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Introdução 

 

Na introdução discute-se o contorno e a problemática da tese intitulada “Capital de 

marca Baseado no Consumidor: Mensuração e Modelos de Equações Estruturais para 

Marcas de Vestuário”, procurando contribuir para a compreensão e mensuração do 

capital de marca sob o ponto de vista do consumidor com o desenvolvimento do 

trabalho, bem como, os objectivos e hipóteses de investigação, terminando-se com a 

explicação da metodologia usada e a descrição dos capítulos constitutivos da tese. 

 

1. Problemática 

 

A importância da marca e do seu valor ou capital, sendo um dos principais activos 

intangíveis de uma empresa, é um fenómeno pertinente e actual, crescendo com a 

evolução das economias, num mercado cada vez mais globalizado. Neste sentido, 

num mercado hipotético onde não existissem marcas, a identificação, a comunicação 

e o consumo de produtos estaria muito dificultado. Assim, as marcas são, pelo menos 

em parte, o resultado da evolução de uma sociedade de consumo globalizada. 

 

As marcas têm a função intrínseca de diferenciar e identificar os produtos e a 

empresa, quer ao nível da qualidade, quer ao nível de todo o simbolismo que lhe está 

inerente, no sentido de facilitar e tornar única a escolha de um consumidor. Algumas 

destas funções da marca estão presentes desde que se iniciou a marcação dos 

produtos, como sinal de identificação e distinção de quem os oferecia. Contudo, hoje 

em dia, as marcas significam mais do que isso, pois são elas próprias o produto. Isto 

é, o consumidor não compra um par de jeans mas sim um par de Levi’s, não compra 

um violino, mas sim um Stradivarius. O aspecto meramente racional do consumidor 

é relativizado quando se incorpora a marca, devendo-se ter em atenção todo o 

carácter simbólico que lhe está subjacente. 

 

Para além de identificar e diferenciar, a marca permite às empresas desenvolverem 

políticas diversas junto dos consumidores, nomeadamente, desenvolver níveis 

elevados de fidelização e praticar preços superiores, maximizando desta forma os 
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benefícios dos recursos dispendidos em Marketing. E isto acontece porque o 

consumidor associa a uma marca um certo capital, e como tal, esse capital 

transforma-se em valor da marca. 

 

Um consumidor colocado perante dois produtos com características funcionais 

perfeitamente idênticas não mostrará uma preferência especial por qualquer um 

deles. Contudo, ao descobrir que os produtos correspondem a duas marcas distintas, 

pode passar a ter uma preferência especial por um deles. Essa preferência traduz-se 

no capital de marca sob o ponto de vista do consumidor, interiorizando factores 

intangíveis e valores simbólicos e emocionais desenvolvidos pelas marcas. 

 

O capital de marca é então o elemento explicativo do efeito diferencial na resposta 

do consumidor perante a oferta concorrencial de um determinado produto. Assim, o 

conceito do capital de marca é fulcral na gestão empresarial das marcas e das 

empresas que as detêm. 

 

Ao longo dos últimos anos, tem-se desenvolvido um importante debate acerca do que 

se deve entender por valor da marca e por capital de marca. Na limitação destes 

conceitos têm sido utilizadas várias perspectivas de análise e critérios de medida 

muito diferentes, o que leva à existência de uma certa confusão e ambiguidade sobre 

este tema. Muito se tem escrito sobre a melhor forma de medir o capital de marca. A 

medição do capital de marca vai depender da perspectiva adoptada para a sua 

medição. 

 

Medir o capital de marca com base no consumidor passa por identificar as razões que 

levam determinadas marcas a criarem um efeito diferencial face às concorrentes, 

levando a percepções distintas por parte dos consumidores. É exactamente esse efeito 

diferencial que dá origem à problemática da medição do capital de marca com base 

nos consumidores. 

 

As empresas são as responsáveis pela introdução das marcas no mercado e pela 

criação de algumas das percepções que os consumidores possam formar sobre as 
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mesmas. Os consumidores são os receptáculos dessas informações emanadas pelas 

empresas e, a forma como as percebem, descodificam, armazenam e desenvolvem o 

seu conhecimento da marca é que dá origem à necessidade de estudar o fenómeno da 

percepção do capital de marca pelos consumidores. 

 

Assim, para que uma empresa possa fazer uma boa gestão das suas marcas, 

desencadeando mecanismos de fidelização adequados ou fazendo-se cobrar por um 

preço superior pela sua oferta, é fundamental conhecer de que forma a marca é 

interpretada pelos consumidores. 

 

Na literatura académica são propostas distintas definições e abordagens para o capital 

de marca e para a sua medição. Algumas das definições são meramente qualitativas, 

outras traduzem basicamente preocupações contabilísticas. Por outro lado, o tipo de 

abordagem também afecta a definição do conceito, fazendo com que este seja um 

ponto problemático e que necessita de uma tomada de posição. Basicamente, as 

abordagens distinguem-se entre a abordagem pelo lado do consumidor ou a 

abordagem pelo lado da empresa (oferta). De forma genérica, o capital de marca 

engloba duas vertentes distintas do estudo do valor da marca. Uma delas tem como 

objectivo a produtividade dos recursos de Marketing, no sentido de dar uma resposta 

conveniente às expectativas dos consumidores. A outra vertente está ligada ao valor 

patrimonial da marca, concentrando-se em informação com origem na empresa. 

 

A primeira destas vertentes necessita de um conhecimento extenso e profundo do 

comportamento do consumidor, analisando-se a questão de saber se a marca é um 

elemento criador e potenciador de capital. A segunda dessas vertentes procura definir 

de forma precisa o valor patrimonial da marca, para fins contabilísticos e financeiros, 

cujo objectivo são os processos de aquisição e fusão de empresas, dado que o cálculo 

de quanto vale uma marca é um auxiliar importante nas negociações empresariais.  

 

Contudo, não se pode esquecer que a gestão empresarial da marca necessita de 

modelos de medição adequados que permitam avaliar quanto vale a marca para um 

consumidor. O interesse da presente tese recai sobre a construção e validação de um 
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modelo conceptual de medição do capital de marca na mente dos consumidores, 

separando as componentes perceptuais explicativas do capital de marca, das 

componentes comportamentais desse mesmo capital. O campo de incidência desta 

investigação é constituído por consumidores portugueses, de marcas de vestuário, 

nas suas visitas às lojas onde as marcas são comercializadas. 

 

Neste trabalho de investigação segue-se a primeira vertente, visto que o objectivo 

principal é desenvolver um modelo de medição do capital de marca com base no 

consumidor.  

 

Neste trabalho vão ser utilizadas marcas de vestuário, que são vistas como marcas de 

consumo social e figurativo. Assim, as variáveis explicativas do capital de marca 

devem conter todas as associações de carácter simbólico e emocional, para além das 

restantes, que caracterizam este tipo de consumo. Das restantes variáveis explicativas 

destacam-se a notoriedade da marca, sem a qual não se consegue formar nenhum tipo 

de percepção e a qualidade percebida, como o próprio nome indica, trata-se de uma 

qualidade que é percebida pelo consumidor da marca e que vai além de uma 

qualidade objectiva e padronizada. 

 

O objectivo principal é desenvolver um modelo de medição do capital de marca 

percebido pelos consumidores, concentrando-se nas dimensões mais simbólicas 

dessas percepções. O acréscimo de utilidade que uma marca dá a um consumidor 

pode ter mais relevância para determinado tipo de produtos, nomeadamente, 

produtos de consumo social. As marcas de vestuário aqui estudadas fazem parte 

deste tipo de produtos e, como tal, as percepções que os consumidores têm sobre as 

marcas estão carregadas de associações simbólicas. 

 

Neste sentido, as dimensões ou as variáveis que influenciam a percepção dos 

consumidores sobre o capital de marca são fortemente dependentes das associações 

que os indivíduos criam sobre a marca. Desta forma, a generalização de resultados de 

um modelo de medição do capital de marca com base na percepção dos 
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consumidores, de um tipo de produto de consumo social, pode ser útil e relevante 

para os gestores das marcas, num mercado global. 

 

O primeiro passo deste trabalho é definir a abordagem de medição do capital de 

marca. Neste sentido é definido que a mensuração do capital de marca é feita sob a 

perspectiva do consumidor. Depois, considerando uma perspectiva holística, para a 

medição do capital de marca, com base nas percepções dos consumidores de marcas 

de vestuário, é necessário verificar quais são as dimensões mais relevantes na 

formação das percepções. 

 

O capital de uma marca é derivado da capacidade desta assumir um significado que é 

único para o consumidor. Este significado pode ser criado com base em atributos 

mais ou menos tangíveis, que traduzam mais um carácter emocional e simbólico. 

Uma marca quando é lançada no mercado pouco mais vale do que o seu custo de 

registo. É com o tempo que a marca vai adquirido significado junto dos 

consumidores. Ao longo do tempo é que os elementos da marca vão sendo 

reconhecidos e lembrados pelos consumidores, a marca vai sendo alvo de 

associações com carácter mais ou menos forte e distintivo que permite que os 

consumidores as diferencem num ambiente concorrencial. Neste processo, a marca e 

todo o conjunto de informações que lhe estão subjacentes, passa a ser retida na 

memória do consumidor com todas as associações que este lhe concede. 

 

Um modelo de medição do capital de marca com base no consumidor deve então 

concentrar-se nas dimensões que fazem parte das percepções dos indivíduos. Desta 

forma e conforme amplamente difundido na literatura científica, o modelo de 

medição do capital de marca deve considerar aspectos como a notoriedade da marca, 

a qualidade percebida pelo consumidor e todo um conjunto de associações que este 

acaba por reter na sua memória que se podem traduzir na imagem da marca, nas 

atitudes face a marca, na personalidade da marca e mesmo na imagem da loja onde 

são vendidas as marcas. 
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Por outro lado, a problemática da medição do capital de marca tem um outro ponto 

em que é necessário tomar uma opção. Esse ponto prende-se com o carácter 

perceptual e/ou comportamental das dimensões explicativas do capital de marca. 

Existem autores que não consideram essa distinção nos modelos que propõem para 

medir o capital de marca, considerando todas as variáveis ao mesmo nível lógico. 

Contudo, existem outros autores que defendem que um modelo explicativo do capital 

de marca deve separar as componentes perceptuais das comportamentais do 

consumidor, para a sua explicação. Os modelos de medição do capital de marca com 

base no consumidor, propostos neste trabalho, consideram que essas dimensões são 

distintas e, como tal, os modelos devem reflectir essa diferença. Ao se considerar 

essa separação é necessário reflectir sobre quais são as variáveis comportamentais 

que um modelo de medição do capital de marca deve conter. 

 

Um dos objectivos mais desejados das empresas é ter consumidores leais. A 

importância de um consumidor leal é reconhecida por todos os intervenientes ligados 

à gestão das marcas, isto porque, um consumidor leal confere à empresa uma venda 

constante da sua marca permitindo aumentar a capacidade competitiva da empresa, é 

mais fácil todo o processo de comunicação e menos oneroso manter um consumidor 

que já compra a marca do que captar um novo consumidor. Por outro lado, a 

possibilidade de poder cobrar um preço diferenciado e mais elevado por um produto 

com marca é também um dos objectivos da criação e de todo o investimento que as 

empresas fazem com as marcas. Desta forma, considera-se que as dimensões como a 

lealdade à marca e a disposição em pagar um preço prémio por uma marca, são dois 

comportamentos que devem ser contemplados num modelo de medição, abarcando 

desta forma, alguns dos aspectos mais relevantes do comportamento do consumidor. 

 

São assim propostos três modelos de mensuração do capital de marca sob a 

perspectiva do consumidor. O primeiro modelo faz uma separação entre constructos 

perceptuais, explicativos do capital de marca e comportamentais que resultam do 

capital de marca, considerando a notoriedade da marca, a qualidade percebida e a 

personalidade da marca, como os constructos perceptuais, e a lealdade à marca e a 

disposição de pagar um preço prémio como constructos comportamentais que 
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resultam do capital de marca. O segundo modelo, considera essa mesma separação 

entre os constructos, contudo, faz-se uma alteração nos constructos perceptuais para 

fazer face a um requisito fundamental da gestão, o carácter parcimonioso de um 

modelo de medida, e desta forma, os três constructos perceptuais considerados no 

primeiro modelo são substituídos por um único constructo, as atitudes, que engloba 

toda a avaliação perceptual do consumidor. Por fim, o terceiro modelo não considera 

a separação dos constructos em perceptuais e comportamentais, tendo-se 

seleccionado as variáveis explicativas do capital de marca mais relevantes e 

comummente aceites na literatura académica, no sentido de se analisar se a separação 

dos constructos deve ou não ser considerada e quais os constructos que, no caso de 

marcas de vestuário, interessam considerar na mensuração do capital de marca.  

 

A consideração dos três modelos prende-se com a problemática de estudo, no sentido 

de tentar confirmar as hipóteses de investigação e atingir o objectivo proposto. 

 

2. Objectivos e Hipóteses de Investigação 

 

O objectivo principal deste trabalho é estudar a mensuração do capital de marca sob 

o ponto de vista do consumidor. Como tal, todas as hipóteses que se levantam são 

resultado deste objectivo principal.  

 

As hipóteses são formuladas no sentido de dar resposta a várias questões dentro da 

problemática da medição do capital de marca. Isto é, quais são as variáveis que se 

devem considerar como explicativas da formação do capital de marca na mente dos 

consumidores? Essas variáveis têm todas características idênticas ou pelo contrário 

são diferentes com vista a captar da melhor forma a multidimensionalidade do 

conceito capital de marca? São variáveis todas da mesma natureza, isto é, são todas 

de carácter perceptual, ou fará mais sentido fazer uma divisão entre variáveis 

perceptuais, que resultam de todo um processo complexo de avaliação que reverte do 

relacionamento dos consumidores com a marca, de variáveis comportamentais, isto 

é, variáveis que se explicam porque o consumidor reconhece que uma marca tem um 

determinado capital? 
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Desta forma, o principal objectivo é saber quais devem ser as variáveis explicativas 

(constructos) do capital de marca e que servem para a sua medição. Considerando 

este como o problema principal a resolver, levantam-se dois problemas específicos 

que se prendem com a pertinência de se considerar uma distinção entre constructos 

perceptuais e constructos comportamentais e de se considerar um modelo menos 

complexo, com apenas um constructo perceptual explicativo do capital de marca, 

mantendo-se a hipótese da distinção entre constructos.  

 

De forma complementar, levanta-se uma outra questão que se prende com considerar 

que a notoriedade da marca é um ponto de partida do processo perceptual e, como 

tal, não deve ser contemplada no modelo de medição do capital de marca, pois se um 

consumidor não conhece ou reconhece a marca, não está em condições de proceder a 

uma avaliação perceptual. O constructo da notoriedade da marca pode estar a um 

nível anterior a toda a avaliação perceptual efectuada pelo consumidor, e ao ser 

incluída num modelo de mensuração do capital de marca ao mesmo nível lógico dos 

outros constructos pode originar problemas na fase de estimação 

(multicolinearidade). 

 

Assim, o primeiro modelo de mensuração vai permitir verificar as hipóteses de a 

notoriedade da marca, a qualidade percebida e a personalidade serem os constructos 

perceptuais que explicam o capital de marca e se em resultado desse capital, os 

consumidores traduzem comportamentos leais e estão dispostos a pagar um preço 

superior por um produto com marca. O segundo modelo vai permitir verificar se a 

atitude do consumidor face a uma marca é um constructo de avaliação perceptual 

suficiente para explicar o capital de marca e se por sua vez, o capital de marca dá 

origem a comportamentos leais e capacidade das empresas praticarem preços prémio. 

O terceiro modelo não considera a separação dos constructos o que permite verificar 

as hipóteses de ver se a notoriedade da marca, a qualidade percebida, a 

personalidade, a atitude, a lealdade e o preço prémio, todos constructos explicativos 

do capital de marca recolhidos da literatura cientifica, servem para explicar o capital 

de marca sob o ponto de vista do consumidor. 
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3. Metodologia  

 

A metodologia da tese tem essencialmente uma componente quantitativa de 

mensuração do capital de marca na perspectiva do consumidor. Tratando-se de uma 

investigação de natureza indutiva, para além dos objectivos de estudo são colocadas 

diversas hipóteses de investigação. Desta forma, o trabalho de investigação é 

desenvolvido em várias fases distintas com especificidades próprias que se tentaram 

cumprir na medida do possível. 

 

A primeira fase começa com o levantamento do estado da arte e o enquadramento 

teórico do objectivo do trabalho. A descrição da problemática e a definição dos 

objectivos resultam da revisão intensiva à literatura académica. Como resultado deste 

levantamento obtém-se as definições dos constructos considerados nos modelos de 

medição do capital de marca. Para além disso, são levantadas algumas questões 

pertinentes. A principal questão está ligada à separação dos constructos explicativos 

de capital de marca, consoante a sua natureza perceptual ou comportamental. Ao 

assumir essa separação como pressuposto, os modelos de medição apresentados são 

inovadores. A outra questão é a necessidade de eventualmente se considerar que a 

notoriedade da marca é um constructo que se situa num nível anterior de percepção e, 

como tal, deve ser considerado como o ponto de partida de qualquer avaliação 

perceptual, não fazendo parte dos modelos de mensuração.  

A segunda fase está ligada à elaboração e construção dos modelos conceptuais para a 

medição do capital de marca sob o ponto de vista do consumidor e a consideração 

modelos alternativos que de alguma forma possam contribuir para testar e/ou reforçar 

as hipóteses de partida. São propostos dois modelos de medição com base na revisão 

da literatura e no sentido de apresentar aspectos inovadores que contribuam para a 

explicação do fenómeno do capital de marca sobre a perspectiva do consumidor. É 

considerado um terceiro modelo, que contém os constructos mais correntes na 

literatura, no sentido de confirmar se os novos modelos propostos melhoram a 

compreensão do fenómeno face ao que já existe. 
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A consideração de três modelos de mensuração do capital de marca levam a terceira 

fase na metodologia da investigação, que se prende com a formulação das hipóteses 

de investigação e operacionalização dos constructos a considerar no modelo. As 

hipóteses de investigação podem ser resumidas no sentido de se analisar quais são os 

constructos perceptuais que explicam e contribuem positivamente para a formação 

do capital de marca e de que forma esse capital origina comportamentos de lealdade 

e disposição a pagar um preço prémio. A operacionalização do constructos recorre à 

análise critica da literatura sobre as diferentes definições de cada constructo 

(notoriedade da marca, qualidade percebida, personalidade da marca, atitude face à 

marca, capital de arca, lealdade à marca e preço prémio), levando a uma tomada de 

posição de qual é a definição que se considera na mensuração propostas nos três 

modelos. Depois é necessário fazer o levantamento das escalas de medição dos 

constructos existentes na literatura e optar pela que melhor possa dar resposta aos 

objectivos pretendidos. 

 

Na quarta fase do trabalho de investigação, procede-se à realização de um estudo 

exploratório para definir as marcas de vestuário de jeans a analisar para a realização 

do estudo quantitativo. O estudo exploratório é feito no sentido de apurar a 

notoriedade espontânea das marcas de vestuário de ganga, que os consumidores 

portugueses conhecem. A recolha desta informação é feita sem fornecer qualquer 

ajuda aos inquiridos. Desta fase da tese, resulta a escolha das marcas para a aplicação 

empírica dos modelos conceptuais propostos. 

 

O processo de elaboração do questionário que serve de base ao inquérito realizado 

junto dos consumidores das marcas de vestuário é a quinta fase do trabalho de 

investigação. A elaboração do questionário tem em conta as hipóteses a serem 

testadas e os objectivos da investigação. É pedida a ajuda de diversos profissionais 

de marketing e responsáveis de entidades ligadas ao sector das marcas analisadas 

para melhorar a compreensão das questões levantadas, até chegar a um questionário 

final para a recolha da informação. A recolha dos dados é feita nas lojas próprias de 

venda da marca. Foram inquiridos 544 consumidores que se deslocaram às lojas 

próprias das marcas consideradas. Essas respostas foram separadas em duas amostras 
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de 272 inquiridos, cada, sendo a sua separação feita aleatoriamente. Este 

procedimento foi levado a cabo nos sentido, de uma amostra servir para estimar os 

modelos propostos e a outra servir para os validar. 

 

A sexta fase do trabalho de investigação prende-se com a estimação e a aferição 

empírica do modelo, confirmando ou não as hipóteses de investigação formuladas. 

Neste trabalho foi seguida basicamente a metodologia proposta por Hair et. al. (1998, 

2006) para resolver a modelização através de Equações Estruturais. A aferição 

empírica do modelo é realizada com a análise aos indicadores estatísticos mais 

comuns neste tipo de metodologia e de acordo com as opções de estimação tomadas, 

recorrendo a métodos e técnicas de estatística multivariada. Utiliza-se a Análise 

Factorial Exploratória e o Sistema de Equações Estruturais. Os conceitos utilizados 

apresentam um carácter intangível que se adaptam a este tipo de análise estatística. A 

aplicação informática utilizada é o STATISTICA 6.1. da StatSoft, Inc.. 

 

Por fim, é realizada a validação dos modelos com base numa segunda amostra no 

sentido de verificar se os resultados permanecem estáveis e os modelos propostos 

podem ser utilizados na mensuração do capital de marca na perspectiva dos 

consumidores de marcas de vestuário. 

 

4. Plano de Redacção 

 

A tese está estruturada em quatro partes além da introdução e da conclusão. Na 

primeira e na segunda parte é feita uma revisão da literatura académica sobre os 

conceitos mais importantes do trabalho: a marca, o valor da marca, o capital de 

marca e a sua medição. Na terceira e quarta parte são propostos três modelos de 

medição do capital de marca, examinando as opções tomadas e fazendo uma 

aplicação a marcas de vestuário, através do método de equações estruturais, com 

base na opção de uma metodologia quantitativa. 

 

No primeiro capítulo, estuda-se o conceito da marca, do valor da marca e do capital 

de marca, dando ênfase na distinção entre valor e capital de marca. Para além disso, 
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estuda-se os diferentes tipos de abordagem na medição do capital de marca que 

existem, desde as abordagens institucionais, onde se destacam modelos como os da 

Interbrand e do Brand Asset Valuator, as abordagens pelo lado da oferta mais 

preocupadas com valores contabilísticos e financeiros, as abordagens pelo lado da 

procura que se centram no consumidor e, finalmente, as abordagens mistas que 

tentam conciliar atributos de todas as abordagens que existem para esta problemática. 

Isto é feito no sentido de mostrar que a problemática da medição do capital de marca 

é complexa e pode ser analisada de diversas perspectivas. Contudo, o trabalho de 

investigação centra-se na medição do capital de marca na perspectiva do consumidor. 

 

O segundo capítulo é dedicado à revisão académica dos modelos de medição do 

capital de marca e das suas respectivas dimensões, propostos pelos mais variados 

autores que são considerados referência no âmbito desta problemática. Mas não só, 

pois são também analisados modelos que de alguma forma podem mostrar 

perspectivas e análises interessantes para a proposta dos novos modelos de medição 

desta investigação. Também neste capítulo são estudadas as diferentes dimensões 

explicativas do capital de marca, assumindo que estas têm um carácter distinto, isto 

é, existem dimensões perceptuais, que estão a montante do capital de marca e, como 

tal, são variáveis explicativas da formação deste e, dimensões comportamentais, que 

se encontram a jusante e que resultam do capital de marca construído na mente dos 

consumidores. 

 

O terceiro capítulo desenvolve os modelos de medição do capital de marca com base 

no consumidor que são propostos face aos objectivos da investigação. Neste capítulo 

é apresentada a estrutura lógica dos modelos, mas também as razões da escolha das 

variáveis explicativas e a sua separação em constructos de carácter perceptual e de 

carácter comportamental, fazendo-se a enumeração das hipóteses de pesquisa a 

serem testadas com dados relevantes. Neste capítulo também se apresentam as 

escalas de medida utilizadas para a recolha da informação sobre os diferentes 

constructos. 
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O quarto capítulo apresenta toda a parte empírica de estimação e validação dos 

modelos teóricos propostos e as hipóteses levantadas, utilizando marcas de vestuário 

de ganga, vendidas em lojas próprias. Neste capítulo apresenta-se os argumentos que 

justificam a opção metodológica, reflectindo nas questões de enquadramento da 

metodologia quantitativa utilizada e da sua validade na resolução de problemáticas 

desta natureza, isto é, relações de causa e efeito entre variáveis de carácter intangível. 

 

A apreciação empírica dos modelos e a confirmação das hipóteses levantadas na 

investigação torna possível a obtenção de dois modelos de medição do capital de 

marca, com base no consumidor, que podem ser aplicados a marcas de consumo, 

contribuindo desta forma para melhorar o conhecimento científico na área do 

comportamento do consumidor. 

 

As evidências empíricas são também pertinentes para os gestores das marcas, no 

sentido de melhorar a compreensão da formação do capital de marca na mente dos 

seus consumidores e a forma como esse capital se traduz em comportamentos que 

são fundamentais às estratégias empresariais. 
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Capítulo I – O Valor e o Capital de Marca 

 

1.1. Introdução 

 

As marcas tornaram-se num tópico importante, quer para os negócios quer para a 

academia em geral, a partir de meados da década de 80, do século XX, pelo 

reconhecimento do seu valor económico. Este reconhecimento levou à observação de 

fenómenos como compras e fusões de empresas, envolvendo marcas conhecidas e 

muitos milhões de euros transaccionados. A análise dessas tendências levou à 

constatação que as marcas desempenham um papel mais abrangente, do que apenas o 

papel de mera identificação do produto ou da empresa. 

 

Desta forma, as marcas passam a ser consideradas como num activo intangível 

importante e isso levanta a necessidade de medir o seu valor. 

 

O objectivo deste capítulo é desenvolver o referencial teórico em torno dos principais 

aspectos relacionados com o valor e o capital de marca. Para esse fim, analisa-se a 

problemática ligada ao conceito da marca, ao conceito de valor, ao conceito do valor 

da marca e ao conceito do capital de marca.  

 

O conceito da marca está dependente da perspectiva que se utiliza para a sua análise, 

isto é, o conceito depende se é resultado de uma perspectiva tradicional ou de uma 

perspectiva holística. O conceito de valor vai estar dependente do ponto de vista sob 

o qual é analisado, isto é, se a análise é feita sob o ponto de vista do consumidor ou 

sob o ponto de vista da empresa. Desta forma, a definição do capital de marca vai 

estar relacionada com o que se diz sobre a marca e sobre o seu valor. 

 

1.2. A Marca e o seu Valor 

 

A história das marcas mostra-nos que estas “não são uma descoberta do século XX” 

(Ruão, 2003). O primeiro registo da existência das marcas data do ano 700 a. C., na 

Lídia. Os mercadores da altura colocavam à porta dos seus estabelecimentos, 
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trabalhadores que evocavam as vantagens dos produtos oferecidos aos potenciais 

compradores.  

 

A noção original da marca resulta do sinal ou da identificação do proprietário, 

aplicado a bens, a animais ou a escravos. Esse sinal identificativo está associado a 

dois tipos de vantagens, para o proprietário através da promoção de uma localização 

mais rápida e de uma correcta identificação dos seus activos e, para o comprador, 

pois o sinal identifica melhor a origem do produto. 

 

A evolução do conceito da marca ocorre com a evolução e desenvolvimento do 

marketing como ciência, ao longo da primeira metade do século XX, no sentido de 

conhecer melhor o comportamento dos consumidores. Nessa altura, o marketing 

descobre o potencial das marcas face à criação de um envolvimento com os 

consumidores que vai para além das funções de identificação e distinção da oferta. 

 

As referências iniciais à gestão das marcas, na literatura de marketing, datam de 1930 

e são atribuídas à Procter & Gamble, que se preocupou com as perspectivas tácticas 

e operacionais da sua gestão. Contudo, o conceito da marca foi, até a década de 1980, 

bastante periférico em relação ao marketing, sendo considerado pouco desenvolvido 

para ser incorporado na linguagem e nas práticas profissionais dos gestores. A 

primeira articulação do conceito da marca é desenvolvida no artigo de Gardner e 

Levy (1955), encontrando-se fortemente ligado à noção da imagem da marca. 

 

A partir desta altura, passa-se a atribuir características intangíveis, sentimentos, 

ideias ou afectos, que ultrapassam a mera relação funcional do produto. São estas 

características intangíveis que fazem a distinção entre as marcas e os produtos, 

constituindo o ponto fulcral para a orientação do comportamento do consumidor. 

 

As marcas só se tornaram num objecto de estudo académico, na segunda metade do 

século XX, mais concretamente em meados da década de 1980, em resultado da 

necessidade de protecção do seu valor patrimonial, o que levou à sua consideração 

como entidade jurídica.  
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Contudo, só com David Aaker (1991), é que a análise estratégica da gestão das 

marcas ganha visibilidade académica, tendo outros autores (Farquhar, 1989 e Keller, 

1993) também contribuído para desenvolvimento da problemática. Segundo Aaker 

(1991), o que distingue o marketing nesta nova fase é a importância que se passou a 

atribuir à criação e gestão da marca. 

 

O despertar do interesse pelo estudo e gestão das marcas deve-se ao reconhecimento 

do seu valor económico pela área financeira das empresas, a partir do momento em 

que se percebe que elas geram fluxos monetários reais para os seus proprietários. As 

marcas influenciam o valor das acções das empresas cotadas na bolsa e, podem ser 

compradas e vendidas a preços muito mais altos do que o capital próprio da empresa. 

O aspecto mais relevante nas fusões de empresas que se tem verificado ultimamente, 

tem sido acerca dos elementos intangíveis das marcas e do seu capital. 

 

Em resultado desse reconhecimento nasce a preocupação de se obter o valor das 

marcas. O processo de quantificação encontra-se ainda hoje em desenvolvimento. 

Contudo, permitiu o reconhecimento, por parte dos empresários e dos investigadores, 

da necessidade de uma evolução estratégica nos modelos de medição e de gestão das 

marcas. 

 

São várias as perspectivas de análise para entender a marca e o seu papel nas 

empresas. Alguns autores concentram-se na perspectiva jurídica como forma de 

defesa e protecção da empresa. Outros dedicam-se a desenvolver formas de criar 

marcas de sucesso. Existem autores que estudam a forma de melhor gerir a marca. 

Há ainda os que se dedicam a investigar a relação do consumidor com a marca, 

analisando quais são as fontes do seu valor. 

