bottomley	&	Doyle,	 2006;	 Seimiene	&	

Kamarauskaite,	2014).	Estudos	revelaram	que	a	cor	preta	está	relacionada	com	preços	

elevados	 e	 poder,	 cor	 azul	 com	 dependência	 e	 confiança,	 alta	 qualidade	 e	 amor	 são	

vistos	na	cor	vermelha	e	felicidade	no	amarelo.	Muitas	marcas	estão	associadas	a	várias	

cores,	 comunicando	 aos	 consumidores	 mais	 que	 um	 significado	 (Bottomley	 &	 Doyle,	

2006).	 O	 estudo	 de	 Aaker,	 Benet-Martinez	 e	 Garolera	 (J.	 L.	 Aaker,	 Benet-Martinez,	 &	

Garolera,	 2001)	 procurou	 estabelecer	 a	 relação	 entre	 cores	 e	 dimensões	 de	

personalidade	 de	 marca:	 azul	 e	 vermelho	 estão	 na	 dimensão	 de	 competência;	 verde	

mostra	 sinceridade	 e	 cordialidade;	 rosa,	 amarelo	 e	 roxo	 significam	 energia	 e	

representam	 a	 dimensão	 da	 excitação.	 No	 entanto,	 as	 dimensões	 de	 sofisticação	 e	

robustez	não	estavam	tão	claramente	relacionadas	com	as	cores.	

A	 imagem	 passada	 com	 a	 embalagem	 dos	 produtos	 da	marca	 tem	muito	 a	 ver	

com	 cores,	mas	 há	mais	 elementos	 que	 transferem	 a	 personalidade	 da	marca	 para	 os	

consumidores.	 Segundo	Ampuero	e	Vila	 (2006),	 se	um	produto	é	de	 classe	alta	 e	 com	

preço	 elevado,	 as	 cores	 da	 embalagem	 devem	 ser	 frias	 e	 escuras;	 a	 situação	 oposta	

acontece	com	os	consumidores	sensíveis	ao	preço	-	as	cores	da	embalagem	devem	ser	

leves,	 principalmente	 brancas.	 Além	 disso,	 as	 letras	 e	 palavras	 da	 embalagem	 nos	

produtos	de	 classe	 alta	 devem	estar	 em	 “negrito”	 e	 grandes.	 Embalagens	de	produtos	

direcionados	para	 a	 classe	média	 usam	 linhas	 retas	 e	 horizontais	 e	 formas	 circulares;	

pelo	 contrário,	 linhas	 verticais	 e	 quadrados	 são	 usados	 para	 produtos	 com	 preços	

elevados.	

2.4.2 Pessoas	como	portadoras	da	identidade	da	marca	

	

As	 pessoas	 são	 mais	 um	 fator	 que	 influencia	 a	 perceção	 da	 personalidade	 da	

marca	 (Levy,	 1959;	 Seimiene	 &	 Kamarauskaite,	 2014).	 Deve	 notar-se	 que	 “pessoas”	

refere-se	 tanto	 a	 consumidores	 da	 marca	 como	 a	 funcionários	 da	 empresa.	 Os	

funcionários	 influenciam	especialmente	 a	 perceção	dos	 consumidores	nas	marcas	que	

fornecem	serviços	(Harris	&	Fleming,	2005;	Seimiene	&	Kamarauskaite,	2014).	

Por	exemplo,	os	 funcionários	das	companhias	aéreas,	que	usam	uniformes	mais	

elegantes	do	que	os	 funcionários	de	outras	congéneres,	 transparecem	uma	 imagem	de	

marca	também	mais	elegante.	A	personalidade	de	marca	da	empresa	pode	ser	entendida	

de	 várias	 maneiras,	 por	 exemplo,	 de	 acordo	 com	 a	 idade	 dos	 funcionários	 (Davies	 &	
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Chun,	2012).	Se	a	empresa	aposta	em	funcionários	 jovens,	a	personalidade	da	marca	é	

percebida	como	jovem,	adaptável,	de	mente	aberta;	quanto	mais	velha	é	a	idade	média	

dos	 funcionários,	mais	competente	a	marca	corporativa	parece,	mas	é	percebida	como	

menos	adaptável	às	mudanças.	

2.4.3 Ações	de	comunicação	da	marca	

	

Como	foi	dito	anteriormente,	a	comunicação	da	marca	influencia	indiretamente	a	

perceção	da	personalidade	da	marca,	no	entanto,	um	dos	elementos	do	marketing	mix	–	

a	publicidade	-	é	uma	das	maneiras	mais	eficazes	de	se	comunicar	com	o	consumidor	e	

de	se	expressar	a	personalidade	da	marca	(Kotler	&	Keller,	2012).	A	personalidade	da	

marca	é	construída	e	 trabalhada	em	todos	os	anúncios.	Os	 traços	da	personalidade	da	

marca,	 patentes	 nas	 ações	 de	 comunicação	 da	 mesma,	 podem	 ser	 usadas	 como	 um	

impulsionador	 central	 de	 melhoria	 da	 persuasão	 (Rutter	 et	 al.,	 2018).	 Muitas	

ferramentas	usadas	em	publicidade	(de	cores	e	palavras	a	símbolos	e	pessoas)	afetam	a	

perceção	 da	 personalidade	 da	marca	 (Pringle	 &	 Binet,	 2005b).	 Uma	 das	 formas	mais	

eficazes	 de	 influenciar	 os	 consumidores	 com	 propaganda	 é	 usar	 endossantes	 de	

celebridades	nela.	

Categorias	 como	 comida	 e	 bebida,	 álcool	 e	 aparência	 pessoal	 são	 mais	

frequentemente	anunciadas	com	a	ajuda	de	celebridades;	além	disso,	os	jovens	são	em	

geral	mais	influenciados	por	celebridades.	

O	objetivo	da	comunicação	da	marca	é	expor	o	público	a	uma	marca,	em	que	o	

efeito	 pode	 ser	maximizado	 em	 termos	 de	maior	 conscientização	 e	maior	 recordação,	

para	que	o	cliente	compre	a	marca	com	a	maior	recordação	e	satisfazer	o	cliente	ao	nível	

ótimo.	Qualquer	exposição	à	comunicação	da	marca	afeta	a	resposta	do	consumidor,	que	

pode	ser	medida	pela	análise	de	variáveis	como	reconhecimento	da	marca,	em	termos	

de	recordação	e	 reconhecimento,	 favorabilidade,	 força	e	exclusividade	das	associações	

de	marca	na	memória	do	consumidor	(Zehir	et	al.,	2011).	A	comunicação	da	marca	é	o	

principal	elemento	integrador	na	gestão	da	relação	da	marca	com	clientes,	funcionários,	

fornecedores,	membros	do	canal,	meios	de	 comunicação	 social,	 órgãos	 reguladores	do	

governo	 e	 comunidade.	 A	 comunicação	 da	marca	 deve	 ter	 como	 objetivo	 aumentar	 a	

lealdade	à	marca,	 tornando	o	consumidor	mais	apegado	à	marca,	a	 fim	de	 fortalecer	a	

relação	 marca-consumidor	 ao	 longo	 do	 tempo	 (Zehir	 et	 al.,	 2011).	 Rutter	 et.	 al	
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argumenta	 que	 a	 consistência	 da	 marca	 é	 parte	 integrante	 das	 campanhas	 de	

comunicação	 da	 marca	 e	 que	 as	 comunicações	 da	 marca	 devem	 ser	 consistentes,	

independentemente	dos	meios	escolhidos	para	a	distribuição	das	mesmas	(2018).	Esta	

consistência	traduz-se	em	níveis	mais	altos	de	desempenho,	como	por	exemplo	no	brand	

equity	(Rutter	et	al.,	2018).	

Definidas	como	"a	avaliação	geral,	boa	ou	má,	do	consumidor	sobre	uma	marca”	

(Zehir	et	al.,	2011),	as	atitudes	da	marca	encapsulam	o	significado	que	os	consumidores	

atribuem	às	marcas,	o	que	por	sua	vez	afeta	seu	comportamento	de	compra	(Zehir	et	al.,	

2011).	 Atitudes	 positivas	 perante	 a	marca,	 como	 confiança	 e	 fidelidade	 à	mesma,	 são	

vitais	para	o	 sucesso	a	 longo	prazo	e	para	a	 sustentabilidade	das	marcas	 (Zehir	 et	 al.,	

2011).	Como	tal,	os	comerciantes	astutos	empregam	um	esforço	considerável	na	criação	

e	 manutenção	 de	 atitudes	 positivas	 em	 relação	 às	 suas	 marcas	 e	 isso	 é	 geralmente	

alcançado	 através	 das	 ações	 de	 comunicação	 da	marca.	 A	 comunicação	 da	marca	 tem	

desempenhado	consistentemente	um	papel	importante	na	criação	de	atitudes	positivas	

face	à	marca	(Zehir	et	al.,	2011).	A	capacidade	das	marcas	de	evocar	sentimentos	como	

confiança	 e	 afins	 (Zehir	 et	 al.,	 2011),	 indica	 que	 os	 nomes	 de	 marca	 não	 devem	 ser	

negligenciados	 como	 uma	 via	 válida	 e	 útil	 de	 comunicação	 na	 criação	 de	 atitudes	 de	

marca	(Zehir	et	al.,	2011).	

2.4.4 Branding	

	

Branding	é	projetar	e	gerir	marcas	para	aumentar	o	seu	valor	 líquido	(Budac	&	

Baltador,	2013)	

Como	 qualquer	 outro	 ativo,	 a	 gestão	 de	 marcas	 é	 muito	 importante	 para	 o	

sucesso	 da	 empresa	 no	 mercado.	 Segundo	 Budac	 e	 Baltador	 (2013)	 "se	 lançada	 e	

suportada	de	forma	eficaz,	a	marca	é	um	grande	recurso	corporativo	-	às	vezes,	o	ativo	

financeiro	mais	valioso	de	uma	organização.	A	marca,	tal	com	as	finanças,	investimentos,	

recursos	humanos,	pesquisa	e	desenvolvimento,	marketing,	tecnologia	da	informação	e	

outros	 recursos	 corporativos,	 precisa	 de	 autoridade,	 regras,	 financiamento	 adequado,	

compromisso	e	gestão.	Se	assim	for	apoiado,	o	recurso	de	marca	será	tão	eficaz	quanto	

qualquer	outro	recurso,	caso	contrário,	o	recurso	estará	esgotado".	

O	 design,	 o	 lançamento	 e	 a	 gestão	 da	 marca	 envolvem	 recursos	 humanos	 e	

financeiros	(Budac	&	Baltador,	2013).	
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O	 branding	 envolve	 um	 processo	 bem	 organizado,	 com	 etapas	 claras,	 cuja	

complexidade	varia	apenas	por	razões	relacionadas	com	o	tamanho	da	organização	que	

inicia	um	projeto	desse	tipo	(Budac	&	Baltador,	2013).	

David	 Aaker	 (2010)	 define	 a	 marca	 como	 "um	 nome	 ou	 símbolo	 distintivo	

destinado	 a	 identificar	 os	 bens	 como	 pertencentes	 a	 um	 determinado	 produtor	 e	 a	

diferenciá-los	da	concorrência.".	

Quando	a	construção	das	marcas	está	desgastada,	a	lealdade	diminui	e	os	preços	

tornam-se	a	prioridade	(Budac	&	Baltador,	2013).	

Brand	equity	(valor	da	marca)	é	considerado	pelos	autores	um	conjunto	de	ativos	

e	 passivos	 vinculados	 a	 uma	 marca,	 o	 nome	 e	 símbolo	 que	 adicionam	 algo	 ao	 valor	

fornecido	por	ela	(Budac	&	Baltador,	2013).	

Se	as	pessoas	comprarem	uma	marca,	mesmo	comparando-a	a	outros	produtos	

concorrentes	 com	 características,	 preço	 e	 comodidades	 superiores,	 haverá	 um	 valor	

substancial	da	marca	(Budac	&	Baltador,	2013).	

O	 reconhecimento	 de	 uma	 marca	 (reconhecimento	 de	 marca)	 exige	 um	 nível	

mínimo	 de	 conhecimento	 da	 marca	 (conhecimento	 da	 marca).	 O	 recall	 espontâneo	 é	

mais	difícil	do	que	o	reconhecimento	e	está	associado	a	uma	posição	de	marca	mais	forte	

(Budac	&	Baltador,	2013).	

A	 qualidade	 percebida	 é	 baseada	 em	 características	 do	 produto,	 como	 a	

confiabilidade	 e	 o	 desempenho,	 e	 é	 um	 sentimento	 intangível	 sobre	 uma	 marca.	 O	

posicionamento	 está	 intimamente	 relacionado	 a	 conceitos	 como	 a	 associação	 e	 a	

imagem	e	a	sua	competição	de	benchmark	(Budac	&	Baltador,	2013).		

As	 empresas	 orientadas	 para	 o	 custo/eficiência	 têm	 o	 cuidado	 de	melhorar	 as	

aquisições,	 o	 design	 do	 produto,	 a	 produção,	 as	 promoções	 e	 a	 logística.	 Para	muitas	

empresas,	 no	 entanto,	 o	 nome	 da	 marca	 e	 o	 que	 ela	 representa	 é	 o	 ativo	 mais	

importante,	a	vantagem	competitiva	(Budac	&	Baltador,	2013).	A	reputação	sempre	foi	

percebida	 como	 um	 fator	 importante	 nos	 negócios	 e	 a	 contabilidade	 tem	 usado,	 por	

centenas	de	anos,	o	termo	“boa	vontade”	para	designar	valor	agregado	que	não	pode	ser	

atribuído	 a	 ativos	 tangíveis	 e	 que	 é	 incluído	 como	 uma	 massa	 amorfa	 de	 ativos	

intangíveis	(Budac	&	Baltador,	2013).	
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Em	suma,	apresenta-se	na	tabela	infra	(Tabela	1)	os	conceitos	relevantes	para	o	

estudo,	explorados	ao	longo	deste	capítulo.	

	

	

Conceito	 Definição	 Fonte	

Marketing	relacional	 Combinação	de	processos	de	negócio	e	
tecnologia	que	visa	perceber	os	consumidores	
da	marca,	sob	o	ponto	de	vista	do	quem	eles	
são,	o	que	fazem	e	o	que	o	gostam.	

(Couldwell,	1998)	

Brand	attachment	 O	attachment	denota	um	estado	mental	em	que	
há	um	vínculo	cognitivo	e	afetivo	entre	a	marca	
e	o	consumidor,	de	tal	forma	que	a	marca	é	
vista	como	uma	extensão	do	self.	

(Belaid	&	Behi,	
2011)	

Marca	 Marca	é	uma	entidade	simbólica	conferida	de	
significados	emocionais,	culturais	e	históricos,	
nos	quais	o	consumidor	se	revê.	

(Belaid	&	Behi,	
2011)	

Identidade	de	marca	 Identidade	de	marca	é	um	conjunto	de	
características	humanas	e	traços	associados	
com	a	marca,	baseados	na	perceção	que	o	
consumidor	tem	dessa	marca.	

(J.	L.	Aaker,	1997;	
Yao	et	al.,	2015)	

Confiança	 A	disposição	do	consumidor	de	confiar	na	
capacidade	da	marca	de	desempenhar	a	sua	
função	declarada.	

(Moorman	et	al.,	
1993)	

Satisfação	 Tipo	de	reação	psicológica	e	julgamento	do	
consumidor	sobre	as	características	de	um	
produto	ou	serviço.	

(He	et	al.,	2018)	

Compromisso	 A	vontade	que	o	consumidor	tem	de	manter	
uma	relação	duradoura	com	a	marca.	

(Belaid	&	Behi,	2011;	
Morgan	&	Hunt,	
1994)	

Lealdade	 Comportamento	de	compra	efetivo	de	uma	
determinada	marca,	repetido	ao	longo	do	
tempo	e	reforçado	por	um	forte	compromisso	
com	a	marca.	

(Jacoby,	1971;	
Jacoby	&	Kyner,	
1973)	

Qualidade	 A	qualidade	percebida	é	definida	como	o	
julgamento	do	consumidor	acerca	da	
excelência	ou	superioridade	geral	de	um	
produto.	

(Calvo-Porral	&	
Lévy-Mangin,	2017)	

Branding	 Projetar	e	gerir	marcas	para	aumentar	o	seu	
valor	líquido.	

(Budac	&	Baltador,	
2013)	

	

Tabela	1-	Definição	dos	conceitos	
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3. CONTEXTO	DE	ESTUDO:	SUPER	BOCK	

3.1 Breve	história	da	marca	

Fundado	a	7	de	março	de	1890,	o	Grupo	Super	Bock	nasceu	da	fusão	de	7	fábricas	

de	cerveja,	originalmente,	com	o	nome	Companhia	União	Fabril	Portuense	de	Fábricas	

de	 Cerveja	 e	 Bebidas	 Refrigerantes	 (CUFP).	 Os	 primeiros	 anos	 foram	 marcados	 pelo	

crescimento	 da	 organização,	 aumento	 das	 instalações	 e	 renovação	 de	 equipamentos.	

Foram	 várias	 as	 mudanças	 sentidas	 na	 empresa,	 mudanças	 essas	 que	 moldaram	 as	

linhas	de	orientação	estratégica.		