 

A definição de marca está relacionada com dois tipos de considerações distintas. A 

primeira deriva da consideração da marca como um atributo do produto, enquanto a 

segunda parte da consideração holística da marca. Ruão (2003) faz uma distinção 

idêntica para entender a definição da marca, separando as definições que seguem 
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uma tendência idealista das que seguem uma tendência realista. A primeira faz uma 

separação clara entre a marca e o produto e são vários os autores que a defendem. A 

segunda segue uma visão mais alargada do conceito da marca em que esta não se 

consegue separar do produto. 

 

A perspectiva holística defende que os consumidores tendem a perceber os produtos 

de diferentes perspectivas, associando à marca todos os atributos e experiências 

satisfatórias. Contudo, a separação entre os atributos da marca e os atributos do 

produto é muito difícil. São vários os autores que defendem esta perspectiva.  

 

Quadro 1 – Perspectivas para a Definição do Conceito de Marca 

Perspectiva Conceito Autores 
Tradicional ou Idealista O nome, o termo, o sinal, o 

design ou uma combinação 
disso, com a intenção de 

identificar os bens ou 
serviços de um vendedor ou 

grupo de vendedores, no 
sentido de diferenciar esses 

bens ou serviços da 
concorrência. 

Levitt (1980) 
Keller (1993, 1998, 
2003) 
Aaker (1991,1996 a) 
Kotler (1997) 

Holística ou Realista As marcas não são meros 
agregados aos produtos, mas 

entidades cognitivas 
complexas, criadas pelos 

consumidores em resultado 
das suas experiências com o 

produto. 

Doyle (1990) 
Cegarra (1991) 
Kapferer (1991, 1992, 
1994, 1997) 
Ambler e Styles (1995) 
Semprini (1995) 
Ambler, (1996) 
Crainer (1997) 
Hanby (1999) 
Grassi (1999) 

 

Em 1960, a Associação Americana de Marketing define a marca como “o nome, o 

termo, o sinal, o design ou uma combinação disso, com a intenção de identificar os 

bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, no sentido de diferenciar 

esses bens ou serviços da concorrência” (Srivastava e Shocker, 1991, p.5). Esta 

definição clássica destaca a superioridade da marca face ao produto e defende que o 

seu valor está na mente do consumidor, já que os nomes, termos ou símbolos que 
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acompanham o produto servem para ajudar o reconhecimento e a decisão do 

consumidor.  

 

Esta perspectiva defende que o valor da marca está na consciência dos consumidores, 

na construção teórica da gestão do nome, termo, símbolo ou design que acompanham 

os produtos e que levam ao envolvimento do consumidor. 

Segundo Wood (2000), no marketing do consumidor, as marcas oferecem o primeiro 

ponto de diferenciação entre ofertas concorrenciais e, como tal, acabam por ser 

críticas para o sucesso da empresa. 

 

Webster (1983) define a marca como algo que descreve o produto de forma a dar 

uma ideia do seu conteúdo ou nome de quem o produz. Autores como Levitt (1980), 

Keller (1993, 1998, 2003), Aaker (1991, 1996 a) e Kotler (1997) chegam a defender 

que a marca é uma extensão do produto, havendo uma clara distinção entre o produto 

e a marca. Segundo Murphy (1990), a marca não é apenas um produto actual, mas 

também, a propriedade única de um dono específico. 

 

Para Kotler (1997), a marca pode ser definida da forma tradicional como o nome, 

termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, com o objectivo 

de identificar o bem ou serviço, de um vendedor ou de um grupo de vendedores, e 

diferenciá-los da concorrência. Esta definição é semelhante à proposta pela 

Associação Americana de Marketing. Desta forma, o produto e a marca são 

elementos distintos, uma vez que o produto é o que a empresa produz e a marca é o 

que a empresa vende. Assim, a marca acaba por ser o factor principal da compra, 

assentando nas percepções que os consumidores formam dela. Essas percepções são 

construções teóricas mais ou menos complexas, que vão para além das características 

físicas dos produtos. Foi deste entendimento que surge a teoria do capital de marca, 

como forma de medir o valor que é acrescentado ao produto pela marca. Hoje em dia 

contudo, a sua discussão é mais transversal. 

 

Estas definições têm sido criticadas por autores como Arnold (1992) e Crainer 

(1995) por serem muito orientadas para o produto, considerando factores visuais 
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como mecanismos de diferenciação. Apesar desse criticismo, a definição manteve-se 

até a literatura contemporânea, apesar de ter perdurado em moldes diferentes. 

Watkins (1986), Aaker (1991), Staton et al. (1991), Doyle (1994) e Kotler et al. 

(1996) adoptaram esta definição. Dibb et al. (1997) usam a variante de Bennett 

(1988) da definição da marca, em que esta é um nome, termo, design, símbolo ou 

qualquer outro factor que identifique um vendedor de bens ou serviços de forma 

distintiva dos outras vendedores, novamente seguindo a perspectiva tradicional da 

definição do conceito da marca. 

 

A chave de mudança da definição original é as palavras “e outros factores” que 

permite aos intangíveis, como as imagens, serem um ponto de diferenciação. O valor 

particular desta definição foca-se na proposta fundamental da marca: a diferenciação. 

A marca opera na envolvente de mercado onde a diferenciação é crucialmente 

importante. Mesmo onde existem monopólios, as empresas podem escolher 

posicionar as suas marcas com vista nos futuros concorrentes.  

 

Ambler (1992) desenvolve uma abordagem orientada para o consumidor, para definir 

a marca como a promessa de um de conjunto de atributos que alguém compra e que 

lhe vão providenciar satisfação. Para este autor, os atributos que fazem parte da 

marca podem ser reais ou ilusórios, racionais ou emocionais, tangíveis ou 

intangíveis. Eles emanam de todos os elementos do marketing mix e de toda a linha 

de produtos da marca. São criados e geridos usando o marketing mix e são sujeitos à 

interpretação pelos consumidores.  

 

Existem muitas outras definições de marca, com descrições no sentido de encontrar 

diferenciações, sempre com ênfase nos benefícios que o consumidor retira com a 

compra de um produto com marca. Isto inclui definições que enfatizam a marca 

como uma imagem na mente dos consumidores (Keller, 1993, 1998), como a 

personalidade da marca (Aaker, 1996 a; Aaker, 1997), como um sistema de valores 

(Sheth et. al., 1991) e a marca como um valor adicional (de Chernatony e McDonald, 

1996; Murphy, 1990; Wolfe, 1993; Doyle, 1994). Brown e Stayman (1992) dão uma 
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abordagem mais larga a esse conceito definindo a marca como a soma de todas as 

ligações mentais que as pessoas têm à sua volta. 

 

Ambler e Styles (1995) identificaram duas abordagens mais amplas para definir a 

marca. A primeira é uma abordagem de acréscimo ao produto, em que se vê a marca 

como uma adição ao produto. A marca é essencialmente vista como um 

identificador. Neste contexto, deve ser um processo final no desenvolvimento de 

novos produtos, isto é, deve ser adicional ao produto. Na segunda perspectiva, o foco 

está na própria marca. Usando o marketing mix, a marca é talhada às necessidades e 

desejos de um grupo alvo específico. Os elementos do marketing mix são unificados 

pela marca, de tal forma que, os elementos individuais do mix, são geridos de forma 

a suportar a mensagem da marca. Desta forma conseguem integrar as duas 

abordagens do conceito da marca: a tradicional e a holística. 

 

Kapferer (1991, 1997) explica que uma “marca floresce na memória”, isto é, no 

acumular de mensagens que os consumidores guardam a respeito de um produto. 

Kapferer (1994) defende a concepção holística dizendo que a marca apresenta um 

programa, um fio condutor, que conduz este produto ao longo do tempo, dando-lhe 

sentido e significado, além de estabelecer um contacto táctico entre o consumidor e a 

empresa. Este autor defende que as marcas possuem uma identidade, isto é, uma 

colecção de características que as definem – um código interno como o ADN. A 

suposta identidade da marca deve responder a três exigências básicas: (i) ter um 

sentido de permanência, longevidade; (ii) ter coerência nos sinais que transmite e (iii) 

apresentar realismo. 

 

Kapferer (1991, 1997) desenvolve um instrumento que ajuda a definir a identidade 

da marca: o Prisma de Identidade da Marca. Apresenta seis dimensões pelas quais 

uma marca adquire a sua identidade. Segundo este instrumento de análise, a marca 

possui características objectivas (físico) e subjectivas (personalidade), ela 

desenvolve-se num determinado contexto (cultura) que lhe dá substância e força na 

sua convivência com os consumidores (relação). As marcas são percebidas de uma 
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forma particular pelos consumidores (reflexo), gerando neles sentimentos internos 

específicos (mentalização). 

 
Figura 1 - Prisma de Identidade de Marca, de Kapferer (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Kapferer, J-N. (1997), Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity 
Long Term, 2nd Ed., Kogan Page, pp.100. 
 

A marca deve ser definida, como algo mais do que um sinal de diferenciação e de 

identificação dos produtos1 de uma empresa. Desta forma, Clotilde Perez (2004) 

apresenta outra concepção de marca dizendo que a marca é uma ligação simbólica e 

afectiva estabelecida entre uma empresa, a sua oferta e as pessoas para as quais se 

destina. Para esta autora, o espaço perceptual da marca pode ser utilizado como um 

espelho que reflecte o estilo de vida e os valores do consumidor da marca.  

 

A marca torna-se assim o elemento impulsionador da empresa. As construções 

teóricas – percepções – que os consumidores fazem sobre a marca, fundadas em 

elementos tangíveis e intangíveis, são os únicos capazes de permitir que uma 

empresa se destaque no mercado concorrencial.  

 

                                                
1 Entende-se por produto: bens, serviços ou ideias. 

Emissor construído 

Físico 
Personalidade 

Mentalização Reflexo 

Cultura Relação 

Exteriorização Interiorização 

Destinatário construído 
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Vários autores que se debruçam sobre esta problemática estão de acordo que a marca 

serve para mais do que distinguir um produto, de uma empresa, dos produtos 

concorrentes. Sendo a marca uma promessa ao consumidor de um conjunto de 

características, qualidades, benefícios, esta acaba por ser uma garantia de um produto 

de qualidade. Como resultado, a marca não indica apenas qual a origem do produto, 

mas sim, a soma de valores imprimidos nas percepções dos consumidores. 

 

A mudança no focus de definição das marcas começou quando se percebeu que elas 

eram algo mais do que simplesmente identificadoras. Kapferer (1997) diz-nos que a 

marca serve oito funções: as duas primeiras (identificação e praticabilidade) são 

mecânicas e dizem respeito à essência da marca, as três seguintes visam reduzir o 

risco percebido (garantia, optimismo e caracterização) e, por fim, as três últimas 

dizem respeito ao prazer retirado da marca (continuidade, hedonístico, ético). O autor 

defende que as marcas têm uma função económica na mente de um grande número 

de consumidores. Desta forma, a construção da marca deve-se focar no 

desenvolvimento do valor da marca. 

 

O carácter intangível de uma marca reforça a dificuldade de se estabelecer critérios 

objectivos para a sua definição e mensuração. Contudo, existem dois critérios para 

caracterizar um activo como intangível, segundo Reilly (1996), que se ligam ao facto 

de dar origem a um benefício económico ao seu proprietário, aumentando o seu 

valor, algo que a marca preenche por completo. 

 

Como já foi dito, a distinção entre as duas componentes – marca e produto – foi a 

origem do conceito de capital de marca. Apesar do consenso da maioria dos autores 

que defendem que os consumidores preferem os produtos com marca, que os 

escolhem com base no seu conhecimento, que estão dispostos a pagar mais por um 

produto com marca e que a vêem como uma garantia de valor e funcionalidade 

desses produtos, continua a ser difícil definir o conceito de capital de marca e obter a 

sua medição. A teoria do capital de marca surge mo resposta a questões ligadas as 

novas formas de funcionamento das marcas e dando resposta à necessidade de 
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operacionalizar o valor das marcas, reconhecido como uma necessidade por todos os 

envolvidos com a gestão das marcas. 

 

Desta forma, considera-se que o valor de uma marca está na mente dos consumidores 

e que a marca traduz todo um conjunto de associações cognitivas complexas, que os 

consumidores vão adquirindo ao longo do tempo. 

  

A literatura de marketing mostra uma falta de consenso conceptual no que diz 

respeito à noção de valor. O conhecimento acerca do conceito de valor apresenta 

uma importante fragmentação que resulta, por sua vez, de uma enorme 

heterogeneidade, que só tem explicação na complexidade do próprio conceito. Esse 

cunho complexo deve-se à imensa subjectividade que o conceito comporta 

(Zeithaml, 1988), ao seu carácter abstracto (Dodds et. al., 1991) e à sua variação face 

a diferentes situações (Holbrook, 1999; Lapierre, 2000).  

 

Este conceito deve então ser detalhado a partir da especificação do que se pretende 

analisar. Pode-se assim distinguir o valor que é percebido pelo consumidor, do valor 

que é percebido pela empresa, considerando, no primeiro caso que se segue uma 

perspectiva de procura e no segundo uma perspectiva de oferta. 

  

Woodall (2003) considera cinco acepções do conceito de valor que se podem 

enquadrar no contexto de outros conceitos mais tradicionais: o valor de marketing, o 

valor de venda, o valor derivado, o valor líquido e o valor racional. O valor de 

marketing está ligado ao conceito de valor intrínseco de Frondizi (1971) e 

intimamente relacionado com o valor dos atributos do produto. O valor de venda está 

relacionado com o sentido plenamente económico do valor de troca. O valor 

derivado sugere o valor relacionado com o uso ou com a experiência. O valor líquido 

exprime a consideração conjunta, tanto dos benefícios como dos sacrifícios que estão 

subjacentes à ideia de utilidade na decisão. O valor racional combina algumas das 

anteriores perspectivas e relaciona-se directamente com os benefícios que se está 

disposto a pagar, isto é, benefícios esperados na troca. 
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Para além disso, todas estas acepções de valor podem ser vistas tanto antes como 

depois do processo de troca, podendo considerar-se etapas temporais distintas na sua 

classificação: valor ex-ante (anterior à compra), valor de transacção (durante a 

compra) e valor ex-post (depois da compra e consumo). 

 

Pode-se diferenciar ainda, no que diz respeito ao objecto de medida do valor. Aqui 

pode distinguir-se a análise do valor do produto, da análise do valor que alcançaria 

um produto com marca. Neste sentido pode-se ainda considerar a marca como um 

atributo do produto, ou considerar a marca numa perspectiva holística em que não se 

faz a distinção da marca como mais um atributo do produto. 

 

Até ao final dos anos de 1970, não se distinguia os efeitos da marca dos efeitos do 

produto, nas preferências do consumidor. O artigo de Srinivasan (1979) veio 

demonstrar que a marca tem o seu próprio valor, ou utilidade, independentemente do 

produto.  

 

A conclusão a que se pode chegar é que é difícil encontrar um consenso no que diz 

respeito ao tratamento das dimensões do valor. Alguns autores defendem o conceito 

de valor como um trade-off entre elementos de benefício e sacrifício e onde o 

conceito de valor assume uma forma unidimensional (Zeithaml, 1988). Outros 

autores consideram incompleta uma concepção unicamente utilitarista do valor como 

trade-off entre preço e qualidade, por entender que não passa de uma concepção 

racional e económica (Sweeney e Soutar, 2001), devendo antes entender-se o 

conceito de valor como um conceito multidimensional. Alguns estudos concentram-

se nos elementos cognitivos e afectivos do valor, enquanto ouros especificam um 

conjunto de dimensões que tentam explicar a natureza do conceito (Holbrook, 1999). 

 

Estas diferentes classificações podem combinar-se entre si, nas suas diferentes 

dimensões, dando origem a uma grande diversidade de abordagens do estudo do 

valor. A metodologia pertinente para a estimação do valor vai depender em grande 

medida, do objectivo do estudo.  
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No âmbito deste trabalho, o conceito de valor tem em conta a perspectiva da procura, 

isto é, considera a percepção de valor pelo consumidor, no momento anterior à 

compra, relacionando as várias assumpções do conceito de valor. 

 

A análise do valor da marca tem utilizado metodologias diferentes dependendo se o 

valor que se pretende analisar é do ponto de vista da procura ou da oferta. Do ponto 

de vista da oferta, isto é, da empresa, o objectivo na estimação do valor da marca é 

analisar a contribuição da carteira de marcas na actividade e nos resultados da 

empresa. Os métodos desenvolvidos para a sua medição consideram-se próprios do 

âmbito financeiro ou contabilístico, já que a estimação do valor do activo intangível 

tem como finalidade, a contabilização. Da perspectiva da procura, considera-se que o 

valor da marca fundamenta-se na influência que exerce sobre a selecção, as decisões 

e o comportamento de compra do produto pelo consumidor (Woodall, 2003). 

 

Segundo Rust et. al. (2004), uma das coisas mais importantes que devemos entender 

acerca da marca é que o seu valor é altamente individualizado. A maioria dos 

gestores de marketing fala acerca do valor da marca como um pensamento sólido e 

monolítico, e medem o capital de marca como um sumário métrico da força da 

marca. Assinalar um valor médio do capital de marca é perigoso porque obscurece o 

facto do valor da marca ser idiossincrático e assinalado pelo consumidor. Os gestores 

começam a acreditar que o valor das marcas é algo intrínseco, que a marca tem um 

objectivo, um valor inerente. 

 

Hoje reconhece-se que o verdadeiro valor de uma marca está na mente dos 

consumidores. Desta forma, a distinção entre marca e produto é essencial. O produto 

é o que a empresa produz, a marca é o que o consumidor adquire. O valor das marcas 

tem a ver com a capacidade destas obterem notoriedade, imagem, confiança, 

reputação, ou outros elementos que irão garantir rendimentos futuros e justificarem 

os preços pagos. 

 

Delgado-Ballester e Munera-Alemán (2005) entendem o valor da marca, em termos 

gerais, como sendo as manifestações económico-financeiras que resultam da 
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associação de uma marca com um produto e, que se pode expressar em termos de 

preços prémio, quotas de mercado, fluxos de caixa ou rentabilidade. Representa, 

neste sentido, o valor económico que a marca e, por conseguinte, as reacções do 

mercado a elas associadas, tem como activo intangível da empresa, com potencial 

para sustentar o valor de mercado da empresa. 

 

Desde as primeiras definições de valor da marca apresentadas nos anos de 1980, o 

conceito tem evoluído, já que as primeiras noções referiam-se à junção de valor da 

marca ao produto (Leuthesser, 1988), para posteriormente se centrarem em 

identificar as componentes do valor da marca. Esta evolução está intimamente ligada 

às diferentes perspectivas de análise (tradicional ou holística) do valor da marca, já 

discutidas anteriormente.  

 

Há escolas de pensamento que sugerem que as marcas geram valor porque aumentam 

as percepções dos consumidores sobre a qualidade do produto, ou porque permitem 

aos indivíduos expressarem as suas escalas de valores e a sua personalidade. Esta 

visão segue uma perspectiva holística da marca. Na concepção holística, as marcas 

são vistas como “objectos vivos” que se relacionam com os consumidores. Assim, a 

marca é vista como uma promessa de um conjunto de atributos geradores de 

satisfação.  

 

São várias as perspectivas que se podem seguir para entender o conceito de valor da 

marca. Considerando o lado da oferta, o valor da marca, segundo Motameni e 

Shahrokhi (1998), é indicado pelo dinheiro pago pela empresa, para adquirir um 

pacote de bens de consumo, com um nome de marca forte. Davis (1995) enfatiza a 

importância da estratégia do capital de marca quando define o valor da marca (uma 

forma do capital de marca) como uma contribuição estratégica potencial e, daí 

resultarem os benefícios que a marca trás para a empresa. Considerando o ponto de 

vista da procura, segundo Vásquez et. al. (2002), o conceito do valor da marca é toda 

a utilidade que o consumidor associa à utilização e ao consumo da marca, inclui as 

associações que expressem as utilidades funcionais e simbólicas. 
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O conceito do valor da marca pode também estar relacionado com a própria 

definição de marca. Os autores partidários da definição clássica da marca definem o 

valor da marca como o valor acrescentado ou utilidade incremental que a marca dá 

ao produto (Shocker e Weitz, 1988; Farquhar, 1989; Kamakura e Russell, 1993; Park 

e Srinivasan, 1994; Rangaswamy et. al., 1993; Lassar et. al., 1995). Este ponto de 

vista separa as utilidades que oferece o produto, das susceptíveis de ser incorporadas 

pela marca, entendendo-se que a marca intensifica o valor do produto para lá da 

utilidade funcional derivada dos atributos objectivos. 

 

A perspectiva tradicional faz a distinção entre a marca e o produto. Esta perspectiva é 

defendida por vários autores que consideram a definição clássica da marca. Assim, 

ela é concebida como uma adição ao produto que permite a sua identificação 

(Gardner e Levy, 1955; Aaker, 1991; McCarthy e Perreault, 1991). A definição 

baseia-se em três aspectos importantes: a gestão deve escolher entre a venda do 

produto com ou sem marca, a função essencial da marca é incorporar um conjunto de 

atributos intangíveis ao produto e o principal interesse da sua gestão é separar os 

atributos que dizem respeito ao produto dos que dizem respeito à marca. 

 

Os defensores da perspectiva holística da marca, entre os que se destaca Kapferer 

(1994), suportam que apesar de haver diferença substancial entre a marca e o 

produto, não acreditam que a marca possa ser considerada um simples elemento do 

produto. Pelo contrário, a marca é precisamente o elemento que dá sentido ao 

produto e define a sua identidade no espaço e no tempo. Ela constitui a base do 

conhecimento do produto, do ponto de vista do consumidor, será a portadora e a 

receptora de todas as crenças sobre a qualidade dos produtos que incorporam a marca 

(del Rio et. al., 2001).  

 

Neste sentido, o valor da marca do ponto de vista do consumidor pode definir-se 

como o juízo preferencial do consumidor, em torno da capacidade que uma marca 

tem para proporcionar uma série de identidades vinculadas ao seu uso. Tal definição 

do valor da marca parte do comportamento do consumidor, já que considera o valor 

como uma avaliação superior (preferência da marca) relacionada a tudo aquilo que 
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incorpora a utilidade da marca. E o que incorpora a utilidade da marca são o conjunto 

de percepções que o consumidor adquire da marca, ao longo do tempo. 

 

No marketing, a investigação do valor da marca tem-se enquadrado com a psicologia 

cognitiva e centrado na análise dos processos cognitivos do consumidor. Neste 

campo consideram-se dois pontos principais de análise do valor da marca (Irmscher, 

1993): o primeiro considera que o valor da marca é equivalente à construção 

multidimensional do conhecimento da marca (Keller, 1993) e, o segundo, liderado 

pelos trabalhos de Aaker (1991), considera o valor da marca como uma construção 

multidimensional integrada numa série de activos e passivos que acrescentam valor à 

marca, tanto para a empresa quanto para o consumidor.  

 

A partir destes trabalhos pioneiros sobre o valor da marca no marketing, surgiram 

todos os trabalhos posteriores, daí a sua relevância. De notar ainda que, as análises 

desenvolvidas pelos dois modelos não são antagónicas e, considerando o que a 

maioria dos autores propõe, devem servir para integrar todas as dimensões 

susceptíveis de contribuírem para um melhor entendimento do que verdadeiramente 

é o capital de marca. 

 

Delgado-Ballester e Munera-Alemán (2005) defendem que a marca, como activo 

intangível baseado no mercado, se tem um valor económico, é porque gera valor para 

os consumidores. Como resultado, os consumidores desenvolvem percepções, 

atitudes e comportamentos com respeito à marca (capital de marca) aos que associam 

uma série de vantagens, que justificam o valor económico atribuído à marca, seja 

pela empresa, seja por outro qualquer agente do mercado. 

 

Estes autores desenvolveram um modelo que relaciona o conceito de valor da marca 

com o conceito de capital de marca, que vai de acordo com a análise a desenvolver 

no âmbito da problemática da medição do capital de marca, do ponto de vista do 

consumidor. É necessário desenvolver um capital de marca na mente dos 

consumidores para que numa fase posterior, eles tenham estabelecido 
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comportamentos, traduzindo-se numa série de vantagens para as empresas e levando 

a que o activo intangível que é a marca, tenha expressão-valor. 

 

Este trabalho, cujo objectivo principal é uma proposta de um modelo de medição do 

capital de marca na mente do consumidor, segue esta perspectiva de considerar a 

marca como um activo intangível, que tem associado um determinado capital, que 

resulta das percepções, atitudes e comportamentos dos consumidores, relativamente à 

marcas e que lhe acaba por conferir um determinado valor à marca. 

 
Figura 2 - Marco Conceptual do Capital de Marca e do Valor de Marca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTADO: Delgado-Ballester, Elena e Jose Luis Munera-Alemán (2005), “Does Brand Trust 
Matter to Brand Equity?”, Journal of Product and Brand Management, Vol. 14, Nº 3, pp. 187-196. 
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Apesar das variáveis anteriores terem sido aceites como válidas e exaustivas pela 

comunidade científica, falta ainda evidência empírica que demonstre que essas 

variáveis comportam todo o conteúdo do valor da marca. Pode-se então concluir que 

para se falar de valor de uma marca é necessário primeiro concentrar-se na 

problemática do conceito de capital de marca e nas suas dimensões. O conceito de 

capital de marca e da sua medição será analisado através da revisão de literatura 

académica no ponto seguinte. 

 

1.3. O Capital de Marca 

 

Hoje em dia perdura a preocupação das empresas em determinar o valor das suas 

marcas. Como foi dito anteriormente, o valor da marca resulta do capital que a marca 

tem na mente dos consumidores. 

 

Embora o processo de quantificação do capital de marca esteja ainda em 

desenvolvimento, a necessidade de se encontrar uma forma de medição geral, conduz 

empresários e investigadores ao reconhecimento da evolução estratégica nos modelos 

de medição do capital de marca. 

 

Neste ponto vai ser desenvolvida a análise do conceito de capital de marca e da sua 

importância na gestão actual das marcas. Para além disso, faz-se uma revisão da 

literatura académica sobre as diferentes abordagens para a sua medição. 

 

1.3.1. O Conceito de Capital de Marca 

 

A teoria do capital de marca apareceu na década de 1960, na literatura académica, já 

que a marca passou a ser vista para além de mera identificadora dos produtos. A sua 

pertinência deveu-se ao facto de ter aumentado a necessidade de contabilizar, 

financeiramente, o valor da marca. Contudo, só no final dos anos de 1980 é que sofre 

um grande desenvolvimento, em parte pelos contributos da comunidade financeira e 

pelo reconhecimento por parte do Marketing Science Institute, que o capital de marca 
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deve ter prioridade nas investigações académicas. A partir dessa altura, muita tem 

sido a literatura sobre a definição e a medida do capital de marca. 

 

O que significa, em concreto, o capital de marca tem sido objecto de um grande 

debate por parte de diversos autores (Barwise 1993, Ambler e Styles 1996, 

Chaudhuri 1995, Feldwick 1996). Contudo, segundo Agarwall e Rao (1996) e Erdem 

e Swait (1998) ainda não estão criados os instrumentos teóricos gerais para se chegar 

a uma definição unânime sobre o capital de marca.  

 

Também para Mackay (2001), não existe consenso acerca do que significa o capital 

de marca e de como as empresas podem avaliar as suas marcas. Consequentemente, 

torna-se bastante difícil avaliar as intervenções de marketing das empresas, em 

termos da capacidade de aumentar o valor da marca. Para a autora, se não existe 

consenso no que diz respeito ao termo, torna-se também difícil conceptualizar e criar 

modelos que determinem o seu capital.  

 

Contudo, verifica-se alguma concordância no que diz respeito ao facto de que, o 

estudo do capital de marca dever ser feito através de diferentes perspectivas, numa 

visão de complementaridade em detrimento de uma visão de concorrência (Irmscher 

1993, Ambler e Styles 1995, Czellar 1997, Erdem e Swait 1998). 

 

Para vários autores, deve ter-se em consideração que o capital de marca é um activo 

intangível baseado no mercado (Byron, 1995; Falkenberg, 1996; Srivastava et. al., 

1998). Isto implica que qualquer definição do capital de marca tem de ser formulada 

em termos das reacções dos consumidores na presença da marca, pois dado a sua 

natureza de activo intangível, repousa na mente e no comportamento dos 

consumidores finais. 

A melhor forma de analisar a questão, de uma definição comum, para o termo 

“capital de marca” (brand equity) é começar por examinar o termo equity. O 

Webster’s New Universal Unabridged Dictionary (2003) define a equity como: (i) 

justiça, impraticabilidade; (ii) qualquer coisa que é justo ou equitativo; (iii) o valor 

de uma propriedade par além da quantidade total possuída; (iv) na lei, um conjunto 
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de princípios gerais de justiça. Da definição ressaltam dois aspectos importantes, a 

ênfase no valor residual do termo, que vai para além, e no conceito de justiça. Assim, 

considerando o termo equity e acrescentando-lhe o conceito da marca, pode-se dizer 

que o capital de marca será algo que corresponde ao valor justo que vai para além do 

valor do produto. 

 

São inúmeras as definições do conceito de capital de marca, propostas pelos mais 

diferentes autores. De seguida apresenta-se um quadro resumo com as mais 

relevantes. 