A	marca	Super	Bock	foi	criada	em	1927	por	um	mestre	da	cerveja	alemã	na	CUFP	

com	 o	 objetivo	 de	 criar	 uma	 nova	 cerveja,	 tipo	 Bock,	 que	 estava	 a	 ganhar	

reconhecimento	na	Europa.	A	marca	é	regista	a	nove	de	novembro	do	mesmo	ano.	Em	

1970,	a	marca	finalmente	supera	a	Cristal,	na	época	líder	nacional	na	categoria	cerveja,	e	

torna-se	 a	 principal	 marca	 da	 Unicer.	 O	 primeiro	 anúncio	 de	 TV	 de	 Super	 Bock	 foi	

lançado	no	final	da	década	de	60	(“History,”	n.d.).	

Na	 década	 de	 70,	 na	 sequência	 do	 25	 de	Abril,	 ocorre	 a	 nacionalização	 do	 setor	

cervejeiro	e	a	CUFP	passa	a	ser	Unicer	–	União	Cervejeira	EP.	A	Unicer	manteve-se	no	

setor	público	até	1990,	 altura	em	que	 foi	privatizada.	A	partir	daí	 a	política	da	Unicer	

passou	 a	 ser	 mais	 centrada	 na	 preservação	 do	 património	 bem	 como	 no	 apoio	 e	

promoção	 da	 cultura	 (em	 1995	 é	 realizada	 a	 primeira	 edição	 do	 festival	 Super	 Bock	

Super	Rock)	e	do	desporto.		

No	início	do	séc.	XXI,	a	empresa	passa	a	designar-se	Unicer	-	Bebidas	de	Portugal	

S.A.	com	o	objetivo	de	alterar	o	paradigma	e	tornar-se	uma	empresa	que	atua	no	setor	

de	bebidas	e	não	só	no	setor	cervejeiro.		

A	Super	Bock	foi	líder	no	mercado	de	cervejas	em	Portugal	entre	Maio	de	2015	e	

abril	de	2016	(Oliveira	&	Girão,	2016).	

Atualmente,	 e	 desde	 2017,	 o	 grupo	 Unicer	 adotou	 a	 nomenclatura	 Super	 Bock	

Group	com	os	olhos	postos	na	 internacionalização	e	modernização	da	organização.	No	

novo	 logótipo,	o	vermelho	e	o	dourado	remetem	para	a	 imagem	tradicional	da	cerveja	

Super	 Bock	 e	 os	 símbolos	 para	 os	 descobrimentos	 como	 forma	 de	 levar	 Portugal	 e	 o	

espírito	português	mais	além	(Larguesa,	2017).	
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A	 estrutura	 acionista	 da	 empresa	 é	 formada	 por	 56%	do	 grupo	 Viacer	 (Violas,	

Arsopi	e	BPI)	e	44%	do	grupo	Carlsberg.	Com	1500	colaboradores,	a	organização	está	

presente	 de	 Norte	 a	 Sul	 do	 país	 e	 detém	 a	 maior	 quota	 de	 mercado	 em	 diferentes	

categorias.	

No	 que	 diz	 respeito	 ao	 portefólio	 de	 produtos	 a	 empresa	 conta	 com	 vários	

produtos	 e	 marcas	 divididos	 em	 6	 segmentos:	 cervejas,	 refrigerantes,	 sidras,	 águas,	

sangria	e	vinhos.	

A	principal	 concorrente	da	Super	Bock	é	 a	 Sagres,	 sendo	que	 conjugadas,	 estas	

duas	marcas	representam	90%	do	mercado	nacional	de	cerveja	e	 lutam	todos	os	anos	

para	ser	a	 líder	de	mercado,	 investindo	fortemente	em	comunicação	(Oliveira	&	Girão,	

2016).	O	foco	na	comunicação	de	cada	uma	das	marcas	é	diferente,	sendo	que	a	Super	

Bock	investe	principalmente	em	associar-se	ao	mercado	da	música	e	a	Sagres	associa-se	

essencialmente	 ao	 mundo	 do	 futebol,	 embora	 as	 duas	 estejam	 ligadas	 a	 ambos	 os	

mundos.	De	norte	a	sul	de	Portugal,	a	Super	Bock	está	presente	com	outdoors	criativos	e	

adaptados	 ao	 local.	 Além	 disso,	 a	 marca	 patrocina	 espaços	 culturais	 portugueses	

importantes	 como	 o	 Museu	 de	 Serralves	 e	 a	 Casa	 da	 Música,	 bem	 como	 os	 maiores	

festivais	de	verão.	

Está	presente	em	mais	de	50	países,	distribuídos	por	4	continentes	distintos.	

Super	Bock	é	a	líder	em	share	of	voice,	principalmente	devido	ao	festival	de	verão	

Super	 Bock	 Super	 Rock	 (SBSR),	 que	 se	 revela	 um	 evento	 é	 muito	 importante	 para	 a	

marca,	 não	 só	 em	 termos	 de	 meios	 de	 comunicação	 tradicionais,	 mas	 também	 nas	

interações	 nas	 redes	 sociais.	 A	 Super	 Bock	 tem	 um	 espaço	 único	 –	 a	 Casa	 da	 Cerveja	

Super	Bock,	localizada	perto	da	fábrica	da	empresa	–	que	conta	a	história,	momentos	e	

fatos	mais	 importantes	 sobre	 a	marca.	 No	 desporto,	 a	 Super	 Bock	 patrocina	 dois	 dos	

maiores	clubes	de	 futebol	de	Portugal,	o	Futebol	Clube	do	Porto	e	o	Sporting	Clube	de	

Portugal.		

A	 estratégia	 de	 comunicação	 social	 da	 Super	 Bock	 é	 conhecida	 pelas	 suas	

campanhas	exclusivas	de	marketing	e	pelo	alto	investimento	em	publicidade	(Facebook,	

n.d.).	 A	 marca	 teve	 várias	 campanhas	 de	 sucesso	 que	 lideraram	 o	 ranking	 em	

publicidade.	 Além	 disso,	 a	 Super	 Bock	 regista	 um	 número	 de	 seguidores	 superior	 em	

cada	rede	social	em	que	está	presente,	comparando	com	a	Sagres.		

Apesar	de	garantirem	presença	contínua	nos	meios	de	comunicação	durante	todo	

o	ano,	é	no	Verão	que	as	campanhas	mais	exuberantes	são	postas	em	prática.	No	caso	da	
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Super	 Bock	 a	 sua	 presença	 assídua	 nas	 redes	 sociais	 (Facebook,	 Instagram)	 cria,	

também,	uma	 ligação	 forte	 e	quase	que	 emocional	 com	o	 consumidor	 –	 são	 colocadas	

publicações	 atuais,	 por	 vezes	 de	 carater	 cómico,	 (referentes	 a	

acontecimentos/celebrações	diárias)	e	o	consumidor	recebe	sempre	resposta.	

O	 lema	 das	 diferentes	 marcas	 tem	 vários	 pontos	 em	 comum:	 festa,	 amizade	

convívio	e,	no	caso	da	Super	Bock	a	ligação	é	estabelecida	através	da	música.	O	festival	

Super	 Bock	 Super	 Rock	 (SBSR)	 garante	 à	 marca	 visibilidade	 internacional,	

reconhecimento	 por	 parte	 do	 consumidor	 (tornando-a	 uma	 top	 of	 mind	 brand)	 e	 um	

consequente	aumento	significativo	das	vendas.		

Segundo	 Nuno	 Bernardo,	 administrador	 responsável	 pelo	 marketing	 do	 grupo	

Super	 Bock,	 o	 objetivo	 da	marca	 passa	 pela	 continuação	 no	 caminho	 da	 comunicação	

criativa;	 apesar	 do	 legado	 já	 sólido,	 a	 empresa	 pretende	 encontrar	 novas	 formas	 de	

comunicação	de	forma	a	surpreender	sempre	o	consumidor.		

3.2 Branding	e	comunicação	da	marca	

	

A	 Super	 Bock	 é	 a	 segunda	 marca	 mais	 espontaneamente	 referida	 pelos	

internautas	(utilizadores	de	internet)	portugueses.	

Quando	 perguntados	 sobre	 comunicação	 na	 Internet,	 a	 marca	 mais	

espontaneamente	referida	foi	a	Nike,	seguido	por	Super	Bock	e	Meo	(Marketeer,	2017).	

O	 relatório	 Digital	 Index	 Portugal	 2017,	 publicado	 pela	 Llorente	 &	 Cuenca,	

estudou	 as	 maiores	 marcas	 em	 Portugal,	 a	 fim	 de	 encontrar	 os	 líderes	 digitais	 do	

mercado	Português.	Este	estudo	 foi	 feito	seguindo	3	critérios:	 relevância	do	conteúdo,	

influência	 (mais	 interações	 com	 seguidores)	 e	 sentimento	 (o	 melhor	 equilíbrio	 entre	

menções	 positivas	 e	 negativas	 no	 mundo	 digital).	 A	 Super	 Bock	 foi	 a	 7ª	 marca	 no	

ranking,	 sendo	que	 foi	no	 critério	 “sentimento”	que	a	marca	obteve	melhor	 resultado.	

Uma	das	conclusões	do	estudo	foi	que	a	Super	Bock	demonstra	uma	estratégia	focada	na	

criação	de	relações	com	consumidores	e	na	criação	de	comunidades	(Durães,	2017).	

A	rede	social	Facebook	fez	um	estudo	de	caso	sobre	uma	campanha	bem-sucedida	

da	Super	Bock	no	Facebook	para	celebrar	o	90º	aniversário	da	marca.	A	campanha	feita	

pela	marca	 foi	a	publicação	com	mais	sucesso	no	Facebook,	em	Portugal,	em	março	de	

2017.		
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Existem	outros	casos	de	sucesso	de	campanhas	da	Super	Bock.	De	acordo	com	a	

Marktest,	 um	 post	 da	 Super	 Bock	 feito	 no	 Facebook	 foi	 o	 que	 obteve	 mais	

“gostos”/“reações”	 entre	 21	 de	 março	 e	 3	 de	 abril	 de	 2017,	 liderando	 o	 ranking	 de	

“gostos”	 de	 páginas	 de	 Facebook	 de	marcas	 portuguesas	 com	 19867	 “gostos”.	 Houve,	

ainda,	outro	post	que	liderou,	com	20028	“gostos”,	o	referido	ranking	entre	20	de	março	

e	2	de	abril	de	2017	(Marktest,	2017).	

3.2.1 Campanha	comemorativa	“90	anos	Super	Bock”	

	

Na	comemoração	do	seu	90º	aniversário,	a	Super	Bock	criou	uma	campanha	cujo	

objetivo	seria	sensibilizar	os	portugueses	a	dizerem	aos	seus	amigos	o	quanto	gostam	

deles	(Figuras	1,	2	e	3).	A	edição	especial	comemorativa	surgiu	no	formato	33cL	e	com	

uma	imagem	retro	inspirada	nas	garrafas	de	Super	Bock	comercializadas	na	década	de	

60.	 A	 acompanhar	 o	 lançamento	 desta	 edição	 especial	 foi	 criada	 uma	 campanha	

multimeios	 sob	 o	 mote	 ’90	 anos	 a	 fazer	 amigos’.	 O	 objetivo	 passava	 por	 reforçar	

presença	da	cerveja	na	vida	dos	portugueses,	especialmente	entre	amigos.		

A	 referida	 campanha	 foi	 aceite	 pelos	 consumidores	 e	 em	 3	 semanas	 foi	

considerada	 um	 case	 study	 internacional	 tendo	 em	 conta	 os	 resultados	 obtidos.	 O	

anúncio	 ‘saltou’	 do	 meio	 televisivo	 para	 os	 canais	 digitais	 e	 no	 Facebook	 alcançou	 1	

milhão	de	visualizações.	Quase	90%	dos	portugueses	foram	alcançados	pela	campanha;	

estes	 dados	 comprovam	 que	 uma	 ação	 televisiva	 combinada	 com	 o	 Facebook	 é	 mais	

eficaz,	com	a	Super	Bock	a	beneficiar	destes	dois	canais	(Alves,	2017).	

	

	



 23 

	

	

Figuras	1,	2	e	3-	Campanha	90	anos	Super	Bock	
Fonte:	Página	Facebook	da	Super	Bock	

3.2.2 Campanha	“Os	amigos	não	têm	defeitos,	têm	feitios”	

	

Lançada	em	2018,	esta	ação	de	comunicação,	associada	ao	conceito	de	amizade	

autêntica	 que	 a	 Super	 Bock	 tem	 vindo	 a	 desenvolver,	 convidava	 os	 consumidores	 a	

“celebrarem	a	amizade	 tal	 como	ela	é,	 com	 todas	as	 imperfeições	e	os	defeitos	que	os	
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[nossos]	amigos	possam	ter”	(Bruno	Albuquerque	–	diretor	de	marketing	de	Cervejas	do	

Super	Bock	Group).	Foi	uma	campanha	multimeios	–	televisão,	redes	sociais	e	outdoors.	

A	Super	Bock	alterou	inclusivamente	os	rótulos	da	bebida,	lançando	para	o	mercado	15	

rótulos	 temporários.	 Cada	 um	 dos	 rótulos	 abordava	 um	 defeito	 diferente	 (Figura	 4).	

Houve,	 ainda,	 uma	 versão	 digital	 interativa	 do	 anúncio	 televisivo	 que	 permitia	 aos	

consumidores	 identificares	 os	 seus	 amigos	 e	 respetivos	 defeitos	 e	 enviar-lhes	 o	 filme	

personalizado.	

	

	

	

Figura	4-	Rótulos	alusivos	à	campanha	"Os	amigos	não	têm	defeitos,	têm	feitios"	
Fonte:	trendy.pt	
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Figura	5-	Campanha	"Os	amigos	não	têm	defeitos,	têm	feitios"	
Fonte:	Página	Facebook	da	Super	Bock	

3.2.3 Campanha	“Coruja”	

	

Coruja	é	o	nome	da	nova	gama	de	cervejas	artesanais	da	Super	Bock,	lançada	com	

o	 objetivo	 de	 democratizar	 o	 acesso	 à	 variedade	 e	 cultura	 cervejeira;	 o	 produto	 vem	

complementar	 o	 portefólio	 da	 marca	 e	 reforçar	 o	 posicionamento	 de	 inovação	 e	

dinamismo	característico	da	Super	Bock	(Figura	11).	

Produzidas	 através	 de	uma	 técnica	 inovadora,	 também	a	 comunicação	do	novo	

produto	causou	surpresa	nos	consumidores.	O	início	da	campanha	de	publicidade	ficou	

marcado	por	‘ataques’	de	um	artista	de	rua	que	‘vandalizou’	diversos	outdoors	em	várias	

cidades,	entre	elas	Porto,	Lisboa	e	Braga,	acusando	assim	a	Super	Bock	de	‘roubar’	a	sua	

identidade.	 Foram	 várias	 os	 protestos	 do	 artista	 nas	 redes	 sociais:	 ‘Super	 Bock,	 3	

cervejas	 com	 o	 meu	 nome	 e	 nem	 um	 obrigado?	 A	 Coruja	 sou	 eu.	 Já	 que	 não	 me	

convidaram	colei-me	à	vossa	festa...’.		

A	marca	partilhou,	no	Facebook,	gravações	dos	ataques	aos	outdoors	e	apelava	à	

boa	vontade	dos	consumidores	na	procura	da	Coruja	(Figuras	6	e	7).		

Mas	afinal	a	Coruja	não	era/é	um,	mas	sim	9	artistas.	Todo	o	conflito	foi	encenado	

e	trata-se	apenas	de	uma	campanha	de	marketing	cujo	objetivo	é,	não	só	a	promoção	da	
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bebida,	 mas	 também	 o	 lançamento	 de	 uma	 nova	 plataforma	 de	 apoio	 à	 arte	 urbana	

(Figuras	8,	9	e	10).	

A	ação	começou	sob	a	 forma	de	campanha,	mas	 irá	evoluir	para	uma	estratégia	

mais	 alargada	 durante	 3	 anos,	 tendo	 em	 vista	 a	 promoção	 de	 artistas	 urbanos	

portugueses.	

	

	

Figuras	6	e	7-	Outdoors	da	campanha	Coruja	
Fonte:	marketeer.pt	

	



 27 

	

Figuras	8,	9	e	10-	Campanha	Coruja	(artistas	portugueses)	
Fonte:	marketeer.pt	

	

	

Figura	11-	Campanha	Coruja	
Fonte:	revistadevinhos.pt	
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4. METODOLOGIA	

A	 fase	 da	 metodologia	 é	 uma	 das	 mais	 cruciais	 no	 desenvolvimento	 de	 uma	

dissertação,	 vindo	 a	 moldar	 todo	 o	 processo	 de	 recolha	 e	 análise	 de	 dados.	 Neste	

sentido,	este	capítulo	explicita	todos	as	opções	tomadas	no	que	diz	respeito	a	métodos	

utilizados	para	obtenção	dos	dados	a	analisar.		

No	Capítulo	2	 foi	elaborada	uma	revisão	da	 literatura	pertinente	para	o	tema	em	

análise	–	com	base	em	artigos	e	outras	publicações	científicas	de	revistas	de	renome	e	

livros	 –,	 de	 forma	 a	 aprofundar	 conhecimentos	 e	 perceber	 a	 relevância	 de	 alguns	

conceitos.		