 

Quadro 2 – Definições do Capital de Marca 

Autores Definição 
Srinivasan 
(1979) 

“a componente de todas as preferências que não são explicadas 
pelas medidas objectivas dos atributos dos produtos” 

Leuthesser 
(1988) 

“o conjunto de associações e comportamentos da parte dos 
consumidores da marca, dos membros do canal e das 
corporações relacionadas que permite à marca ganhar grande 
volume ou grandes margens, que não seriam possíveis sem o 
nome da marca” 

Farquhar (1989) “o valor acrescentado pela marca a um produto” 
Srivastava e 
Shocker (1991) 

“um conjunto de associações e comportamentos por parte dos 
clientes, dos distribuidores e da empresa, que permite a esta 
última obter maior volume de vendas ou maiores margens do 
que seria possível sem o nome da marca, assim como, uma mais 
forte e sustentada vantagem diferencial”  

Aaker (1991) “é o conjunto de benefícios de uma marca e as potencialidades 
ligadas a ela, é o nome, o símbolo que acresce o valor 
providenciado por um produto ou um serviço, a um 
consumidor” 

Simon e Sullivan 
(1993) 

“aumenta os cash-flows das empresas” 

Keller (1993) “efeito diferenciador que o conhecimento da marca tem na 
resposta do consumidor ao marketing da marca” 

Lassar et. al. 
(1995) 

“o valor da utilidade percebida e do desejo que o nome de marca 
confere ao produto” 

Blackston (1995) “é o valor e o sentido da marca, onde o sentido da marca implica 
a saliência, as associações e a personalidade da marca e onde o 
valor da marca é o rendimento da gestão do sentido da marca” 

Aaker (1996 a) “o conjunto de activos e responsabilidades ligadas à marca – 
nome ou símbolo – que adiciona ou subtrai valor aos produtos 
de uma empresa ou aos seus consumidores” 

Feldwick (1996) “o valor total de uma marca no qual é separável em activos – 
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Autores Definição 
quando é vendido, ou incluído nos balanços” 

Calderón et. al. 
(1997) 

 “é o valor dos cahs-flows marginais, gerados por um produto 
pelo facto de ele ser identificado através de uma marca” 

Motameni e 
Shahrokhi 
(1998) 

“o conjunto dos activos da marca ligados à marca, nome e 
símbolo que adiciona ou subtrai ao valor providenciado por um 
produto ou serviço a uma empresa e/ou aos consumidores da 
empresa” 

Yoo e Donthu 
(2001) 

“é a resposta diferencial dos consumidores entre uma 
determinada marca e um produto sem marca em que ambos têm 
os mesmos estímulos de marketing e os mesmos atributos” 

Yoo et. al. (2002) “é conhecido por criar uma preferência cega do consumidor por 
uma marca face às suas concorrentes, por aumentar o valor da 
empresa afectando as margens e os processos de decisão na 
aquisição, por aumentar as respostas no mercado monetário e 
permitir as extensões do nome de marca” 

Ailawadi et. al. 
(2003) 

“é definido como os rendimentos resultantes dos efeitos de 
marketing efectuados sobre um produto com marca quando 
comparado com os mesmo efeitos efectuados sobre um produto 
sem marca” 

Amraoui e 
Morales (2006) 

“resulta do conjunto de actividades de marketing da empresa 
que são orientadas de maneira a que os consumidores associem 
bons pensamentos e imagens e que desenvolvam percepções, 
assim como, atitudes positivas a respeito da sua marca” 

 

Como se vê pelo quadro, as definições são o mais abrangentes possíveis, isto é, pode-

se ver que contém perspectivas sobre o conceito de capital de marca muito distintas. 

Desde uma perspectiva meramente financeira, até perspectivas centradas unicamente 

no consumidor, passando alguns autores por se concentrar nas consequências do 

capital de marca ou nos seus antecedentes. 

 

Srivastava e Shocker (1991) desenvolvem uma definição do capital de marca 

entendida como o valor incremental de um produto dado pelo nome da marca. A 

contribuição central da definição destes autores reside no papel nuclear atribuído à 

memória na definição do capital de marca. A memória actua como reflexo não só da 

posição mediadora entre as acções do marketing e os lucros, mas também, no seu 

carácter de reserva do capital de marca. Para além disso, na sua definição, os autores 

enfatizam a centralidade que os consumidores assumem, como participantes activos 

no processo da construção do capital de marca e na sua compreensão como um 

activo em si mesmo, em detrimento da visão que o encara como uma mera 
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valorização financeira. O conceito de Blackston (1995) para o capital de marca é 

idêntico ao do de Srivastava e Shocker (1991), no sentido de ser um conceito 

multidimensional.  

 

Winters (1991) relaciona o capital de marca com o valor adicional, ao sugerir que o 

capital de marca envolve um acréscimo ao produto pelas associações e percepções do 

consumidor, sobre um nome de marca particular. Este autor parte da perspectiva 

tradicional do conceito de marca, considerando-a como mais um atributo do produto. 

Holden e Lutz (1992) defendem que o capital de marca leva a uma maior 

probabilidade de escolha pelos consumidores e reflecte a disposição de pagar um 

preço prémio. Este autor considera, como tal, que a lealdade e o preço prémio são as 

dimensões explicativas do conceito do capital de marca. Da mesma forma, Pitta e 

Katsanis (1995) sugerem que o capital de marca aumenta a probabilidade da escolha 

da marca, levando à lealdade da marca.  

 

Contudo, estas duas dimensões, lealdade à marca e preço prémio podem ser vistas 

também como consequências do capital de marca que existe na mente dos 

consumidores. 

 

Upshaw (1995) refere-se ao capital de marca total como contendo dois tipos 

diferentes de capital: o valor do capital, onde se concentra a avaliação financeira da 

marca e, o capital de identidade que é similar ao conceito de Aaker (1991), 

considerando as cinco dimensões deste autor para explicar o comportamento desse 

capital. 

 

Feldwick (1996) procura sistematizar as diversas interpretações do conceito de 

capital de marca a partir de uma tipologia tripartida, como forma de tornar mais clara 

a discussão em torno deste conceito. Assim, o capital de marca pode ser 

compreendido como: (i) o valor total da marca como um activo independente – 

quando é vendido ou incluído no balanço, sendo este conceito frequentemente 

designado por “brand value”; (ii) uma medida da força da ligação do consumidor à 

marca, identificada com o conceito de “força da marca” – que inclui dimensões como 



 35

a notoriedade, estima, qualidade percebida e a lealdade; (iii) uma descrição de 

associações e crenças detidas pelo consumidor em face da marca, integrada no 

conceito da imagem da marca. As duas últimas dimensões – força da marca e 

descrição de associações da marca – são frequentemente integradas no conceito do 

capital de marca baseado no consumidor. a primeira está mais ligada aos aspectos 

financeiros do capital de marca. Estes autores conseguem desta forma, englobar as 

duas perspectivas, a perspectiva do consumidor e a perspectiva empresarial, no 

conceito do capital de marca. 

 

Para Calderón et. al. (1997), o capital de marca é gerado por um conjunto de factores 

multidimensionais que interagem de forma complexa. Para estes autores, esses 

factores são a lealdade, o conhecimento, a qualidade percebida, as associações e a 

identidade da marca. 

 

Mais recentemente, Keller (1998) usou uma definição de capital de marca, para 

distinguir as fontes do capital de marca que estão fundamentadas nas estruturas do 

conhecimento dos consumidores (capital de marca baseado no consumidor), da dos 

entendimentos do mercado (capital de marca baseado no mercado). Como Keller 

(1998) notou, a maioria das discussões consideram que o capital de marca 

corresponde aos efeitos de marketing que se atribuem unicamente à marca. A sua 

própria definição capta essa distinção. Apesar do autor reconhecer a importância do 

impacto do mercado no capital de marca, prefere focar-se no consumidor. Para 

Keller (2000), o poder da marca ligado à mente dos consumidores resulta das 

experiências e aprendizagem face à marca, que o indivíduo vai acumulando ao longo 

do tempo. O conhecimento dos consumidores, para este autor, é realmente o coração 

do capital de marca. 

 

Dawar e Pilluta (2000) consideram o capital de marca como uma composição de 

credenciais relacionadas com a marca incluindo a confiança, o atractivo da marca e a 

probabilidade de compra. Segundo Krishnan e Hartline (2001), o capital de marca é 

importante dado o conteúdo da informação que providencia quando os consumidores 

processam a informação acerca de um produto em particular. Para estes autores, o 
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capital de marca está na memória dos consumidores e resulta do seu conhecimento, 

estando em sintonia com o pensamento de Keller (1998). 

 

Para Faircloth et. al. (2001),  a definição baseada no consumidor sugere que o capital 

de marca representa a diferença do comportamento de um consumidor quando está 

perante um produto com marca face a um produto sem marca. Novamente, verifica-

se uma definição que está fundamentada na definição clássica da marca, isto é, a 

marca acrescenta algo ao produto. 

 

Campbell (2002), diz-nos que o capital de marca assenta em três ideias de base: (i) 

uma marca forte, que é determinante para o sucesso das acções de marketing de uma 

empresa, (ii) o valor da marca que representa um valor adicional, traduzindo a 

diferença entre os efeitos realizados no mercado e os investimentos realizados sobre 

a marca e (iii) a marca deve ser trabalhada de uma forma contínua. Esta autora não 

separa o lado da oferta do lado da procura, do capital de marca. Algo que autores 

como Dyson et. al. (1996) separam. Segundo Dyson et. al. (1996), para definir o 

conceito de capital de marca “é necessário uma forma de captar o gap entre a 

percepção intangível da marca e os rendimentos realizados por ela” (p.10). Contudo, 

a maioria dos autores dá definições para o capital de marca semelhantes à de 

Farquhar (1989).  

 

A diversidade de definições do conceito na literatura é potenciada ainda mais pelo 

facto de um número significativo de autores apenas considerarem o capital de marca 

como um activo intangível, adicional ao produto, enquanto outros o equacionam 

como o valor financeiro da marca. 

 

Apesar do capital de marca ter sido proposto como um instrumento financeiro, no 

sentido de capturar e medir o valor das marcas, a contribuição mais importante do 

conceito, segundo Yoo et. al. (2000) está ligada à medição do efeito diferencial do 

comportamento do consumidor, face as actividades do marketing mix. Desta forma, 

transfere-se a importância da mente do consumidor, no conceito do capital de marca.  
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Concluindo, neste trabalho, o capital de marca é entendido como uma construção 

multidimensional, percebida pelos consumidores, que acrescenta capital a um 

produto com marca e permite à empresa ter consumidores leais e praticar preços 

prémio. Este conceito do capital de marca faz uma distinção entre os aspectos 

perceptuais e comportamentais do consumidor. 

  

1.3.2. Tipos de Abordagem de Medição do Capital de Marca 

 

A medição do capital de marca, problemática central deste trabalho, pode ser feita de 

acordo com vários tipos de abordagens. Muitos gestores argumentam que o capital de 

marca não pode ser medido. Contudo, a medida depende da forma como é definido o 

conceito. A sua definição deve ter um valor pragmático para o gestor, ajudando a 

melhorar a eficácia e a eficiência do marketing e providenciando um instrumento que 

o permita medir. A definição deve então reflectir o papel da marca na escolha 

dinâmica do consumidor, num meio envolvente competitivo.  

 

Têm existido muitas formas de medir e estimar o capital de marca desde o 

aparecimento do conceito. Como se viu da revisão da literatura no ponto anterior, 

inúmeros autores têm estado preocupados com os aspectos da definição do termo e 

com a necessidade de se obter uma medida adequada para ajudar os gestores das 

empresas, a construir e gerir o seu capital de marca. 

 

Crimmins (2003) observou que as medidas apropriadas do capital de marca devem 

servir para a gestão efectiva do mesmo. Contudo reconhece que é difícil gerir o valor 

adicional sem conhecer o valor actual, que o nome da marca adiciona ao produto. 

 

Segundo Seetharaman et. al. (2001) existem vários métodos para determinar o capital 

de uma marca. Segundo estes autores, geralmente são classificados em quatro tipos, 

com base na sua utilização: abordagem baseada nos custos, abordagem baseada no 

mercado, abordagem baseada nos rendimentos e abordagens com conceitos que se 

traduzem em fórmulas. 
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Na abordagem baseada nos custos, a marca é avaliada considerando os custos 

envolvidos no desenvolvimento da marca. O maior problema com esta abordagem é 

que todos os custos relacionados com a marca devem ser incluídos. Contudo é difícil 

identificar os custos que não são directamente atribuídos à marca, mas que estão 

ligados ao suporte da mesma. Depois de determinar os custos históricos envolvidos 

no desenvolvimento da marca, é necessário considerar taxas de desconto que devem 

ser aplicadas a esses custos, de forma a calcular o valor actual. 

 

A abordagem através do mercado tenta determinar a existência da marca no mercado 

e é baseado na quantidade de venda da mesma O problema deste método é que 

requer a determinação do valor do mercado para a marca. 

 

A abordagem baseada no rendimento foca-se no futuro potencial da marca. Este 

método requer a determinação dos rendimentos líquidos futuros atribuídos à marca e 

descontados do valor presente. Existem várias formas de determinar o rendimento 

líquido. Uma dessas formas é comparar o preço prémio de uma marca ao preço de 

um produto idêntico sem marca. Este método estima o lucro incremental da marca 

comparado com o produto sem marca. Contudo, nem todos os produtos com marca 

têm produtos comparáveis sem marca. Outro método é estimar os royalties anuais 

associados à marca. 

 

A abordagem através de fórmulas envolve múltiplos critérios para determinar o valor 

da marca. Esta abordagem é sustentável com a gestão interna e externa dos relatórios 

financeiros. As fórmulas devem ser um indicador do lucro da marca. Para obter o 

lucro da marca, considera-se vários factores relacionados directamente com a 

identidade da marca. Obtém-se assim um multiplicador da valorização. Esse 

multiplicador é determinado através de factores de avaliação da força da marca. A 

InterBrand, por exemplo, usa sete factores para obter o total da força da marca: 

liderança, estabilidade, mercado, suporte, protecção, imagem internacional e 

tendência. 
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Schultz e Schultz (2005) consideram o modelo de “três caminhos” (Three-Pathway 

Model) para medir o capital de marca, considerando que são três as principais 

abordagens de medir e avaliar as marcas ao longo do tempo. Cada caminho tem 

objectivos distintos e requer informações distintas, para além disso, cada um tem 

instrumentos analíticos e abordagens diferentes. Esses três caminhos são medição do 

capital de marca baseada no consumidor, o incremento nas vendas da marca e o valor 

do negócio da marca. O primeiro caminho segue abordagens de medidas 

quantitativas e qualitativas para entender a notoriedade da marca e a relação que se 

estabelece entre a marca e os consumidores. O segundo consiste em medir as vendas 

incrementais ou os cash-flows incrementais, de curto prazo, produzidos pela marca. 

O terceiro caminho mede o valor financeiro da marca para a empresa, numa 

perspectiva de longo prazo, assente nos investimentos feitos e nos retornos obtidos. 

Como se viu, apesar do capital de marca poder ser definido através de uma variedade 

de perspectivas, estas podem sintetizar-se em duas perspectivas gerais: o capital de 

marca para a empresa e o capital de marca para o consumidor. Tendo isto em 

atenção, a revisão da literatura que se segue, distingue os diferentes métodos que se 

encontram desenvolvidos para medir o capital de marca. 

 

1.3.2.1. Abordagens Institucionais 

 

Para responder ao problema de medição do capital de marca, várias instituições tem 

medido o capital de marca através de diferentes metodologias, apresentadas a seguir, 

de forma sucinta. 

 

Modelo “Interbrand” 

 

A abordagem da InterBrand é pioneira na avaliação das marcas. A Interbrand é uma 

consultora internacional de origem inglesa que se especializou na criação, avaliação 

e desenvolvimento da identidade de marcas. Sob o seu modelo, a avaliação da marca 

é função de dois factores: os seus ganhos e a sua força. Enquanto os ganhos da marca 

são medidos pelos lucros potenciais, a força da marca é medida pela capacidade de 

gerar ganhos futuros. O capital de marca é definido por um índice da força da marca. 
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Este índice dá origem a um ranking mundial das marcas mais valiosas no mercado, 

anualmente. 

 

Quadro 3 – Ranking Mundial das 10 Marcas Mais Valiosas (USD, mil milhões) 

Posição 2007 Marca Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Coca-Cola 
Microsoft 
IBM 
GE 
Nokia  
Toyota 
Intel 
McDonald’s 
Disney 
Mercedes 

65,324 
58,709 
57,091 
51,569 
33,696 
32,070 
30,954 
29,398 
29,210 
23,568 

FONTE: InterBrand, 2007 

 

A força da marca é composta por sete variáveis com diferentes níveis de ponderação: 

liderança (capacidade da marca influenciar o mercado), estabilidade, mercado 

(atracção estrutural do mercado, crescimento previsto), geografia (atractibilidade da 

marca em múltiplos mercados), tendência (capacidade da marca se manter 

contemporânea e relevante para os consumidores), suporte (quantidade e qualidade 

dos investimentos feitos para suportar a marca) e protecção (protecção recebidas do 

sistema legal, patentes, etc.). 

 

Quadro 4 – Ponderação do Índice da Força da Marca 

Variáveis Ponderação (%) 
Liderança 
Estabilidade 
Mercado 
Internacionalização 
Tendência 
Suporte 
Protecção 

25 
15 
10 
25 
10 
10 
5 

FONTE: InterBrand, 2007 

 

O valor do capital de marca é obtido através da seguinte fórmula, em que a é igual ao 

ano de início da marca e n é igual ao último ano: 

 



 41

an

LíquidaentabilidadRe

dorMultiplicaFactorMarcadaCapital

n

a

−















×=

∑
 (1.1) 

 

 

Duma perspectiva de gestão, a abordagem da InterBrand não é uma medida explícita 

das percepções dos consumidores sobre a marca, que é critica para as decisões a 

tomar no marketing. 

 

Modelo “Brand Asset Valuator” 

 

O modelo Brand Asset Valuator, da Young & Rubicam (Y&R), determina o valor da 

marca baseado em duas grandes dimensões: a força e a estatura da marca. A força da 

marca é uma combinação de diferenciação (que é medida através da distinção da 

marca no mercado) e da relevância (que se refere à utilidade da marca para o 

consumidor). A estatura da marca é uma combinação de estima e conhecimento. A 

estima refere-se à popularidade e à percepção da qualidade da marca na mente dos 

consumidores. O conhecimento refere-se ao entendimento do consumidor do que é 

que a marca significa. Este modelo pode ser usado como um instrumento de 

diagnóstico. 

 

O modelo agrupa diferentes percepções em quatro grandes pilares de avaliação da 

marca, que corresponde a um grau diferente de envolvimento e satisfação por parte 

do consumidor. 
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Figura 3 – Brand Asset Valuator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Young & Rubicam (2002), “White Paper on the Brand Asset Valuation”, www.yr.com 

 

Para valorizar economicamente estes conceitos, o modelo foi desenvolvido sobre um 

cálculo multivariado dos n atributos, num processo sequencial. 

 

Modelo “Image Power” 

 

Desde 1988, a Landor (Image Power – Landor Associates) tem medido o poder das 

marcas, a cada dois anos, através do seu modelo de Image Power. Segundo Owen 

(1993), o objectivo deste modelo é o desenvolvimento de uma base de dados sobre as 

marcas que permita avaliar a força das marcas, nos diversos países, nas diversas 

categorias e ao longo do tempo. Os elementos para medir a força da marca são 

complexos e multifacetados e estão dependentes da categoria do produto, da cultura e 

das atitudes do público alvo, do mix concorrencial, dos atributos funcionais do 

produto e da própria marca. Usa dois critérios independentes para classificar a marca: 

(1) “quota da mente”, ou até que ponto a marca é conhecida e (2) “estima”, ou até 

que ponto a marca é recordada. Para a Landor, uma definição operacional para o 

capital de marca é uma combinação entre ser bem conhecido e bem lembrado. Os 

indivíduos devem estar familiarizados com a marca e devem sentir-se bem com ela. 

 

Brand Asset 
Valuator 

Força Estatura 

Diferenciação Relevância Estima Conhecimento 
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Modelo “Jeri Moore” 

 

Jeri Moore (1993), da D. D. Needham, definiu o capital de marca como a soma 

multiplicativa da notoriedade da marca, da ligação à marca e da qualidade percebida. 

A notoriedade da marca é medida mostrando aos inquiridos um conjunto de cartões 

com a figura do nome da marca. Eles terão de colocar os cartões em três pilhas: as 

que usam, as que conhecem mas não usam e as que não conhecem. A ligação à 

marca é medida numa escala de 10 pontos de “gosto-não gosto”. A percepção da 

marca é também medida numa escala de 10 pontos para cinco atributos (marca líder, 

marca de confiança, marca que “me serve bem”, marca de excelente qualidade e 

marca que vale o preço). Estes atributos reflectem as componentes de base do capital 

de marca, das atitudes perante a marca e das crenças acerca da marca em relação a si 

própria. Para cada marca no estudo, a pontuação do capital de marca é calculado 

como um produto da notoriedade da marca, ligação à marca e percepção da marca. 

 

Modelo “EquiTrend” 

 

A EquiTrend providencia desde 1989 uma classificação anual para o poder da marca, 

de 133 marcas dos Estados Unidos, em 39 categorias de produtos. Mike Barrett, 

director de marketing da EquiTrend Division, da Total Research Corporation, 

acredita que a melhor e mais útil medida para o capital de marca é a percepção do 

consumidor sobre a qualidade da marca (que é definida pelo consumidor).  

 

Este modelo recorre a entrevistas de campo focalizadas na percepção dos 

consumidores. Utiliza uma escala de 11 pontos, onde 0 é “qualidade pobre ou 

inaceitável”, 5 é “qualidade aceitável” e 10 é “qualidade extraordinária”, onde os 

inquiridos decidem a base utilizada para definir a qualidade. Esta escala mede a 

percepção dos consumidores sobre as marcas em três dimensões: a proeminência da 

marca, a qualidade percebida e a satisfação do consumidor. O essencial deste método 

é a classificação média da qualidade percebida dos indivíduos que têm uma opinião 

acerca da marca. Para além disso, este modelo permite ainda verificar que o capital 

de marca está associado à possibilidade das empresas praticarem preços prémio. 



 44

 

Outros Modelos Institucionais 

 

Peter Mitchell, da organização Market Facts, considera que o capital de marca é uma 

grande questão nos dias de hoje e define-o como o ganho de cada um, para continuar 

a comprar a marca. Utiliza o modelo de conversão para definir até que ponto o 

consumidor é leal à marca. 

 

Para a empresa de estudos de mercado Yankelovich Clancy Shulman (YCS), o 

capital de marca é um recurso corporativo multidimensional que pode ser analisado 

através do Equity Monitor. O Equity Monitor é um instrumento que permite entender 

e gerir o capital de uma marca. Dá aos gestores uma classificação da imagem 

corporativa relativa da empresa e informações sobre os consumidores correntes. 

 

Longman e Moran delinearam quatro formas de medir os lucros potenciais do nome 

da marca: concentração, taxa de repetição, índex de substituição e índex do capital de 

marca. A concentração prende-se ao facto da marca melhorar a sua rentabilidade ao 

concentrar os seus utilizadores, obtendo grandes quotas de mercado. A taxa de 

repetição dá informação de que manter quotas de mercado através das taxas de 

repetição da compra é menos caro e, dessa forma, a marca pode ter maiores 

rentabilidades. O índex de substituição é produzido com base numa escala que 

contém várias questões: “qual é a marca que comprou ultimamente?”, “se a marca 

não se encontra disponível, o que é que fez?”, “esperou?”, “foi a uma outra loja ou 

comprou outra marca?”, “se comprou outra marca, qual foi?”. O índex do capital de 

marca é uma medida da elasticidade da procura, que se encontra compreendido entre 

0 e 100.  

 

Resumindo, são várias as abordagens institucionais para medir o capital de marca. 

Consideram dimensões de medida distintas, o que não permite fazer comparações. A 

seguir é apresentado um quadro resumo com as dimensões de medida do capital de 

marca para as abordagens institucionais analisadas. 
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Quadro 5 – Abordagens Institucionais da Medição do Capital de Marca 

Modelos de Medição Dimensões de Medida 
InterBrand Ganhos da Marca 

Força da Marca 
Brand Asset Valuator Força da Marca 

Estatura da Marca 
Image Power Quota da Mente 

Estima 
Jeri Moore Notoriedade da Marca 

Ligação à Marca 
Qualidade Percebida 

EquiTrend Proeminência da Marca 
Qualidade Percebida 
Satisfação do Consumidor 

 

1.3.2.2. Abordagens pelo Lado da Oferta 

 

Na primeira metade do século XX, o modelo económico existente era baseado no 

lado da oferta, isto é, o mercado é caracterizado por uma situação em que o 

consumidor é que se adapta às características do produto. O desenvolvimento da 

tecnologia e dos mercados e o aumento da concorrência, levou a que esta situação se 

tenha mudado completamente. Hoje em dia, as empresas são forçadas a acompanhar 

de perto o consumidor e as suas necessidades. Nunca como hoje, o estudo do 

comportamento do consumidor se torna fulcral para o desenvolvimento das 

estratégias empresariais e o desenvolvimento da oferta das empresas. 

 

Desde que o ser humano organizou um fenómeno social e económico designado por 

empresa, a sua gestão baseia-se nos princípios da contabilidade financeira. A fixação 

de objectivos e a medição do desempenho da gestão são calculados e expostos 

mediante fórmulas exactas e universais, reflectindo um determinismo simplista 

perante as situações complexas que as organizações vivem hoje em dia. O princípio 

da prudência contabilística não se adapta aos intangíveis, o que torna difícil, a sua 

contabilização financeira. 

 

Como consequência da enorme preponderância das marcas em todos os sectores da 

economia, a contabilidade tem tido problemas em reflectir o verdadeiro valor deste 
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activo intangível. Muitas empresas começam a perceber a importância de contar com 

uma medida económica-financeira, obtida com a maior brevidade possível do capital 

da sua marca. 

 

As medidas financeiras mais comuns e, mais directamente ligadas à empresa, 

concentram-se nos preços das acções no mercado de capitais ou no preço de 

substituição da marca. A seguir são descriminados alguns modelos para medir o 

capital de marca pelo lado da oferta. 

 

Modelo Financeiro 

 

Um dos métodos financeiros mais utilizados é o da organização Financial World que 

apresenta, anualmente, uma lista de avaliação das marcas a nível mundial. O 

Financial World calcula os lucros líquidos relacionados com a marca e, depois obtém 

um indicador de base, que traduz a força da marca. Esse indicador é definido como 

uma combinação de vários factores, nomeadamente, a liderança, a estabilidade, a 

envolvente comercial, a internacionalização, a orientação da direcção, os suportes de 

comunicação e a protecção legal da marca. 

 

Modelo do Custo Histórico 

 

O modelo do custo histórico deriva da soma de todos os investimentos que se fazem 

na marca: promoção, investigação e desenvolvimento, distribuição, etc. Apesar do 

princípio que suporta este modelo ser razoável, medir o capital de marca pelo 

conjunto de custos que efectivamente ocorrem desde a sua criação, não parece ser 

um modelo que traduza uma verdadeira utilidade para a gestão. 

 

O primeiro problema reside na definição de quais são os custos que de facto devem 

ser imputados à marca. O sucesso de uma marca resulta do esforço conjunto da 

empresa, cuja valorização discriminada é muito difícil de obter. O segundo problema 

resulta do facto de que, dificilmente, este modelo reflecte o valor actual do capital de 
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marca porque não tem em conta a qualidade do resultado obtido, considerando 

apenas o montante investido. 

 

Modelo do Custo de Substituição 

 

Este modelo considera os custos actuais em vez dos custos históricos e baseia-se na 

ideia de que o custo de uma marca é o equivalente ao que um terceiro estaria 

disposto a pagar por ela. Apesar deste modelo reflectir todos os custos implícitos na 

construção da marca, não existe um mercado de referência para as marcas, que 

estabeleça um ponto de partida e permita uma comparação efectiva. 

 

Simon e Sullivan (1993), numa fase inicial, desenvolveram uma medida financeira, 

aplicável a produtos novos, baseada no preço de substituição da marca, isto é, na 

necessidade de fundos financeiros para estabelecer uma nova marca no mercado, 

ligada a uma certa probabilidade de sucesso. Desta forma, o capital de marca será 

igual ao custo de desenvolvimento multiplicado pela probabilidade de êxito. 

Contudo, este modelo só pode ser aplicado no momento de lançamento de uma 

marca nova. 

 

Outros Modelos 

 

Segundo Winters (1991) para determinar o capital de marca nas fusões ou aquisições 

das empresas, são discutidos três métodos: abordagem de mercado, a abordagem 

através dos custos e a abordagem através do rendimento. Na abordagem do mercado, 

o valor actual, dos benefícios económicos futuros, deve ser derivado dos donos da 

propriedade. A quantidade a que a propriedade pode ser trocada entre o comprador e 

o vendedor – é o capital para ambos. Esta abordagem requer um mercado público 

activo para a marca. Na abordagem através dos custos considera-se a quantidade de 

dinheiro necessário para substituir a marca, em que se inclui todos os custos do 

desenvolvimento do produto, os testes de marketing, publicidade, etc. Na abordagem 

através do rendimento, a fórmula para o valor da marca é dada pela seguinte 

expressão: V = I/r, onde V é o valor dos ganhos atribuídos à marca, I é o rendimento 
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liquido derivado da marca e r é a taxa de capitalização que reflecte todo o negócio, a 

economia e os riscos de regulação associados à utilização da marca, considerando 

ganhos prospectivos. 

 

Simon e Sullivan (1993) medem o capital de marca, sob uma perspectiva financeira, 

baseando-se nos acréscimos de descontos de cash-flows futuros que resultam do 

rendimento gerado de um produto com marca face a um produto sem marca. 

Utilizam as flutuações nos preços das acções para captar a natureza dinâmica do 

capital de marca, baseados na teoria de que o mercado accionista reflecte a 

prospecção futura da marca, ao ajustar o preço da empresa. 

 

Mahajan et. al. (1991) utilizam o valor potencial das marcas, ao adquirir uma 

empresa, como um indicador do capital de marca. Alternativamente, outros autores 

focam-se na avaliação da marca através do mercado (perspectivas comparativas, 

perspectivas de avaliação, métodos holísticos (Keller, 1998)). Esta situação dá 

origem a inúmeras medidas do capital de marca (Kamakura e Russell, 1993; Simon e 

Sullivan, 1993). Alguns deles defendem que as medidas para o capital de marca 

sejam baseadas no mercado porque são medidas objectivas, já que as medidas 

baseadas nas atitudes e preferências do consumidor são medidas inerentemente 

subjectivas (Simon e Sullivan, 1993). Outros defendem que a marca para ter valor 

tem de ser valorada pelos consumidores, logo o seu ponto de vista tem de ser 

incluído (Keller, 1993).  

 

1.3.2.3. Abordagens pelo Lado da Procura 

 

O conhecimento do capital de marca baseado no consumidor evoluiu de dois 

paradigmas, o da psicologia cognitiva e o da teoria da sinalização da informação 

económica (Czellar e Dennis, 2002). 