Qualquer	pesquisa	é	originada	com	pelo	menos	uma	pergunta	sobre	um	fenómeno	

de	interesse	para	a	área	de	estudo	(Williams,	2007).	Torna-se	fundamental	definir	uma	

metodologia	de	 investigação	que	permita	a	recolha	de	dados	adequados	a	uma	análise	

que	possibilite	responder	à	questão	de	pesquisa	formulada:		

	

‘até	que	ponto	a	comunicação	e	o	branding	influenciam	o	brand	attachment	e,	

consequentemente,	os	comportamentos	do	consumidor	face	à	marca?’.	

	

A	 problemática	 foca-se,	 então,	 em	 perceber	 o	 impacto	 da	 comunicação	 e	 do	

branding	no	brand	attachment	do	consumidor,	e	noutras	variáveis	relacionadas	com	os	

seus	 comportamentos	 perante	 a	 marca;	 pretende-se,	 portanto,	 perceber	 se	 a	

comunicação	da	marca	tem	impacto	na	(eventual)	relação	de	afetividade	que	se	constrói	

entre	o	consumidor	e	a	marca	e	na	perceção	de	valor	da	marca.	

O	foco	do	estudo	a	desenvolver	está	na	ótica	do	consumidor	da	marca.	Por	este	

motivo,	 pretende-se	 enveredar	 por	 um	 método	 de	 recolha	 de	 dados	 de	 natureza	

quantitativa,	 através	da	 aplicação	de	 inquéritos	por	questionário	 aos	 consumidores.	O	

objetivo	é	avaliar	a	perceção	e	os	comportamentos	em	relação	à	marca	em	questão.	A	

pesquisa	 quantitativa	 cria	 significado	 através	 da	 objetividade	 revelada	 nos	 dados	

recolhidos.	Pesquisa	quantitativa	começa	com	uma	identificação	do	problema	e	envolve	

a	 formulação	 de	 hipóteses,	 revisão	 de	 literatura	 e	 análise	 quantitativa	 de	 dados	

(Williams,	2007).	

O	design	de	pesquisa	–	uma	estrutura	ou	planta	para	a	realização	de	um	projeto	

de	pesquisa	de	marketing	(Malhotra,	1999)	–	que	se	pretende	implementar	neste	estudo	
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é	do	 tipo	descritiva.	A	 pesquisa	 do	 tipo	descritiva	 envolve	 a	 exploração	da	 correlação	

entre	dois	ou	mais	fenómenos	(Williams,	2007).	

	 Considerando	o	que	já	foi	dito,	reforça-se	que	no	resto	do	capítulo	virão	referidos	

e	fundamentados	os	objetivos	de	estudo,	o	modelo	concetual	e	as	respetivas	hipóteses	e,	

por	último,	uma	descrição	do	método	de	recolha	de	dados.	

4.1 Objetivos	do	estudo	

	

O	 objetivo	 da	 presente	 investigação	 espelha	 a	 questão	 de	 pesquisa	 e	 a	

problemática	de	estudo.	Por	conseguinte,	o	objetivo	do	estudo	prende-se	com	a	análise	e	

medição	 do	 impacto	 da	 comunicação	 no	 brand	 attachment	 e	 no	 comportamento	 do	

consumidor	face	a	uma	marca	já	estabelecida	no	mercado	–	Super	Bock.		

	

Os	 objetivos	 específicos	 deste	 estudo,	 na	 tentativa	 de	 resposta	 à	 questão	de	 pesquisa,	

são:		

Objetivo	 1:	 Analisar	 o	 perfil	 e	 o	 comportamento	 do	 consumidor	 em	 contextos	

específicos	de	marketing	(comportamento	face	a	ações	de	comunicação	de	marketing);	

Objetivo	2:	Analisar	a	predisposição	do	consumidor	para	a	satisfação,	o	compromisso,	a	

confiança	e	a	lealdade	à	marca	e	a	sua	relação	ao	brand	attachment;	

Objetivo	 3:	 Compreender	 as	 especificidades	 do	 processo	 de	 decisão	 de	 escolha	 da	

marca	de	cerveja,	por	parte	do	consumidor,	mediante	as	alternativas	existentes;	

Objetivo	4:	Compreender	se	a	estratégia	de	comunicação	da	Super	Bock	tem	influência	

em	termos	da	afetividade	com	a	marca;	

Objetivo	5:	 Identificar	as	 implicações	práticas	da	comunicação	na	perceção	de	valor	e	

no	consequente	brand	attachment;	

Objetivo	 6:	 Identificar	 as	 implicações	 práticas	 do	 brand	 attachment	 no	 consumo	 da	

Super	Bock,	em	Portugal.	

	

Pretende-se,	 ainda,	 verificar,	 empiricamente,	 a	 adequação	 estatística	 do	 modelo	

concetual	proposto	–	explicado	na	secção	que	se	segue.	
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4.2 Modelo	concetual	e	definição	das	hipóteses	

	

O	modelo	 concetual	 (Figura	 12)	 pressupõe	 que	 a	 comunicação	 da	marca	 é	 um	

antecedente	 do	 brand	 attachment,	 que	 por	 sua	 vez	 precede	 as	 variáveis	 satisfação,	

compromisso	 e	 confiança.	 A	 lealdade	 aparece	 como	 consequência	 das	 três	 últimas	

referidas	 (satisfação,	 compromisso	e	 confiança,	 já	 relacionadas	e	diretamente	afetadas	

pelo	brand	attachment).	O	modelo	é,	também,	constituído	pela	variável	qualidade,	a	fim	

de	se	perceber	se	a	qualidade	do	produto	tem	algum	tipo	de	influência	na	satisfação	do	

consumidor	após	a	experimentação	do	produto.	

Figura	12-	Modelo	concetual	proposto	
Fonte:	Adaptado	de	Belaid	e	Behi	(2011)	

	

As	 sete	 variáveis	 que	 constam	 no	 modelo	 concetual	 foram	 exploradas	

teoricamente	 no	 capítulo	 do	 Enquadramento	 Teórico	 e	 deram	 origem	 a	 8	 hipóteses.	

Cada	uma	destas	hipóteses	estabelece	a	existência	de	uma	relação	entre	duas	variáveis,	

que	pode	ser	testada	através	da	análise	estatística	adequada.	É	no	decurso	destes	testes	

que	se	vai	tornar	possível	responder	à	questão	de	investigação	principal.	

Deste	 modo,	 neste	 estudo,	 pressupõe-se	 a	 existência	 de	 uma	 relação	 entre	 a	

qualidade/eficácia	 das	 ações	 de	 comunicação	 e	 o	 grau	 de	 intensidade	 do	 brand	

attachment,	 desde	 último	 com	 as	 variáveis	 ‘satisfação’,	 ‘compromisso’,	 ‘confiança’	 e	

‘lealdade’;	supõe-se,	ainda,	que	a	qualidade	dos	produtos/serviços	prestados	pela	marca	

tenham	influência	direta	no	grau	de	intensidade	de	‘satisfação’,	de	tal	maneira	que:	
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H1	 (Hipótese	 1):	 Quanto	 mais	 eficazes	 forem	 as	 ações	 de	 comunicação,	 mais	

forte	será	o	brand	attachment	que	se	estabelece	entre	o	consumidor	e	a	marca.	

H2	 (Hipótese	 2):	 Quanto	mais	 forte	 for	 o	brand	 attachment	 que	 se	 estabelece	

entre	o	consumidor	e	a	marca,	maior	é	a	satisfação	do	consumidor.	

H3	 (Hipótese	 3):	 Quanto	mais	 forte	 for	 o	brand	 attachment	 que	 se	 estabelece	

entre	o	consumidor	e	a	marca,	maior	é	o	compromisso	do	consumidor	com	a	marca.	

H4	 (Hipótese	 4):	 Quanto	mais	 forte	 for	 o	brand	 attachment	 que	 se	 estabelece	

entre	o	consumidor	e	a	marca,	maior	é	a	confiança	do	consumidor	na	marca.	

H5	(Hipótese	5):	Quanto	mais	forte	for	a	satisfação	do	consumidor	em	relação	à	

marca	que	consome,	maior	é	a	sua	lealdade.	

H6	 (Hipótese	 6):	 Quanto	 mais	 forte	 for	 o	 compromisso	 do	 consumidor	 em	

relação	à	marca	que	consome,	maior	é	a	sua	lealdade.	

H7	(Hipótese	7):	Quanto	mais	forte	for	a	confiança	do	consumidor	em	relação	à	

marca	que	consome,	maior	é	a	sua	lealdade.	

H8	(Hipótese	8):	Quanto	mais	qualidade	o	consumidor	reconhecer	no	produto	

da	marca,	maior	é	a	sua	satisfação.	

4.3 Operacionalização	das	variáveis	

	

Conforme	 o	 modelo	 concetual	 anteriormente	 apresentado,	 é	 necessário	

operacionalizar	as	variáveis	nele	expostas.	As	variáveis	que	integram	o	modelo	já	foram	

estudadas	por	outros	autores	ao	longo	dos	últimos	anos	e,	por	isso,	já	possuem	escalas	

de	 medição	 testadas	 na	 literatura	 científica.	 Nesta	 fase,	 procedeu-se	 à	 adaptação	 das	

diferentes	variáveis	ao	caso	de	estudo	da	presente	dissertação	–	a	marca	Super	Bock.	

Uma	vez	que	o	questionário	utilizado	na	recolha	de	dados	era	em	português,	teve,	

ainda,	de	se	traduzir	os	vários	itens	das	escalas	pois,	originalmente,	as	escalas	estavam	

escritas	em	inglês	e	francês.		

Para	a	medição	de	todas	as	variáveis,	foi	utilizada	a	escala	de	Likert	composta	por	

5	valores	que	variam	entre	1=	Discordo	Totalmente	e	5=	Concordo	Totalmente.	A	escala	

de	 Likert	 é	 um	 tipo	 de	 escala	 de	 resposta	 psicométrica	 usada,	 geralmente,	 em	

questionários,	sendo	a	escala	mais	utilizada	na	recolha	de	opinião.	Mede	as	atitudes	e	o	
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grau	de	conformidade	dos	inquiridos	a	uma	determinada	questão	ou	afirmação	(Nemoto	

&	Beglar,	2013).	

Apresenta-se,	infra,	a	operacionalização	das	7	variáveis	utilizadas	no	estudo,	para	

a	elaboração	das	questões	7	à	13:	

	

Variável	1	–	 comunicação	 (questão	7):	 a	 escala	de	medição	usada	para	esta	variável	

tem	 4	 itens	 e	 baseia-se	 em	 escalas	 utilizadas	 por	 Buil,	 de	 Chernatony,	 &	 Martínez,	

(2013).	Os	itens	foram	adaptados	e	traduzidos	para	a	língua	portuguesa.	

	

Variável	2	–	brand	attachment	(questão	8):	a	escala	de	medição	utilizada	tem	4	itens	e	

baseia-se	 em	 escalas	 utilizadas	 por	 Lacoeuilhe	 (2000)	 e	 Louis	 e	 Lombart	 (2010)	 nas	

suas	investigações.	A	escala	foi	adaptada	ao	contexto	e	os	itens	foram	traduzidos	para	a	

língua	portuguesa.		

	

Variável	 3	 –	 satisfação	 (questão	 9):	 esta	 variável	 é	 operacionalizada	 em	 2	 itens	 e	

baseia-se	numa	escala	utilizada	por	Maxham	(2001)	no	seu	estudo.	A	escala	foi	adaptada	

ao	contexto	e	os	itens	foram	traduzidos	para	a	língua	portuguesa.		

	

Variável	4	–	compromisso	(questão	10):	a	escala	utilizada	para	medir	esta	variável	é	

composta	 por	 7	 itens.	 É	 sustentada	 pela	 escala	 utilizada	 por	 Kimpakorn	 e	 Tocquer	

(2010)	no	 seu	 estudo.	A	 escala	 foi	 contextualizada	 e	 os	 itens	 foram	 traduzidos	para	 a	

língua	portuguesa.		

	

Variável	5	 –	 confiança	 (questão	11):	 para	medir	 esta	 variável	 utilizou-se	uma	escala	

baseada	numa	escala	de	Şahin,	Zehir	e	Kitapçi	(2011),	composta	por	5	itens.	A	escala	foi	

adaptada	ao	contexto	e	traduzida	para	português.		

	

Variável	 6	 –	 lealdade	 (questão	 12):	 a	 escala	 utilizada	 é	 composta	 por	 4	 itens	

resultantes	de	uma	escala	posta	em	prática	por	Loureiro,	Ruediger	e	Demetris	(2012).	À	

medida	 do	 que	 se	 fez	 com	 as	 outras	 escalas,	 também	 esta	 foi	 adaptada	 ao	 contexto	 e	

traduzida	para	português.		
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Variável	 7	 –	 qualidade	 (questão	 13):	 a	 escala	 utilizada	 para	 medir	 a	 variedade	

qualidade	possui	3	 itens	e	 resulta	de	uma	escala	utilizada	por	Anne	Martensen	e	Lars	

Grønholot	(2010).		

Mais	uma	vez,	os	itens	foram	adaptados	ao	contexto	de	estudo	e	traduzidos.		

	

As	7	variáveis	consideradas	e	os	itens	que	constituem	cada	uma	delas,	estão	sumariados	

na	Tabela	2;	a	tabela	também	apresenta	a	fonte	utilizada	para	a	construção	das	escalas	

de	medicação	das	mesmas:	

	

Itens Fonte 

Va
riá

ve
is 

Co
m

un
ica

çã
o 

1. A irreverência da comunicação da Super Bock traz-me 
sentimentos positivos. 

Buil, De Chernatony, & 
Martínez (2013) 

2. A criatividade da Super Bock provoca em mim um 
sentimento positivo em relação à marca. 

3. A comunicação dirigida a 
regiões/festividades/momentos/localidades provoca 
sentimentos de ligação à marca. 

4. O dinamismo da comunicação da Super Bock traz-me 
sentimentos agradáveis. 

Br
an

d 
at

ta
ch

m
en

t 1. Eu sinto-me conectado(a) com a marca Super Bock. Lacoeuilhe (2000) e Louis 
e Lombart (2010) 2. Eu tenho muito afeto pela marca Super Bock. 

3. Pensar na Super Bock traz-me sentimentos de alegria. 
4. Eu sinto um certo reconforto em consumir produtos da 

marca Super Bock. 

Sa
tis

fa
çã

o 1. Eu estou muito satisfeito(a) com a marca Super Bock Maxham (2001) 
2. Na minha opinião, a marca Super Bock tem uma oferta de 

produtos boa e satisfatória. 

Co
m

pr
om

iss
o 

1. Eu costumo dizer aos meus amigos que a marca Super 
Bock é uma ótima marca para consumir. 

Kimpakorn e Tocquer 
(2010) 

2. Eu sinto orgulho em dizer aos outros que sou 
consumidor(a) da marca Super Bock. 

3. Para mim, a marca Super Bock é a melhor marca de cerveja 
para consumir. 

4. Seria preciso acontecer algo mesmo muito grave para que 
eu optasse por deixar de consumir os produtos da marca 
Super Bock. 

5. Estou muito feliz por consumir produtos da marca Super 
Bock em detrimento de outras marcas que poderia 
considerar. 

6. Eu gostaria de continuar a consumir produtos da marca 
Super Bock. 

7. Eu importo-me e interesso-me pela marca Super Bock. 

Co
nf

ia
nç

a 

1. A marca Super Bock importa-se comigo enquanto 
consumidor(a). 

Şahin, Zehir e Kitapçi 
(2011) 

2. Eu confio na marca Super Bock. 

3. A marca Super Bock nunca me desilude. 

4. A marca Super Bock é honesta e sincera quando exponho 
as minhas preocupações/questões. 

5. Eu posso confiar na marca Super Bock para resolver as 
situações/questões que lhe coloco. 
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Le
al

da
de

 

1. Se optar por consumir a bebida cerveja, pretendo voltar a 
escolher a marca Super Bock. 

Loureiro, Ruediger e 
Demetris (2012) 

2. Se me dessem a escolher entre a marca Super Bock e 
outras marcas com produtos mais baratos, eu voltaria a 
escolher Super Bock. 

3. Eu recomendo a Super Bock a outras pessoas. 
4. Eu falo positivamente da marca Super Bock a outras 

pessoas. 

Q
ua

lid
ad

e 

1. Os produtos da marca Super Bock são de alta qualidade. Anne Martensen e Lars 
Grønholot (2010) 

2. Comparando às marcas alternativas, os produtos da marca 
Super Bock são dos melhores disponíveis. 

3. Comparando às marcas alternativas, os produtos da marca 
Super Bock são de alta qualidade. 

	

Tabela	2-	Escalas	de	mediação	aplicadas	às	variáveis	do	modelo	concetual	

4.4 Método	de	recolha	de	dados	

Para	a	recolha	de	dados	aplicou-se	um	inquérito	por	questionário.	

Os	 questionários	 são,	 de	 acordo	 com	 a	 literatura,	 uma	 das	 formas	 mais	

preconizadas	 para	 recolha	 de	 opiniões	 sobre	 determinado	 item	 ou	 itens.	 Os	

questionários	são	utilizados	para	possibilitar	a	recolha	de	dados	de	forma	padronizada.	

Reunindo	respostas	a	partir	de	uma	amostra	representativa	de	uma	população	definida,	

os	questionários	permitem	a	inferência	de	resultados	para	uma	população	geral	(Rattray	

&	Jones,	2007).	É	um	instrumento	amplamente	utilizado	e	útil	para	recolher	informação,	

fornecendo	dados	 estruturados,	muitas	 vezes	numéricos,	 podendo	 ser	utilizado	 sem	a	

presença	do	investigador	(Cohen,	Manion,	&	Morrison,	2007).	 