 

Contudo, a pesquisa dominante centra-se na psicologia cognitiva, focando-se mais 

precisamente na estrutura da memória (Aaker, 1991; Keller, 1993; Biel, 1993; 

Farquhar, 1989; Kapferer, 1997; Low e Lamb, 2000; Prasad e Dev, 2000; Yoo e 
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Donthu, 2001; Crimmins, 2003). Com base na psicologia cognitiva são várias as 

definições do conceito de capital de marca, vistas anteriormente e são vários os 

métodos propostos para a sua medição. 

 

Dos diferentes métodos que foram desenvolvidos para medir o capital de marca, um 

método importante, porque constituiu um marco neste tipo de estudos, foi o capital 

de marca baseado nas preferências e escolhas do consumidor de Smith e Park (1992), 

Park e Srinivasan (1994), Srinivasan et. al. (2004). Estes trabalhos desenvolvem um 

modelo de medição que se baseia na diferença entre a preferência total da marca e a 

preferência multiatributo assente em medidas objectivas de níveis de atributos (Park 

e Srinivasan, 1994). E é essa diferença, o que os autores denominam de capital de 

marca. 

 

Segundo Vázquez et. al. (2002), o capital de marca baseado no consumidor é toda a 

utilidade que o consumidor associa à utilização e ao consumo da marca, o que inclui 

as associações que expressem as utilidades funcionais e simbólicas da sua utilização 

e consumo. Estes autores desenvolveram escalas próprias para medir essas utilidades 

e são dos poucos que utilizam o conceito de utilidade para medir o capital de marca. 

 

Na literatura de Marketing, a operacionalização do capital de marca baseado no 

consumidor, normalmente cai em dois grupos (por exemplo, Cobb-Walgren et. al., 

1995; Yoo e Donthu, 2001): percepção do consumidor (notoriedade da marca, 

associação da marca e qualidade percebida, entre outros) e o comportamento do 

consumidor (lealdade da marca, predisposição para pagar um preço mais elevado). É 

com base nesta distinção que se pode fazer uma separação idêntica, para as 

dimensões que incorporem um modelo de medição do capital de marca, em 

dimensões perceptuais e dimensões comportamentais. 

 

Aaker (1991, 1996 a) não faz distinção entre estes dois grupos de dimensões no 

modelo que propõe para medir o capital de marca, sendo esta uma das limitações que 

se lhe aponta. As fontes chave do capital de marca, sugeridas por Aaker (1991; 1996 

a), incorporam ambas as dimensões perceptuais e comportamentais na sua definição. 
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As cinco dimensões do capital de marca baseado no consumidor sugeridas por Aaker 

(1991, 1996 a)) são a lealdade da marca, a notoriedade da marca, a qualidade 

percebida, a imagem da marca e outros activos da marca. Pode-se considerar que a 

notoriedade, a qualidade percebida e a imagem da marca traduzem dimensões 

perceptuais, enquanto a lealdade da marca traduz uma dimensão comportamental. 

Quanto à dimensão de outros activos acaba por ter um carácter mais residual. 

 

O modelo de capital de marca de Aaker (1991, 1996 a)), apesar de amplamente 

conhecido e implementado, não especifica adequadamente o âmbito de análise do 

capital de marca, devido a duas razões fundamentais.  

 

Primeiro, os componentes de capital de marca de Aaker (1991, 1996 a)) são 

indicadores de utilidade da marca tanto para a empresa como para o consumidor, o 

que leva a pensar que dada a combinação de abordagens (procura-oferta), não 

constitui uma perspectiva adequada para a análise do capital de marca a nível do 

consumidor. Neste sentido, Shocker (1993) argumenta que os anteriores 

componentes do modelo de capital de marca de Aaker (1991) são amplamente 

aceites sobre a base da sua validade externa, contudo, não demonstram a sua 

importância relativa ou possível inter-relação. Shocker (1993) considera que medir o 

capital de marca significa identificar as origens de tal capital, pelo que, aos 

investigadores de marketing deve interessar-lhe conhecer o processo pelo qual se cria 

o capital de marca, assim como, as suas consequências no comportamento do 

consumidor.  

 

Segundo, não supõe uma abordagem apropriada quando se trata de distinguir entre 

antecedentes e consequentes do capital de marca, com a finalidade de analisar como 

se gera tal capital e os seus efeitos, sob o ponto de vista do consumidor. A proposta 

de Aaker (1991, 1996 a) combina componentes de capital que se supõe antecedentes 

da avaliação da marca (notoriedade, qualidade percebida, associações da marca), o 

que poderia conduzir à duplicidade de factores na estimação do capital quando se 

analisa do ponto de vista do consumidor. 
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Lassar et. al. (1995) distinguem estritamente as dimensões perceptuais das dimensões 

comportamentais e, assim, o comportamento é a consequência do capital de marca 

mais do que o capital de marca por si mesmo. O capital de marca é operacionalizado 

por estes autores como o aumento da utilidade percebida e, como o aumento no 

desejo que o nome de marca confere ao consumidor do produto. De acordo com eles, 

o capital de marca baseado no consumidor indica apenas as dimensões perceptuais, 

excluindo as dimensões comportamentais, tais como, a lealdade e a intenção de 

compra.  

 

Para Srivastava e Shocker (1991), a perspectiva baseada no consumidor deve 

considerar dois conceitos multidimensionais, a força e o valor da marca. A força da 

marca é baseada nas percepções e comportamento dos consumidores, o que permite à 

marca desfrutar de vantagens competitivas sustentáveis e diferenciáveis no mercado. 

O valor da marca é o rendimento financeiro, obtido da capacidade da gestão da 

empresa, de aumentar a força da marca através de estratégias de acção, que 

providenciem lucros correntes e futuros superiores.  

 

Para Keller (1993), existe uma abordagem indirecta e directa para medir o capital de 

marca baseado no consumidor. A abordagem indirecta requer a medida da 

notoriedade da marca e as características e relações das associações da marca, na 

mente dos consumidores. A notoriedade da marca pode ser acedida efectivamente 

através de uma variedade de medidas de memória, adquirida ou não, que podem ser 

aplicadas para testar a lembrança e o reconhecimento das marcas. As associações da 

marca podem ser medidas através de técnicas qualitativas, como questões de 

associação livre, que levem os consumidores a descrever o que a marca significa para 

eles ou através de técnicas projectivas, como completar frases e interpretar figuras e 

descritores da personalidade da marca.  

 

A abordagem directa requer uma experiência. De um lado tem-se um grupo de 

consumidores que responde a um elemento de um programa de marketing no qual é 

especificado a marca e, por outro lado, tem-se um grupo de consumidores, que 

respondem ao mesmo elemento, onde foi atribuído um nome fictício ou uma versão 



 52

sem nome do produto. Os testes cegos são um exemplo desta abordagem directa 

(Kamakura e Russell, 1993). 

 

Um outro método para medir o capital de marca baseado no consumidor proposto por 

Kamakura e Russell (1993), e que utilizou dados scanner, contém três medidas do 

capital de marca. A primeira medida – valor percebido – é definida como o valor da 

marca que não é explicado pelo preço nem pela promoção. A segunda medida – rácio 

da dominância da marca – providencia um valor objectivo da capacidade da marca 

competir pelo preço. A terceira medida – valor intangível – é operacionalizada como 

a utilidade percebida pela marca, menos uma qualquer medida de utilidade objectiva. 

 

Biel (1993) recomenda que os investigadores se concentrem mais nas componentes 

perceptuais do capital de marca (especialmente na imagem da marca) e na forma 

como essas dimensões estão relacionadas com as preferências do consumidor. Para 

este autor, os consumidores formam as percepções acerca das características físicas e 

psicológicas da marca através de várias fontes de informação. Essas percepções 

contribuem para o significado do valor que a marca adiciona ao consumidor, isto é, 

para o capital de marca. O capital de marca influencia as preferências e as intenções 

de compra dos consumidores e, em último caso, influencia a escolha da marca. 

 

Cobb-Walgren et. al., (1995) tratam o capital de marca baseado no consumidor como 

um conjunto de quatro dimensões: notoriedade da marca, associações da marca, 

qualidade percebida e lealdade à marca. Sinha et. al., (2000) e Sinha e Pappu, (1998) 

medem o capital de marca baseado no consumidor de forma similar mas usando  

métodos Bayesianos. Yoo et. al., (2000), usam o método analítico de análise factorial 

confirmatória para medir o capital de marca baseado no consumidor, tratando o 

capital de marca como uma construção tri-dimensional, onde combinaram a 

notoriedade e as associações da marca numa única dimensão e consideram ainda a 

qualidade percebida e a lealdade da marca como dimensões explicativas do capital de 

marca.  
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Yoo e Donthu (2001) são os primeiros a desenvolver uma escala multidimensional 

para o capital de marca baseado no consumidor, testada com propriedades 

psicométricas. Dessas pesquisas observam-se apenas três dimensões explicativas 

para o capital de marca, similar aos resultados do estudo anterior de Yoo et. al., 

(2000). A escala é posteriormente validada por Washburn e Plank (2002).  

 

Logo a seguir, Yoo e Donthu (2001) e Washburn e Plank (2002) refinam essa 

ferramenta no sentido de melhorar as medidas do capital de marca baseadas no 

consumidor. Contudo, Washburn e Plank (2002) argumentam a favor da necessidade 

de continuar a refinar as dimensionalidades do capital de marca baseado no 

consumidor. Também defendem que os investigadores devem focar-se na distinção 

entre as dimensões da notoriedade da marca e das associações da marca. 

 

Outros modelos baseados no consumidor avaliam, essencialmente, as marcas em 

linhas similares mas com vários graus de sofisticação. Algumas das medidas usadas 

são o preço prémio que o nome da marca suporta, a preferência do consumidor por 

uma marca quando comparada com marcas concorrentes e o custo de substituição da 

marca. 

 

1.3.2.4. Abordagens Complementares 

 

Existem vários outros autores que desenvolvem abordagens mistas para explicar o 

capital de marca. Estas abordagens tentam conciliar os vários atributos das 

abordagens analisadas anteriormente. 

 

Motameni e Shahrokhi (1998) propõem um modelo de valorização global do capital 

de marca. Segundo estes autores, o seu modelo tem a vantagem de tentar trazer ao de 

cima as preocupações de estimar o capital de marca e de mostrar as fontes desse 

valor, dado que essas fontes têm implicações significativas para os gestores de 

marketing. O modelo é uma síntese de vários modelos e, segundo os autores, dá 

resposta a algumas críticas aos modelos anteriores, providenciando uma perspectiva 

interdisciplinar para a medição do capital de marca. 
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O capital de marca global (GBE), a ser estimado no modelo proposto pelos autores, é 

o produto dos ganhos líquidos da marca e do multiplicador da marca. Os ganhos 

líquidos da marca são os ganhos diferenciais de um produto com marca face a um 

produto sem marca. O multiplicador da marca é determinado com base na força da 

marca. 

 

O modelo do capital de marca global pode ser simbolicamente expresso como: 
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Onde: 

GBE = capital de marca global 

M = multiplicador máximo possível na indústria 

Wij = a importância do factor j no país i 

CBPFij = valor do consumidor com base no factor potencial j, no país i 

CPFij = valor do concorrente do factor potencial j, no país i 

GPFij = valor global, do factor potencial j, no país i 

BNE = ganho líquido da marca 

 

O cálculo do multiplicador da marca requer o cálculo da força da marca, que 

necessita de uma revisão detalhada de cada marca em termos do seu posicionamento, 

do mercado onde actua, da sua concorrência e da sua performance passada. 

 

O estudo de Agarwal e Rao (1996) tenta consolidar as diferentes medidas do capital 

de marca que aparecem na literatura. Estes autores preocupam-se em encontrar uma 

única medida compósita do capital de marca. No seu esforço para integrar as 

inúmeras medidas do capital de marca que existem na literatura, os autores adoptam 

o modelo hierárquico dos efeitos. Esse instrumento representa os diferentes estádios 

através dos quais os consumidores passam, isto é, de uma notoriedade inicial até a 

(1.2.) 
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compra, e dessa forma, providencia uma informação de diagnóstico útil para os 

gestores. 

 

Agarwal e Rao (1996) defendem que apesar das medidas directas aceitarem a 

definição operacional do capital de marca, entender as fontes potenciais desse capital 

(medidas indirectas) tem uma maior utilidade, dado que dessa forma podem ser 

controlados pela gestão da marca. Por essa razão, os autores escolhem as medidas 

indirectas como as melhores medidas para o capital de marca. Estes autores também 

defendem que um bom subconjunto de medidas é aquele que represente diferentes 

construções ou bases para o capital de marca. 

  

Reflectindo uma perspectiva do consumidor e de marketing, o capital de marca, neste 

trabalho é medido com base no consumidor. Um largo grupo de investigadores 

defendem que o consumidor é o ponto principal para o significado do capital de 

marca. Eles reconhecem o facto de que, se a marca não tem significado para o 

consumidor (valor), ela não oferecerá significado (capital) para os investidores 

(Cobb-Walgren et. al. 1995). 

 

1.4. Conclusão 

 

Neste sentido e de acordo com a opinião generalizada na literatura, as dimensões 

explicativas do capital de marca que são propostas assumem uma grande relevância 

para a sua medição. No próximo capítulo deste trabalho, é realizada uma análise 

exaustiva da literatura científica sobre as dimensões explicativas do capital de marca, 

com base no consumidor, propostas por diferentes autores, considerando que este 

capital tem duas componentes: a perceptual (a que origina o capital de marca na 

mente dos consumidores) e a comportamental (a que resulta na tomada de 

consciência do capital que uma marca tem na mente dos consumidores). 

 

Assim, a perspectiva adoptada neste trabalho para o capital de marca é baseada no 

consumidor, onde o capital de marca é entendido como uma construção 
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multidimensional, que acrescenta capital a um produto com marca e permite à 

empresa ter consumidores leais e praticar preços prémio.  

 

A forma como se acrescenta capital, a um produto com marca, une-se com os 

aspectos perceptuais que provêm da ligação do consumidor com a marca, ao longo 

do tempo. O facto de se criar um capital de marca na mente dos consumidores, pode 

estar na origem de determinados comportamentos, dos quais se destacam a lealdade e 

a disposição em pagar um preço mais alto por um produto com marca. Este conceito 

separa os aspectos perceptuais e comportamentais do capital de marca. Nesse 

sentido, o modelo de medição do capital de marca vai incorporar essa distinção, 

sendo necessário definir e escolher os constructos que farão parte do modelo. 
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Capítulo II – Mensuração do Capital de Marca baseado no 

Consumidor 

 

2.1. Introdução 

 

São vários os modelos de medição do capital de marca com base no consumidor 

propostos pelos mais diversos autores, conforme se analisou no primeiro capítulo. 

Nesta investigação, o capital de marca é considerado como o efeito diferencial que a 

percepção da marca produz no comportamento do consumidor e, como tal, a sua 

medição depende das dimensões tidas como explicativas do capital de marca na 

mente do consumidor.  

 

Permanece uma grande diversidade de descrições operativas para o capital de marca. 

Cada uma delas chama a atenção para um aspecto particular desta problemática e 

para a relevância que tem na gestão das marcas. Contudo, é necessário ter em conta 

uma distinção importante. As dimensões que explicam o capital de marca são de dois 

tipos: dimensões perceptuais que resultam da percepção do consumidor e dimensões 

comportamentais que são originadas pelo capital de marca. Isto é, o capital de marca 

é explicado pelas dimensões perceptuais e, que por isso, o consumidor tem 

determinado comportamento. Todavia, existem autores cujos modelos de medição 

não estabelecem qualquer tipo de distinção entre elas.  

 

Neste capítulo são analisados os modelos de medição do capital de marca, baseados 

no consumidor, que são de maior relevância no estudo desta problemática e 

identificam-se as dimensões perceptuais e comportamentais do capital de marca 

descritas na literatura, fazendo-se a devida ligação às dimensões que são 

consideradas nos modelos em que se enquadram. Encontra-se dividido em três 

secções principais.  

 

A primeira secção aborda os diferentes modelos de medição do capital de marca 

desenvolvidos por diferentes autores, separando-se os modelos propostos por David 
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A. Aaker (1991) e Kevin L. Keller (1993), por serem marcos conceptuais no 

desenvolvimento desta problemática. Na segunda e terceira secção deste capítulo 

analisam-se as dimensões perceptuais e comportamentais que se enquadram nos 

modelos de medição, com o objectivo de obter os constructos que permitam 

operacionalizar os modelos de medição. 

 

2.2. Modelos de Mensuração: as Referências da Literatura 

 

Saber gerir o capital de uma marca torna-se crítico para optimizar a performance de 

uma marca ao longo do tempo. E para gerir esse capital é necessário, antes de mais, 

saber qual é o seu montante, isto é, é necessário medi-lo. Para medir o capital de 

marca existem várias perspectivas e várias abordagens. Nesta investigação adopta-se 

a medição do capital de marca do ponto de vista do consumidor. 

 

Existem duas abordagens distintas para medir o capital de marca baseado no 

consumidor: a abordagem directa e a abordagem indirecta. A nível conceptual, os 

investigadores que utilizam a abordagem directa definem o capital de marca como o 

valor que a marca adiciona ao produto, que é consistente com a definição de 

Farquhar (1989). Do conjunto destes autores salienta-se Aaker (1991), Kamakura e 

Russell (1993), Srinivasan (1979), Srivastava e Shocker (1991) e Swait et. al. (1993).  

 

Os investigadores que utilizam a abordagem indirecta definem o capital de marca 

como o efeito diferencial que o conhecimento da marca provoca na resposta do 

consumidor ao marketing da marca, que é consistente com a definição de Keller 

(1993). Esta abordagem centra-se na investigação das possíveis fontes do capital de 

marca e é seguida por autores como Agarwal e Rao (1996), Keller (1993), Krishnan 

(1996), Park e Srinivasan (1994) e Yoo e Donthu (2001). É esta também a 

abordagem seguida neste trabalho. 

 

Em consequência, a abordagem da medição do capital de marca, com base no 

consumidor, pode ser dividida em duas grandes correntes. A primeira considera que 

o capital de marca tem duas componentes, uma que depende dos atributos de base e a 
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outra que não depende desses atributos (Park e Srinivasan, 1994). A segunda 

corrente considera o capital de marca em diferentes dimensões, das quais se 

destacam a notoriedade, a qualidade percebida, as associações à marca e a lealdade à 

marca (Cobb-Walgren et. al., 1995; Sinha e Pappu, 1998; Yoo e Donthu, 2001, 2002; 

Yoo et. al., 2000). 

 

Deve-se ter em conta, ainda, as distintas áreas de desenvolvimento em termos de tipo 

de dimensões explicativas utilizadas nos estudos do capital de marca. De uma forma 

geral, as dimensões podem ser classificadas em dois tipos: comportamentais e 

perceptuais. As perceptuais focam-se em construções como a notoriedade, a 

qualidade percebida, a percepção da marca, as atitudes, a personalidade da marca, a 

imagem da marca e as preferências. As comportamentais centram-se na disposição 

de um consumidor pagar um preço prémio, na lealdade do consumidor, na intenção 

de compra e na escolha actual da marca. 

 

Uma marca com elevado capital torna-se mais lucrativa através do aumento da 

lealdade do consumidor, da capacidade de permitir praticar preços prémio, de 

diminuir a elasticidade preço por parte do consumidor, de permitir diminuir os rácios 

da publicidade face às vendas e de permitir diminuir as flutuações das vendas 

(Keller, 1998; Sriram et. al., 2007). 

 

A utilização de modelos de medição do capital de marca, baseados no consumidor 

necessita realizar uma medição cognitiva e comportamental do capital de marca. Isto 

pode ser feito a nível do consumidor individual, através de inquéritos ao consumidor, 

mesmo considerando as limitações inerentes a este tipo de recolha de dados. 

 

Agarwal e Rao (1996), nos seus esforços de sintetizar as medidas existentes do 

capital de marca, defendem que o modelo de medida deve basear-se nos 

consumidores e apontam várias razões para justificar a sua posição: (i) as medidas 

baseadas nos consumidores permitem o acesso ao capital, ao nível da marca, (ii) 

existem muitas pesquisas em marketing que utilizam este tipo de medidas e (iii) os 

gestores estão familiarizados com estas medidas.  
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Segundo Christodoulides et. al. (2004), a pesquisa de marketing tem-se concentrado 

no capital de marca baseado no consumidor porque este tipo de abordagem oferece 

instrumentos analíticos à análise do comportamento do consumidor que podem ser 

facilmente convertidos em estratégias de gestão da marca. Para Pappu et. al. (2005), 

muitas das abordagens de medição do capital de marca tem uma utilização limitada 

para os gestores, dado que, o capital de marca não esta dividido em componentes que 

possam ser relacionados com factores, tais como, as percepções favoráveis dos 

consumidores, que permitam accionar actividades estratégicas do marketing.  

 

Tem havido avanços significativos quer em termos da conceptualização do capital de 

marca baseado no consumidor (Keller, 1993; Erdem e Swait, 1998), quer na sua 

medição (Park e Srinivasan, 1994; Yoo e Donthu, 2001; Vasquez et. al., 2002; 

Netemeyer et. al., 2004) quer ainda, na validação dos instrumentos de medida 

(Agarwal e Rao, 1996; MacKay, 2001; Washburn e Plank, 2002). 

 

Apesar dos diferentes autores apresentarem propostas distintas para a 

operacionalização de uma medida do capital de marca, todos eles parecem concordar 

sobre a importância da sua medição para a tomada de decisões, na ajuda à construção 

do próprio capital de marca, pois dessa forma, permite às empresas a obtenção de 

lucros no longo prazo (ver em anexo – Anexo 01 – o resumo dos vários modelos 

teóricos). 

 

Entre os diversos autores que se debruçam sobre esta problemática da medição do 

capital de marca, com base no consumidor, destacam-se dois, pelo carácter inovador 

dos seus trabalhos a nível conceptual. Aaker (1991) e Keller (1993) contextualizam o 

capital de marca de forma diferente, contudo, ambos o definem segundo uma 

perspectiva do consumidor, com base nas associações que o consumidor tem na 

memória sobre a marca. Os autores são referenciados por terem sido pioneiros neste 

tipo de estudos e por terem influenciado todos os trabalhos posteriores.  
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A seguir vão ser explicados alguns modelos de medição do capital de marca 

baseados no consumidor, começando pelos modelos de referência - onde se dá ênfase 

aos modelos de Aaker (1991) e Keller (1993) - e avançando para outros modelos 

propostos na literatura que são relevantes face à problemática em causa. 

 

2.2.1. Modelo de Medição de David A. Aaker 

 

A concepção do capital de marca de Aaker (1991, 1996 a) é uma das abordagens 

pioneiras no estudo sistemático da gestão das marcas, pois serviu de inspiração para 

a maioria dos modelos de medição do capital de marca que foram surgindo no 

desenvolvimento do estudo desta problemática. 

 

O modelo de medição conceptual de Aaker (1991) mostra que o capital de marca 

providencia valor ao consumidor e à empresa. O resultado do capital para o 

consumidor traduz-se nas seguintes situações: (i) os activos do capital de marca 

podem ajudar o consumidor a interpretar, processar e armazenar uma quantidade 

enorme de informação sobre produtos e marcas; (ii) os activos podem também 

afectar a confiança do consumidor na decisão de compra; um consumidor estará mais 

confortável com a marca que usou pela última vez e que considerou ter uma alta 

qualidade, ou estará mais confortável por esta ser familiar e (iii) os activos do capital 

de marca, particularmente a qualidade percebida e as associações da marca, podem 

aumentar a satisfação do consumidor enquanto utilizador do produto.  

 

Os activos da marca criam valor para a empresa no sentido em que o capital de 

marca pode aumentar a eficiência e a eficácia dos programas de marketing. A 

notoriedade da marca, a qualidade percebida e as associações à marca podem 

fortalecer os laços de a lealdade à marca, ao aumentar a satisfação do consumidor e 

providenciar razões para comprar o produto, mesmo quando esses activos não são 

visíveis na escolha da marca, eles podem reduzir o incentivo de experimentar outras 

marcas. O capital de marca pode originar altas margens de lucro dos produtos ao 

permitir um preço prémio e reduzir o interesse por promoções. O capital de marca 

pode providenciar uma plataforma para crescimento das extensões da marca. Pode 
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ter influência nos canais de distribuição, pois tal como os consumidores, os 

intervenientes do canal de distribuição terão menos incerteza ao lidar com um nome 

de marca conhecido, que já alcançou reconhecimento e estabeleceu associações 

fortes e, por fim, os activos do capital de marca podem dar à empresa uma vantagem 

significativa, no sentido de criar uma barreira que previne a mudança de 

consumidores para marcas concorrentes. 

 

Para este autor, o desenvolvimento do capital de marca cria associações que 

conduzem a determinadas posições de mercado, o que lhe permite persistir por 

longos períodos de tempo e ser capaz de resistir a uma concorrência agressiva. 

Contudo, isso envolve um investimento inicial e contínuo, que pode ser substancial e 

que pode demorar a dar lucros. 

 

Aaker (1991) foca-se em cinco dimensões - notoriedade da marca, associação da 

marca, lealdade da marca, qualidade percebida e outras propriedades dos activos da 

marca - para construir um modelo conceptual de medição do capital de marca. 

 

A notoriedade diz respeito à força da presença da marca na mente do consumidor, 

isto é, diz respeito à capacidade que um consumidor tem de reconhecer ou recordar a 

marca. A qualidade percebida é entendida como a percepção que o consumidor tem 

da qualidade global ou superioridade do produto em relação a produtos semelhantes. 

A fidelidade da marca prende-se com a ligação do consumidor a uma marca, 

reflectindo a probabilidade de ser, ou não, trocada por outras marcas, em resultado de 

alterações no marketing mix. As associações são algo atribuído à memória e que 

suporta o capital de marca. Segundo este autor, as associações da marca estão na 

base da imagem da marca e representam percepções que podem ou não reflectir uma 

realidade objectiva. 

 

Numa fase mais recente, Aaker (1996 b) desenvolveu dez medidas do capital de 

marca que, segundo o autor são dez conjuntos de medidas agrupadas em cinco 

categorias. As primeiras quatro categorias representam as percepções dos 

consumidores das quatro dimensões do capital de marca. A última categoria inclui 
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dois conjuntos de medidas de comportamento de mercado, que representam a 

informação obtida do mercado e a informação obtida directamente dos 

consumidores. O autor ressalta o facto de que as várias dimensões que se possam 

considerar para medir o capital de marca, não têm todas a mesma importância. O 

grau de importância de cada uma delas vai depender de vários factores, onde se 

destacam a categoria do produto e o grau de envolvimento do consumidor com o 

mesmo. 

 

Figura 4 - Medidas do Capital de Marca de Aaker  

 

Medidas de Lealdade 
Preço prémio 
Lealdade/satisfação 
Medidas de qualidade percebida/liderança 
Qualidade percebida 
Liderança 
Medidas de associação/diferenciação 
Valor percebido 
Personalidade da marca 
Associações organizacionais 
Medidas de notoriedade 
Notoriedade da marca 
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Índices de preços e de distribuição 

ADAPTADO: Aaker, David A. (1996 b), “Measuring Brand Equity across Products and Markets”, 
California Management Review, Vol. 38, Nº 3, pp. 102-120. 
 

Para este autor, a conceptualização do capital de marca ao nível da sua medição e, do 

desenvolvimento de medidas específicas, deve providenciar os elementos para a 

construção e gestão das marcas. 

 

O modelo conceptual do capital de marca de Aaker (1991) é apresentado a seguir, 

onde o capital de marca é definido como um conjunto de activos e passivos da 

marca, que estão ligados ao nome da marca e podem subtrair ou adicional valor, quer 

para o consumidor, quer para a empresa.  
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A lealdade da marca é a dimensão chave do seu modelo, ao acrescentar capital a uma 

marca pois, para o autor, a lealdade traduz-se num fluxo de lucro. O interesse de uma 

empresa num consumidor leal é esperar mais vendas e fluxos de lucros estáveis. 

Além disso, o focus na lealdade da marca oferece uma forma efectiva de gerir o 

património líquido da empresa. A qualidade percebida é incluída como um activo 

distinto da associação da marca por várias razões, sendo suficientemente importante 

e aceite na consideração estratégica do modelo, que merece ser incluída numa 

dimensão separada. Para muitas empresas, a notoriedade da marca é pivot e está 

subjacente à força de uma marca próspera. Cada activo do capital de marca gera 

valor para o consumidor e/ou para a empresa. O lado direito da figura seguinte, 

sumaria como se cria valor para os consumidores e/ou para a empresa, partindo do 

capital de marca.  

 

Segundo o autor, a inclusão explícita do valor para o consumidor no seu modelo, 

providencia uma perspectiva muito diferente de um foco exclusivo na 

disponibilidade da marca gerar cash flow para a empresa. 

 

Nesta conceptualização, o capital de marca pode afectar as margens e as decisões de 

aquisição (Mahajan, Rao e Srivastava, 1991) e as respostas das acções de mercado 

(Simon e Sullivan, 1993) e determinar a extensibilidade do nome de marca 

(Rangaswamy, Burke e Oliva, 1993). Também aumenta a probabilidade de escolha 

da marca e disponibilidade de pagar preços-prémio (Barwise, 1993; Farquhar et. al., 

1991; Keller, 1993; Simon e Sullivan, 1993; Smith e Park, 1992). Resumindo, de 

uma perspectiva de gestão, este modelo de capital de marca providencia substanciais 

vantagens competitivas para a empresa. 
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Figura 5 – Modelo Conceptual do Capital de Marca de Aaker (1991) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Aaker, David A. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand 
Name, New York, Free Press. 
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2.2.2. Modelo de Medição de Kevin Lane Keller 
 

O modelo do capital de marca baseado no consumidor, de Keller (2001 a) 

providencia uma perspectiva única, do que o capital de marca significa e de como 

este deve ser construído, medido e gerido. Este autor dá uma grande relevância ao 

consumidor e ao conhecimento que o consumidor tem de uma marca. Se um 

consumidor reconhece a marca e guarda algum tipo de informação sobre ela, então 

recolha de informação para decidir sobre o seu comportamento de consumo será 

menos exaustiva. Para Keller (1998, p. 13), a “marca é algo que reside na mente dos 

consumidores”. 