A	 análise	 estatística	 (com	 SPSS	 –	 Statistical	 Package	 for	 the	 Social	 Sciences)	 dos	

resultados	deste	tipo	de	inquérito	permite,	entre	outras,	caracterizar	a	amostra,	inferir	o	

tipo	 de	 correlações	 existente	 entre	 as	 várias	 variáveis	 de	 estudo,	 verificar	 se	 existem	

diferenças	estatisticamente	significativas	entre	grupos	(ex:	género,	faixa	etária)	para	as	

variáveis	 em	 causa.	 Desta	 forma,	 é	 assim	 possível,	 verificar	 as	 hipóteses	 previamente	

definidas.	

4.4.1 Processo	de	amostragem	

	

Neste	 estudo,	 foi	utilizado	um	processo	de	amostragem	probabilístico	 aleatório	

simples.	O	inquérito	foi	distribuído	através	da	plataforma	Google	DOCS,	através	do	mail	
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institucional,	 a	 rede	 social	 Facebook	 (através	 de	 grupos	 privados	 e	 não	 privados	 e	

mensagens	 diretas)	 e	 endereços	 eletrónicos	 conhecidos.	 A	 distribuição	 foi	 feita	 entre	

Janeiro	 e	 Fevereiro,	 do	modo	mais	 abrangente	 possível,	 de	maneira	 a	 que	 a	 amostra	

fosse	o	mais	representativa	possível	da	população	respeitando	a	heterogeneidade.		

As	questões	diretamente	 ligadas	ao	modelo	de	pesquisa	 foram	construídas	com	

base	em	escalas	de	medição	previamente	definidas,	testadas	e	validadas.	Como	tal,	não	

pareceu	necessário	fazer	um	pré-teste	de	validação	do	inquérito.		

4.4.2 Design	do	inquérito		

	

O	inquérito	por	questionário,	de	natureza	anónima,	foi	desenhado	de	forma	a	que	

a	 resposta	 ao	 mesmo	 não	 ultrapassasse	 os	 5/7	 minutos,	 de	 maneira	 a	 que	 não	 se	

tornasse	demasiado	extenso	e	garantisse	uma	maior	colaboração	dos	inquiridos.		

Desenhou-se	o	 inquérito	de	forma	a	que	todas	as	perguntas	 fossem	de	resposta	

obrigatória	 e	 de	 acordo	 com	 a	 sequência	 definida,	 para	 garantir	 que	 os	 inquiridos	

respondiam	a	todas	as	questões	e,	ainda,	não	viam	nenhuma	questão	para	a	frente	que	

pudesse	condicionar	a	resposta	à	pergunta	anterior.		

A	primeira	questão	averiguava	se	o	inquirido	era	consumidor	da	bebida	alcoólica	

cerveja.	 Caso	 a	 resposta	 fosse	 negativa,	 o	 inquirido	 era	 direcionado	 para	 a	 questão	 5,	

visto	que	as	2,	3	e	4	se	dirigiam	a	consumidores.		

O	questionário	é	constituído	por	quatro	partes	principais:	a	primeira	–	o	contexto	

–	 pretende	 averiguar	 se	 o	 inquirido	 consome	 cerveja	 e	 quais	 as	 suas	 preferências	 em	

relação	a	marcas;	a	segunda,	composta	por	uma	questão	aberta	e	uma	 fechada,	ambas	

referentes	 à	 comunicação	 da	 marca.	 A	 questão	 aberta	 vinha	 propositadamente	 em	

primeiro	 lugar:	 os	 inquiridos	 tinham	 de	 indicar	 uma	 campanha	 da	 Super	 Bock	 de	

memória.	 Na	 questão	 seguinte,	 já	 havia	 exemplos	 de	 campanhas	 bem-sucedidas	 e	 os	

inquiridos	 apenas	 tinham	 de	 selecionar	 as	 suas	 preferidas.	 A	 terceira	 parte	 do	

questionário	 é	 composta	 pelas	 secções	 referentes	 às	 variáveis	 em	 análise	 no	 modelo	

concetual;	 e,	 em	 último	 lugar,	 a	 secção	 focada	 no	 perfil	 do	 inquirido,	 que	 permitiu	 a	

caracterização	da	amostra.		

	 O	modelo	do	questionário	encontra-se	no	Anexo	I	–	Formulário	do	inquérito	por	

questionário.	
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4.5 Método	de	análise	de	dados	

	

Tal	 como	 referido	 previamente,	 a	 análise	 de	 dados	 foi	 realizada	 com	 auxílio	 do	

programa	SPSS,	um	software	de	tratamento	e	análise	de	dados	estatísticos.	“A	estatística	

é	um	instrumento	matemático	necessário	para	recolher,	organizar,	apresentar,	analisar	

e	 interpretar	 dados.”	 (Pestana	 &	 Gageiro,	 1998)	 e	 o	 programa	 utilizado	 permitiu	

processar,	codificar	e	analisar	os	dados	previamente	recolhidos	de	forma	a	verificar	as	

hipóteses	do	modelo	de	estudo	e	as	possíveis	correlações	entre	as	mesmas.		

Com	o	SPSS	realizaram-se	três	tipos	de	análise:		

-	análise	univariada	para	analisar	o	perfil	dos	inquiridos;	

-	análise	bivariada	para	testar	e	validar	as	hipóteses	do	modelo	de	estudo;	

-	análise	multivariada	para	perceber	se	havia	diferenças	estatisticamente	significativas	

para	as	variáveis	de	estudo	entre	diferentes	grupos.	

Para	a	questão	aberta	“Relativamente	à	marca	Super	Bock,	por	favor,	indique	uma	

campanha	de	comunicação	que	o	tenha	marcado.	(por	favor,	especifique	por	extenso)”,	

uma	vez	que	houve	várias	 respostas	 em	que	os	 inquiridos	 se	 referiram	às	 campanhas	

descrevendo	aspetos	musicais,	geográficos,	e	outros	que	permitiam	a	 identificação	das	

mesmas,	teve	de	se	fazer	uma	análise	de	conteúdo	para	se	perceber	qual	era	a	resposta	

que	os	inquiridos,	efetivamente,	queriam	dar.		
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5. ANÁLISE	E	DISCUSSÃO	DE	DADOS	

Neste	capítulo,	são	analisados	e	discutidos	os	dados	provenientes	da	aplicação	dos	

questionários	à	amostra	de	estudo.	Importa	referir	que	foram	recolhidas	217	respostas,	

sendo	 que	 a	 primeira	 foi	 uma	 resposta	 de	 teste,	 pelo	 que	 só	 foram	 consideradas	 216	

respostas.		

Tendo	em	consideração	que	as	perguntas	eram	de	carácter	obrigatório,	tem-se	216	

respostas	a	todas	as	questões,	com	exceção	das	perguntas	2,	3	e	4,	em	que	se	tem	175	

respostas	referentes	aos	consumidores	de	cerveja.		

5.1 Perfil	sociodemográfico	dos	inquiridos	

	

Começou	por	 fazer-se	uma	análise	descritiva	da	amostra,	 tentando	caracterizá-la	

do	 modo	 mais	 detalhado	 possível,	 tendo	 em	 consideração	 o	 género,	 a	 faixa	 etária,	

profissão,	 área	 de	 residência,	 as	 habilitações	 literárias,	 a	 regularidade	 de	 consumo	de	

cerveja	e	os	locais	e	contextos	de	consumo	da	referida	bebida.		

No	que	diz	respeito	ao	género,	130	inquiridos	(60,2%)	são	do	género	feminino	e	os	

restantes	 86	 (39,8%)	 do	 género	 masculino.	 Verifica-se	 uma	 ligeira	 desigualdade	 de	

género	na	amostra.	

Relativamente	 à	 faixa	 etária	 dos	 inquiridos,	 denota-se	 uma	 superioridade	 de	

inquiridos	com	idades	compreendidas	entre	os	18	e	os	24	anos	(43,5%),	no	entanto,	há	

uma	quantidade	significativa	de	 inquiridos	nas	restantes	faixas	etárias	–	à	exceção	das	

faixas	etárias	 “55-64	anos”	e	 “65	anos	ou	mais”	–	o	que	 revela	uma	certa	abrangência	

(Figura	13).	Cerca	de	64%	dos	 inquiridos	 têm	menos	de	35	anos,	 o	que	mostra	que	a	

amostra	 é	 essencialmente	 constituída	 por	 pessoas	 jovens	 –	 facto	 provavelmente	

resultante	dos	meios	de	distribuição	do	questionário.	
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Figura	13-	Distribuição	dos	inquiridos	por	faixa	etária	(%)	

	

No	 que	 concerne	 a	 área	 de	 residência	 dos	 inquiridos,	 há	 uma	 grande	

predominância	 de	 inquiridos	 dos	 distritos	 de	 Braga	 e	 Porto,	 representando,	

respetivamente,	 50%	 e	 38,9%	 da	 amostra	 de	 estudo.	 Os	 restantes	 distritos	 (Lisboa,	

Aveiro,	 Viana	 do	 Castelo,	 Coimbra	 e	 outros)	 constituem	 apenas	 11,1%	 da	 amostra	

(Figura	14).	

	

	

Figura	14-	Distribuição	dos	inquiridos	por	área	de	residência	
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No	que	toca	às	habilitações	literárias,	a	maioria	dos	inquiridos	(33,3%)	tem,	pelo	

menos,	o	grau	académico	de	licenciado.	38,4%	soma	à	licenciatura	uma	pós-graduação	

ou	mestrado.	 De	 notar	 que	 unicamente	 uma	 pessoa	 da	 amostra	 tem	 apenas	 o	 ensino	

básico	(Figura	15).	

	

	

Figura	15-	Distribuição	dos	inquiridos	por	habilitações	literárias	(%)	

	

Ainda	 relativamente	 à	 área	 de	 atuação	 profissional	 dos	 inquiridos,	 a	 maioria	 é	

estudante	 (29,2%),	 seguindo-se	a	área	do	ensino	 (30	 inquiridos	 trabalham	nesta	área,	

13,9%),	13,4%	são	da	área	da	engenharia	e	produção	e	13%	têm	trabalhos	relacionados	

com	administração,	negócios	e	 serviços.	Os	 restantes	30,5%	dos	 inquiridos	atuam	nas	

áreas	 das	 ciências	 sociais	 e	 humanas,	 ciências	 exatas	 e	 informáticas,	 artes	 e	 design,	

saúde,	entre	outras.	

5.1.1 Hábitos	de	consumo	de	cerveja	dos	inquiridos	

	

Quanto	 à	 regularidade	 de	 consumo,	 quase	 metade	 da	 população	 da	 amostra	

(47,2%)	diz	consumir	cerveja	menos	de	1	vez	por	semana.	Os	restantes	consomem	esta	

bebida	entre	1	a	mais	de	5	vezes	por	semana	(Figura	16).	De	referir	que	das	102	pessoas	

que	 afirma	beber	 cerveja	menos	de	1	 vez	por	 semana,	42	não	 consomem	de	 todo.	Ou	
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seja,	das	216	respostas	ao	inquérito,	19,45%	dos	inquiridos	não	consomem	esta	bebida	

alcoólica.		

	

	

Figura	16-	Distribuição	dos	inquiridos	por	regularidade	de	consumo	(%)	

	

Relativamente	 aos	 locais	 prediletos	 para	 consumir	 cerveja	 e	 aos	 contextos	 de	

maior	 consumo,	 destacam-se	 os	 locais	 casa,	 café	 e	 bar	 –	 60,4%,	 55,8%	 e	 64,1%	 dos	

inquiridos	 diz	 consumir	 cerveja	 nestes	 locais,	 respetivamente	 –	 e	 a	 maioria	 bebe	 em	

contextos	 de	 refeição	 (49,3%	 dos	 inquiridos),	 festas	 (71%)	 e	 saídas	 com	 amigos	

(74,4%).	 Destaca-se,	 ainda,	 o	 consumo	 de	 bebida	 enquanto	 se	 vê	 jogos	 de	 futebol	 (e	

outros	desportos)	–	42,4%	dos	inquiridos	consome	cerveja	neste	contexto	(Tabela	3).	A	

resposta	a	estas	duas	questões,	permitia	que	os	inquiridos	selecionassem	mais	que	uma	

opção	 (quantas	 opções	 quisessem),	 pelo	 que	 se	 conseguiu	 averiguar	 todos	 os	 locais	 e	

contextos	de	consumo	mais	usuais.	

	

Local de 
consumo 

Casa Café Bar Restaurante Ambiente de 
rua 

 60,4% 55,8% 64,1% 46,5% 40,1% 
	

Contexto de 
consumo 

Refeição Festas Saídas com 
amigos 

Ver jogos de 
futebol 

Outros 
contextos  

 49,3% 71% 74,7% 42,4% 37,8% 

Tabela	3-	Preferências	de	local	e	contexto	de	consumo	
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Quando	 perguntado	 qual	 a	 marca	 de	 cerveja	 mais	 consumida,	 uma	 esmagadora	

maioria	 (88%)	 respondeu	 “Super	 Bock”	 (Figura	 17).	 De	 referir	 que	 nesta	 questão	

obtiveram-se	 quarenta	 e	 dois	missings,	 uma	 vez	 que	 as	 pessoas	 que	 afirmaram	 não	

consumir	cerveja	foram	imediatamente	emitidas	para	umas	questões	mais	à	frente,	não	

tendo	 oportunidade	 de	 responder	 a	 estas	 relacionadas	 com	 o	 consumo	 da	 bebida	

alcoólica.	 Não	 foram	 tidas	 em	 consideração	 duas	 respostas,	 que	 não	 respondiam	

concretamente	à	questão.		

	

	

Figura	17-	Distribuição	dos	inquiridos	por	marca	consumida	mais	regularmente	(%)	

Dos	inquiridos	que	consomem	cerveja,	93,7%	afirma	que	a	marca	que	referiu	como	

sendo	 a	mais	 consumida	 é,	 também,	 a	 sua	preferida.	Apenas	uma	minoria	 (6,3%),	 diz	

não	ter	como	preferida	a	marca	que	mais	consome.		

A	população	amostral	tinha	ainda	de	indicar	quais	os	seus	aspetos	preferidos	em	

relação	à	marca	mais	consumida.	Mais	uma	vez,	esta	questão	permitia	que	os	inquiridos	

selecionassem	o	número	de	opções	que	quisessem.	86,9%	dos	inquiridos	diz	que	o	sabor	

da	bebida	é	um	dos	aspetos	que	mais	gosta	na	marca	 referida	e	que	 leva	a	que	seja	a	

predileta	(Tabela	4).	
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Que mais 
gosta na 
marca? 

Sabor Variedade Natureza 
geográfica 

Preço Qualidade Forma 
como 
comunica 

86,9% 17,7% 13,1% 36% 65,1% 33,7% 

Tabela	4-	Aspetos	preferidos	na	marca	Super	Bock	

5.2 Ações	de	comunicação	da	marca	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabela	5-	Campanha	de	comunicação	mais	marcante	

	

Para	perceber	as	preferências	dos	inquiridos	face	às	campanhas	promocionais	da	

Super	Bock,	foram	feitas	duas	perguntas:	uma	aberta	e	uma	fechada.	

A	questão	aberta	foi	analisada	com	o	objetivo	de	identificar	a	campanha	que	mais	

marcou	cada	um	dos	inquiridos,	dando	espaço	para	diferentes	formulações	linguísticas.	

Então,	o	importante	não	era	exatamente	o	número	de	consumidores/respostas,	mas	as	

opiniões	 expressas	 -	 agrupamentos	 semânticos	 dentro	 das	 respostas,	 dado	 que	 os	

inquiridos	 expressaram	 opiniões,	 de	 forma	 muito	 diversificada,	 referindo-se	 muitas	

vezes,	 por	 exemplo,	 a	 aspetos	 da	 campanha	 (música,	 local	 de	 gravação,	 descrição	 de	

Codificação Nº 
respostas 

Nenhuma 42 
Todas 4 
Coruja 9 
Os amigos não têm defeitos, têm 
feitios 42 

Leva a Amizade a Sério 7 
Direitos dos Amigos 5 
90 Anos a fazer Amigos 26 
Um certo sítio 9 
Sabor Autêntico 9 
Momentos Super Bock 5 
Filme do Ano  1 
Publicidades 
Dias/Eventos/Acontecimentos 53 

A vida é Super 1 
Inconclusivo 3 
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algum	pormenor)	 (Cohen	 et	 al.,	 2007).	 A	 análise	 destas	 respostas	 permitiu	 identificar	

essas	campanhas	e	quantos	inquiridos	as	referem	como	a	que	mais	os	marcou	(Tabela	

5).	

A	 maioria	 dos	 inquiridos	 referiu	 como	 preferidas	 campanhas	 relativas	 a	 dias,	

eventos,	 acontecimentos	 (a	 título	 de	 exemplo	 “dia	 do	 designer	 gráfico”,	 “euro	 2016”,	

“São	João”),	o	que	revela	que	a	comunicação	(quer	em	redes	sociais,	quer	em	outdoors)	

da	 Super	 Bock	 tem	 impacto	 no	 dia-a-dia	 dos	 inquiridos	 e	 não	 passa	 despercebida.	 As	

campanhas	mais	referidas	como	mais	marcantes	 foram	a	“Os	amigos	não	têm	defeitos,	

têm	feitios”	e	a	“90	anos	a	fazer	amigos”.	De	referir	que	42	dos	inquiridos	afirmaram	não	

se	lembrar	de	nenhuma	campanha	–	número	que	despertou	a	curiosidade	por	ser	igual	

ao	 número	 de	 pessoas	 que	 afirma	 não	 consumir	 cerveja,	 no	 entanto,	 cruzando	 dados,	

percebe-se	que	é	apenas	uma	coincidência.		

Na	 questão	 fechada	 os	 inquiridos	 tinham	 de	 escolher	 as	 suas	 três	 campanhas	

preferidas	 de	 uma	 lista	 apresentada:	 campanha	 “Os	 amigos	 não	 têm	 defeitos,	 têm	

feitios”,	 campanha	 “90	 anos	 a	 fazer	 amigos”,	 campanha	 “Um	 certo	 sítio”,	 campanha	

“Coruja”,	 campanha	 “Leva	 a	 amizade	 a	 sério”,	 campanha	 “Direitos	 dos	 amigos”	 e	

campanha	“Filme	do	ano”.		

A	campanha	mais	referida	foi	a	“Os	amigos	não	têm	defeitos,	têm	feitios”	–	75,1%	

dos	 inquiridos	 assinalou	 esta	 campanha	 como	 uma	 das	 3	 preferidas.	 Seguiram-se	 as	

campanhas	 “Leva	 a	 amizade	 a	 sério”	 e	 a	 “Direitos	 dos	 amigos”	 com,	 respetivamente,	

46,1%	e	42,4%	dos	inquiridos	a	referirem-nas	no	top	3.		

Interessante	como	é	consensual	que	a	campanha	“Os	amigos	não	têm	defeitos,	têm	

feitios”	é	uma	das	mais	referidas	pelos	 inquiridos	como	uma	das	suas	preferidas,	quer	

quando	 tiveram	 de	 enunciar	 uma	 campanha	 de	 memória,	 como	 quando	 tiveram	 de	

assinalar	campanhas	de	uma	lista.	No	entanto,	a	campanha	‘90	anos	a	fazer	amigos’	–	a	

segunda	campanha	mais	referida	de	memória	–	aparece	em	quinto	lugar	das	preferidas.	

As	 campanhas	 “Um	certo	 sítio”,	 “Leva	a	amizade	a	 sério”,	 “Direitos	dos	amigos”	 foram	

das	 mais	 referidas	 como	 preferidas,	 no	 entanto	 foram	 pouco	 lembradas	 na	 questão	

aberta.		

Paralelamente,	após	uma	análise	geral	das	 respostas	 individuais	ao	questionário,	

denota-se	que,	efetivamente,	o	consumidor	se	sente	 ligado	à	marca	e	valoriza	as	ações	

de	 comunicação	 desenvolvidas	 em	 torno	 de	 aspetos	 que	 lhe	 são	 pessoais.	 A	 título	 de	

exemplo,	nota-se	que,	numa	das	respostas,	um	inquirido	afirmou	que	as	suas	campanhas	
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preferidas	eram	a	do	“Dia	Mundial	do	Designer”	e	a	relacionada	com	o	“Harry	Potter”	e	a	

sua	área	de	profissão	é	Design	e	Artes.	Notou-se,	também,	que	muitos	dos	inquiridos	que	

apontaram	 a	 “campanha	 desenvolvida	 em	 Guimarães”	 (a	 campanha	 ‘90	 anos	 a	 fazer	

amigos’)	como	sendo	a	que	mais	os	marcou,	residem	nessa	cidade.		

5.3 Análise	do	modelo	concetual			

	

Começou	 por	 se	 fazer	 uma	 análise	 de	 confiabilidade	 (Alfa	 de	 Cronbach)	 das	

variáveis	 identificadas	 no	 modelo	 concetual	 –	 ‘brand	 attachment’,	 ‘satisfação’,	

‘compromisso’,	 ‘confiança’,	 ‘lealdade’,	 ‘qualidade’	e	 ‘ações	de	comunicação’	–	passando-

se,	imediatamente,	a	uma	análise	descritiva	sumária	das	mesmas.	De	seguida,	testou-se	a	

normalidade	das	variáveis	e,	tendo	em	consideração	o	resultado	obtido,	utilizou-se	uma	

correlação	 não	 paramétrica	 para	 testar	 as	 hipóteses	 do	 modelo.	 Finalmente,	 decidiu	

explorar-se	se	existiam	diferenças	estatisticamente	significativas	(para	as	variáveis	em	

causa)	para	diferentes	grupos	(ex:	género).		

5.3.1 Teste	de	confiabilidade	(Alfa	de	Cronbach)	

	

Para	se	testar	a	confiabilidade	das	escalas	de	medida	do	modelo	concetual,	usou-se	

o	coeficiente	Alfa	de	Cronbach.	Este	passo	é	fundamental	para	assegurar	a	validade	das	

variáveis	 estudadas	 e	 a	 sua	 adequação	 à	 análise	 estatística	 (Marôco,	 2018).	 O	Alfa	 de	

Cronbach	 é	 um	método	 popular	 para	 quantificar	 a	 consistência	 interna	 das	 variáveis,	

isto	 é,	 perceber	 se	 os	 itens	 da	 escala	 de	 medida	 de	 uma	 variável	 medem	 o	 mesmo	

construto.	O	 coeficiente	 varia	 entre	0	 e	1,	 sendo	que	quanto	mais	próximo	de	1,	mais	

confiáveis	 são	os	 itens	que	compõem	a	escala.	De	acordo	com	Maria	Helena	Pestana	e	

João	Nunes	Gageiro	(1998),	a	consistência	interna	das	escalas	é	avaliada	de	acordo	com	

os	níveis	da	Tabela	6:	
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Alfa de Cronbach Consistência interna 
a ≥ 0,9 Excelente 

0,9 > a ≥ 0,8 Bom 
0,8 > a ≥ 0,7 Aceitável 
0,7 > a ≥ 0,6 Questionável 
0,6 > a ≥ 0,5 Pobre 

0,5 > a Inaceitável 

Tabela	6-	Níveis	de	consistência	interna	(Alfa	de	Cronbach)	
Fonte:	Maria	Helena	Pestana	e	João	Nunes	Gageiro	(1998)	

	

Os	 resultados	 obtidos	 para	 o	 modelo	 concetual	 em	 causa	 revelam	 que	 todas	 as	

variáveis	 têm	 um	 nível	 de	 fiabilidade	 excelente	 (a	 ≥	 0,9),	 à	 exceção	 da	 variável	

‘satisfação’	que	apenas	se	mostra	com	uma	consistência	interna	boa	(Tabela	7).	A	escalas	

das	 variáveis	 em	 estudo	 apresentam	 valores	 de	 fiabilidade	 adequados	 à	 análise	

estatística	das	mesmas.		

	

Variável a Nº de itens da escala N 
Ações de comunicação 0,910 4 

216 

Brand attachment 0,919 4 
Satisfação 0,879 2 
Compromisso 0,936 7 
Confiança 0,912 5 
Lealdade 0,935 4 
Qualidade 0,929 3 

Tabela	7-	Confiabilidade	das	escalas	do	modelo	concetual	

5.3.2 Análise	descritiva	das	variáveis	do	modelo	concetual	

	

Numa	análise	inicial,	foram	aplicadas	algumas	técnicas	de	estatística	descritiva	às	

variáveis	 que	 compõem	 o	 modelo	 concetual	 e	 que	 estão	 na	 base	 de	 formulação	 das	

hipóteses	a	ser	testadas.		

Infra	são	apresentadas	as	tabelas	de	cada	uma	das	variáveis	em	estudo,	das	quais	

constam	os	 itens	 que	 compõem	as	 escalas,	 a	 percentagem	de	 resposta	 a	 cada	 um	dos	

níveis	da	escala	de	Likert	e,	uma	vez	que	as	escalas	são	de	natureza	ordinal,	apresentam-

se	também,	como	medidas	de	tendência	central,	as	respetivas	médias	e	medianas.	Cada	

uma	das	tabelas,	apresenta,	ainda,	a	média	e	a	mediana	das	variáveis	(criada	em	SPSS)	

que	aglomeram	os	itens	que	as	compõem.	
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Cada	item	contém	uma	afirmação	que	apresenta	uma	opinião	favorável	face	à	variável.	

Em	 cada	 uma	 delas,	 o	 inquirido	 pôde	 concordar	 ou	 discordar,	 em	 5	 níveis	 de	

(dis)concordância	(os	níveis	da	escala	de	Likert).	

A	 variável	 ‘Comunicação’,	 uma	 das	 duas	 variáveis	 independentes	 do	 modelo	

concetual	 da	 presente	 dissertação,	 foi	medida	 através	 de	 uma	 escala	 com	 4	 itens.	 De	

acordo	 com	 a	 estatística	 descritiva	 da	 variável,	 registou-se	 um	 nível	 de	 concordância	

geral	 em	 todos	 os	 itens.	Os	 itens	 2	 e	 3	 registaram	um	maior	 número	de	 respostas	 no	

ponto	5	(‘Concordo	Totalmente’),	seguindo-se	imediatamente	o	ponto	4	(‘Concordo’).	Já	

nos	 itens	 1	 e	 4	 há	 uma	 predominância	 de	 respostas	 no	 ponto	 4	 (38%	 e	 39,4%,	

respetivamente),	mas	o	ponto	5	 fica	muito	próximo	 (34,7%	e	35,6%,	 respetivamente)	

(Tabela	8).	

A	 média	 de	 respostas	 para	 a	 variável	 ‘comunicação’	 está	 um	 pouco	 acima	 do	 4	

(‘Concordo’).	

Posto	isto,	pode	concluir-se	que	os	inquiridos	atribuem	valor	às	ações	de	comunicação	

da	Super	Bock	e	estas	trazem-lhes	sentimentos	positivos.	

	

Comunicação 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 1 1 2 3 4 5 

1. A irreverência da comunicação da 
Super Bock traz-me sentimentos 

positivos. 
1,9 3,7 21,8 38,0 34,7 4 4 

Média= 
4,12 

 
Mediana= 

4 

2. A criatividade da Super Bock 
provoca em mim um sentimento 

positivo em relação à marca. 
1,4 2,3 14,4 34,7 47,2 4,24 4 

3. A comunicação dirigida a 
regiões/festividades/momentos/locali
dades provoca sentimentos de ligação 

à marca. 
1,9 3,7 15,3 33,8 45,4 4,17 4 

4. O dinamismo da comunicação da 
Super Bock traz-me sentimentos 

agradáveis. 1,4 2,8 20,8 39,4 35,6 4,05 4 

Tabela	8-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	‘comunicação’	

Por	sua	vez,	a	variável	‘Brand	Attachment’	foi	medida	numa	escala	composta	por	4	

itens.	Com	a	análise,	é	possível	verificar	que	a	variável	registou,	de	forma	geral,	um	nível	

de	 concordância	 entre	 os	 inquiridos,	 com	quase	 todas	 as	 variáveis	 a	 terem	um	maior	

nível	 de	 respostas	 no	 ponto	 4	 (‘Concordo’).	 De	 notar	 que	 há,	 também,	 um	 volume	

significativo	de	respostas	nos	pontos	5	e	3	(‘Concordo	Totalmente’	e	‘Não	concordo,	nem	
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discordo’,	respetivamente).	No	item	4,	regista-se	uma	maior	taxa	de	resposta	no	ponto	3	

(Tabela	9).	

Destarte,	 conclui-se	 que	 os	 inquiridos	 reconhecem	 um	 apego	moderado-alto	 à	marca,	

desenvolvendo,	 com	esta,	 uma	 relação	de	proximidade	 e	marcada	por	 sentimentos	de	

conexão,	afeto	e	alegria.	

	

Brand Attachment 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 2 1 2 3 4 5 

1. Eu sinto-me conectado(a) com a 
marca Super Bock. 6,5 7,4 22,7 36,6 26,9 3,7 4 

Média= 
3,59 

 
Mediana= 

4 

2. Eu tenho muito afeto pela marca 
Super Bock. 6,9 6,0 33,8 29,2 24,1 3,57 4 

3. Pensar na Super Bock traz-me 
sentimentos de alegria. 

7,9 4,6 27,3 36,6 23,6 3,63 4 

4. Eu sinto um certo reconforto em 
consumir produtos da marca Super 
Bock. 8,3 6,9 33,8 33,3 17,6 3,45 4 

Tabela	9-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	'brand	attachment'	

	

A	 variável	 ‘Satisfação’	 foi	 analisada	 numa	 escala	 com	 2	 itens.	 Como	 se	 pode	

verificar	na	Tabela	10,	houve	uma	esmagadora	percentagem	a	responder	nos	pontos	4	e	

5	 (76,9%	e	82,5%	nos	 itens	1	e	2,	 respetivamente)	 (Tabela	10).	Em	ambos	os	 itens,	 a	

média	≈	4,1	e	a	mediana	=	4	(‘Concordo’).	De	forma	geral,	pode	dizer-se	que	esta	variável	

regista	um	grau	de	concordância	positivo.	Os	 inquiridos	estão	satisfeitos	 com	a	marca	

Super	Bock	e	com	os	produtos	que	esta	oferece.	

	

Satisfação 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 3 1 2 3 4 5 

1. Eu estou muito satisfeito(a) com a 
marca Super Bock. 3,2 1,4 18,5 38,9 38 4,07 4 

Média= 
4,10 

 
Mediana= 

4 

2. Na minha opinião, a marca Super 
Bock tem uma oferta de produtos boa 
e satisfatória. 

3,2 1,4 13 43,1 39,4 4,14 4 

Tabela	10-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	'satisfação'	
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A	variável	‘Compromisso’	foi	avaliada	através	de	uma	escala	de	medição	composta	

por	7	itens.	Verifica-se	que	os	itens	1,	4	e	5	têm	como	resposta	mais	frequente	um	nível	

de	concordância	5	(‘Concordo	Totalmente’);	os	itens	3,	6	e	7	registam	percentagens	mais	

altas	de	resposta	no	nível	4	(‘Concordo’)	e	o	item	2	tem	uma	maior	taxa	de	resposta	no	

nível	3.	No	 item	2,	portanto,	a	maior	 fatia	dos	 inquiridos	(30,6%)	decidiu	manter	uma	

posição	neutra,	enquanto	que	nos	restantes	 itens,	há	um	grande	nível	de	concordância	

com	os	itens.	Ainda	assim,	cerca	de	metade	dos	inquiridos	(51%)	concorda	com	o	item	2.	

De	notar	que	no	item	6,	relacionado	com	a	vontade	de	continuar	a	consumir	produtos	da	

marca,	há	uma	percentagem	significativa	de	inquiridos	(cerca	de	30%)	que	discorda	ou	

assume	uma	posição	neutra	em	relação	à	afirmação	exposta,	o	que	revela	que	cerca	de	

30%	não	têm	um	nível	de	compromisso	significativo	com	a	marca	(Tabela	11).	

Mediante	 o	 exposto,	 pode	 afirmar-se	 que	 os	 inquiridos	 têm	 uma	 sensação	 de	

compromisso	moderada-alta	 perante	 a	marca,	mostram-se	 felizes	 por	 consumirem	 os	

produtos	e	consideram	que	seria	necessário	acontecer	algo	muito	grave	para	deixarem	

de	consumi-los.	

	

	

Compromisso 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 4 1 2 3 4 5 

1. Eu costumo dizer aos meus amigos 
que a marca Super Bock é uma ótima 
marca para consumir. 

7,9 6,5 18,1 30,6 37 3,82 4 

Média= 
3,64 

 
Mediana= 

4 

2. Eu sinto orgulho em dizer aos outros 
que sou consumidor(a) da marca Super 
Bock. 

11,1 7,4 30,6 24,1 26,9 3,48 4 

3. Para mim, a marca Super Bock é a 
melhor marca de cerveja para 
consumir. 10,2 6,5 24,1 30,1 29,2 3,62 4 

4. Seria preciso acontecer algo mesmo 
muito grave para que eu optasse por 
deixar de consumir os produtos da 
marca Super Bock. 

12,5 6,9 27,8 22,7 30,1 3,51 4 

5. Estou muito feliz por consumir 
produtos da marca Super Bock em 
detrimento de outras marcas que 
poderia considerar. 

7,4 5,6 36,6 32,9 17,6 3,48 4 

6.  Eu gostaria de continuar a consumir 
produtos da marca Super Bock. 5,6 2,3 21,3 39,4 31,5 3,89 4 

7. Eu importo-me e interesso-me pela 
marca Super Bock. 9,3 6 26,9 35,2 22,7 3,56 4 

Tabela	11-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	'compromisso'	
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Relativamente	à	variável	‘Confiança’,	esta	foi	avaliada	numa	escala	com	5	itens	de	

medição.	 Conforme	 exposto	 na	 Tabela	 12,	 os	 resultados	 mostram	 que	 a	 maioria	 das	

respostas	obteve	níveis	de	concordância	neutros.	As	frequências	absolutas	corroboram	

este	 facto:	 as	 percentagens	 de	 resposta	 mais	 altas	 encontram-se	 no	 ponto	 3	 (‘Não	

concordo,	 nem	discordo’).	 Exceções	 abertas	para	 os	 itens	2	 e	 3,	 onde	 a	maior	 taxa	de	

resposta	se	encontra	no	nível	4,	ou	seja,	nestes	dois	itens	há	um	nível	de	concordância	

positivo.	De	ressalvar	que	os	itens	com	maior	taxa	de	resposta	no	nível	3	(4	e	5	–	ambos	

entre	 os	 55%	e	 os	 60%),	 implicariam	uma	 experiência	 prévia,	 pelo	 que	pode	 estar-se	

perante	falta	de	conhecimento	de	causa.	