 

Keller (1993) utiliza uma abordagem multi-passos no desenvolvimento do seu 

modelo de conhecimento da marca. Os dois maiores elementos do modelo são a 

notoriedade e a imagem de marca. O elemento da notoriedade comporta a lembrança 

e o reconhecimento da marca. A imagem da marca é composta por associações à 

marca e essas podem variar dependendo do tipo, do favorecimento, da força e do seu 

carácter único. Existem, segundo o autor, outras características atitudinais e de 

comportamento que também contribuem para o conhecimento da marca. Após 

estabelecer a estrutura do conhecimento da marca, os gestores da marca precisam 

determinar as acções que capitalizem essa estrutura de conhecimento. 

 

O modelo de Keller (1993) do capital de marca baseado no consumidor está ligado à 

teoria da activação da memória, da Psicologia Cognitiva. Esta teoria sugere que a 

memória está organizada numa série de nós e ligações, em que o nome da marca será 

um nó e a ligação será feita pelas associações à marca. O nó é activado inicialmente 

por uma pista externa. Os nós associados também são activados através de um 

conjunto de ligações já existentes. O conjunto final de informações que o consumidor 

é capaz de lembrar é baseado em caminhos particulares e ligações activadas numa 

dada situação. O nome da marca é considerado sequencialmente e, pode fazer parte 

de diferentes sequências, dependendo do caminho activado. 
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Figura 6 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Keller (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Keller, Kevin Lane (1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based 
Brand Equity”, Journal of Marketing, Vol. 57, Nº 1, pp. 7. 
 

A premissa básica do modelo é que o poder da marca está ligado ao que o 

consumidor aprendeu, sentiu, viu e pensa acerca da marca ao longo do tempo. Isto é, 

o poder da marca reside na mente dos consumidores. Criar um capital de marca 

significativo envolve atingir o ponto mais alto da pirâmide da marca e isso, só ocorre 

quando os blocos que a constituem são bem construídos e se encontram sólidos na 

mente do consumidor. 

 

Figura 7 – Pirâmide do Capital de Marca Baseado no Consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FONTE: Keller, Kevin Lane (2001 a), “Building Customer-Based Brand Equity: A Blueprint for 
Creating Strong Brands”, Marketing Science Institute, Working Paper, Report Nº 01-107. 
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Igualmente, construir uma marca forte, de acordo com o modelo do capital de marca 

baseado no consumidor, de Keller (2001 b), é feita em termos de uma sequência de 

passos. O primeiro passo é assegurar a identificação da marca pelos consumidores 

com uma classe específica do produto ou necessidades específicas do consumidor. 

Isto é, estabelecer uma forte e profunda notoriedade da marca. O segundo passo é 

estabelecer o significado da marca na mente dos consumidores, através de um 

conjunto de associações da marca, que podem ser tangíveis e intangíveis e que têm 

de ter um carácter forte, serem favoráveis e únicas. O terceiro passo é adequar a 

resposta do consumidor com a identidade e o significado da marca. O quarto passo é 

criar uma relação activa e leal, entre o consumidor e a marca. 

 

Para Keller (2001), dar significado a uma marca significa criar uma imagem de 

marca e estabelecer as características da marca que são relevantes para permanecer 

na mente do consumidor. As medidas do capital de marca baseadas no consumidor 

devem incluir tudo o que exista na mente dos consumidores, no que diz respeito à 

marca e isso pode ser pensamentos, sensações, experiências, imagens, percepções, 

crenças e atitudes (Keller e Lehmann, 2003). 

 

A premissa básica do modelo de medição do capital de marca de Keller (2003) é que 

a verdadeira medida da força de uma marca depende de como os consumidores 

pensam, sentem e agem no que diz respeito a uma marca. A evolução da investigação 

do autor vai no sentido de reforçar o papel do consumidor em todo o processo de 

criação do capital de marca e adoptar, de forma mais abrangente, uma perspectiva 

holística que sintetize o conhecimento multidimensional da marca. 

 

2.2.3. Outros Modelos de Medição 

 

Como já foi dito, os trabalhos de Aaker (1991, 1996 a) e Keller (1993) foram 

pioneiros e serviram de ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho de 

outros investigadores. São alguns desses trabalhos que a seguir se apresentam de 

forma sucinta. 
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Lassar et. al. (1995) consideram que o capital de marca é o conjunto de associações 

que os consumidores possuem. Desse ponto de partida, conceptualizaram um modelo 

que comporta cinco dimensões explicativas do capital de marca, o desempenho, a 

imagem social, o valor, a confiança e a identificação/ligação. Para os autores, o 

desempenho é a essência crítica de qualquer marca. A imagem social traduz um valor 

adicional porque a reputação social é associada a quem está a usar a marca. O 

preço/valor é uma dimensão a ter em conta porque, a escolha de uma marca pelo 

consumidor depende do balanço da percepção que ele tem, entre o preço do produto 

e a utilidade total que vai retirar do produto. A confiança é incluída no seu modelo 

porque os consumidores atribuem um valor alto às marcas em que confiam. Para 

além disso, consideraram a dimensão da identificação/ligação porque os 

consumidores tendem a identificar-se com algumas marcas e, como tal, desenvolvem 

ligações sentimentais com elas. 

 

Figura 8 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Lassar et. al. (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTADO: Lassar, Walfried, Banwari Mittal e Arun Sharma (1995), “Measuring Customer-Based 
Brand Equity”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 12, Nº 4, pp. 11-19. 
 

Algumas das dimensões consideradas por estes autores são interessantes no sentido 
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antecedentes e consequentes do capital de marca, para além de não considerar uma 

dimensão clássica dos modelos, que é a notoriedade da marca. 

 

Kapferer (1991, 1992, 1994, 1997, 2004) é um autor importante na problemática da 

gestão das marcas e do capital de marca. Ele desenvolve um trabalho de investigação 

que se preocupa em fazer uma ligação entre conceitos holísticos, como o do capital 

de marca e o da identidade da marca e, a necessidade de contabilizar o valor desse 

capital para efeitos de gestão financeira das empresas. 

 

Para o autor, o principal capital de uma empresa é a sua marca apesar de poucas 

empresas se preocuparem em entender em que reside a identidade da sua marca. É a 

gestão adequada da identidade da marca que permite às empresas gerir e desenvolver 

o capital de marca. 

 

Segundo Kapferer (1997) existem quatro factores que estão combinados na mente 

dos consumidores para determinar o valor percebido da marca. Esses factores são a 

notoriedade da marca, o nível da qualidade percebida comparada com a 

concorrência, o nível de familiaridade e a riqueza e atracção das imagens conjugadas 

com a marca e que permitem construir evocações. As dimensões que constituem o 

capital de marca para Kapferer (1997) acabam por originar o que se denomina de 

activos da marca, isto é, o valor adicionado à marca que é percebido pelo 

consumidor. O valor adicionado é a fonte do seu carácter atractivo e o que torna o 

consumidor leal à marca. 

 

Contudo, o autor não se limita a considerar as dimensões explicativas do capital de 

marca. Tenta aproximar o seu modelo de medição, a um valor quantificável, que 

possa ser incluído nas demonstrações financeiras das empresas. 

 

Os custos da marca e do capital investido devem ser inferiores ao valor da marca 

percebido pelos consumidores, para que a empresa passe a apresentar rentabilidades 

nos investimentos realizados com a marca. 
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Figura 9 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Kapferer (1997) 

     
 Notoriedade da Marca    
      + imagem    
      + qualidade percebida    
      + evocações    
      + familiaridade, ligação    
      = activos da marca ⇒ Valor adicionado à marca percebido 

pelos consumidores 
 

   - custos da marca  
   - custos do capital investido  
   = valor financeiro da marca (Capital de 

Marca) 
 

     
FONTE: Kapferer, Jean-Noel (1997), Strategic Brand Management – Creating and Sustaining Brand 
Equity Long Term, 2nd Edition, Kogan Page, pp. 37. 
 

Outro conceito importante desenvolvido por Kapferer (2004) é o conceito de 

identidade da marca. Para o autor, a marca para ser forte no mercado deve ser fiel à 

sua identidade. A identidade da maca pode ser representado através de um prisma 

com seis facetas (personalidade, físico, relação, reflexo, mentalização e cultura) que 

devem ser geridas de forma coerente e com o mesmo objectivo – fortalecer a 

identidade da marca. Segundo o autor, as seis facetas definem o território de 

potencialidades da marca. Neste modelo as facetas formam um todo estruturado. O 

prisma da identidade da marca permite analisar a marca e retirar dessa análise 

conclusões sobre as suas forças e fraquezas. 

 

Na et. al. (1999) criaram um modelo para explicar o capital de marca denominado o 

Modelo do Poder da Marca. Para estes autores, o Modelo do Poder da Marca é 

definido na seguinte expressão: 

 

BP = f (Notoriedade da Marca) × f (BIP) (2.1.) 

Onde:  

BP = Poder da Marca (Brand Power) 

BIP = Poder da Imagem da Marca (Brand Image Power) 
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A base do modelo traduz-se na soma total do valor da atitude face à marca por parte 

do consumidor e das associações que criam a imagem da marca, o que dá origem ao 

capital de marca ou ao poder da marca. Estes autores fazem também a distinção entre 

dimensões perceptuais e dimensões comportamentais, estabelecendo estas últimas 

como resultado da criação do capital de marca. O capital de marca, ou o poder da 

marca, é construído na mente dos consumidores através de critérios de avaliação 

rigorosos e que estão directamente relacionados com a satisfação do consumidor e 

com a compra da marca (Na e Marshall, 2005). 

 

Figura 10 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Na et. al. (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Na, Woon Bong, Roger Marshall, Kevin Lane Keller (1999), “Measuring brand power: 
validating a model for optimizing brand equity”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 8, Nº 
3, pp. 171. 
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Yoo et. al. (2000) propõem um modelo conceptual para o capital de marca que é uma 

extensão do modelo de Aaker (1991). Os autores estendem o modelo de Aaker 

(1991) de duas formas, separando os efeitos do capital de marca entre as dimensões 

do capital de marca e o valor para o consumidor e para a empresa, considerando 

explicitamente, os esforços de Marketing realizados pelas empresas como 

antecedentes às dimensões explicativas ao capital de marca. Isto é, considerando que 

as actividades de marketing têm efeitos significativos nas dimensões do capital de 

marca. 

 

Figura 11 – Modelo Conceptual do Capital de Marca de Yoo et. al. (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Yoo, Boonghee, Naveen Donthu e Sungho Lee (2000), “An Examination of Selected 
Marketing Mix Elements and Brand Equity”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, 
Nº 2, pp. 198. 
 

Faircloth et. al. (2001) propõem um modelo de medição do capital de marca, 

directamente, através da imagem da marca e da atitude da marca e, indirectamente, 

através da atitude da marca influenciar a imagem da marca. Segundo estes autores, o 

seu modelo é uma adaptação dos modelos fundamentais de Aaker (1991) e de Keller 

(1993). 

 

Para os autores, o capital de marca, sendo uma construção comportamental orientada, 

influenciada pelas imagens e atitudes do consumidor sobre o objecto de consumo, é 

certamente influenciado por outras construções. Eles reconhecem que a imagem e as 

atitudes devem primeiro ser criadas para depois dar origem ao capital de marca. 
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Figura 12 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Faircloth et. al. (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Faircloth, James B., Louis M. Capella e Bruce L. Alford (2001), “The Effect of Brand 
Attitude and Brand Image on Brand Equity”, Journal of Marketing, Theory and Practice, Vol. 9, Nº 3, 
pp. 63. 
 

Kim et. al. (2003) propõem um modelo que considera a performance financeira como 

uma consequência do capital de marca. 

 

Figura 13 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Kim et. al. (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTADO: Kim, Hong-Bumm, Woo Kim e Jeong A. Gon An (2003), “The effect of consumer-
based brand equity on firms’ financial performance”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 20, Nº 4, 
pp. 335 -351. 
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Um ponto interessante neste modelo é a forma como os autores tratam as 

consequências do capital de marca, isto é, consideram uma medida simples de 

performance financeira, as vendas. 

 

Segundo Myers (2003), o capital marca tem duas componentes: a perceptual e a 

comportamental e contém dois tipos de elementos: tangíveis e intangíveis. O autor 

propõe um modelo conceptual para medir o capital de marca baseado nestas 

distinções, considerando que as componentes são explicadas por um conjunto de 

atributos que podem ser tangíveis ou intangíveis. Contudo, não especifica nem faz 

mais nenhuma separação dos atributos. 

 

Figura 14 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Myers (2003) 

 
 
 
 
 
 

ADAPTADO: Myers, Chris A. (2003), “Managing Brand Equity: a Look at the Impact of Attributes”, 
Journal of Product & Brand Management, Vol. 12, Nº 1, pp. 39-51. 
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com os consumidores. A consistência da imagem da marca é vista como o grau em 

que os consumidores sentem a marca como uma marca rica de história e com uma 

imagem consistente e positiva. 

 

Figura 15 - Modelo Conceptual do Capital de Marca de Netemeyer et. al. (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Netemeyer, Richard G., et. al., (2004), “Developing and Validating Measures of Facets of 
Customer-Based Brand Equity”, Journal of Business Research, Vol. 57, Nº 2, pp. 210. 
 

De notar que segundo estes autores, os consumidores não conseguem fazer uma clara 

distinção entre a qualidade percebida e o valor percebido dos custos de uma marca. 

Esta perspectiva é também defendida por autores como Aaker (1996 a), Holbrook e 

Corfman (1985). Contudo existem evidências que sugerem que essas duas 

construções devem ser separadas. A qualidade percebida pode ter mais interesse em 

aspectos associados à marca, enquanto o valor percebido do custo pode ser mais 

associado à utilidade funcional da marca.  

 

Keller, (1993) também argumenta que o modelo de valor esperado sugere que se 

combinem os atributos e os benefícios, incluindo a qualidade percebida, resultando 

no julgamento total do valor percebido dos custos da marca. Assim, pode-se 

considerar que a qualidade percebida acaba por incorporar os atributos e benefícios 

associados à marca. 

Consumer Based Brand Equity 

Qualidade percebida 
 
Valor percebido do custo 
 
Singularidade 

Disposição a 
pagar um 

preço prémio 

Associações à marca 

Notoriedade da marca 
Familiaridade da marca 
Popularidade da marca 
Associações organizacionais 
Consistência da imagem da marca 

Variáveis de resposta 

Intenção de compra da 
marca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra da marca 



 77

 

As associações da marca formadas da experiência directa (qualidade percebida e 

valor percebido do custo) tendem a ser mais fortes e são guardadas mais facilmente 

na memória do que as formadas por outras vias. Segundo Fazio e Zanna (1981), 

essas associações acessíveis (qualidade percebida e valor percebido do custo) guiam 

as respostas à marca e à escolha da marca (Farquhar, 1989).  

 

O favorecimento e a força das associações à marca também afectam a congruência 

das associações. A congruência refere-se “à extensão em que as associações da 

marca partilham conteúdos e significados com outras associações da marca” (Keller, 

1993, p. 7). Assim, uma favorável qualidade percebida, um valor percebido dos 

custos positivo e a singularidade aumentam a disposição a pagar um preço prémio 

pela marca. 

 

Esta investigação pretende propor e testar empiricamente um modelo para medir o 

capital de marca, baseado no consumidor, considerando um conjunto de dimensões 

explicativas. Uma primeira distinção entre as dimensões explicativas do capital de 

marca, prende-se com a consideração de dimensões perceptuais e dimensões 

comportamentais. As primeiras são as que explicam a formação de um determinado 

capital de marca na mente dos consumidores e as segundas são as consequências 

desse capital no comportamento dos consumidores. Com base nesta separação, 

desenvolve-se uma revisão da literatura sobre os diferentes constructos, que são 

apresentados em pontos distintos. 

 

Da revisão dos vários modelos de medição do capital de marca com base no 

consumidor, pode-se considerar que as dimensões perceptuais explicativas desse 

capital devem ter em conta a notoriedade da marca, a qualidade percebida, as 

associações à marca (onde se destacam a imagem da marca, a personalidade da 

marca, as atitudes e em alguns casos a imagem da loja). As dimensões 

comportamentais do capital de marca a analisar são a lealdade à marca e a disposição 

em pagar um preço prémio pela marca. 

 



 78

2.3. Constructos Perceptuais do Capital de Marca 

 

As dimensões perceptuais consideradas para a explicação do capital de marca na 

mente dos consumidores são a notoriedade, a qualidade percebida e as associações à 

marca. A notoriedade é considerada uma dimensão de base pois se um consumidor 

não conhece a marca, é impossível ele formar qualquer percepção sobre a mesma. A 

qualidade percebida é uma dimensão bastante importante pois é provavelmente a que 

explicará melhor a opção dos consumidores por marcas. As associações da marca são 

uma dimensão que comporta todas as associações que os consumidores têm das 

marcas. As associações podem assumir diversas formas, isto é, podem ser divididas 

em outras multi-dimensões, que vão depender de vários factores, nomeadamente, do 

grau de envolvimento do consumidor com a marca e da própria categoria do produto. 

No âmbito deste trabalho, as associações vão decompor-se em imagem da marca, 

personalidade da marca, atitude face a marca e a imagem da loja. 

 

Todas estas dimensões têm sido utilizadas nos vários modelos explicativo do capital 

de marca, com uma maior ou menor profundidade. Uma dimensão perceptual que 

não se encontra muito desenvolvida nos modelos explicativos do capital de marca é a 

dimensão da imagem da loja. Porém, esta dimensão pode também ser vista como 

fazendo parte do conjunto das associações que os consumidores contêm na sua 

mente, e como tal, pode influenciar o capital de marca. Para além disso, quando se 

fala em imagem da loja, pode estar a falar-se de vários aspectos distintos, tais como o 

ambiente da loja, a qualidade do serviço prestado ou a variedade dos produtos 

oferecidos, podendo todos estes elementos ajudarem a criar associações na mente dos 

consumidores. 

 

A seguir será realizada uma análise dos vários constructos perceptuais explicativos 

do capital de marca baseado no consumidor. 
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2.3.1. Notoriedade da Marca 

 

A notoriedade da marca é um elemento importante no processo de construção do 

capital de marca. Refere-se à capacidade do consumidor lembrar e reconhecer a 

marca, isto é, refere-se à força da presença da marca na mente do consumidor. 

Envolve o nome de marca, o logótipo e o símbolo, a certas associações à memória. 

Pode-se dizer que é o ponto de partida do processo perceptual, pois sem o 

conhecimento da existência da marca é impossível formar-se qualquer percepção. 

Pode apenas levantar-se uma questão, que tem a ver com o nível explicativo que esta 

dimensão deve ter num modelo de medida do capital de marca. Isto é, a notoriedade 

da marca pode ser a base das outras dimensões percebidas pelo consumidor e, nesse 

caso, não está ao mesmo nível explicativo. Neste caso, é necessário ver a notoriedade 

como um antecedente das outras dimensões perceptuais, explicativas da formação do 

capital de marca na mente dos consumidores. 

 

Para Aaker (2004), a notoriedade da marca é a capacidade que um indivíduo tem de 

reconhecer ou lembrar uma marca como integrante numa certa categoria de produtos. 

A notoriedade da marca pode ser vista como uma ligação entre a classe de produto e 

a marca. Segundo Aaker (1996 b), a notoriedade vai afectar as percepções e as 

atitudes, reflectindo a saliência da marca na mente dos consumidores. 

 

Este autor menciona vários níveis de notoriedade da marca, classificando-os de mero 

reconhecimento à dominância da marca, que diz respeito à condição de que a marca 

envolvida é a única reconhecida pelo consumidor. O autor estrutura a notoriedade da 

marca em níveis que apresenta numa pirâmide. 
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Figura 16 – Pirâmide da Notoriedade da Marca de Aaker (1996) 

 
 

FONTE: Aaker, David A. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand 
Name, New York, Free Press, pp. 62. 
 

Keller (1993) conceptualiza a notoriedade da marca como o reconhecimento e a 

lembrança da marca. A notoriedade reflecte a saliência da marca na mente do 

consumidor. Segundo este autor, a notoriedade da marca é relacionada à 

probabilidade da marca surgir na mente dos consumidores. O reconhecimento da 

marca dá-se quando o indivíduo discrimina correctamente a marca, tendo ouvido 

falar dela anteriormente. A lembrança da marca dá-se quando o consumidor gera 

correctamente a marca na sua memória. 

 

Figura 17 – Notoriedade da Marca segundo Keller (1993) 

 

  (1) Reconhecimento da marca: requer que o consumidor 

discrimine correctamente a marca. 
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  (2) Lembrança da performance da marca: requer que o 

consumidor faça a gestão correcta da marca na memória. 

ADAPTADO: Keller, Kevin Lane (1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-
Based Brand Equity”, Journal of Marketing, Vol. 57, Nº 1, pp. 1-22. 
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Para Alba e Chattopadhyay (1985), a notoriedade da marca está relacionada com a 

força da marca como reflectida na capacidade dos consumidores identificarem uma 

marca sob determinadas condições. É muitas vezes medida pela lembrança da marca, 

que diz respeito ao número de consumidores que se lembram da marca sem nenhuma 

pista, ou cuja pista é apenas a categoria do produto ou um dado atributo. 

 

Rossiter e Percy (1987) definem a notoriedade da marca como a capacidade do 

consumidor identificar ou reconhecer a marca. Para estes autores, a notoriedade é 

essencial para ocorrer todo o processo de comunicação entre a empresa e o 

consumidor. Para que um consumidor adquira uma marca, ele deve primeira saber 

que ela existe. Por outro lado, as atitudes não poderão ser formadas se não existir 

uma forte notoriedade da marca.  

 

Segundo Motameni e Shahrokhi (1998), a notoriedade da marca pode afectar as 

percepções e atitudes, que derivam na escolha e na lealdade da marca. Para 

Netemeyer et. al. (2004), a notoriedade da marca é vista como o grau em que os 

consumidores automaticamente pensam na marca quando uma dada categoria de 

produto é mencionada. 

 

A notoriedade da marca tem um importante papel na decisão do consumidor por três 

razões. Primeiro, é importante que ele pense na marca ao mesmo tempo que pensa na 

categoria do produto. Segundo, a notoriedade afecta a decisão sobre a marca 

considerando o conjunto, mesmo que não exista outras associações de marcas (ligado 

ao baixo envolvimento do consumidor). E por fim, a notoriedade influencia a 

formação e a força das associações à marca. 

 

Existem quatro níveis diferentes de notoriedade considerada na literatura académica: 

a dominante ou top-of-mind, a lembrança, o reconhecimento e o desconhecimento da 

marca. As marcas dominantes significam que os consumidores pensam na categoria 

do produto e são as primeiras marcas em que os consumidores pensam. A lembrança 

da marca contém todos os nomes das marcas que os consumidores lembram depois 
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de mencionarem as marcas top-of-mind. As marcas meramente reconhecidas são as 

que têm menor notoriedade. 

 

A notoriedade da marca pode ainda ser distinguida em termos de duas dimensões – a 

notoriedade profunda e a notoriedade forte (Keller, 1993). A notoriedade profunda 

refere-se à facilidade com que os consumidores conseguem lembrar e reconhecer a 

marca. A notoriedade forte refere-se ao nível de compra e à situação de consumo em 

que a marca aparece na mente. Uma alta saliência da marca é aquela que possui uma 

notoriedade da marca profunda e forte, para que os consumidores façam compras 

suficientes, assim como, pensem sempre na marca numa variedade grande de 

situações. 

 

O grau da notoriedade para qualquer marca é ponderado pela capacidade de 

armazenamento na mente do consumidor e pela selectividade que este faz à 

informação. As pessoas só se lembram de um número selectivo de marcas numa 

determinada categoria de produtos. O tamanho da rede de memória é influenciado 

pelo nível de envolvimento com a marca. É reconhecido que a capacidade da rede de 

memória afecta a lembrança e a medida da notoriedade. 

 

Os consumidores que são capazes de lembrar o nome da marca sem ajuda mostram 

que essa marca para eles tem um alto nível de notoriedade. O modelo de memória 

associativo descreve a força da associação com o nome de marca, nesta situação, 

como forte. No modelo clássico do comportamento do consumidor, consumidores 

que reconhecem um problema e desencadeiam uma pesquisa interna, podem usar a 

lembrança sem ajuda para gerar alternativas na escolha dos produtos ou desencadear 

uma escolha rotineira do produto. Dado que a lembrança determina quais são as 

alternativas geradas, os produtos que não são lembrados não podem fazer parte do 

conjunto de consideração.  

 

Para a maioria dos produtos de baixo envolvimento, a lembrança da marca é crítica 

para o sucesso. Dado que os consumidores gastam pouco tempo ou esforço na 

decisão de consumo de produtos com baixo envolvimento, a familiaridade com o 
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nome da marca pode ser suficiente para determinar a compra. Para marcas que 

exigem um envolvimento mais elevado por parte dos consumidores, a notoriedade 

pode não ser tão preponderante num modelo de medida, como as outras dimensões 

perceptuais. 

 

O aspecto mais importante da notoriedade da marca é a criação da informação na 

memória. O nó de memória da notoriedade da marca é necessário antes que qualquer 

associação à marca seja formada. Os consumidores armazenam na memória a 

informação que consideram útil, guardando na memória as marcas pessoalmente 

relevantes. Quanto mais relevante for a marca, mais forte é a associação na memória. 

O nível da notoriedade tem também sido sugerido como uma função do nível de 

experiência ou familiaridade com a marca. Quanto mais familiar for a marca ao 

consumidor, maior é a retenção da marca na sua memória. 

 

Pode-se também supor que o relacionamento entre o capital de marca e a notoriedade 

é uma simples reflexão da teoria da activação rápida da memória. As pessoas têm a 

capacidade de lembrar mais factos acerca de conceitos frequentes, assim como, 

guardam esses factos com uma força similar relativa, mais rapidamente (Anderson, 

1983). 

 

A notoriedade da marca está relacionada com a força do nó da marca na memória, 

reflectida na capacidade que o consumidor tem em identificar a marca sob certas 

condições (Rossiter e Percy, 1987), como já foi dito anteriormente. É condição 

necessária para a criação de uma associação à marca que o nó da marca seja 

estabelecido na memória e a natureza do nó facilmente relacione os diferentes tipos 

de informação sobre a marca que existe na memória. Daqui resulta o facto de muitos 

autores afirmarem que a notoriedade da marca é a dimensão perceptual de base na 

formação do capital de marca.  

 

Contudo, sem existência da notoriedade da marca, não se consegue formar as 

atitudes e as associações à marca. Por outro lado, a notoriedade não só pode afectar a 

escolha através do conjunto de produtos com marca que os consumidores consideram 
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para as suas opções, como também, pode influenciar a qualidade percebida 

(Maconald e Sharp, 2003). 

 

Assim, a notoriedade da marca nesta investigação é considerada como o 

reconhecimento e a lembrança da marca na mente dos consumidores. Deve, como tal, 

fazer parte dos modelos de medição do capital de marca pois contribui para a 

formação do mesmo. 

 

2.3.2. Qualidade Percebida 

 

As marcas são um meio de assegurar um certo nível de qualidade e reduzir o risco de 

compra, pelos seus atributos percebidos e associados ao produto. Segundo Aaker 

(1991), a qualidade percebida pode ser definida como a percepção que os 

consumidores têm da qualidade ou superioridade de um produto face a produtos 

concorrentes. De uma forma idêntica, Monroe e Krishnan (1985), definem a 

qualidade percebida como a capacidade percebida de um produto deixar o 

consumidor satisfeito em comparação com outras alternativas disponíveis. 

 

As teorias baseadas na memória do consumidor, particularmente o modelo de cadeia 

e a teoria do valor esperado, são instrumentos úteis para explicar como é que os 

julgamentos da qualidade percebida são formados. A abordagem do modelo de 

cadeia sugere que a estrutura cognitiva do consumidor, contém na sua memória, 

informação relacionada com a marca em diferentes níveis de abstracção (Zeithaml, 

1988). 

 

A qualidade percebida deriva das impressões ou inferências dos consumidores sobre 

a qualidade do produto, sendo uma construção abstracta, que resulta das informações 

sobre o produto guardadas na memória (Zeithaml, 1988). Corresponde a um 

sentimento global, relativamente similar a uma atitude, sem ser verdadeiramente uma 

atitude (Aaker, 1991), que resulta de uma avaliação global do produto elaborada pelo 

consumidor e que se realiza num contexto de comparação. 
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A qualidade percebida é considerada como “um juízo do consumidor sobre a 

excelência ou superioridade global do produto” (Zeithaml, 1988, p. 3). Não se refere 

a elementos objectivos de qualidade, trata-se apenas de uma percepção de qualidade 

diferenciada e não justificada pelos atributos físicos do produto e, como tal, é algo 

que não pode ser imitado. A qualidade percebida não é a qualidade actual do produto 

mas a avaliação subjectiva do consumidor sobre a qualidade do produto (Zeithaml, 

1988). 

 

Segundo Aaker (1991), a qualidade percebida tem sido associada ao preço prémio, à 

elasticidade do preço, à utilização da marca e ao retorno das acções de marketing, 

traduzidas em vendas da marca. Contudo para este autor, a qualidade percebida está 

altamente associada com outras medidas chave do capital de marca, incluindo 

variáveis específicas de benefícios funcionais. 

 

Figura 18 – Qualidade Percebida segundo Aaker (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Aaker, D. A. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, 
New York, Free Press, pp. 86. 
 

A qualidade percebida agrega o julgamento afectivo total, ou atitude afectiva e pode 

ser representada como a faceta primária de um modelo de capital de marca baseado 

no consumidor, onde a qualidade percebida é uma função multiplicativa dos atributos 

e benefícios expostos na teoria do valor esperado (Ajzen e Fishbein, 1980).  
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Consistente com a teoria do valor esperado, Keller (1993, 2003) também defende que 

as associações da marca são, em diferentes níveis de abstracção, atributos da marca, 

benefícios e uma atitude total afectiva representados em níveis hierárquicos. Isto é, 

Keller (1993, 2003) não considera directamente a qualidade percebida no seu modelo 

conceptual, mas deixa em aberto, a possibilidade de que ela possa ser traduzida numa 

atitude afectiva. 

 

Também Olson e Jacoby (1973) afirmam que a percepção da qualidade é formada a 

partir da percepção dos atributos intrínsecos e extrínsecos, conceitos estes que devem 

promover sinais diferentes sobre qualidade. Evidências empíricas sugerem que os 

consumidores tendem a usar tanto os atributos intrínsecos como os atributos 

extrínsecos quando avaliam a qualidade de um produto.  