Neste	 sentido,	 e	 conforme	exposto	na	Tabela	12,	 pode	 afirmar-se	que	o	nível	 de	

concordância	com	os	itens	desta	variável	é	de	intensidade	moderada-baixa,	o	que	não	se	

revela	muito	significativa	para	a	existência	de	confiança	na	marca.	

	

Confiança 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 5 1 2 3 4 5 

1. A marca Super Bock importa-se 
comigo enquanto consumidor(a). 6 11,6 38 31,5 13 3,34 3 

Média= 
3,45 

 
Mediana= 

3 

2. Eu confio na marca Super Bock. 

3,7 2,8 19,4 50 24,1 3,88 4 

3. A marca Super Bock nunca me 
desilude. 

2,8 5,1 34,3 44 13,9 3,61 4 

4. A marca Super Bock é honesta e 
sincera quando exponho as minhas 
preocupações/questões. 4,2 6,9 59,3 19,4 10,2 3,25 3 

5. Eu posso confiar na marca Super 
Bock para resolver as 
situações/questões que lhe coloco. 5,1 5,6 56,9 22,2 10,2 3,27 3 

Tabela	12-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	'confiança'	

	

Na	variável	lealdade,	usou-se	uma	escala	com	4	itens	de	medição.	Pode	verificar-se,	

na	 tabela	 x,	 que	 há	 um	 equilíbrio	 entre	 os	 níveis	 4	 (‘Concordo’)	 e	 5	 (‘Concordo	

totalmente’)	na	resposta	às	afirmações	que	compõem	os	itens	da	escala	(Tabela	13).	De	

forma	 geral,	 os	 inquiridos	 assumem	 uma	 posição	 de	 concordância	 face	 às	 afirmações	

expostas.	Desta	maneira,	é	possível	perceber	que	os	inquiridos	demonstram	um	nível	de	

concordância	moderado-alto	com	a	vontade	de	voltar	a	escolher	Super	Bock	(mesmo	em	
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detrimento	 de	 outras	 marcas)	 e	 com	 os	 factos	 de	 recomendarem	 e	 falarem	

positivamente	sobre	a	marca	a	outras	pessoas,	o	que	se	revela	significativo	em	termos	

de	lealdade	à	marca.	É	interessante	ainda	ressaltar	que,	em	relação	a	falar	positivamente	

da	marca	a	outras	pessoas	(word-of-mouth)	a	maioria	das	pessoas	concorda	totalmente	

com	esta	afirmação,	facto	bastante	relevante.		

	

Lealdade 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 6 1 2 3 4 5 

1. Se optar por consumir a bebida 
cerveja, pretendo voltar a escolher a 
marca Super Bock. 

6,5 3,7 18,1 39,8 31,9 3,87 4 

Média= 
3,92 

 
Mediana= 

4 

2. Se me dessem a escolher entre a 
marca Super Bock e outras marcas com 
produtos mais baratos, eu voltaria a 
escolher Super Bock. 

6,5 4,6 22,2 34,7 31,9 3,81 4 

3. Eu recomendo a Super Bock a outras 
pessoas. 

5,6 5,6 17,1 36,1 35,6 3,91 4 

4. Eu falo positivamente da marca 
Super Bock a outras pessoas. 4,6 3,7 20,8 34,3 36,6 3,94 4 

Tabela	13-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	'lealdade'	

	

Sobre	 a	 variável	 ‘Qualidade’,	 os	 resultados	 mostram	 claramente	 uma	

predominância	de	inquiridos	a	assinalar	o	valor	4	(‘concordo’).	Pode	afirmar-se	que	os	

inquiridos	 reconhecem	 qualidade	 nos	 produtos	 Super	 Bock	 (interessante	 referir	 que	

este	foi	um	dos	aspetos	mais	referidos	na	pergunta	“O	que	mais	gosta	na	marca?”,	o	que	

revela	consistência	nas	respostas	dos	inquiridos).	Há,	no	entanto,	uma	fatia	significativa	

de	frequências	absolutas	a	assumir	uma	posição	neutra	face	aos	itens	expostos	(Tabela	

14).	 Ainda	 assim,	 pode	 concluir-se	 que	 os	 inquiridos	 concordam	 que	 os	 produtos	 da	

Super	Bock	são	de	alta	qualidade,	mesmo	quando	comparando	a	marcas	alternativas.		
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Qualidade 
Itens 

Nível de concordância (%) 
Média Mediana Variável 7 1 2 3 4 5 

1. Os produtos da marca Super Bock 
são de alta qualidade. 1,9 4,2 21,8 44 28,2 3,93 4 

Média= 
3,87 

 
Mediana= 

4 

2. Comparando às marcas alternativas, 
os produtos da marca Super Bock são 
dos melhores disponíveis. 

2,8 6 22,2 41,2 27,8 3,85 4 

3. Comparando às marcas alternativas, 
os produtos da marca Super Bock são 
de alta qualidade. 1,9 6 25,9 39,4 26,9 3,83 4 

Tabela	14-	Resultados	da	análise	(por	estatística	descritiva)	à	variável	'qualidade'	

5.3.3 Avaliação	do	modelo	concetual	e	teste	de	hipóteses		

	

Começou	por	 testar-se	a	normalidade	das	variáveis	em	estudo	para	decidir	se	se	

deveria	 usar	 uma	 correlação	 paramétrica	 (Pearson)	 ou	 não	 paramétrica	 (Spearman)	

para	 testar	 as	 hipóteses	 do	 modelo	 e	 posteriormente	 fazer	 o	 teste	 de	 diferenças	

adequado	na	averiguação	da	possibilidade	de	existência	de	diferenças	estatisticamente	

significativas	 entre	 grupos	 (para	 as	 variáveis	 em	 estudo).	 O	 resultado	 do	 teste	 de	

normalidade	 (Kolmogorov-Smirnov,	 uma	 vez	 que	 n>30)	 para	 todas	 as	 variáveis	 deu	p	

value	 <	 0,05	 o	 que	 levou	 a	 rejeitar-se	 a	 hipótese	 nula	 (H0:	 as	 variáveis	 seguem	 uma	

distribuição	 normal),	 isto	 é,	 não	 se	 pode	 concluir	 que	 as	 variáveis	 seguem	 uma	

distribuição	normal	 (Bryman	&	Duncan,	2004).	Apesar	de	o	número	de	 inquiridos	 ser	

significativo,	 como	 a	 maioria	 das	 respostas	 é	 em	 escala	 Likert	 este	 resultado	 era	

expectável.	

Assim	 para	 testar	 hipótese	 do	 modelo,	 isto	 é,	 averiguar	 se	 existem	 correlações	

entre	as	variáveis	em	estudo	opta-se	pela	correlação	não	paramétrica	de	Spearman.	De	

acordo	 com	Alan	Bryman	e	Duncan	Cramer	 (2004),	 o	 grau	de	 correlação	define-se	de	

acordo	com	a	Tabela	15:	

	

> 0,9 muito forte/elevada 
0,7 - 0,9 forte/elevada 
0,4 - 0,7 moderada 
0,2 - 0,4 fraca 
0 - 0,2  muito fraca 

Tabela	15-	Graus	de	correlação	de	Spearman	
Fonte:	Alan	Bryman	e	Duncan	Cramer	(2004)	
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Na	Tabela	16,	expõem-se	os	coeficientes	de	correlação	de	Spearman	registados	nas	

relações	que	se	estabelecem	entre	as	mesmas.	Esta	análise	estatística	bivariada	tornou	

possível	recolher	uma	série	de	resultados	que,	por	sua	vez,	permitiram	compreender	o	

comportamento	de	cada	uma	das	variáveis	com	as	quais	se	relaciona.	

	

 Brand 
Attachment Satisfação Compromisso Confiança Lealdade 

Ações de 
comunicação 

0,569** 
(p<0,001) 

    

Brand 
Attachment 

 0,740** 
(p<0,001) 

0,774** 
(p<0,001) 

0,665** 
(p<0,001) 

 

Qualidade  0,656** 
(p<0,001) 

   

Satisfação     0,742** 
(p<0,001) 

Compromisso     0,825** 
(p<0,001) 

Confiança     0,667** 
(p<0,001) 

**: A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral) 

Tabela	16-	Coeficientes	de	correlação	(Pearson)	entre	as	variáveis	do	modelo	concetual	

 

Tendo	 em	 conta	 os	 graus	 de	 correlação	 já	 apresentados	 na	 Tabela	 16,	 numa	

primeira	 análise,	 conclui-se	 que	 todas	 as	 associações	 feitas	 são	 positivas	 e	

estatisticamente	 significativas.	 Os	 valores	 variam	 entre	 0,569**	 (p<0,001)	 (valor	mais	

baixo	 –	 correlação	 moderada)	 e	 0,825**	 (p<0,001)	 (valor	 mais	 alto	 –	 correlação	

forte/elevada).		

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 percetível	 a	 associação	 entre	 as	 variáveis	 ‘Ações	 de	

comunicação’	 e	 ‘Brand	 attachment’.	 Estas	 duas	 variáveis	 registam	 um	 coeficiente	 de	

correlação	 de	 Spearman	 (‘r’)	 de	 0,569**	 e	 um	 valor	 de	 significância	 estatística	 (‘p’)	

<0,001.	Pode,	portanto,	afirmar-se	que	existe	uma	relação	de	associação	moderada	entre	

as	 ações	 de	 comunicação	 e	 o	brand	 attachment.	 Nesta	 linha	 de	 pensamento,	 os	 dados	

indicam	que	quando	mais	eficazes	forem	as	ações	de	comunicação	(do	ponto	de	vista	do	

consumidor),	mais	forte	será	o	brand	attachment	que	se	estabelece	entre	o	consumidor	

e	a	marca.	
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Verifica-se,	 também,	 valores	 muito	 interessantes	 entre	 a	 variável	 ‘Brand	

attachment’	 e	 as	 variáveis	 ‘Satisfação’,	 ‘Compromisso’	 e	 ‘Confiança’.	 Nas	 associações	

entre	 as	 mesmas	 registaram-se	 r=0,740**	 com	 p<0,001,	 r=0,774**	 com	 p<0,001	 e	

r=0,665**	 com	 p<0,001,	 respetivamente.	 Na	 interpretação	 destes	 valores,	 constata-se	

que	a	associação	entre	o	brand	attachment	e	a	satisfação	e	compromisso	é	forte	e	entre	o	

brand	attachment	e	a	confiança	é	moderada.	Confirmam-se	as	hipóteses	2,	3	e	4	(H2,	H3	

e	 H4),	 isto	 é,	 quanto	 mais	 forte	 for	 o	 brand	 attachment	 que	 se	 estabelece	 entre	 o	

consumidor	e	a	marca,	maior	é	a	satisfação,	compromisso	e	confiança	do	consumidor	na	

marca.	

Por	sua	vez,	também	a	‘Lealdade’	é	influenciada	pela	‘Satisfação’,	‘Compromisso’	e	

‘Confiança’.	

Neste	caso,	os	dados	registados	são	de	r=0,742**	com	p<0,001	entre	a	satisfação	e	

a	 lealdade,	r=0,825**	com	p<0,001	entre	o	compromisso	e	a	 lealdade	e	r=0,667**	com	

p<0,001	 entre	 a	 confiança	 e	 a	 lealdade.	 Os	 valores	 observados	 são	 estatisticamente	

significativos,	 sendo	 que	 entre	 a	 lealdade	 e	 a	 confiança	 há	 um	 grau	 de	 correlação	

moderada	e	a	lealdade	e	a	satisfação	com	a	variável	 ‘compromisso’	verifica-se	um	grau	

de	correlação	forte.	Posto	isto,	pode	afirmar-se	que	quanto	mais	forte	forem	a	satisfação,	

o	compromisso	e	a	confiança,	maior	será	a	lealdade	do	consumidor	à	marca.	

Por	 último,	 verifica-se	 um	 grau	 de	 associação	 moderado	 entre	 a	 perceção	 de	

‘Qualidade’	 e	 a	 ‘Satisfação’	 do	 consumidor.	 Entre	 estas	 duas	 variáveis	 registam-se	 os	

valores	 de	 r=0,656**	 com	 p<0,001.	 Embora	 seja	 um	 grau	 de	 correlação	 apenas	

moderado,	é	possível	afirmar	que	quanto	mais	qualidade	o	consumidor	reconhecer	no	

produto	da	marca,	maior	será	a	sua	satisfação.	

Analisadas	 todas	 as	 correlações	 entre	 as	 sete	 variáveis	 do	 modelo	 concetual	 –	

‘Ações	 de	 comunicação’,	 ‘Brand	 attachment’,	 ‘Satisfação’,	 ‘Compromisso’,	 ‘Confiança’,	

‘Lealdade’	e	‘Qualidade’	–	determina-se	a	existência	das	seguintes	relações:		

	

Ações de comunicação  Brand attachment 
Brand attachment  Satisfação 
Brand attachment  Compromisso 
Brand attachment  Confiança 
Satisfação   Lealdade 
Compromisso  Lealdade  
Confiança  Lealdade  
Qualidade  Satisfação 
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Verifica-se	que	todas	as	hipóteses	formuladas	no	modelo	concetual	se	confirmam	

na	 totalidade.	As	 conclusões	 supracitadas	 são	 expostas,	 de	 forma	 resumida,	 na	Tabela	

17:	

	

Formulação da hipótese Valor da 
correlação 

Confirmação 
da hipótese 

H1: Quanto mais eficazes forem as ações de comunicação, mais 
forte será o brand attachment que se estabelece entre o 
consumidor e a marca. 

0,569** Sim 

H2: Quanto mais forte for o brand attachment que se estabelece 
entre o consumidor e a marca, maior é a satisfação do 
consumidor. 

0,740** Sim 

H3: Quanto mais forte for o brand attachment que se estabelece 
entre o consumidor e a marca, maior é o compromisso do 
consumidor com a marca. 

0,774** Sim 

H4: Quanto mais forte for o brand attachment que se estabelece 
entre o consumidor e a marca, maior é a confiança do consumidor 
na marca. 

0,665** Sim 

H5: Quanto mais forte for a satisfação do consumidor em relação à 
marca que consome, maior é a sua lealdade. 

0,742** Sim 

H6: Quanto mais forte for o compromisso do consumidor em 
relação à marca que consome, maior é a sua lealdade. 

0,825** Sim 

H7: Quanto mais forte for a confiança do consumidor em relação à 
marca que consome, maior é a sua lealdade. 

0,667** Sim 

H8: Quanto mais qualidade o consumidor reconhecer no produto 
da marca, maior é a sua satisfação. 

0,656** Sim 

Tabela	17-	Teste	e	confirmação	das	hipóteses	do	estudo	
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A	 Figura	 18,	 infra,	 mostra	 a	 versão	 final	 do	 modelo	 concetual	 proposto	 para	

estudo.	São	evidenciadas	as	correlações,	com	recurso	ao	coeficiente	de	Spearman,	entre	

as	sete	variáveis	que	o	constituem,	de	acordo	com	as	hipóteses	previamente	formuladas.		

	

	

Figura	18-	Proposta	final	do	modelo	concetual	contemplando	as	correlações	existentes	

5.4 Testes	de	diferenças	

	

Foi	escolhido	o	teste	Mann-Whitney	Test	(nível	de	significância	5	%)	–	um	teste	não	

paramétrico	que	compara	a	média	de	2	grupos	oriundos	da	mesma	população/amostra	

e	é	usado	para	averiguar	se	esses	grupos	tem	ou	não	a	mesma	média	em	determinada	

variável	–	para	verificar	 se	existiam	diferenças	estatisticamente	 significativas	em	cada	

uma	das	variáveis	em	estudo	entre	2	grupos	(exemplo:	género)	e	o	seu	equivalente	teste	

de	Kruskal-Wallis,	quando	o	número	de	grupos	era	superior	a	2	(exemplo:	habilitações	

literárias).	

Para	cada	uma	das	variáveis	em	estudo,	aplicaram-se	os	testes	de	Mann-Whitney	e	

Kruskal-Wallis	para	verificar	se	existiam	diferenças	estatisticamente	significativas	entre	

grupos	 (no	 primeiro	 caso	 2	 grupos	 e	 no	 segundo	 caso	 mais	 que	 2	 grupos).	 Foram	

averiguadas	 diferenças	 relativamente	 a	 género,	 área	 de	 residência,	 faixa	 etária,	

regularidade	de	 consumo,	entre	outros.	Na	maioria	dos	 casos,	não	existiam	diferenças	

estatisticamente	 significativas	 entre	 grupos,	 no	 entanto,	 para	 beber	 (ou	 não)	 em	
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contexto	 de	 festa	 e	 beber	 (ou	 não)	 a	 ver	 jogos	 de	 futebol	 (ou	 outros	 desportos),	

verificaram-se	diferenças,	como	exibido	na	Tabela	18.	Surgiram,	igualmente,	diferenças	

estatisticamente	 significativas	 para	 algumas	 das	 variáveis	 em	 estudo,	 nomeadamente	

para	os	grupos	‘faixa	etária’	e	a	‘habilitações	literárias’,	sumariadas	na	Tabela	19.	

	

Fator Grupo N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Variável  Mann-
Whitney U 

Asymp. Sig. (2-
tailed.) (p value) 

Beber em contexto de festa 

Não 62 88,46 5484,50 
Comunicação 3531,500 0,002 Sim 154 116,57 17951,50 

Não 62 87,12 5401,50 Brand 
attachment 3448,500 0,001 Sim 154 117,11 18034,50 

Não 62 83,10 5152,00 Satisfação 3199,000 0,000 Sim 154 118,73 18284,00 
Não 62 84,22 5221,50 

Compromisso 3268,500 0,000 Sim 154 118,28 18214,50 
Não 62 93,37 5789,00 Lealdade 3836,00 0,020 Sim 154 114,59 17647,00 

Beber a ver jogos de futebol 
(ou outros desportos)  

Não 124 95,79 11878,50 Comunicação 4128,500 0,000 Sim 92 125,63 111557,50 
Não 124 94,56 11725,50 Brand 

attachment 3975,500 0,000 Sim 92 127,29 11710,50 
Não 124 91,55 11352,00 

Satisfação 3602,000 0,000 Sim 92 131,35 12084,00 
Não 124 92,75 11500,50 

Compromisso 3750,500 0,000 Sim 92 129,73 11935,50 
Não 124 100,04 12405,50 Confiança 4655,500 0,014 Sim 92 119,90 11030,50 
Não 124 96,26 11936,50 Lealdade 4186,500 0,001 Sim 92 124,99 11499,50 
Não 124 98,77 12247,00 

Qualidade 4497,000 0,005 Sim 92 121,62 11189,00 

Tabela	18-	Teste	de	diferenças	(Mann-Whitney)	

	

Tendo	em	consideração	a	Tabela	18,	que	apresenta	os	resultados	do	teste	de	Mann-

Whitney	 e,	 como	 p<0,05,	 rejeita-se	 a	 hipótese	 nula	 (H0=	 não	 há	 diferenças	

estatisticamente	 significativas	 entre	 os	 dois	 grupos).	 Como	 se	 rejeita	 a	 hipótese	 nula,	

concluímos	que:	

-	 o	 fator	 ‘beber	 (ou	 não)	 em	 contexto	 de	 festa’	 afeta	 as	 variáveis	 ‘comunicação’,	

‘brand	attachment’,	‘satisfação’,	‘compromisso’	e	‘lealdade’,	sendo	a	perceção	das	mesmas	

superior	para	os	inquiridos	que	bebem	neste	contexto;	

-	o	mesmo	se	verifica	no	fator	‘beber	a	ver	jogos	de	futebol	(ou	outros	desportos)’.	

Assim,	 pode	 afirmar-se	 que	 há	 diferenças	 ao	 nível	 de	 todas	 as	 variáveis,	 isto	 é,	 os	

inquiridos	 que	 bebem	a	 ver	 jogos	 de	 futebol	 (ou	 outros	 desportos)	 tem	uma	perceção	
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maior	 da	 comunicação	 e	 qualidade	 e	 revelam	 maior	 brand	 attachment,	 satisfação,	

compromisso,	confiança	e	lealdade	do	que	os	que	não	consomem	cerveja	neste	contexto.	

	

	

Fator Grupo N Mean Rank Variável df Asymp. Sig. 
(p value) 

Faixa Etária 

18-24 anos 94 122,80 

Comunicação  
5 

 
0,010 

25-34 anos 44 108,70 
35-44 anos 32 93,47 
45-54 anos 38 95,29 
55-64 anos 6 49,00 
65 anos ou mais 2 101,75 

Habilitações 
literárias 

Ensino Básico 1 22,50 

Comunicação 5 0,021 

Ensino Secundário 42 92,85 
Licenciatura 72 122,20 
Pós-graduação 27 113,09 
Mestrado 56 111,52 
Doutoramento 18 78,72 
Ensino Básico 1 69,50 

Confiança 5 0,005 

Ensino Secundário 42 96,37 
Licenciatura 72 127,07 
Pós-graduação 27 122,48 
Mestrado 56 89,90 
Doutoramento 18 101,58 
Ensino Básico 1 37,00 

Lealdade 5 
 0,035 

Ensino Secundário 42 94,30 
Licenciatura 72 125,76 
Pós-graduação 27 114,50 
Mestrado 56 96,83 
Doutoramento 18 103,86 

Tabela	19-	Teste	de	diferenças	(Kruskal-Wallis)	

	

Tendo	em	consideração	a	Tabela	19,	que	expõe	os	resultados	do	teste	de	Kruskal-

Wallis	e,	como	p<0,05,	rejeita-se	a	hipótese	nula	(H0=	as	medianas	para	todos	os	grupos	

são	iguais).	Como	se	rejeita	a	hipótese	nula,	conclui-se	que:	

-	 o	 fator	 ‘faixa	 etária’	 tem	 influência	 na	 variável	 ‘comunicação’,	 sendo	 que	 esta	 é	

mais	percecionada	nas	 faixas	etárias	mais	 jovens.	O	valor	obtido	para	a	 faixa	etária	 ’65	

anos	 ou	 mais’	 parece	 contrariar	 esta	 conclusão,	 no	 entanto,	 uma	 vez	 que	 só	 temos	 2	

respostas,	não	se	revela	estatisticamente	significativo;	

-	 por	 sua	 vez,	 o	 fator	 ‘habilitações	 literárias’	 afeta	 as	 variáveis	 ‘comunicação’,	

‘confiança’	e	‘lealdade’.	Tanto	a	perceção	de	confiança	e	comunicação	como	a	de	lealdade	

varia	com	as	habilitações	literárias,	sendo	tipicamente	superior	nos	inquiridos	com	níveis	

de	educação	mais	elevados.		
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Em	 jeito	 de	 conclusão,	 pode	 afirmar-se	 que	 as	 hipóteses	 do	modelo	 foram	 todas	

confirmadas;	 a	 confirmação	 destas	 oito	 hipóteses	 permitiu	 responder	 à	 questão	 de	

investigação:	 efetivamente,	 a	 comunicação	 tem	 impacto	 no	brand	 attachment	 que,	 por	

sua	vez,	 tem	impacto	nos	comportamentos	dos	consumidores.	Salienta-se	que,	de	facto,	

há	uma	relação	evidente	entre	o	brand	attachment	que	os	inquiridos	sentem	em	relação	à	

marca	cujos	produtos	consomem	e	os	seus	graus	de	satisfação,	compromisso	e	confiança	

na	 marca.	 A	 satisfação,	 o	 compromisso	 e	 a	 confiança	 na	 marca	 afetam	 diretamente	 a	

lealdade	à	marca,	sendo	que	quando	maior	forem	os	três	primeiros,	maior	será	a	última.	

O	brand	attachment	acaba	por	influenciar	também,	ainda	que	indiretamente,	a	 lealdade	

dos	 consumidores	 à	 marca.	 Paralelamente,	 confirma-se	 que	 a	 perceção	 de	 qualidade	

também	tem	uma	relação	direta	na	satisfação	dos	consumidores.		

Deste	modo,	pode	afirmar-se	que	os	consumidores	inquiridos	que	demonstram	um	

maior	 nível	 de	 brand	 attachment,	 ou	 seja,	 aqueles	 que	 estão	 mais	 conectados	

(afetivamente)	 com	 a	 marca,	 tendem	 a	 ser	 os	 mais	 satisfeitos,	 comprometidos	 e	

confiantes	na	marca	consumida.	Consequentemente,	tornam-se	mais	leais	à	marca.		

Numa	 nota	 final,	 considerou-se	 que	 seria	 pertinente	 perceber	 se	 fatores	

sociodemográficos	e	comportamentais	tinham	alguma	influência	nas	variáveis	testadas	e	

verificou-se	que	os	fatores	‘beber	em	contexto	de	festa’,	‘beber	a	ver	jogos	de	futebol	(ou	

outros	desportos)’,	 ‘faixa	 etária’	 e	 ‘habilitações	 literárias’	 afetam	algumas	das	 variáveis	

que	compõem	o	modelo	de	pesquisa.		
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6. CONCLUSÃO	

6.1 	Conclusões	gerais	

	

O	mercado,	 de	 uma	 forma	 geral,	 está	 cada	 vez	mais	 saturado,	 pelo	 que	 se	 torna	

impreterível	para	as	marcas	destacarem-se.	A	marca	pode	valer-se	de	várias	estratégias,	

mas	boa	comunicação	é	indispensável.	Por	outro	lado,	é	importante	alargar	o	horizonte	

de	 tempo	 das	 relações	 marca-consumidor.	 O	 cenário	 atual	 obriga	 a	 que	 as	 marcas	

trabalhem	 o	 marketing	 orientado	 para	 a	 relação	 com	 o	 cliente	 para	 aumentar	 a	 sua	

vantagem	competitiva,	tornando	os	clientes	mais	satisfeitos	e	leais	à	sua	marca.	

A	 comunicação,	 o	 branding	 e	 o	 brand	 attachment	 são	 conceitos	 que	 foram	

explorados	 e	 relacionados	 (entre	 eles)	 ao	 longo	 da	 presente	 dissertação,	 de	 forma	 a	

perceber-se	de	que	 forma	a	 comunicação	 e	 o	branding	 impactam	o	brand	attachment,	

sob	o	ponto	de	vista	do	marketing	relacional.	

Numa	 primeira	 fase,	 foi	 elaborada	 uma	 revisão	 de	 literatura	 científica	 sobre	 as	

temáticas	 em	 análise,	 com	 o	 intuito	 de	 fruir	 de	 um	 maior	 entendimento	 acerca	 das	

mesmas.	 De	 forma	 resumida,	 foi	 explorada	 a	 evolução	 do	 marketing,	 focando	 no	

marketing	 relacional,	 passando-se	 para	 uma	 abordagem	 à	 marca	 e	 à	 sua	 respetiva	

identidade.	 A	 esta,	 seguiu-se	 a	 questão	 do	 comportamento	 do	 consumidor:	 foram	

explanados	 a	 confiança,	 a	 afetividade,	 a	 lealdade,	 o	 compromisso,	 a	 satisfação	 que	 o	

consumidor	desenvolve	em	relação	à	marca	e,	ainda,	a	perceção	de	qualidade	 face	aos	

produtos	consumidos.	Por	último	fez-se	uma	referência	ao	branding	e	à	comunicação	e	à	

forma	como	estas	duas	estratégias	podem	ser	usadas	a	favor	da	marca.		

	 Depois	de	explicada	a	metodologia	–	recolha	de	dados	de	natureza	quantitativa	

com	um	design	de	pesquisa	do	tipo	descritiva	–,	o	modelo	concetual	e	a	problemática	de	

pesquisa	 e	 as	 hipóteses	 resultantes	 do	 modelo	 concetual,	 analisaram-se	 os	 dados	

recolhidos	com	o	inquérito	por	questionário.		

	 Conforme	 foi	 discutido	 no	 capítulo	 anterior	 (Análise	 e	 discussão	 de	 dados),	 a	

eficácia	 das	 ações	 de	 comunicação	 da	 marca	 vem	 aumentar	 o	 brand	 attachment	 e,	

consequentemente,	 contribuir	 para	 comportamentos	 dos	 consumidores	 favoráveis	 à	

marca.	De	um	modo	geral,	percebe-se	que	se	a	marca	trabalhar	bem	a	sua	personalidade	

e	 a	 comunicar	 bem,	 de	 modo	 a	 que	 chegue	 de	 forma	 clara	 e	 interessante	 aos	
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consumidores,	 há	 uma	 maior	 probabilidade	 de	 os	 mesmos	 se	 sentirem	 apegados	 à	

marca	(brand	attachment),	de	se	revelarem	satisfeitos	com	os	produtos,	mais	confiantes	

na	marca	e,	de	novo,	nos	seus	produtos	e	mais	comprometidos	com	a	entidade,	de	forma	

a	que	se	 revelem,	 também,	mais	 leais	à	marca.	Assim	sendo,	 estarão	mais	 tendentes	a	

escolhê-la	em	prol	de	qualquer	outra	disponível	e	mais	propensos	a	recomendá-la	aos	

seus	pares.		

	 Os	resultados	deste	trabalho	revelaram	que	a	comunicação	adotada	pela	marca,	

quer	 nas	 redes	 sociais	 em	que	 está	 presente,	 quer	 em	outdoors	 e	 televisão,	 –	 sempre	

focada	 no	 conceito	 da	 “amizade	 autêntica”	 –	 aproxima	 os	 consumidores	 à	 marca.	 De	

facto,	 a	 análise	 sumária	 das	 respostas	 individuais	 dos	 questionários	 revelou	 que	 os	

consumidores	são	mais	sensíveis	e	valorizam	as	campanhas	de	comunicação	que	sentem	

que	são	a	“eles	dirigidos”.	

	 O	aumento	da	eficácia	das	ações	de	comunicação	(diretamente	relacionadas	com	

um	bom	trabalho	a	nível	de	branding)	está	diretamente	relacionado	com	o	aumento	do	

nível	de	brand	attachment	que,	por	sua	vez,	está	relacionado	com	o	aumento	do	nível	de	

outros	 aspetos	 ligados	 ao	 comportamento	do	 consumidor	 –	 confiança,	 compromisso	 e	

satisfação	–	e,	por	último,	o	aumento	destes	está	relacionado	com	o	aumento	da	força	da	

lealdade	 face	 à	 marca.	 Destarte,	 se	 a	 marca	 trabalhar	 bem	 a	 sua	 personalidade	 e	

conseguir,	 através	 de	 ações	 de	 comunicação,	 transmiti-la	 ao	 consumidor,	 isto	 vai	

aumentar	o	apego	e	a	afetividade	do	consumidor	à	marca	(brand	attachment),	e,	perante	

este	cenário,	há	uma	maior	probabilidade	de	o	consumidor	se	sentir	mais	satisfeito	com	

a	 experiência	 de	 consumo,	mais	 comprometido	 e	 confiante	 com	a	marca,	 de	 tal	modo	

que	podem	apresentar-se,	conjuntamente,	mais	leais,	isto	é,	mais	tendentes	a	escolher	a	

marca	 em	 prol	 de	 outras	 disponíveis	 no	 mercado.	 A	 análise	 estatística	 permitiu	

determinar	 uma	 correlação	 positiva	 moderada	 a	 forte	 entre	 todos	 as	 variáveis	

suprarreferidas.	

	 Estes	resultados	apontam	para	a	importância	de	os	profissionais	de	marketing	de	

cada	marca,	potenciarem	o	trabalho	em	torno	do	branding,	do	trabalho	da	personalidade	

da	 marca,	 da	 coerência	 da	 marca,	 dos	 valores	 que	 querem	 transmitir	 e	 o	 trabalho,	

também,	em	torno	do	consumidor,	para	que	possam	ir	de	encontro	às	suas	necessidades.	

O	 estudo	 levado	 a	 cabo	 nesta	 dissertação	 revela	 que	 os	 consumidores	 têm	

comportamentos	mais	positivos	quando	percebem	qualidade	nas	ações	de	comunicação	

da	marca,	quando	se	reveem	nas	campanhas,	quando	estas	são	dinâmicas,	criativas	e	se	
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direcionam	 para	 regiões,	 eventos,	 comemorações	 que	 fazem	 parte	 da	 vida	 dos	

consumidores,	 porque	 sentem	 a	 marca	 mais	 próxima,	 a	 comunicar	 diretamente	 para	

eles.	 Para	 a	 marca,	 há	 todo	 o	 interesse	 em	 desenvolver	 boas	 relações	 com	 os	 seus	

consumidores,	por	um	lado,	para	os	“fidelizar”	e,	por	outro,	para	garantir	um	“word-of-

mouth”	 favorável	à	marca,	que	atraia	novos	consumidores.	O	alcance	bem-sucedido	da	

comunicação	traduz-se	numa	experiência	melhorada	para	o	consumidor.		

	 Em	 suma,	 há	 que	 haver	 um	 trabalho	 dos	 marketers	 para	 perceber	 a	

personalidade	e	as	necessidades	do	consumidor	e	comunicar	a	marca	e	a	personalidade	

da	mesma,	de	 forma	a	que	o	 consumidor	 se	 reveja	nela.	O	marketing	é	pertinente	em	

qualquer	marca,	e	o	 fator	comunicação	–	um	dos	P’s	do	marketing-mix	–	nunca	deverá	

ser	 subvalorizado.	 Deve	 haver	 um	 trabalho	 constante,	 de	 forma	 a	 que	 a	 comunicação	

seja	um	meio	para	a	aproximação	da	marca	e	do	consumidor.	 	

6.2 Limitações	

	

Nesta	secção,	referem-se	as	limitações	do	estudo,	numa	tentativa	de	reflexão	e	de	

perceber	o	que	se	poderia	ter	feito	de	forma	diferente.	

A	primeira	 limitação	e,	provavelmente,	a	mais	significativa	prende-se	com	a	 falta	

de	dados	do	ponto	de	vista	da	marca.	Era	importante	ter	dados	facultados	pela	marca,	no	

que	 diz	 respeito	 à	 forma	 como	 desenvolvem	 as	 suas	 ações	 de	 comunicação,	 à	 forma	

como	 interagem	 com	 o	 consumidor	 e	 gerem	 a	 sua	 marca.	 No	 entanto,	 a	 agenda	 da	

empresa	 não	 foi	 favorável	 à	 existência	 da	 entrevista,	 apesar	 de	 inúmeras	 tentativas	

(usando	 vários	 meios),	 pelo	 que	 se	 teve	 de	 focar	 o	 trabalho	 numa	 perspetiva	

exclusivamente	do	consumidor.	