 

Muitos investigadores sugerem que a qualidade percebida reflecte o julgamento do 

valor total (Holbrook e Corfman, 1985; Zeithaml, 1988) ou, que a qualidade 

percebida e o valor percebido do custo podem ser combinados numa construção total 

sumária da atitude da marca (Aaker, 1996 a). 

 

Segundo Serra e Gonzalez (1998), apesar de não ser rigorosa a fronteira que separa o 

conceito da qualidade percebida do conceito da qualidade objectiva, deve-se ter em 

conta antes a qualidade percebida. Isso prende-se com o facto da qualidade, seja de 

que tipo for, só assumir uma forma material quando passa a ser percebida por 

alguém. 

 

Para Netemeyer et. al. (2004), a qualidade percebida é o julgamento do consumidor 

da excelência total, estima ou superioridade de uma marca relativa a marcas 

alternativas. Estes autores defendem um conceito de qualidade percebia idêntico ao 

de Aaker (1991) e ao de Zeithaml (1988).  

 

A qualidade percebida pode não ser objectivamente determinada porque é em parte 

uma percepção dos consumidores e porque tem a ver com a avaliação que estes 

fazem do que é importante numa marca. Portanto, quando se fala de qualidade fala-se 
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de um conceito subjectivo baseado nas experiências de utilização, ou no 

conhecimento de um determinado produto, derivado à exposição de um indivíduo à 

informação sobre a marca. A qualidade percebida é intangível, traduzindo um 

sentimento total acerca da marca. Contudo baseia-se em dimensões subjacentes que 

incluem, as características ou os atributos da marca, que por sua vez estão ligados à 

sua performance e ao grau de confiança. Para entender a qualidade percebida, a 

identificação e a medida dessas dimensões subjacentes pode ser útil, mas não se pode 

esquecer que ela é uma construção global. 

 

Uma alta qualidade percebida significa que a experiência do consumidor relacionada 

com a marca, leva ao reconhecimento da sua superioridade. Por outro lado, uma alta 

qualidade percebida acaba por levar o consumidor a escolher e a preferir a marca, 

num mercado concorrente. Assim, à medida que a qualidade da marca é percebida 

pelo consumidor, o capital de marca aumenta. 

 

A utilização da qualidade percebida, num modelo de capital de marca baseado no 

consumidor, deve ser considerada como uma construção importante no modelo 

porque está associada com a disposição de pagar um preço prémio, a intenção de 

escolher e comprar a marca. Apesar da interdependência que possa existir entre esta 

dimensão e as restantes dimensões explicativas do capital de marca, reconhece-se a 

conveniência de a tratar como uma dimensão separada, dado a influência que pode 

ter sobre o capital de marca. 

 

2.3.3. Associações à Marca 

 

Um conceito importante que resultou das teorias da psicologia cognitiva, para a 

análise do comportamento do consumidor, é o conceito de associações à marca. É o 

conceito de associações à marca que origina a criação da imagem da marca na mente 

dos consumidores. Pode-se considerar que o conceito de associações à marca está 

directamente ligado à imagem da marca. A imagem da marca pode ser definida como 

a percepção acerca da marca reflectida pelas associações contidas na memória do 
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consumidor. Deve ser construída consultando um vasto número de associações 

contidas na memória do consumidor. 

 

Para Aaker (1996 a), as associações que os consumidores fazem a partir dos 

estímulos da marca é algo associado à memória da marca. Uma associação será tanto 

mais forte quanto mais se basear nas ligações dos consumidores com a marca e 

quanto mais forem suportadas por outras dimensões como, a notoriedade ou a 

fidelidade à marca. 

 

De acordo com o modelo de network associativo, as associações à marca são todos os 

nós de informação que ligam o nó da marca, à memória do consumidor e contém o 

significado da marca em vários modelos de representação. Isto é, uma associação à 

marca é um efeito dum nó ligado à marca. Como disse Keller (1993, p 3), “as 

associações à marca são os outros nós de informação ligados ao nó da marca na 

memória e que contém o significado da marca para o consumidor”. Segundo o autor, 

a imagem de uma marca é aquela que é detida pelo consumidor. É definida como as 

percepções possuídas sobre a marca e reflectidas pelas associações detidas na 

memória do indivíduo. 

 

Keller (1993) sugere que o impacto da imagem da marca sobre as percepções do 

consumidor explica-se pelas três propriedades que as associações devem evocar: 

força, validade e carácter único. A força das associações mede a intensidade das 

ligações que o sujeito estabelece na memória entre a marca e as diferenças cognitivas 

que possui. Esta dimensão depende da quantidade de informação guardada na 

memória e da intensidade do processo de descodificação. A validade exprime o 

carácter favorável à marca das associações formadas. Essas associações podem ser 

percebidas como positivas, negativas ou neutras. O carácter único significa que uma 

marca possui certos traços de imagem que não partilha com mais nenhuma outra 

marca (Broniarczyk e Alba, 1994). As associações evocadas pela marca devem ser 

coerentes entre elas e pertinentes.  
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Para criar o capital de marca, segundo Keller (2001) é importante que a marca tenha 

associações fortes, favoráveis e únicas, exactamente nesta ordem. A força das 

associações à marca pode estar correlacionada com a quantidade e a qualidade do 

processo cognitivo do consumidor. Quanto mais elaborado for esse processo, mais o 

consumidor se lembrará dele.  

 

Existem várias formas de classificar as associações. Estas classificações têm como 

objectivo clarificar o conceito e fazer com que ele capte o carácter multidimensional 

que lhe é subjacente. Aaker (1991) organizou as associações à marca em quatro 

categorias - a marca como um produto, a marca como uma organização, a marca 

como uma pessoa e a marca como um símbolo. Keller (1993) classificou as 

associações à marca em três categorias, de acordo com o nível de abstracção - 

atributos, benefícios e atitudes – indo da menos para a mais abstracta. Para Keller 

(1993, 1998), as atitudes agregar todas as associações que os consumidores contêm 

na memória. 

 

Korchia (2001) demonstrou que as associações podem ser classificadas em quinze 

categorias diferentes: a empresa, outras organizações, personalidade da marca, 

celebridades e eventos associados, utilizadores, utilização e experiências pessoais, 

categoria dos produtos, preço, comunicação, distribuição, atributos ligados ao 

produto, benefícios funcionais, benefícios experimentais, benefícios simbólicos e 

atitudes. Contudo, o autor não faz nenhuma referência ao grau de importância de 

cada categoria, limitando-se a considerar que a classificação das associações de 

Aaker (1991) e Keller (1993) são pobres, isto é, as onze categorias de Aaker (1991) e 

as nove categorias de Keller (1993), não são suficientes, segundo o autor, para 

abarcar a complexidade do conceito. 

 

À medida que o número de concorrentes aumenta, torna-se mais difícil distinguir um 

único conjunto de associações. Segundo Pitta e Katsanis (1995), dado que as 

associações específicas que um consumidor tem dependem de valores pessoais e de 

situações individuais de compra, os gestores devem aprender que associações são 

essas e como é que elas operam. Para Ouwersloot e Tudorica (2001), as associações 
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da marca contida na mente dos consumidores reflectem as percepções acerca da 

marca e o significado que a marca tem para os consumidores. Hsieh (2004), sublinha 

que as associações à marca são fundamentais para perceber o capital de marca. 

 

Para Chen (2001), comparada com as outras três dimensões do capital de marca de 

Aaker (1991, 1996 a) – notoriedade da marca, lealdade da marca e qualidade 

percebida – as associações à marca devem ser a dimensão principal para construir um 

forte capital de marca. Por outro lado, a forma como as associações à marca criam 

valor para o consumidor, vai depender da percepção de valor que o consumidor tem 

sobre a marca. Os consumidores respondem todos os dias a imagens, mitos e 

metáforas que os ajudam a definir a sua própria identidade. Logo, subjacente ao valor 

que o nome de uma marca oferece está todo um conjunto de associações que tem 

significado para o consumidor. 

 

Ao se considerar que as associações à marca englobam os conceitos de atributos, 

benefícios e atitudes (Keller, 1993) deve-se explicar como é que o conceito de 

associações parte desses três iniciais e, hoje em dia, se torna num conceito mais 

abrangente e multidimensional.  

 

De seguida faz-se uma revisão da literatura sobre os conceitos de atributos e 

benefícios, explicando porque é que se considera as associações à marca como uma 

construção multidimensional que incorpora duas dimensões: atitudes e personalidade 

da marca. E desta forma, explicar porque é que os atributos e os benefícios, que 

sendo importantes na formação das associações e, como tal, influenciam o capital de 

marca, estão incluídos em outras construções teóricas de carácter perceptual. 

 

Os atributos da marca consistem no conjunto de informação que está ligada ao nome 

da marca na memória do consumidor, e isso, quando combinado com o nome da 

marca, ajuda a criar a imagem da marca (Keller, 1993). Os atributos da marca são 

importantes do ponto de vista da comunicação de marketing, dado que podem ter 
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duas grandes influências nas escolhas da marca, isto é, agir como indicadores para 

identificar as opções de compra e serem utilizados para avaliar as diferentes opções. 

 

Os atributos da marca por si sós derivam de várias fontes, incluindo a experiência do 

consumidor, a comunicação de marketing e o boca-a-boca (Krishnan, 1996). Os 

atributos podem ser de informação descritiva, de benefícios e de situações de 

utilização (Joyce, 1963, Barwise e Ehrenberg, 1985, Hoek et. al., 2000). Isto é, 

qualquer informação contida no nome da marca pode, se suficientemente processada, 

ficar ligada ao nome da marca na memória. O que é empiricamente evidente é que 

existem alguns atributos que são mais importantes do que outros. Um grande número 

de consumidores que compram uma marca, consideram que essa marca comporta 

mais ou menos desses atributos. E quanto mais atributos um consumidor associar a 

uma marca, segundo Romaniuk (2003), maior é a probabilidade de ele comprar essa 

marca. 

 

Existem vários estudos que examinam os diferentes tipos de atributos que os 

consumidores usam quando compram uma marca. Esses estudos incluem atributos 

descritivos versus avaliativos (Barwise e Ehrenberg, 1985), funcionais versus 

representativos (de Chernatony e McWilliam, 1990) e implícitos versus explícitos 

(Biel, 1992). Barwise e Ehrenberg (1985) concluem no seu trabalho, que enquanto os 

atributos avaliativos diferenciam os utilizadores dos não utilizadores da marca, os 

atributos descritivos diferenciam as marcas. Os atributos descritivos estão 

relacionados com as propriedades físicas específicas da marca ou de características 

distintivas e, como tal, servem para diferenciar as marcas. 

 

Pode-se ainda distinguir os atributos de acordo com a forma mais ou menos directa 

com que se relacionam com o produto. Isto é, é possível existir atributos relacionados 

ou não relacionados com o produto. O primeiro tipo de atributos é definido como os 

ingredientes necessários à performance do produto. O segundo tipo é definido como 

os aspectos externos do produto relacionados com a compra ou o consumo – 

informação do preço, informação da embalagem, imagem da sua utilização, situação 

de utilização. Estes dois últimos aspectos dos atributos são os que podem estar 
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subjacente à personalidade da marca, reflectindo as emoções e os sentimentos 

ligados à marca. O primeiro tipo está incluído na avaliação que os consumidores 

fazem acerca da qualidade do produto. 

 

Outra classificação possível para os atributos, mais ligada à literatura sobre a imagem 

da marca, é a que classifica os atributos de acordo com a categoria do produto, os 

benefícios e as situações. Os atributos da categoria do produto representam a oferta 

específica do produto pela marca, isto é, o que o consumidor compra. Uma forte 

ligação com a categoria do produto mostra que isso tem efeitos inibidores na 

lembrança de marcas concorrentes. A associação com a categoria do produto é 

universalmente considerada como um aspecto importante da imagem da marca. Os 

atributos dos benefícios referem-se à informação acerca da marca, ligado ao nome da 

marca, que reflecte o que o produto faz do ponto de vista do consumidor. É a 

avaliação geral de um aspecto específico da marca (Barwise e Ehrenberg, 1985). Os 

atributos de benefícios significam que a marca, na mente dos consumdiores, tem um 

bom valor pelo dinheiro pago. Os atributos baseados em situações são atributos que 

representam uma situação ou contexto específico, que está presente quando o 

consumidor quer lembrar-se de uma marca, para uma possível compra. 

 

Até a data existe pouca pesquisa para testar empiricamente que tipos de atributos são 

a melhor opção a considerar quando se fala em associações à marca. O que parece 

evidente é que se existem alguns atributos que são mais importantes do que outros, 

uma grande proporção de indivíduos que compram uma marca, consideraram 

previamente que a marca está ligada a esses atributos. 

 

Num estudo que investiga a classificação dos atributos utilizados pelos consumidores 

num processo de decisão, Holden (1993) encontrou três tipos de atributos 

significativos e que estão presentes nos pensamentos dos consumidores. Esses 

atributos são a categoria dos produtos e das outras marcas, os atributos funcionais, 

benefícios e atitudes e, por fim, a situação de compra. Os atributos defendidos por 

este autor seguem o mesmo tipo de classificação referida anteriormente. 
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Krishnan (1996) viu que o número de atributos que as pessoas consideram sobre uma 

marca está positivamente relacionado com o capital de marca. Dado que o capital de 

marca é frequentemente ligado com a dimensão da imagem da marca (Ambler, 1997) 

é possível que, a nível individual, quanto mais atributos estiverem associados com a 

marca maior é a probabilidade de compra. 

 

Os atributos têm pesos muito diferentes em relação à sua importância, o que torna 

pertinente conhecer o que realmente se passa na mente do consumidor. Contudo, 

convém lembrar que o estudo dos atributos do produto torna-se relevante, na medida 

em que estes têm impacto na formação das atitudes do consumidor perante uma 

marca. Allen, Ng e Wilson (2002) consideram que há uma corrente de pensamento 

em que a atitude é função da importância que o consumidor dá aos atributos do 

produto. Ou como Biel (1999) defende, a percepção de uma marca resulta de dois 

conjuntos de atributos. Uns caracterizam a identidade da marca e outros têm um 

carácter mais intangível, de resposta relativa à qualidade percebida e outras 

associações capazes de suscitar uma imaginário vivo e rico, na mente dos 

consumidores. 

 

Segundo Keller (1999), o coração das associações à marca pode ser de atributos ou 

benefícios tangíveis ou intangíveis, experiências ou imagens – qualquer coisa que 

possa ser guardada na memória e quando ligada à marca, reflicta o seu 

posicionamento, na mente do consumidor.  

 

Não se pode esquecer também que a escolha da marca permite que a imagem da 

marca influencie a interpretação dos atributos individuais e a interpretação de outras 

componentes da marca, no conjunto em consideração. Os atributos da marca são 

interpretados de forma diferente, dado a imagem que associem à marca. Isto implica 

que as marcas sejam similares em termos de atributos do produto e que seja a sua 

imagem a criar diferenças percebidas entre marcas concorrentes, ao alterar a 

qualidade percebida da marca. Desta forma, os atributos considerados para a escolha 

de uma marca podem estar contidos no constructo da qualidade percebida. e é este o 

sentido que se dá aos atributos neste trabalho. 
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Os benefícios são os valores pessoais que os consumidores associam ao produto, isto 

é, o que os consumidores pensam que o produto pode fazer por eles. Os benefícios 

representam a satisfação pretendida que as características dos produtos oferecem. 

São específicas e representam um valor específico para o consumidor. Os benefícios 

podem ser distinguidos em três categorias de acordo com as motivações que têm por 

base – benefícios funcionais, experimentais e simbólicos. 

 

Os benefícios funcionais dizem respeito às características intrínsecas do produto e 

estão ligados a baixos níveis de necessidades. Os benefícios experimentais também 

estão ligados às características mas mais à forma como o consumidor se sente ao 

utilizar o produto. Os benefícios simbólicos estão relacionados com o conceito que o 

consumidor tem de si mesmo e podem ser ligados a necessidades de ordem mais alta, 

como necessidades sociais ou de estima por si próprio (Maslow, 1970). Assim, pode-

se considerar que os benefícios estão subjacentes na dimensão da personalidade da 

marca. 

 

No modelo conceptual de Keller (1993), as associações à marca são uma das 

componentes do capital de marca, que traduzem benefícios funcionais e 

experimentais, de um indivíduo consumir um determinado produto. A imagem de 

marca pode ser entendida através das propriedades extrínsecas do produto, incluindo 

a forma como a marca responde às necessidades sociais ou psicológicas dos 

consumidores. Pode ser vista como a forma dos indivíduos pensarem de forma 

abstracta, isto é, mais no sentido do pensamento, do que no sentido exacto do que a 

marca acrescenta ao indivíduo. Simplificando, as imagens dizem respeito aos 

aspectos mais intangíveis da marca.  

Segundo Low e Lamb (2000), uma questão importante que não foi empiricamente 

examinada é saber se as associações à marca são uma construção unidimensional ou 

multidimensional da imagem da marca. Segundo estes autores, Aaker (1991) define 

as associações à marca como algo que liga a marca à memória. Contudo, existem três 

constructos relacionados, por definição, que ligam a marca à memória e que estão 

conceptualmente pesquisados e empiricamente medidos: a imagem de marca, a 
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atitude da marca e a qualidade percebida. Low e Lamb (2000) conceptualizaram a 

imagem da marca (percepção funcional e simbólica), atitude da marca (avaliação 

total da marca) e a qualidade percebida (julgamento da superioridade total) como 

dimensões possíveis das associações à marca. 

 

Tendo em conta, a pirâmide de conhecimento da marca proposta por Keller (2003), o 

segundo patamar da pirâmide, traduz uma imagem funcional da marca que pode ser 

explicada pelas atitudes dos consumidores e uma imagem emocional que pode ser 

explicada pela personalidade da marca. Desta forma, o conceito da imagem da marca 

é considerado um constructo multidimensional de associações, composto pelas 

atitudes e pela personalidade da marca. 

 

Figura 19 – Pirâmide de Conhecimento da Marca, de Keller (2003) 

 
ADAPTADO: Keller, Kevin Lane (2003), “Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand 
Knowledge”, Journal of Consumer Research, Vol. 29, Nº 4, pp. 595-601. 
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que eles discutem, tais como as atitudes face à marca e a qualidade percebida, são 

dimensões separadas das associações à marca (multidimensional) ou simplesmente 

indicadores das associações à marca (unidimensional). 

 

Para Aaker (1991, 1996 a), as associações da marca estão na base do fenómeno da 

imagem da marca, no sentido de que “a imagem da marca é um conjunto de 

associações, normalmente organizadas de forma significativa” (Aaker, 1991, p. 109). 

Segundo Keller (1993, p. 2), “é o conjunto de associações vinculadas à marca que os 

consumidores conservam na memória” que se traduz na imagem da marca. 

 

Ruão (2003) defende que as associações que levam a que um consumidor crie uma 

imagem da marca, representam percepções que podem reflectir uma realidade que 

não é objectiva, mas influenciam o comportamento do consumidor. 

 

Para Na et. al. (1999), o que se tem tornado claro, recentemente, é que a imagem não 

pode ser assegurada apenas pela medida dos atributos, mas deve incluir medidas das 

percepções dos consumidores do valor e dos benefícios de usar uma marca – o que 

num conjunto mais abstracto implica medidas atitudinais típicas (Aaker, 1991; 

Arnold, 1992; Keller, 1993; Kirmani e Zeithaml, 1993; Park et. al., 1986). 

 

Os factores antecedentes da imagem da marca devem aparecer de acordo com níveis 

de abstracção que derivem de dados de atributos concretos, a dados mais perceptivos 

de benefícios e valores. Zeithaml et. al. (1993) sugere que esses factores devem 

interagir entre eles. As percepções, que levam à formulação de uma imagem 

distintiva na mente dos consumidores, devem ser recolhidos de uma variedade de 

fontes, extrínsecas e intrínsecas do produto específico. Isto é uma hipótese típica da 

teoria associativa dos modelos de network (Arnold, 1992; Biel, 1993; Keller, 1993). 

Assim, as associações podem agrupar o conjunto de percepções que acrescentam 

capital a uma marca, na mente dos consumidores. 

 

Para Villarejo-Ramos e Sánchez-Franco (2005) as associações ligadas à marca são a 

imagem mental que os consumidores percebem depois de reconhecerem a marca nas 
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mensagens transmitidas pelas empresas. Segundo estes autores, deve ser assumida 

uma ligação entre as diferentes associações à marca que formam a imagem. As 

associações da marca que formam a imagem estão relacionadas com uma série de 

atributos tangíveis e intangíveis associados com a marca, que condicionam uma 

atitude favorável para escolher a marca. 

 

O primeiro método de classificar as componentes da imagem da marca é o seu grau 

de abstracção. Assim, Biel (1992) atribui dois níveis de abstracção à imagem da 

marca. Um primeiro nível, muito concreto, reagrupa as percepções que levam o 

consumidor a fixar as características do produto e os benefícios funcionais que retira 

da sua utilização. Um segundo nível, de natureza mais abstracta, tem em conta as 

reacções afectivas e emocionais evocadas pela marca.  

 

Keller (1993) identifica três grupos de abstracção no conceito da imagem da marca. 

O primeiro associado aos atributos intrínsecos ou extrínsecos do produto. O segundo 

considera os benefícios funcionais ou de utilização ou o carácter simbólico que o 

consumidor retira do consumo ou utilização do produto e, o terceiro, reúne os 

elementos de avaliação, cognitivos ou afectivos, sob os quais o sujeito elabora uma 

atitude perante a marca. Novamente, é realçada a ideia de que as associações de 

carácter mais abstracto estarem contidas nas atitudes. 

 

O segundo método classifica a imagem da marca segundo a natureza das associações 

que formam a imagem da marca. Neste espírito, Biel (1992) distingue três dimensões 

construtivas da imagem da marca: a imagem do produto, a representação do 

utilizador típico do produto e a percepção do produto. Aaker (1991), por sua vez, 

define dez componentes da imagem da marca: as características tangíveis do produto, 

as propriedades intangíveis da oferta, os benefícios de utilização, o nível de preços 

relativos, a situação de utilização, o perfil do comprador, as figuras publicas que 

usam a marca, a personalidade da marca, a percepção da categoria do produto, a 

avaliação das marcas concorrentes e a imagem do país de origem. 
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Tudo isto reforça a ideia de que a imagem da marca, que deriva das associações à 

marca, são um constructo multidimensional, que agrega as percepções mais 

simbólicas da marca, na mente dos consumidores. 

 

O problema ligado à imagem da marca acaba por ser o problema de se estudar o 

comportamento do consumidor, pois é neste que as associações à marca criam 

atitudes favoráveis ou desfavoráveis, face à marca oferecida pelas empresas. 

 

Analogamente, a imagem de marca não só é uma componente central, mas intrínseca 

ao que significa o capital de marca baseado no consumidor (Biel, 1993). Merece 

assim um status e uma importância separada, como um factor contributivo primário 

do capital de marca baseado no consumidor. No espírito de Keller (1993) e Biel 

(1992), a imagem da marca é conceptualizada sob a forma de associações perceptuais 

que contribuem para enriquecer o seu conteúdo semântico. Assim sendo, é difícil 

decidir se o que contribui para o capital de marca é a imagem da marca ou as 

associações à marca. 

 

Hoje em dia, tem-se ajustado uma abordagem centrada no conceito da personalidade 

da marca para analisar, com mais pormenor, o conceito da imagem da marca. A 

justificação teórica subjacente à utilização da personalidade da marca como fazendo 

parte das associações que o consumidor guarda na sua mente sobre a marca é que o 

consumidor cria uma proximidade mais forte com a marca, cujos traços de 

personalidade sejam fortemente congruentes com a sua própria personalidade. 

 

Diferentes autores têm utilizado a personalidade da marca, que consideram como um 

elemento da imagem da marca, para diferenciar e ligar o significado das marcas. O 

conceito da personalidade da marca começa a emergir nos estudos teóricos e 

empíricos, fazendo com que se torne numa expressão individual na explicação do 

capital de marca. Isto leva a marca para mais perto do consumidor, ao desenvolver 

uma ligação emocional entre ele e a marca, o que pode traduzir-se posteriormente 

num comportamento de lealdade à marca. 
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A análise do comportamento do consumidor, nesta área, investiga de que forma a 

personalidade da marca encoraja a expressão pessoal e as associações (Belk, 1988; 

Kleine et. al., 1993; Malhotra, 1981, Freling e Forbes, 2005). Na prática, especula-se 

acerca da utilidade da personalidade da marca, em termos da diferenciação do 

produto (Biel, 1993; Halliday, 1996). Contudo, o seu grau de importância tem vindo 

a aumentar significativamente, quer nas construções teóricas, quer nos estudos 

empíricos, como uma variável a considerar na medida do capital de marca. 

 

Plummer (1985, a) indica que existem três componentes na imagem da marca: os 

atributos do produto, o benefício dos consumidores e a personalidade da marca. Ele 

argumenta que em muitas categorias de produto, a personalidade da marca é o 

elemento chave para entender a escolha da marca. Isto reforça a ideia que 

dependendo do tipo de marcas que se analisa, existem dimensões explicativas do 

capital de marca que podem ser mais relevantes. 

 

Pokorny (1995) diz que a imagem da marca resulta da personalidade da marca e da 

personalidade da empresa que produz a marca. A segunda componente da sua teoria 

sobre a imagem da marca comporta as atitudes que os consumidores têm da marca. 

As percepções desenvolvidas acerca de um produto e, sintetizadas nas atitudes, são 

realidades que existem na mente do consumidor.  

 

Segundo Louro (2000), para algumas marcas, a sua personalidade está intimamente 

ligada aos benefícios funcionais oferecidos. Para outras, com um maior grau de 

intangibilidade, a personalidade da marca assume-se mais como um conceito próprio 

a ter em conta na avaliação perceptual dos consumidores. Em qualquer dos casos, a 

personalidade da marca é imputada como factor de diferenciação da oferta. 

 

O que se considerar como associações à marca é fundamental para explicar e medir o 

capital de marca com base no consumidor. Assim, as associações são tudo o que 

tenha um carácter mais simbólico e que liga o consumidor a uma marca. Pode-se 

desagregar em imagem da marca, personalidade da marca, atitude do consumidor 
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face à marca e até mesmo em imagem da loja, principalmente se as marcas são 

vendidas em canais de distribuição próprios. 

 

A seguir é feita a revisão da literatura mais específica sobre os constructos que 

podem fazer parte das associações à marca: imagem da marca, atitudes, 

personalidade da marca e imagem da loja.  

 

2.3.3.1. Imagem da Marca 

 

A temática da imagem da marca tem recebido cada vez mais atenção por parte dos 

investigadores e dos gestores. Itens como a visibilidade e a credibilidade colocam-se 

com força nos actuais ambientes de negócio, tornando mais relevantes as questões da 

identidade e da imagem. Isto é, as dimensões simbólicas das empresas e dos seus 

produtos assumem um papel da maior importância na relação das empresas com os 

consumidores. 

 

Para além disso, ultimamente tem-se renovado o interesse nos aspectos subjectivos e 

emotivos do consumo. É geralmente aceite que os produtos são muitas vezes 

comprados, ou não, tendo em conta não apenas as suas qualidades utilitárias e 

funcionais, mas os símbolos e as relações que têm com a estima individual do 

consumidor. Como resultado, alguns significados sociais e pessoais da imagem têm 

sido ligados às marcas. 

 

Hoje em dia, as empresas usam a marca para criar e comunicar a sua identidade, 

construindo a imagem que se projecta na cultura do consumo. A imagem da marca 

acaba por representar tudo o que um consumidor pode associar a uma marca. 

Considerando que a marca é um símbolo, então ela contém certas associações e 

imagens.  

 

Como vimos, são inúmeras as razões para se considerar a imagem da marca como 

fonte de criação de capital de marca. As imagens da marca ajudam o consumidor a 

guardar e processar informação. Providenciam uma base para a diferenciação e o 
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posicionamento do produto. Envolvem os atributos do produto e os benefícios que 

dão aos consumidores, uma razão para comprar e usar a marca. A imagem da marca 

cria associações que produzem atitudes positivas e sentimentos que são transferidos 

para a marca. Para além disso, permite ser a base para a extensão de novos produtos, 

ao criarem um senso de ajustamento entre a marca e o produto, ou dando aos 

consumidores a razão para comprar o novo produto. 

 

Para Park et. al. (1986), a imagem de marca tem efeitos directos nas vendas e efeitos 

moderados na relação entre as estratégias do ciclo de vida do produto e as vendas. A 

imagem da marca não é simplesmente um fenómeno perceptual afectado unicamente 

pelas actividades de comunicação da empresa. É o entendimento pelos consumidores 

que deriva do conjunto total das actividades relacionadas com a marca desenvolvidas 

pela empresa. 

 

Inicialmente foi Levy (1959) quem ajudou a conceptualizar o conceito da imagem da 

marca. Ele sugere que os produtos têm atributos sociais e atributos psicológicos e, 

como tal, os consumidores desenvolvem ligações emocionais com a marca. Para 

Plummer (1985 a), o processo de formação de imagens inicia-se através da captação 

de atributos intrínsecos e extrínsecos, benefícios e consequências que se associam à 

marca. 

 

Existem diferentes pontos de vista e diferentes definições da imagem da marca. Essas 

diferenças residem, basicamente, no nível de abstracção em que a imagem é 

elaborada na mente dos consumidores. Para além disso, existem também diferentes 

teorias para a construção da imagem da marca. Algumas dessas teorias incluem 

apenas as associações relacionadas com o produto (Keller, 1998), enquanto outras 

consideram associações relacionadas com a empresa (Biel, 1993), ou com o país de 

origem, ou com a imagem do utilizador (Aaker, 1996 a). 

 

A importância da imagem da marca para o capital de marca tem sido discutida por 

vários autores. Doyle (1989) ressalta a importância da imagem da marca e das suas 

associações como o principal determinante do capital de marca. 
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Dado a multiplicidade da conceptualização e da definição da imagem da marca, 

Poiesz (1989) sugere que a sua construção precisa conter três aspectos, a ligação dos 

significados guardados na memória, a equivalência teórica e operacional das atitudes 

e as impressões gerais/holísticas das percepções da posição relativa da marca no 

conjunto das marcas concorrentes. 

 

Segundo Ataman e Ülengin (2003), a percepção individual dos consumidores e a 

percepção da imagem da marca, nos modelos de congruência, têm uma forte 

influência no comportamento do consumidor. A imagem da marca, que normalmente 

inclui o nome do produto, é a característica principal da marca, e as suas principais 

funções são a chave para responder à questão de como os consumidores escolhem 

entre marcas alternativas, depois do processo de recolha de informação. 

 

A interpretação dos consumidores e a avaliação das marcas consumidas 

publicamente são mais afectadas pela congruência entre a imagem da marca e a 

imagem ideal da marca, resultando na imagem pessoal do consumidor. A 

personalidade do consumidor e a personalidade da marca tende a fundir-se e a 

imagem da marca tem-se tornado numa expressão pessoal.  

 

Os consumidores tendem a comparar a sua imagem pessoal com a imagem do 

produto num estádio de pré-compra ou numa fase inicial do processo de decisão. 

Este tipo de comparação é conhecido como o processo de congruência entre a 

imagem pessoal e a do produto. Uma marca que se ajuste à imagem do “eu” 

individual tem uma maior probabilidade de ser escolhida. Os consumidores tentam 

preservar ou aumentar a sua imagem ao comprar determinados produtos 

considerados congruentes com a sua imagem pessoal e evitar a compra de outros 

produtos que não o sejam (Sirgy, 1982). Por esta razão, a imagem simbólica do 

produto é importante para o seu sucesso, para além das suas características físicas ou 

os seus atributos funcionais (Aaker, 1991). 
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Back (2005) também é desta opinião ao afirmar que os consumidores preferem 

produtos com imagens congruentes com a sua própria imagem. Os consumidores 

consideram uma marca específica, se lhe conseguem associar um certo conjunto de 

atributos de personalidade e se esse atributos coincidem com a sua própria imagem. 

Se a imagem da marca é percebida como similar à imagem pessoal do consumidor, 

em termos de associações de personalidade, então os consumidores tendem a formar 

atitudes favoráveis acerca da marca (Sirgy, 1985). 

 

Este conceito do “eu”, ou imagem própria, pode ser visto, segundo Loudon e Bitta 

(1988), como o individual que é percebido pelo indivíduo e que determina na 

sociedade uma dada referência. As preferências por certas marcas podem ser 

actualmente desenvolvidas porque os consumidores as percebem como reflectindo a 

sua imagem pessoal. Isto é, algumas marcas serão desejadas porque os consumidores 

as vêem como projectando uma imagem, que presentemente podem não possuir, mas 

cujo objectivo é de possuir (Schiffman e Kanuk, 2000). É por isso que os gestores 

tentam criar imagens para as suas marcas, de forma as posicionar adequadamente. 

Para isso é necessário que os gestores tenham a capacidade de criar uma imagem de 

marca que seja similar (congruente) à imagem individual do consumidor alvo (Aaker 

e Biel, 1993; Kapferer, 1992). 

 

Segundo Peter e Olson, (1994) a imagem da marca consiste no conhecimento e 

crenças do consumidor, guardadas na memória, como as associações acerca dos 

atributos da marca e as consequências da sua utilização. Foxal e Goldsmith (1995) 

definem a imagem da marca como a representação mental que a marca evoca na 

mente dos consumidores em resposta à performance prévia da marca, ao estímulo do 

marketing e a outros estímulos sociais.  

 

Kapferer (1997) afirma que a imagem da marca está do lado do receptor, isto é, a 

imagem é um conceito de recepção. A imagem foca-se na forma como certos grupos 

percebem a marca, isto é, refere-se à maneira como os indivíduos descodificam todos 

os sinais que emergem da marca. Logo, ela será o que o receptor quer que ela seja. O 

autor associa a imagem da marca a um outro conceito desenvolvido no seu modelo 
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de medição do capital de marca, que é o conceito da identidade da marca. Desta 

forma, a identidade é um conceito de emissão. Ambos os conceitos estão baseados na 

perspectiva holística da gestão da marca. 

 

Segundo Faircloth et. al. (2001), a imagem da marca é uma construção holística 

formada por todas as associações relacionadas com a marca, que para os autores, é 

diferente do conceito da atitude da marca, que é a avaliação total da marca feita pelo 

consumidor. Frequentemente confundida com a própria imagem da marca, a atitude 

da marca é conceptualmente, uma das várias associações usadas na formação da 

imagem da marca. Para estes autores, o capital de marca pode sofrer alterações ao 

providenciar associações específicas ou sinais aos consumidores que resultem em 

imagens e atitudes. 

 

Para Ruão (2003), imagem da marca corresponde a todo o processo de interacção 

entre a marca e os seus públicos. Esta autora segue também uma perspectiva holística 

para a gestão da marca. Dessa interacção resulta a percepção do consumidor, na base 

da qual estará a maior ou menor predisposição para atribuir à marca um valor 

elevado no mercado. Seguindo esta ideia, Ballantyne et. al. (2006), definem a 

imagem da marca como referindo-se à percepção dos consumidores sobre a marca.  

 

De acordo com Aaker e Joachimsthaler (2000) deve-se considerar a imagem da 

marca como uma construção táctica, isto é, um elemento que origina resultados de 

curto prazo e que pode ser deixada a especialistas de publicidade, enquanto que o 

capital de marca deve ser visto como um activo de longo prazo em que se baseiam as 

vantagens competitivas da empresa. Desta forma, a dimensão da imagem da marca 

por si só pode não ser suficiente para explicar a criação do capital de marca na mente 

dos consumidores. 

 

O essencial da imagem da marca deve sair da memória dos consumidores e das suas 

experiências com a marca ou com a comunicação acerca da marca. Quando se 

conceptualiza a imagem da marca, deve-se examinar a sua construção na perspectiva 

do consumidor, em termos das conotações actuais evocadas.  
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A imagem da marca faz referência a um significado ou impressão holística da marca, 

que põe em manifesto o conjunto de associações ou representações mentais que o 

indivíduo tem desta. Condensa todo o conjunto de informação que o indivíduo tem 

sobre a mesma e, como tal, vai guiar o posterior desenvolvimento de um vínculo com 

ela, não só a nível afectivo mas também a nível comportamental, que tem a sua 

máxima expressão na lealdade da marca. Isso é conseguido porque a imagem da 

marca influencia o capital de marca. 

 

Assim, a imagem da marca nesta investigação é vista como uma construção 

perceptual do consumidor e que ele guarda na memória, tendo subjacente o conjunto 

de associações à marca de carácter simbólico. Neste aspecto, se são as associações 

mais simbólicas que o consumidor liga a uma marca, e que por sua vez estão ligadas 

à imagem que ele tem de si próprio, a imagem da marca é uma dimensão que pode 

ser substituída, num modelo de medição do capital de marca, pela personalidade da 

marca. Principalmente, se o grau de envolvimento do consumidor com a marca for 

elevado e se a marca é consumida socialmente. 

 

2.3.3.2. Atitudes do Consumidor 

 

A atitude do consumidor face a um objecto, ou mais concretamente, a uma marca, é 

um conceito que tem sido desenvolvido ao longo do tempo. Sendo o elemento básico 

da atitude, a avaliação, esta comporta então um número significativo de itens, que o 

consumidor utiliza para formar uma atitude. 

 

Neste ponto faz-se uma revisão da literatura sobre a evolução do conceito de atitude, 

da relação que existe entre este conceito e toda uma avaliação perceptual do 

consumidor e da sua importância para a medição do capital de marca. 

 

A noção de atitude foi objecto de inúmeras reflexões por parte de vários psicólogos. 

O contributo dos conceitos de atitudes e preferências, para explicar o comportamento 

dos consumidores, é o de complementar a importância dos factores internos com os 
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factores externos ao indivíduo, que permitam esclarecer determinados 

comportamentos que não seriam explicados apenas pelo primeiro tipo de factores.  

 

Existe uma definição clássica de atitude proposta por Allport (1935), onde o autor 

basicamente defende que a atitude é um estado mental constituído pela experiência e 

informações adquiridas pelos indivíduos, que lhes permite estruturar as percepções 

do ambiente e as suas preferências e, assim, guiar a forma de lhes responder. 

 

A atitude da marca tem sido uma das construções mais examinadas do 

comportamento do consumidor (Berger e Mitchell, 1989). Bettman (1979) considera 

que os consumidores formam atitudes como resultado das suas capacidades limitadas 

de processamento cognitivo. Mitchell e Olson (1981) definem a atitude como a 

avaliação interna do indivíduo, sobre um objecto, como por exemplo, um produto 

com marca. Para estes autores, o conceito de atitude tem sido bastante importante na 

literatura do Marketing porque as atitudes são consideradas relativamente estáveis e 

traduzem a pré-disposição para um comportamento.  

 

Segundo Wilkie (1986), a atitude é como o consumidor avalia a marca, isto é, pode-

se considerar como a avaliação total da marca na mente do consumidor. Wilkie 

(1990) defende que a atitude da marca é a avaliação total que os consumidores fazem 

da marca, que muitas vezes forma a base do comportamento do consumidor, assim 

como, a escolha da marca. Farquhar (1989) considera que existem três elementos 

muito importantes para a construção de uma marca forte. Um desses elementos é a 

atitude. Para este autor, a força da atitude é o maior determinante no comportamento 

de compra do produto. Lutz (1991) considera que as atitudes são apenas uma 

construção afectiva e reflectem a predisposição face a um objecto que pode levar ao 

comportamento actual.  

 

Foxall (1996) define a atitude em termos de intervenção mental ou de conceitos 

hipotéticos, que medeiam o comportamento, num contexto situacional. O 

comportamento é visto como sendo determinado pelas atitudes, ou seja, como 
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resultado dum processo interpessoal de informação. É o estado de um potencial 

comportamento em relação ao objecto da atitude. 

 

Segundo Solomon e Rabolt (2004), a atitude é a avaliação geral de um indivíduo 

sobre uma pessoa (incluindo-se a si mesmo), um objecto, uma publicidade ou um 

elemento. Para estes autores, as atitudes estão relacionadas com as características 

psicográficas dos consumidores, que conjuntamente com a personalidade, ajudam a 

descrever o estilo de vida dos indivíduos e os seus padrões de consumo. Para além 

disso, a atitude perdura ao longo do tempo. 

 

Uma atitude é definida quando existe uma associação entre um “objecto” e a 

“avaliação” do objecto guardado na memória individual (Fazio, 1986). De acordo 

com este autor, a atitude condiciona o processamento de informação sobre a marca, 

isto é, existe um processo de percepção selectiva sobre o qual, cada indivíduo presta 

atenção apenas à informação que é consistente com a sua atitude. Segundo Beatty e 

Kahle (1988), o grau de ligação dos consumidores com as atitudes variam de acordo 

com o nível de envolvimento que ele tem com o objecto da atitude. 

 

Ajzen e Fishbein (1980) definem a atitude da marca como a predisposição para 

responder de uma maneira consistente ao longo do tempo, de forma favorável ou 

desfavorável, a uma marca particular. De acordo com estes autores, a atitude de um 

indivíduo é função das suas crenças, numa determinada situação temporal. As 

crenças são associações subjectivas entre dois conceitos discriminantes, activadas na 

memória e consideradas pelo indivíduo, numa dada situação.  

 

A preposição básica da teoria da atitude de Fishbein e Ajzen (1975) é que as crenças 

levam à atitude. Para estes autores, as atitudes são compostas por três componentes: a 

componente cognitiva, a afectiva e a comportamental. A primeira componente 

refere-se às crenças ou associações que os indivíduos estabelecem entre o objecto e 

os seus atributos. A segunda componente diz respeito aos sentimentos, estados de 

alma e emoções que os indivíduos experimentam em relação ao objecto. E a última 

componente, refere-se às acções que os indivíduos têm face ao objecto em causa. A 
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teoria dos autores vê as atitudes como a soma de todas as crenças que os 

consumidores possuem acerca de um produto, multiplicado pela força da avaliação 

de cada uma dessas crenças, em boas ou más.  

 

Para Eagly e Chaiken (1993), as atitudes tem como antecedentes todo um processo 

cognitivo, afectivo e comportamental. Existe um processo de aprendizagem cognitiva 

que ocorre quando o indivíduo obtém informação sobre o objecto. As experiências 

emocionais e afectivas também têm participação na formação da atitude e, muitos 

autores defendem que são a principal fonte das preferências individuais. Por fim, 

muitos investigadores têm visto que as atitudes derivam de comportamentos 

passados. 

 

Segundo Faircloth et. al. (2001), a literatura sobre este tema incluiu a atitude da 

marca como um dos vários tipos de associações à marca, mas tem ignorado a 

importância das atitudes na criação da imagem da marca. A atitude da marca deve ser 

vista como um tipo de associação à marca que influencia indirectamente o capital de 

marca e essa influência pode ou não ser exercida através da imagem da marca. Isto é 

consistente com Keller (1993), que contextualizou a atitude da marca como parte da 

imagem da marca. Assim, para o autor, a imagem da marca prevê melhor o capital de 

marca do que a atitude da marca.  

 

Contudo, parece que uma construção mais holística como a atitude, pode capturar 

melhor os efeitos da imagem da marca e de outras associações, que indirectamente 

influenciam o capital de marca. 

 

O capital de marca constrói-se a partir de um conjunto de variáveis que formam uma 

atitude positiva face ao nome e aos símbolos que distinguem a marca. Esse conjunto 

de variáveis permite desenvolver uma atitude actuando sobre três elementos: o 

conhecimento, o afecto e o comportamento, para criar e manter uma associação forte 

e permanente entre as necessidades e os desejos dos consumidores e da marca que os 

satisfaz. Desta forma, as atitudes são a avaliação perceptual de vários constructos, 
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tais como, a qualidade percebida e todo o conjunto de associações que o consumidor 

tem na sua memória sobre a marca. 

 

2.3.3.3. Personalidade da Marca 

 

A personalidade da marca é um conceito bastante atractivo para as pesquisas de 

Marketing, nos dias de hoje. Da mesma maneira que um indivíduo analisa as 

características dos outros indivíduos com os quais ele estabelece algum tipo de 

relacionamento, o consumidor examina as características da marca com a qual vai ter 

algum envolvimento. Desta forma, consumidor acaba por associar às marcas traços 

de personalidade. Os traços da personalidade da marca providenciam o significado 

simbólico e o valor emocional que contribui para a preferência pela marca e que 

pode ser mais durável do que os seus atributos funcionais. 

 

Para melhor entender o conceito da personalidade da marca, torna-se necessário 

analisar o conceito de personalidade e a forma como ele foi adaptado para o 

Marketing. A ideia da personalidade da marca responde à tendência na sociedade 

contemporânea, de valorizar os relacionamentos pessoais. Também se refere à ideia 

de que esses relacionamentos são importantes e que podem ser feitos através do 

consumo das marcas.  

 

Neste ponto faz-se a revisão à literatura sobre o conceito da personalidade da marca e 

da sua importância nos modelos de medição do capital de marca. 

 

Os estudos sobre a personalidade começaram há décadas. Muitas das abordagens 

desenvolvidas para entender o complexo conceito da personalidade foram traçadas 

pelos teóricos da psicologia, desde o início do século XX. A revisão da literatura 

sobre a personalidade e o comportamento do consumidor saiu da “Idade Negra” do 

Marketing para uma idade de “Renascimento”. A idade negra refere-se a uma atitude 

negativa do conceito de personalidade no âmbito do Marketing. A idade do 

renascimento aparece com autores como Foxal e Goldsmith (1989) e Albanese 

(1993), que consideram a personalidade do indivíduo para explorar aplicações 
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generalizadas de padrões de comportamento. Numerosos estudos providenciam o 

suporte empírico para as hipóteses de que a personalidade pode ser uma metáfora 

credível para entender as percepções dos consumidores sobre a imagem da marca.  

 

Em 1937, Allport listou numerosas definições do conceito de personalidade de várias 

disciplinas, desde a Filosofia, a Teologia, a Lei, a Sociologia e a Psicologia. Os 

investigadores geralmente concordam com Allport (1961), considerando que a 

personalidade é um conjunto dinâmico e organizado de características referentes a 

uma pessoa, que de forma única, influencia o seu processo cognitivo, as suas 

motivações e o seu comportamento. O que caracteriza mais as modernas definições 

do conceito de personalidade é a referência à complexidade, carácter único e 

consistência da personalidade de um indivíduo. 

 

A personalidade pode ser descrita como uma combinação específica de valores, 

atitudes e comportamentos. Neste sentido, compreende as dimensões emocionais, 

cognitivas e comportamentais que estão estruturadas e organizadas de uma forma 

característica e são estáveis ao longo do tempo (Sternberg, 2001). Desta forma, a 

personalidade, no longo prazo, resulta numa forma consistente de interacção com o 

meio envolvente. Ao determinar o comportamento, a personalidade assegura o 

carácter único e a estabilidade do indivíduo. 

 

Contudo, não se pode esquecer que a personalidade é um fenómeno dinâmico, que 

sofre constantes adaptações ao meio envolvente nas suas interacções com grupos 

externos e, como tal, pode mudar para se adaptar (Sternberg, 2001; Morsirg, 

Kristensen, 2001; Gioia, Schultz, Corley, 2000). 

 

Uma forma de conceptualizar e medir a personalidade humana é através da teoria dos 

traços, que afirma que a personalidade é um conjunto de traços. Os traços são 

definidos por Guilford (1973, p. 23) como “algo que distingue um indivíduo de 

outro, de forma permanente”. A teoria dos traços é crucial para a teoria da 

personalidade, dado que permite a sua aplicação, na construção de escalas da 

personalidade e na identificação das palavras que definem a personalidade.  
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Os traços da personalidade humana são determinados por factores 

multidimensionais, tais como, o comportamento individual, a aparência, as atitudes e 

as crenças e as características demográficas (Park, 1986). Baseados na teoria dos 

traços, os investigadores concluíram que existem cinco dimensões da personalidade 

estáveis, chamadas as “Big Five” (Norman, 1963; Guilford, 1973; Anderson e Rubin, 

1989; Digman, 1990; Batra, Lehmann e Sing, 1993; Aaker, 1997). 

 

Apesar dos traços da personalidade humana e da marca poderem partilhar uma 

conceptualização similar (Epstein, 1977), eles diferem em termos do processo como 

são formados. A transposição das características humanas para as marcas encontra 

uma grande aceitação junto de vários investigadores. Aaker (1999, p. 45) argumenta 

que “as atitudes dos objectos, como as marcas, que podem ser associados a traços da 

personalidade, fornecem benefícios auto-expressivos e simbólicos aos 

consumidores”. Esta transposição pode influenciar o comportamento dos 

consumidores se contribuírem para criar capital de marca nas suas mentes. 

 

Como já foi dito, a percepção dos traços da personalidade humana é inferida com 

base no comportamento individual, características físicas, atitudes e crenças e 

características demográficas (Park, 1986). A percepção dos traços da personalidade 

da marca, pode ser formada e influenciada, por qualquer contacto directo ou 

indirecto, que os consumidores tenham com a marca (Plummer, 1985 b). 

 

Os primeiros estudos, durante os anos de 1950, sobre a capacidade dos traços de 

personalidade individual, para explicarem a escolha da marca, foram 

desencorajantes. Os progressos actuais explicam-se pela adopção de dois novos 

ângulos de ver a questão. O primeiro privilegia o conceito da imagem de si e, o 

outro, aborda a questão da transferência do conceito de personalidade ao contexto da 

marca. 

 

No domínio do Marketing, o conceito de si mesmo é assimilado no conceito da 

imagem de si. O seu interesse reside na hipótese de que a escolha dos consumidores 
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é influenciada pela imagem que o consumidor tem de si mesmo e, no sentido do 

consumo permitir exprimir essa mesma imagem (Sirgy, 1982). A teoria da 

congruência individual (Sirgy, 1982) sugere que os consumidores comparam o seu 

conceito individual com a imagem do produto ou do seu utilizador. Este autor 

desenvolveu um estudo cujos resultados mostram que a congruência da 

personalidade do produto, a congruência da imagem do utilizador e a congruência da 

personalidade da marca são similares. A congruência da imagem do utilizador com a 

da personalidade da marca aumenta a preferência pela marca. 

 

Para Aaker (1999), o consumidor exprime a imagem que tem de si na escolha das 

marcas cuja personalidade se aproxime da sua. A autora encontrou evidências do 

efeito da congruência na personalidade da marca. As pessoas preferem marcas com 

as mesmas características da sua personalidade. A congruência entre a personalidade 

da marca e os consumidores influencia a relação que se desenvolve entre o 

consumidor e a marca (Aaker, et. al., 2004; Fournier, 1998). 

 

Dentro desta mesma perspectiva, Phau e Lau (2001) também afirmam que a marca é 

percebida com tendo uma personalidade que os consumidores usam para a sua 

expressão individual ou para experimentar os benefícios emocionais da marca. 

Assim, a marca com uma personalidade adequada e que seja congruente com a 

personalidade do consumidor joga um papel de parceria, associação ou amizade 

(Phau e Lau, 2001).  

 

Segundo Ang e Lim (2006), a percepção da personalidade da marca pode diferir pelo 

tipo de produto. Os produtos podem ser categorizados como simbólicos ou utilitários. 

Os produtos simbólicos são consumidos para gratificação sensorial, por propostas 

afectivas ou por divertimento. Eles permitem ao consumidor expressar a sua imagem 

actual ou a sua imagem ideal (Khalil, 2000). Os produtos utilitários possuem um 

apelo mais racional, dado que providenciam benefícios mais cognitivamente 

orientados (Woods, 1960). Os produtos simbólicos são primeiramente consumidos 

por propostas de expressão pessoal e afectiva e é provável serem percebidos como 

mais sofisticados do que os produtos utilitários. Dado serem consumidos por prazer 
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ou divertimento, os produtos simbólicos serão percebidos como mais excitantes do 

que os produtos utilitários.  

 

O conceito de personalidade da marca foi introduzido por Olins (1978) e, mais tarde, 

aumentado e integrado numa abordagem mais compreensiva da gestão da marca por 

Abratt (1989). Apesar de representarem conceitos distintos, a personalidade 

individual e a personalidade da marca, pode-se assumir que são similares nas suas 

características (Aaker, 2001). As dimensões da personalidade da marca são definidas 

pela extensão das dimensões da personalidade humana ao domínio da marca. Pode-se 

dizer que a personalidade da marca representa a personificação da marca. A partir do 

momento em que se tenta ver uma marca como uma pessoa, o consumidor cria na 

sua mente uma personalidade para a marca. Para além disso, King (1970) defende 

que os consumidores escolhem as marcas como escolhem os amigos e, 

simplesmente, gostam delas como gostam das pessoas. 

 

Pode-se então, considerar que os consumidores identificam as marcas com a 

similaridade que estas possam ter com a sua própria personalidade. Desta forma, o 

conceito que o consumidor tem de si acaba por ser importante neste tipo de estudos.  

 

Da revisão da literatura fez-se uma síntese de algumas definições da personalidade 

da marca. 

 

Quadro 6 – Definições da Personalidade da Marca 

Autor Ano Antecedentes 
Plummer 1985 A percepção dos traços da personalidade da marca pode ser 

formada e influenciada por qualquer contacto directo ou 
indirecto que os consumidores têm com a marca. 

McCracken 
e Costa 

1989 Os traços de personalidade estão associados com a marca 
de forma directa pelas pessoas associadas com a marca. 

Blackston, 
M.  

1992 A personalidade da marca representa a base para a gestão 
dos relacionamentos. Congruência entre a marca e a 
personalidade do consumidor causa conforto e satisfação. 

Batra, 
Lehmann e 
Singh 

1993 Os traços de personalidade tendem a ser associados com a 
marca de forma indirecta, através dos atributos relacionados 
com o produto, as associações com a categoria do produto, 
o nome da marca, o símbolo ou o logótipo, o estilo da 
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Autor Ano Antecedentes 
publicidade, o preço e os canais de distribuição. 

Olsen, J. / 
Allen, D. E.  

1995 A personalidade da marca constitui o conjunto específico de 
significados que descrevem as características inerentes da 
marca. Esses significados são construídos pelos 
consumidores com base nos comportamentos exibidos pelas 
marcas personificadas ou caracteres da marca. 

Upshaw, L. 
B.  

1995 A personalidade da marca é definida como a face da marca 
cujas características estão associadas mais proximamente 
com os traços humanos. 

Halliday, J.  1996 A personalidade da marca é a chave que permite diferenciar 
a marca numa categoria de produto. 

Aaker, J. L.  1997 A personalidade da marca é definida como o conjunto de 
características humanas associadas à marca. 

Fournier, S.  1998 A personalidade da marca é tratada como um activo, um 
parceiro que contribui para o relacionamento que existe 
entre a pessoa e a marca. 

Azoulay e 
Kapferer 

2003 A personalidade da marca é o conjunto de traços da 
personalidade humana que podem ser aplicados e são 
relevantes para a marca. 

Freling e 
Forbes 

2005 A personalidade da marca pode ser vista como uma peça 
não física do conhecimento do produto que afecta a 
percepçã sobre o mesmo. 

 

Kapferer (1992) tem defendido que a personalidade da marca é a forma como o 

consumidor percebe a marca, nas dimensões que tipicamente capturam a 

personalidade de uma pessoa. Para o autor, a personalidade da marca tende a servir 

uma função simbólica ou emocional.  

 

Kernstock e Srnka (2002) fizeram também uma síntese das definições e 

conceptualizações sugeridas pela literatura, sobre o conceito da personalidade da 

marca, que conduz às seguintes proposições: as marcas têm personalidade; a 

personalidade da marca cria valor (no sentido do capital de marca); a personalidade 

da marca representa o ponto de identificação do consumidor (self-image) criando a 

base para uma relação entre a marca e o consumidor; a personalidade da marca é a 

soma de todas as características atribuídas à marca; a personalidade da marca é um 

fenómeno direccionado para o exterior; a personalidade da marca está ligada à 

identidade e à imagem da marca; é central para a comunicação, por um lado e, 

determinada pela comunicação, por outro lado. Em todas estas preposições pode-se 

concluir que a personalidade da marca incorpora as associações ligadas à imagem 
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que o indivíduo tem de si próprio e à imagem que quer transmitir através dos seus 

consumos. 

 

Uma das vantagens da utilização do conceito da personalidade da marca, para a 

gestão das marcas, é que baseada em personalidades distintas, os consumidores 

podem diferenciar as marcas. Outra vantagem é que os consumidores podem 

interpretar a imagem da marca, através da personalidade da marca, de forma que lhe 

seja mais útil. A personalidade da marca encoraja um processo mais activo por parte 

do consumidor. Assim, o consumidor coloca mais esforço em criar e utilizar uma 

personalidade da marca. 

 

Na análise do comportamento do consumidor, a construção do conceito de 

personalidade da marca teve um desenvolvimento importante com o trabalho de 

Jennifer L. Aaker (1997). Para esta autora, a utilização simbólica da marca só é 

possível porque os consumidores dão às marcas personalidades humanas. Os 

consumidores percebem as marcas em dimensões que tipicamente capturam a 

personalidade humana e estendem esses domínios para a marca.  

 

Aaker (1997) desenvolveu o conceito da personalidade da marca ao isolar dimensões 

distintas, tratando a personalidade da marca como uma “construção unidimensional” 

e demonstrando como os diferentes tipos de personalidade podem ser distintos. 

Identificou cinco dimensões relacionadas com as marcas: sinceridade, excitação, 

competência, sofisticação e rudeza. As dimensões da personalidade da marca 

correspondem apenas a três das dimensões da personalidade humana (sinceridade, 

excitação e competência). O objectivo da autora foi determinar a relação entre a 

personalidade dos indivíduos e os atributos da marca. 

 

Aaker (1999) investigou também a forma como as marcas são avaliadas quando elas 

possuem uma personalidade forte, que pode ou não estar de acordo com a 

personalidade do consumidor. A autora encontrou suporte para a noção de que os 

indivíduos que se identificam com uma dimensão particular de personalidade têm 

uma grande preferência pelas marcas que incorporam essa dimensão de 
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personalidade (Vitz e Johnson, 1965; Dolich, 1969; Ackoff e Ennsoff, 1975). Este 

padrão sugere que as dimensões da personalidade da marca podem operar de formas 

distintas ou influenciar o comportamento dos consumidores de maneiras diferentes. 

 

A personalidade da marca é uma das variáveis mais mencionada para a medição do 

capital de marca. Vários foram os modelos sugeridos para definir o conceito. Os 

modelos desenvolvidos por McCrae e Costa (1989), John (1990) e Piedmont et. al. 

(1991) definem traços que estão relacionados com a personalidade da marca. Estes 

modelos descrevem os traços de personalidade que são percebidos pelos 

consumidores. Não são descritos como um conjunto consistente de dimensões de 

personalidade que estão disponíveis para as diferentes marcas. Aaker (1997) com o 

seu trabalho foi pioneira na tentativa de eliminar essa diferença, ao introduzir as 

cinco dimensões da personalidade da marca. 

 

De acordo com Aaker (1996 b), a personalidade da marca pode influenciar o capital 

de marca de acordo com três modelos: o modelo da expressão individual, o modelo 

de relacionamento de base e o modelo de representação dos benefícios funcionais. 

No primeiro modelo, a personalidade da marca deve assemelhar-se à personalidade 

do indivíduo e nesse sentido, traduz a sua expressão individual. O modelo de 

relacionamento de base sugere que se a personalidade da marca é idêntica ao do 

consumidor, então existe um relacionamento de base entre este e a marca. O modelo 

de representação dos benefícios funcionais resulta dos benefícios que um consumidor 

retira ao consumir uma marca cuja personalidade coincide com a sua. 

 

Segundo Salomon e Rabolt (2004), a inferência acerca da personalidade da marca é 

uma parte importante do capital de marca, dado que refere até que ponto os 

consumidores possuem associações na memória fortes, favoráveis e únicas.  

 

Em termos de antecedentes, vários autores sugerem que a personalidade da marca 

seja criada por uma variedade de variáveis de Marketing (imagem do utilizador; 

publicidade, embalagem, Batra, Lehmann e Singh, 1993; Levy, 1959; Plummer, 

1985 a). Contudo, a extensão da influência, independente e interdependente, dessas 
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variáveis na personalidade da marca ainda não foi determinada. Com a utilização da 

escala da personalidade da marca de Aaker (1997), essas variáveis podem ser 

manipuladas sistematicamente e os seus impactos na personalidade da marca podem 

ser medidos. Em termos de consequências, a personalidade da marca aumenta a 

preferência dos consumidores e a sua utilização (Sirgy, 1982), evoca emoções nos 

consumidores (Biel, 1993) e aumenta os níveis de confiança e lealdade (Fournier, 

1998). 