Paralelamente,	poderá	considerar-se	que	a	amostra	de	estudo	podia	ter	sido	mais	

representativa:	 por	um	 lado	maior,	 por	 outro	 lado	 com	mais	 representantes	de	 faixas	

etárias	mais	avançadas	e	de	consumidores	com	habilitações	literárias	nos	escalões	mais	

baixos	 de	 ensino,	 por	 exemplo.	 Uma	 das	 formas	 de	 colmatar	 esta	 fragilidade	 seria	

distribuir	 o	 questionário	 em	 papel	 à	 população	 com	 menos	 competências	 digitais.	

Embora	o	coeficiente	de	Alfa	de	Cronbach	tenha	indicado	que	havia	um	elevado	grau	de	

confiabilidade	nos	dados,	o	ideal	seria	a	amostra	ser,	efetivamente,	maior.	
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6.3 	Estudos	futuros	

	

Uma	das	fragilidades	já	apontada	recai	sobre	o	facto	de	não	se	ter	o	ponto	de	vista	

da	marca	relativamente	à	comunicação.	Seria	enriquecedor,	do	ponto	de	vista	científico,	

cruzar	 os	 dados	 facilitados	 pela	 marca	 –	 utilizando	 inquérito	 por	 entrevista	 –	 com	 a	

perspetiva	 do	 consumidor.	 A	 investigação	 ficaria,	 também,	 mais	 forte,	 pois	 além	 das	

duas	 perspetivas,	 complementaria	 os	 dados	 quantitativos	 com	 dados	 qualitativos.	

Apesar	 de	 esta	 abordagem	 ser	 parte	 da	 proposta	 de	 tese,	 fatores	 alheios	

impossibilitaram	a	sua	concretização.	

Como	previamente	referido,	o	inquérito	poderia	ser	distribuído	também	em	papel	

para	 a	 população	 com	 menos	 competências	 digitais	 ter	 maior	 representatividade	 e	

conseguir	 fazer	 chegar	 o	 mesmo	 a	 mais	 consumidores	 e	 com	 maior	 distribuição	

geográfica.	Isso	permitiria	consolidar	e	validar	os	resultados	obtidos	com	este	trabalho	e	

permitiria	 averiguar	 melhor	 se	 a	 distribuição	 geográfica	 é	 um	 fator	 importante	 nas	

variáveis	‘confiança’,	‘compromisso’,	‘satisfação’	e	‘lealdade’.	

Nesta	 reta	 final,	 percebeu-se	 que	 poderia	 ser	 mais	 explorada	 a	 variável	

‘comunicação’	utilizando	uma	maior	diversidade/número	de	recolha	de	dados.	Por	um	

lado,	 questionário	 distribuído	 poderia	 ter	 mais	 questões	 relacionadas	 com	 a	

comunicação,	 perguntas	 que	 perscrutassem	mais	 profundamente	 o	 impacto	 desta	 nos	

consumidores.	Por	outro	 lado,	poderia	 ter-se	explorado	diferentes	métodos	de	recolha	

de	dados,	como	por	exemplo,	grupos	de	foco	para	permitir	uma	maior	discussão	sobre	a	

influência	e	a	perceção	que	os	consumidores	têm	da	marca.		

Importa	 referir	 que	 a	 escolha	 da	 marca	 Super	 Bock	 (para	 contexto	 de	 estudo)	

recaiu	 sobre	 o	 facto	 de	 esta	marca	 ter	 construído,	 ao	 longo	 do	 tempo,	 campanhas	 de	

comunicação	de	referência	e	publicações	constantes	e	regulares,	sempre	com	feedback	

bastante	 positivo	 dos	 consumidores.	 Algumas	 das	 campanhas	 foram	 caso	 de	 sucesso	

internacionais	 e	 foram	 case	 studies	 na	 literatura.	 Tendo	 isto	 em	 consideração,	 era	

expectável	que	os	inquiridos	já	conhecessem	sobejamente	a	marca	e,	de	alguma	forma,	

tivessem,	 já,	uma	opinião	formada	sobre	a	mesma	e	sobre	a	sua	comunicação:	aliás,	os	

inquéritos	foram	construídos	com	base	nessa	premissa.		

Seria	interessante,	por	último,	estender	este	estudo	a	outras	marcas,	com	foco	em	

marcas	 mais	 recentes	 e	 com	menos	 notoriedade	 no	mercado,	 de	 forma	 a	 perceber	 o	

papel	da	comunicação	nestes	casos.		 	
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ANEXO	I	–	FORMULÁRIO	DO	INQUÉRITO	POR	QUESTIONÁRIO	

Link:	https://docs.google.com/forms/d/1eb8suwtoPQBuu-

FNAmq_qYLB9Wo4eHllW-cQ47i7j8E/edit	

	

Este	estudo	está	enquadrado	numa	investigação	do	mestrado	em	Marketing	e	Estratégia	

(Escola	de	Economia	e	Gestão	–	Universidade	do	Minho)	e	tem	como	objetivo	principal	

analisar	a	 influência	do	branding	 (gestão	da	marca)	e	da	 comunicação	na	perceção	de	

valor	da	marca	e	consequente	brand	attachment	(afetividade	à	marca),	e	perceber	como	

este	 construto	 se	 relaciona	 com	 a	 satisfação,	 a	 confiança	 e	 a	 lealdade.	 O	 estudo	 é	

aplicado	 à	marca	 Super	 Bock	 e	 aos	 seus	 consumidores.	 O	 questionário	 é	 de	 natureza	

anónima	 e	 o	 seu	 preenchimento	 não	 ultrapassa	 a	 duração	 máxima	 de	 5	 minutos.	

Posteriormente,	os	resultados	obtidos	serão	analisados	de	forma	agregada,	sendo	que	é	

garantida	 a	 total	 confidencialidade	 dos	 dados	 recolhidos.	 Aproveito,	 desde	 já,	 para	

agradecer	pela	sua	colaboração.		

	

Carolina	Madureira		

	

Contexto	de	Estudo	

	

1.	É	consumidor	da	bebida	alcoólica	cerveja?	(coloque	‘x’	na	opção	que	melhor	descreve	

a	sua	situação)	

Sim/Não	

	

2.	Que	marca	de	cerveja	costuma	consumir?	(por	favor,	especifique	por	extenso)	

	

3.	É	a	marca	que	prefere?	(coloque	‘x’	na	opção	que	melhor	descreve	a	sua	situação)	

Sim/não	

	

4.	O	que	mais	gosta	na	marca?	 (coloque	 ‘x’	nas	opções	que	melhor	descreverem	a	sua	

preferência)	
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Sabor,	 variedade	 na	 linha	 de	 produtos,	 questões	 geográficas,	 preço,	 qualidade,	 forma	

como	comunica	

	

5.	Relativamente	à	marca	Super	Bock,	por	favor,	indique	uma	campanha	de	comunicação	

que	o	tenha	marcado.	(por	favor,	especifique	por	extenso)	

	

6.	Por	favor,	assinale	3	das	campanhas	de	comunicação	da	Super	Bock,	tendo	em	conta	a	

sua	preferência.		

“Os	amigos	não	têm	defeitos,	têm	feitios”,	“90	anos”,	“Um	certo	sítio”,	“Coruja”,	“Leva	a	

amizade	a	sério”,	“Direitos	dos	amigos”,	“Filme	do	ano”	

	

Perceção	das	ações	de	comunicação	da	marca	

7.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	 a	 sua	 opinião	 sobre	 as	 ações	 de	 comunicação	 da	 marca	 Super	 Bock.	

Coloque	‘x’	na	opção	que	melhor	descreva	a	sua	opinião	(para	cada	uma	das	afirmações),	

numa	escala	de	5	pontos.	Os	valores	variam	de	1=	Discordo	Totalmente”	a	5=	Concordo	

Totalmente”,	 sendo	 que:	 1=	Discordo	 Totalmente;	 2=	Discordo;	 3=	Não	 discordo	 nem	

concordo;	4=	Concordo;	5=	Concordo	Totalmente	

	

A	irreverência	da	comunicação	da	Super	Bock	traz-me	sentimentos	positivos.	

	

A	criatividade	da	comunicação	da	Super	Bock	provoca	em	mim	um	sentimento	positivo	

em	relação	à	marca.	

	

A	comunicação	dirigida	a	regiões/festividades/momentos/localidades	provoca	

sentimentos	de	ligação	à	marca.	

	

O	dinamismo	da	comunicação	da	Super	Bock	traz-me	sentimentos	agradáveis.	

	

Afetividade	face	à	marca	Super	Bock	

8.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	 a	 sua	 afetividade	 à	marca	 Super	Bock.	 Coloque	 ‘x’	 na	 opção	que	melhor	

descreva	 a	 sua	opinião	 (para	 cada	uma	das	 afirmações),	 numa	escala	de	5	pontos.	OS	
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valores	variam	de	“1=	Discordo	Totalmente”	a	“5=	Concordo	Totalmente”,	sendo	que:	1=	

Discordo	 Totalmente;	 2=	 Discordo;	 3=	 Não	 discordo	 nem	 concordo;	 4=	 Concordo;	 5=	

Concordo	Totalmente	

	

Eu	sinto-me	conectado(a)	com	a	marca	Super	Bock.	

	

Eu	tenho	muito	afeto	pela	marca	Super	Bock.	

	

Pensar	na	Super	Bock	traz-me	sentimentos	de	alegria.	

	

Eu	sinto	um	certo	reconforto	em	consumir	produtos	da	marca	Super	Bock.	

	

Satisfação	face	à	marca	Super	Bock	

9.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	a	sua	satisfação	face	à	marca	Super	Bock.	Coloque	‘x’	na	opção	que	melhor	

descreva	 a	 sua	 opinião	 (para	 cada	 uma	das	 afirmações),	 numa	 escala	 de	 5	 pontos.	Os	

valores	variam	de	“1=	Discordo	Totalmente”	a	“5=	Concordo	Totalmente”,	sendo	que:	1=	

Discordo	 Totalmente;	 2=	 Discordo;	 3=	 Não	 discordo	 nem	 concordo;	 4=	 Concordo;	 5=	

Concordo	Totalmente	

	

Eu	estou	muito	satisfeito(a)	com	a	marca	Super	Bock.	

	

Na	minha	opinião,	a	marca	Super	Bock	tem	uma	oferta	de	produtos	boa	e	satisfatória.		

	

Compromisso	face	à	marca	Super	Bock	

10.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	 o	 seu	 compromisso	 face	 à	marca	 Super	 Bock.	 Coloque	 ‘x’	 na	 opção	 que	

melhor	 descreva	 a	 sua	 opinião	 (para	 cada	 uma	 das	 afirmações),	 numa	 escala	 de	 5	

pontos.	 Os	 valores	 variam	 de	 “1=	 Discordo	 Totalmente”	 a	 “5=	 Concordo	 Totalmente”,	

sendo	que:	 1=	Discordo	Totalmente;	 2=	Discordo;	 3=	Não	discordo	nem	concordo;	 4=	

Concordo;	5=	Concordo	Totalmente	
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Eu	costumo	dizer	aos	meus	amigos	que	a	marca	Super	Bock	é	uma	ótima	marca	para	

consumir.	

	

Eu	sinto	orgulho	em	dizer	aos	outros	que	sou	consumidor(a)	da	marca	Super	Bock.	

	

Para	mim,	a	marca	Super	Bock	é	a	melhor	marca	de	cerveja	para	consumir.	

	

Seria	preciso	acontecer	algo	mesmo	muito	grave	para	que	eu	optasse	por	deixar	de	

consumir	os	produtos	da	marca	Super	Bock.	

	

Estou	muito	feliz	por	consumir	produtos	da	marca	Super	Bock	em	detrimento	de	outras	

marcas	que	poderia	considerar.	

	

Eu	gostaria	de	continuar	a	consumir	produtos	da	marca	Super	Bock.	

	

Eu	importo-me	e	interesso-me	pela	marca	Super	Bock.	

	

Confiança	face	à	marca	Super	Bock	

11.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	a	sua	confiança	face	à	marca	Super	Bock.	Coloque	‘x’	na	opção	que	melhor	

descreva	 a	 sua	 opinião	 (para	 cada	 uma	das	 afirmações),	 numa	 escala	 de	 5	 pontos.	Os	

valores	variam	de	“1=	Discordo	Totalmente”	a	“5=	Concordo	Totalmente”,	sendo	que:	1=	

Discordo	 Totalmente;	 2=	 Discordo;	 3=	 Não	 discordo	 nem	 concordo;	 4=	 Concordo;	 5=	

Concordo	Totalmente	

	

A	marca	Super	Bock	importa-se	comigo	enquanto	consumidor(a).		

	

Eu	confio	na	marca	Super	Bock.	

	

A	marca	Super	Bock	nunca	me	desilude.	

	

A	marca	Super	Bock	é	honesta	e	sincera	quando	exponho	as	minhas	

preocupações/questões.	
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Eu	posso	confiar	na	marca	Super	Bock	para	resolver	as	situações/questões	que	lhe	

coloco.	

	

Lealdade	face	à	marca	Super	Bock	

12.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	a	sua	lealdade	face	à	marca	Super	Bock.	Coloque	‘x’	na	opção	que	melhor	

descreva	 a	 sua	 opinião	 (para	 cada	 uma	das	 afirmações),	 numa	 escala	 de	 5	 pontos.	Os	

valores	variam	de	“1=	Discordo	Totalmente”	a	“5=	Concordo	Totalmente”,	sendo	que:	1=	

Discordo	 Totalmente;	 2=	 Discordo;	 3=	 Não	 discordo	 nem	 concordo;	 4=	 Concordo;	 5=	

Concordo	Totalmente	

	

Se	optar	por	consumir	a	bebida	cerveja,	pretendo	voltar	a	escolher	a	marca	Super	Bock.	

	

Se	me	dessem	a	escolher	entre	a	marca	Super	Bock	e	outras	marcas	com	produtos	mais	

baratos,	eu	voltaria	a	escolher	a	marca	Super	Bock.	

	

Eu	recomendo	a	Super	Bock	a	outras	pessoas.	

	

Eu	falo	positivamente	da	marca	Super	Bock	a	outras	pessoas.	

	

Qualidade	percebida	dos	produtos	da	marca	Super	Bock	

13.	 Por	 favor,	 indique	 o	 seu	 grau	 de	 concordância	 com	 as	 seguintes	 afirmações,	

considerando	 a	 perceção	 que	 tem	 dos	 produtos	 da	marca	 Super	 Bock.	 Coloque	 ‘x’	 na	

opção	que	melhor	descreva	a	sua	opinião	(para	cada	uma	das	afirmações),	numa	escala	

de	 5	 pontos.	 Os	 valores	 variam	 de	 “1=	 Discordo	 Totalmente”	 a	 “5=	 Concordo	

Totalmente”,	 sendo	 que:	 1=	Discordo	 Totalmente;	 2=	Discordo;	 3=	Não	 discordo	 nem	

concordo;	4=	Concordo;	5=	Concordo	Totalmente	

	

Os	produtos	da	marca	Super	Bock	são	de	alta	qualidade.	

	

Comparando	às	marcas	alternativas,	os	produtos	da	marca	Super	Bock	são	dos	melhores	

disponíveis.	



 75 

	

Comparando	às	marcas	alternativas,	os	produtos	da	marca	Super	Bock	são	de	alta	

qualidade.	

	

Perfil	dos	Inquiridos	

	

Género:	Feminino	Masculino	Outro	

	

Área	 de	 residência:	 Porto,	 Lisboa,	 Aveiro,	 Braga,	 Viana	 do	 Castelo,	 Coimbra,	 Outra	

opção	

	

Idade:	18-24	anos;	25-34	anos;	35-44	anos;	45-54	anos;	55-64	anos;	65	ou	mais	anos	

	

Profissão:	Administração,	Negócios	e	Serviços,	Artes	e	Design,	Ciências	Biológicas	e	da	

Terra,	 Ciências	 Exatas	 e	 Informática,	 Ciências	 Sociais	 e	 Humanas,	 Comunicação	 e	

Informação,	Engenharia	e	Produção,	Saúde	e	Bem-estar,	Estudante,	Ensino,	Outra	opção	

	

Habilitações	 Literárias:	 Ensino	 Básico,	 Ensino	 Secundário,	 Licenciatura,	 Pós-

graduação,	Mestrado,	Doutoramento	

	

Regularidade	 de	 consumo	 de	 cerveja:	 menos	 de	 1	 vez	 por	 semana;	 1-2	 vezes	 por	

semana;	3-5	vezes	por	semana;	mais	de	5	vezes	por	semana	

	

Local	de	consumo	de	cerveja:	casa;	café;	bar;	restaurante;	rua	

	

Contexto	de	consumo	de	cerveja:	à	refeição;	em	festas;	em	saídas	com	amigos;	a	ver	

jogos	de	futebol;	noutros	contextos	sociais	

	

Chegou	ao	final	do	inquérito.	A	sua	colaboração	foi	muito	importante.	Muito	obrigado!	

	