 

Segundo Ouwersloot e Tudorica (2001), a personalidade da marca é dimensão chave 

do capital de marca. Refere-se ao lado emocional da imagem da marca e é criada por 

todas as experiências que um consumidor tem com a marca. Keller (1998, p.97) 

afirma que “a personalidade da marca reflecte o que as pessoas sentem acerca da 

marca, mais do que elas pensam que a marca faz”. A personalidade da marca pode 

também ser uma associação única utilizada pelos consumidores para diferenciar os 

produtos.  

 

Para Freling e Forbes (2005) é necessária pesquisa empírica que investigue os 

impactos da personalidade da marca a nível individual (notoriedade da marca e 

intenção de compra), e a nível de medidas de performance do produto (capital de 

marca e quota de mercado). A nível individual, a personalidade da marca influencia o 

processo perceptual dos consumidores na recolha de informação do produto. As 

necessidades dos consumidores, o valor percebido associado à marca e as variáveis 

de atitudes formam a base da personalidade da marca. Assim, pode ser vista, como 

uma peça no conhecimento da marca que condiciona as percepções sobre a mesma. 

Ao nível das medidas de performance, a personalidade da marca influencia o capital 

de marca, ao captar todo o aspecto simbólico do consumo da marca. 

 

As dimensões da personalidade da marca podem operar de formas distintas ou 

influenciar o comportamento dos consumidores de maneiras diferentes, contudo é 

uma variável importante para medir o capital de marca na mente dos consumidores. 

Essa importância resulta do facto de englobar as associações ligadas aos aspectos da 

imagem e ao consumo simbólico dos produtos. 
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2.3.3.4. Imagem da Loja 

 

A imagem da loja é uma variável que pode explicar o comportamento do capital de 

marca na mente dos consumidores nomeadamente para marcas de consumo social, 

dado o seu carácter holístico. Neste ponto é realizada uma revisão da literatura sobre 

o conceito de forma, no sentido de ver até que ponto pode e deve ser incorporado em 

modelos de medição do capital de marca.  

 

É de conhecimento geral que ao longo do tempo os consumidores formam imagens 

das lojas, dos produtos e das marcas que fazem parte do seu meio ambiente. Essas 

imagens são capazes de exercer um forte impacto no seu comportamento de consumo 

(Mazursky e Jacoby, 1986). 

 

O entendimento de como os consumidores adquirem informação sobre as suas 

experiências de consumo e a forma como essas informações se transformam em 

configurações cognitivas, com as quais são formadas as imagens das lojas, tem ainda 

de passar por muitas pesquisas conceptuais e empíricas. 

 

A construção da imagem da loja tem as suas fundações nas teorias sobre a imagem 

da marca. Quando um consumidor experimenta uma loja, ele associa atributos dessa 

loja na sua mente, criando uma imagem da loja. 

 

O interesse da imagem da loja surgiu do trabalho de Martineau, realizado em 1958, 

que a descreve como “a personalidade da loja”. Ele sugeriu que as lojas têm para os 

consumidores uma “personalidade” composta por atributos funcionais e psicológicos. 

 

Desde muito cedo, a definição condicionou o entendimento da sua construção, como 

na maioria dos constructos intangíveis ligados aos consumidores. Na maioria dos 

casos, a definição inclui o conhecimento total sobre a loja e todas as crenças que os 

consumidores possuem sobre a mesma.  
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Martineau (1958) considera a imagem da loja como a loja é definida na mente dos 

consumidores, em parte através das suas qualidades funcionais, noutra parte, através 

dos atributos psicológicos. Os atributos funcionais dizem respeito às propriedades 

físicas como a selecção da mercadoria, as variações no preço dos produtos e o layout 

da loja. Os atributos psicológicos referem-se a sentimentos de pertença, a 

sentimentos de amizade e ao gosto pessoal de cada consumidor. Ou, dito de outra 

forma, as qualidades funcionais fazem referência aos elementos da loja, tais como, a 

selecção das mercadorias, os preços, o armazenamento da loja, assim como, todas as 

outras características que possam ser comparadas com a concorrência. Os atributos 

psicológicos englobam o conjunto de emoções que são criadas na loja e no momento 

de compra da marca. 

 

Contudo, o autor reconhece que a investigação se deve focar no julgamento 

subjectivo da imagem, mais do que nas propriedades físicas e objectivas da loja. Para 

além disso, considera que as empresas com lojas projectam uma imagem que está 

próxima da imagem individual do consumidor alvo, e como consequência disso, os 

consumidores podem tornar-se leais à loja. Martineau (1958) especifica a imagem da 

loja como a base não lógica do comportamento de compra. Das definições citadas na 

literatura, sobre a imagem da loja, a maioria são baseadas nas percepções dos 

consumidores acerca das diversas características das lojas. 

 

Depois do trabalho de Martineau, outros autores dedicaram-se a desenvolver estudos 

nesta área. Assim, Kunkel e Berry (1968) definem a imagem da loja como a 

conceptualização total ou o reforço esperado que uma pessoa associa ao comprar 

numa determinada loja, integrando a teoria da aprendizagem. Keaveney e Hunt 

(1992) sugerem que a imagem da loja se desenvolve ao comparar a informação que 

existe sobre a categoria da loja na memória. Para além disso, a imagem da loja não é 

apenas uma função de uma imagem de uma loja particular, mas também de imagens 

e associações na memória que existam sobre as lojas. 

 

Segundo Amraoui (2003), a imagem da loja corresponde em primeiro lugar, à 

maneira como a loja é definida no espírito dos consumidores e, em segundo lugar, 
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através das suas qualidades funcionais. Isto é defendido, também por outros autores, 

como Blackwell, et. al., (1983) e Mazursky e Jacoby (1986), acrescentando-lhe a 

consideração do conjunto de atributos psicológicos. 

 

James et. al. (1976) definem a imagem da loja como o agregado de atitudes baseadas 

na avaliação dos atributos da loja que são considerados como os mais importantes 

para os consumidores. James et. al. (1976) e Lindquist (1974-1975) argumentam que 

a imagem da loja não é apenas a soma das várias percepções que os indivíduos têm 

dos atributos mas é uma função dos pesos da importância e das iterações ao longo 

desses atributos. Também Engel e Blackwell (1982) definem a imagem da loja como 

um tipo de atitude, medida através de várias dimensões que reflictam os atributos 

salientes da loja. Para Bloemer e Ruyter (1998), a imagem da loja é a percepção 

complexa que os consumidores têm sobre os diferentes atributos salientes da loja. 

Todas estas definições defendem o carácter multidimensional do constructo e 

discutem uma avaliação de atributos que resulta numa atitude. 

 

Doyle e Fenwick (1974-1975, p. 40) não concordam com esta perspectiva e 

consideram que “a imagem da loja, mais do que ser uma construção 

multidimensional, tem de ser vista como a avaliação dos consumidores de todos os 

aspectos salientes da loja, como são percebidos e ponderados individualmente”. 

Estes autores afirmam que o que é chamado de imagem da loja é muitas vezes a 

percepção dos consumidores dos atributos da loja. Também Marks (1976) defende 

que a imagem da loja é a “fotografia total da loja”, mais do que a soma das partes, 

pois as partes interagem umas com as outras na mente dos consumidores. Isto pode 

ser aproximado a uma perspectiva holística da imagem da loja. 

 

Hirschman (1981, p. 19) oferece uma definição que foca o processo do 

desenvolvimento e formação da imagem, em que define a imagem da loja como “um 

fenómeno subjectivo que resulta da aquisição de conhecimento acerca da loja, de 

acordo como é percebida, face às outras lojas e de acordo com o instrumento 

cognitivo único de cada consumidor”. 
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A definição formal da imagem da loja é a cognição e a emoção individual que é 

inferida das percepções da memória, ligadas a uma loja particular e que representa o 

que a loja significa para o indivíduo (Mazursky e Jacoby, 1986; Baker et. al., 1994). 

Para Mazursky e Jacoby (1986, p. 147) a imagem da loja é “o conjunto de 

conhecimento e/ou afectos que são inferidos quer sob a forma de um conjunto de 

percepções e/ou inputs existentes na memória sobre o fenómeno (imagem da loja) e 

que representam o que esse fenómeno significa para o indivíduo”. 

 

São vários os autores que defendem que a imagem da loja define um conjunto de 

representações espontâneas, de origem cognitiva e afectiva, que os consumidores 

realizam acerca de um determinado local de venda (Mazursky e Jacoby, 1986; 

Blackwell, Ángel e Kollat, 1983). Esta definição acaba por enfatizar os aspectos mais 

relevantes na imagem da loja, isto é, o aspecto cognitivo e a formação da imagem. 

 

Segundo Morschett et. al. (2005), até aos dias de hoje, não existe uma definição para 

a imagem da loja comummente aceite. Contudo, concluem que a pesquisa passada da 

imagem da loja foi basicamente uma pesquisa da percepção dos seus atributos numa 

compreensão moderna desta construção e, que se negligenciou factores mais 

holísticos e emocionais da imagem. Estes autores fizeram uma selecção dos vários 

estudos sobre a imagem da loja e as suas componentes, que aparecem no quadro 

seguinte. 

 
Quadro 7 - Estudos sobre a Imagem da Loja e as Componentes dessa Imagem 

 
Autores Componentes da imagem da loja 

Martineau (1958) A imagem da loja exprime-se e percebe-se através de uma 
arquitectura global e a sua disposição, moderna ou não, 
símbolos e cores utilizadas, publicidade coerente com o 
posicionamento da loja, pessoal de venda (competência, 
disponibilidade, amabilidade), merchandising. 

Kunkel e Berry (1968) Preço da mercadoria, qualidade da mercadoria, sortido da 
mercadoria, moda da mercadoria, pessoal de venda, 
localização, outras comodidades, serviços, promoção de 
vendas, publicidade, atmosfera do ponto de venda, tratamento 
das reclamações. 

Lindquist (1974-1975) Merchandising, serviço, clientela, facilidades físicas, 
conveniência, promoção, atmosfera da loja, factores 
institucionais, satisfação pós-compra. 
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Autores Componentes da imagem da loja 

Doyle e Fenwick (1974) Qualidade, preço e variedade. 
Schiffman, Dash, Dillon 
(1977) 

Comodidade da localização da loja, o melhor preço, as 
garantias, a competência do pessoal, a escolha. 

Hansen, Deutscher (1977) Nível de qualidade, boa relação qualidade-preço, largura do 
sortido, notoriedade das marcas, política de preço, nome das 
marcas, amabilidade do pessoal, nome do pessoal, a solicitude 
do pessoal, o serviço de oferta, a disponibilidade dos produtos, 
a apreciação da loja pelos amigos. 

Pessemier (1980) Comodidade da localização, boa relação qualidade-preço, 
politica de preço conveniente, compras agradáveis, qualidade, 
competência do pessoal, selecção dos produtos, modernidade. 

Mazursky e Jacoby (1986) Qualidade do merchandising, preços, sortido, conveniência da 
localização, serviço de vendas, serviço geral. 

Zimmer e Golden (1988) Qualidade da mercadoria, o preço, selecção do sortido, 
serviço, condições físicas da loja, localização, publicidade e 
promoção, envolvente global das compras. 

Jallais, Orsini, Fady (1994) Amabilidade e cortesia do pessoal, proximidade do domicílio, 
promoções, sortido, honestidade, serviço ao cliente, bons 
acessos e estacionamento, lugar agradável e prático, preço 
baixo, propriedade, animação, horas de abertura, rapidez de 
compra, agrupamento de compras, qualidade dos produtos. 

Birtwistle et. al. (1999) Qualidade do merchandising, preço, estilo e moda do 
merchandising, selecção do merchandising, procedimentos da 
empresa, reputação, staff profissional e amigável, layout 
interno e design. 

Collins-Dodd, Lindley 
(2003) 

Escolha, qualidade dos produtos, preços baixos, relação 
qualidade-preço, atmosfera agradável, atitude global. 

Ailawadi, Keller (2004) Estudo da imagem do distribuidor: 
Localização e acessibilidade, atmosfera da loja, política de 
preço e promoção, largura e profundidade do sortido, sortido 
de marcas. 

ADAPTADO: Morschett, Dirk, Bernhard Swoboda e Thomas Foschht (2005), “Perception of store 
attributes and overall attitude towards grocery retailers: the role of shopping motives”, International 
Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 15, Nº 4, pp. 423-447. 
 

No artigo de Hartman e Spiro (2005), as autoras realçam a conceptualização prévia 

da imagem da loja ao introduzir um novo conceito referido como o capital da loja e 

definido como o efeito diferencial que o conhecimento da loja tem na resposta do 

consumidor às actividades de Marketing da loja, conceito colado ao conceito de 

Keller (1993) para o capital de marca. A principal motivação para o estudo é 

investigar a função da imagem da loja como previsor do comportamento do 

consumidor e da performance da loja. 
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A imagem da loja é também, frequentemente definida como o conjunto de atitudes 

do consumidor baseadas na avaliação de dimensões salientes das lojas e a sua 

medição implica a identificação dessas dimensões. 

 

Para Amraoui e Morales (2006), a imagem da loja engloba diferentes elementos que 

compõem o contexto da avaliação por parte dos consumidores. Desta forma, se a 

imagem da loja engloba um contexto de avaliação relacionada com a loja, esta 

variável pode estar engloba nas atitudes. As dimensões principais do conceito 

multidimensional da imagem da loja são a dimensão social, a dimensão da atmosfera 

e a dimensão da oferta. A dimensão social abarca as características do pessoal da 

loja, assim como, as características dos indivíduos que frequentam a loja e, em 

resultado disso, podem influenciar a percepção do consumidor. A dimensão da 

atmosfera inclui o conjunto de elementos tangíveis, tais como, a apresentação do 

mobiliário, os materiais utilizados no equipamento da loja e elementos intangíveis 

como, o cheiro, a música e a iluminação. A dimensão da oferta compreende o 

conjunto de elementos que caracterizam a oferta de produtos na loja. 

 

Para Porter e Clacomb (1997), as imagens associadas a uma marca influenciam a 

imagem da loja, o que por sua vez influencia o processo de decisão e comportamento 

do consumidor. Os resultados do estudo destes autores indicam que a imagem da loja 

é uma construção multidimensional composta por três dimensões: moda, serviço e 

atmosfera. Por outro lado, a imagem da marca é uma combinação das percepções 

subjectivas do consumidor acerca da marca e do meio que envolve a marca, isto é, a 

loja onde esta é vendida. A imagem da marca e a imagem da loja estão ligadas uma à 

outra e ambas influenciam o capital de marca.  

 

Assim, a imagem da loja e a imagem da marca são dois constructos que estão 

interrelacionados. O nome da marca comunica um grande conjunto de informação, 

que se traduz na imagem da marca. Resultados empíricos de vários estudos chegam à 

conclusão que a imagem da loja pode ser melhorada ao ser ligada a marcas com 

associações favoráveis e fortes (Jacoby e Mazursky, 1984). Isto sugere que a imagem 

da marca tem um papel importante no desenvolvimento da percepção dos 
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consumidores sobre a imagem da loja (Zimmer e Golden, 1988). Indica também, que 

a imagem da marca como um constructo, é mais estável que a imagem da loja através 

de várias situações, que podem ser atribuídas ao facto de que as acções de Marketing 

criarem especificamente uma posição para a imagem da marca, utilizando um 

conjunto limitado de dimensões congruentes. Assim, a imagem da loja acaba por ser 

um constructo mais complexo e menos estável que a imagem da marca. 

 

Também Doods et. al. (1991) defendem que a imagem da loja influencia a percepção 

da qualidade percebida da marca. Por outro lado, existem autores, tais como, 

Mazursky e Jacoby (1986) e Osman (1993), que defendem que a imagem da loja está 

relacionada com a lealdade da loja, logo com a lealdade do produto vendido nela. 

 

Pode-se concluir que é geralmente bem aceite que o conhecimento adquirido ao 

longo do tempo pelos consumidores, através de pensamentos e sentimentos 

associados com as lojas, resulta na imagem da loja. A imagem da loja é, assim, a 

impressão total da loja, percebida pelo consumidor. Está relacionada com a imagem 

da loja e trata-se de um constructo com alguma dificuldade de medição. Um modelo 

de medição do capital de marca deve ter em atenção a percepção da imagem da loja 

sobre os indivíduos. Contudo, pode ser difícil separar essa percepção do resto das 

associações que fazem parte da memória do consumidor e que explicam o capital de 

marca, dado a sua forte inter-relação. 

 

A concepção dominante, na literatura académica, descreve a imagem da loja como 

uma impressão total, representada no conjunto de atributos percebidos, associados 

com a loja, que são independentes e interdependentes na memória do consumidor, 

apreendida pela exposição aos estímulos correntes e anteriores. Pode-se então 

concluir que a imagem da loja é um conceito complexo, que se torna difícil de expor 

e gerir, dado que é criado por uma combinação de factores com características 

tangíveis e intangíveis. Para além disso, pode estar contido na imagem da marca, nas 

atitudes ou na personalidade da marca. Contudo, não se pode esquecer que para 

determinadas marcas, a imagem da loja como fazendo parte das associações que o 
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consumidor guarda na memória, pode ser importante na explicação do capital de 

marca. 

 

2.4. Constructos Comportamentais do Capital de Marca 

 

Como foi dito anteriormente, considera-se uma divisão conceptual nas dimensões da 

medição do capital de marca. Assim, dividem-se as dimensões perceptuais que são 

explicativas do capital de marca, das dimensões comportamentais, que resultam em 

comportamento do consumidor. Quanto às dimensões comportamentais, resultantes 

do capital de marca, consideram-se os constructos lealdade à marca e o preço prémio 

que são analisados de seguida.  

 

Estes dois constructos são dos constructos comportamentais que têm relevância 

directa na gestão das marcas. Muitas das estratégias de gestão visam desenvolver 

comportamentos leais por parte dos consumidores das marcas. Por outro lado, todo o 

investimento que nelas é realizado dá origem a um preço mais elevado e que os 

consumidores estão dispostos a pagar, pois consideram “justo”, face ao que a marca 

lhes oferece. 

 

2.4.1. Lealdade à Marca 

 

Uma das questões de maior interesse na pesquisa de Marketing actualmente, é o 

desenvolvimento das variáveis de output ligadas ao capital de marca.  

 

A lealdade é um conceito importante em qualquer estratégia de Marketing sendo pois 

importante para todo o tipo de empresas. Contudo, deve-se ter a noção que é um 

constructo bastante sofisticado e que permanece ainda por explicar na sua totalidade.  

 

São numerosos os autores que consideram que o resultado mais desejável das 

actividades que se possam desenvolver ao nível do Marketing, é um consumidor leal 

(Chaudhuri, 1999; Mittal e Lassar, 1998; Strauss e Friege, 1999). As consequências 

mais habituais da lealdade são uma menor sensibilidade a aumentos de preços, uma 
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maior eficácia na aplicação dos instrumentos de Marketing e melhores resultados 

empresariais. 

 

Blackston (1995) vê os consumidores leais como o melhor activo que a empresa 

pode ter. Os consumidores leais estão dispostos a pagar maior valor pela marca, 

menos dispostos a trocar a marca se os preços aumentarem e menos dispostos a 

abandonar a marca quando a concorrência utiliza preços de promoção. 

 

Rundle-Thiele e Bennett (2001) defendem que um consumidor leal representa uma 

vantagem na medida que reduz o custo das acções de Marketing. O custo de se obter 

um novo consumidor é mais elevado do que o custo de manter um consumidor 

actual. Um consumidor leal representa uma barreira à entrada, serve como base do 

preço prémio e como uma protecção contra os preços da concorrência. Por outro 

lado, um capital de marca forte e positivo, na mente do consumidor, tem um papel 

significativo na criação da lealdade à marca.  

 

A definição mais completa do conceito de lealdade é a dada por Jacoby e Chestnut 

(1978) que sustentam que a lealdade à marca traduz a repetição não aleatória de um 

comportamento de compra, da mesma marca ou do mesmo conjunto de marcas, da 

parte de um indivíduo com capacidade de decisão. Esse comportamento deriva de um 

processo psicológico de avaliação, que resulta numa decisão. Estes autores 

exploraram o significado psicológico da lealdade num esforço de distinção das 

definições comportamentais exclusivas, isto é, a lealdade entendida como compras 

repetidas, ao longo do tempo. 

 

Anteriormente, Jacoby e Keyner (1973), já se tinham debruçado sobre a problemática 

da definição conceptual da lealdade à marca. No estudo realizado nessa altura, 

propõem uma definição conceptual que se baseia em seis condições necessárias e 

suficientes, em que, a lealdade à marca se traduz “numa resposta comportamental, 

sistemática, expressa ao longo do tempo, por alguma unidade de tomada de decisão, 

com respeito a uma ou mais alternativas de marcas, dentro de um conjunto 

concorrencial, como função de um processo psicológico” (p. 2). 
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O princípio subjacente à definição de lealdade de Jacoby e Chestnut (1978) é a 

covariância entre a lealdade atitudinal e a comportamental. Vários estudos defendem 

esta posição, isto é, que a lealdade comporta a componente atitudinal e 

comportamental. Os autores defendem que é necessário mais estudos para ter acesso 

às crenças, afectos e intenções dos consumidores, ou seja, é necessário analisar a 

estrutura tradicional das atitudes dos consumidores, pois este aspecto é fundamental 

para a explicação dos comportamentos leais. 

 

Existem divergências na literatura sobre o conceito de lealdade à marca. Essa 

divergência consiste basicamente em duas abordagens distintas para o analisar. Uma 

é a abordagem estocástica, em que a lealdade é considerada comportamental. A outra 

abordagem trata a lealdade como uma atitude (Odin et. al. 2001). A primeira está 

preocupada com o comportamento de compra consistente de uma marca ao longo do 

tempo – abordagem comportamental e, a segunda, liga-se a atitudes favoráveis 

perante a marca – abordagem perceptual.  

 

Assim, considerando a lealdade à marca como uma resposta comportamental 

realizada ao longo do tempo, respeitante a uma ou várias alternativas de marcas, 

dentro de um conjunto de marcas, a lealdade pode ser vista como uma função de 

tomada de decisão psicológica, de um processo de avaliação realizado ao longo do 

tempo. Contudo, segundo Fournier e Yao, (1997) diferenças que digam respeito ao 

conceito básico de lealdade, não têm sido explicitamente articuladas. Mas a 

conjunção dos dois tipos de abordagem ao conceito parece a mais adequada. 

 

Assael (1992) define a lealdade como uma atitude favorável perante a marca que vai 

levar a compras consistentes da marca ao longo do tempo. McGoldrick e Andre 

(1997) afirmam que o termo “leal” quando utilizado de forma isolada comporta 

várias noções, nomeadamente, as noções de afecto, fidelidade e comprometimento. 

Um indivíduo leal a uma marca tem uma atitude positiva perante a marca, compra a 

marca de forma preferencial e mantém uma aliança contínua com a marca ao logo do 

tempo. 
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Baldinger e Rubinson (1996) sugerem que a utilização da definição de lealdade deve 

incluir ambas as componentes da lealdade: a atitudinal e a comportamental. 

Chaudhuri e Holbrook (2001) propõem um modelo explicativo da lealdade do 

consumidor que sugere que as compras repetidas tendem a aumentar quotas de 

mercado, enquanto a lealdade atitudinal tende a dar capacidade às empresas de 

praticarem preços mais elevados. De forma similar, Morgan (2000) sugere que o 

termo leal deve ser interpretado de diferentes formas, que vão desde uma lealdade 

afectiva, a uma lealdade comportamental. 

 

Uma “verdadeira” lealdade à marca implica um comprometimento a uma marca 

específica e vai para além de um comportamento repetitivo. A ligação psicológica ou 

o comprometimento que o consumidor tem com uma marca específica deve ser 

examinado de forma a providenciar uma melhor compreensão da lealdade da marca. 

 

Oliver (1999, p. 34) define a lealdade como “um comprometimento profundo para 

recomprar um produto preferido, consistentemente no futuro, causando compras 

repetidas da mesma marca, apesar de influências situacionais ou de esforços de 

marketing que potenciem comportamentos de troca”. Sugere que a lealdade é um 

comportamento aprendido, consistente com a teoria desenvolvida por Bagozzi (1978) 

acerca das componentes da atitude. De forma geral, os consumidores formam 

crenças, formulam ligações e decidem se querem comprar um produto.  

 

Para além disso, Oliver (1997) sugere que o consumidor é leal em função da 

percepção da superioridade da marca, da atitude pessoal, do orçamento social e da 

sinergia de todos esses efeitos. Considera que medir a lealdade de um consumidor, 

não deve apenas considerar as compras repetidas, porque apenas isso não é capaz de 

capturar a riqueza total do constructo.  

 

Segundo o autor, existem vários tipos de lealdade. A lealdade cognitiva foca-se nos 

aspectos da performance da marca, a lealdade conativa (cognitiva mais afectiva) é 

experimentada quando o consumidor se foca em querer recomprar a marca, a 
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lealdade afectiva é direccionada para gostar da marca, e a lealdade da acção é o 

comprometimento com a acção de compra. 

 

Para Back (2005), a lealdade à marca representa a combinação de atitudes favoráveis 

e consistentes com compras repetidas de uma marca ao longo do tempo, isto vai ao 

encontro de autores como Asseal (1987), Day (1969), Dick e Basu (1994), Jacoby e 

Chestnut (1978), considerando a componente atitudinal e comportamental do 

conceito de lealdade.  

 

Bloemer e Kasper (1995) estabelecem dois níveis opostos de lealdade. Por um lado, a 

lealdade verdadeira que existe numa atitude de compromisso com a marca e, por 

outro, a lealdade espúria na qual não existe a dita atitude e trata-se apenas de um 

comportamento de recompra. Ambos os autores situam a origem da lealdade da 

marca a um processo racional de eleição entre marcas, impondo a esse processo uma 

série de condições para poder ser considerado correcto. Essas condições são a 

necessidade de que o processo de avaliação seja consciente e que o indivíduo tenha 

capacidade de realizá-lo. 

 

Zeithaml, et. al. (1996) defendem que lealdade pode ser manifestada de formas 

diversas, isto é, expressando uma preferência por uma marca sobre outras ou 

continuando a comprar à mesma marca ou aumentar as suas compras no futuro. Para 

estes autores, o consumidor leal tende a construir um relacionamento forte com a 

marca e comporta-se de forma diferente que um consumidor não leal. 

 

Diferentes dimensões da lealdade da marca têm sido apresentadas e discutidas na 

literatura. Mais recentemente, Liebermann (1999) distinguiu três tipos de lealdade: 

(1) lealdade orientada para a imagem, representando o facto de que o consumidor 

prefere a marca da empresa a uma alternativa da concorrência; (2) lealdade orientada 

pelo Marketing, que define a tendência do consumidor para recomendar a marca aos 

familiares e amigos; (3) lealdade orientada pelas vendas, representando as somas 

gastas pelo consumidor na marca. O autor defende que este é um processo de 

múltiplas etapas. O processo evolui gradualmente e é natural que a lealdade orientada 
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pela imagem preceda a lealdade orientada pelo Marketing, que por sua vez, precede a 

orientada pelas vendas.  

 

Segundo Quester e Lim (2003), um alto envolvimento com a marca tem sido 

sugerido como uma pré-condição da lealdade. Estes autores tentam analisar até que 

ponto, o envolvimento do consumidor com a marca, afecta a lealdade. Para isso, eles 

consideram três tipos de componentes da lealdade: a cognitiva, a afectiva e a 

comportamental. Alguns autores têm argumentado que a definição cognitiva da 

lealdade representa comprometimento e, como tal, envolvimento com a marca. O 

envolvimento com a marca inclui um comprometimento do consumidor, no que diz 

respeito a pensamentos, sentimentos e comportamentos face a uma dada categoria de 

produto. Segundo estes autores, a lealdade à marca desenvolve-se quando a marca 

encaixa com a personalidade e a imagem pessoal do consumidor ou quando a marca 

oferece garantias ou benefícios únicos ao consumidor. 

 

Aaker (1991) considera que a lealdade à marca é um elemento base do capital de 

marca. Defende que a lealdade da marca é “o coração do capital de marca” (p.39). 

Para este autor, a lealdade da marca é um indicador que mede a ligação do 

consumidor com a marca. Para além disso, segundo ele, existem vários níveis de 

lealdade. Cada nível representa diferentes níveis de desafios para a gestão estratégica 

de Marketing e diferentes tipos de activos a explorar. Estes níveis estão estilizados, 

contudo nem sempre aparecem na sua forma pura, o que pode tornar a sua 

conceptualização difícil. Deve-se ter em conta que estes diferentes níveis acarretam 

diferentes formas de lealdade, com diferentes impactos no capital de marca. 

 

A lealdade pode ser criada por diversos factores, em que também se deve contar a 

experiência da utilização. Contudo, a lealdade é influenciada em parte por outras 

dimensões do capital de marca, como sejam a notoriedade, as associações e a 

qualidade percebida. Em alguns casos a lealdade pode aumentar através da qualidade 

percebida da marca ou das associações dos atributos. Contudo, pode também não ser 

explicada por esses três factores. Algumas vezes ocorre quase independente deles, 

outras vezes a natureza dessa ligação é nuclear. É muitas vezes possível gostar e ser 
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leal a alguma marca com uma qualidade percebida baixa ou não gostar de algo com 

uma qualidade percebida alta.  

 

Assim, segundo Aaker (1991), a lealdade da marca é uma base importante para o 

“valor”, e que é suficientemente diferente das outras dimensões. O autor engloba o 

constructo da lealdade à marca nos constructos explicativos do capital de marca. Para 

Louro (2000), a lealdade à marca é de relevância suficientemente grande para ser 

usada como variável critério, isto é, pode ser usada como fundamento de avaliação 

para o capital de marca e, ainda, para outras medidas possíveis, tais como o preço 

prémio. Num estudo realizado por Taylor et. al. (2004), sobre a importância do 

capital de marca na lealdade dos consumidores de equipamento industrial, os autores 

concluíram que o capital de marca estava significativamente relacionado com a 

lealdade comportamental e a lealdade atitudinal. 

 

Nesta investigação, a lealdade da marca é considerada como uma dimensão 

comportamental, no sentido de que é o resultado do capital de marca formado pelas 

percepções dos consumidores. É nesse sentido que este trabalho analisa e utiliza a 

dimensão da lealdade à marca. Assim, um resultado possível da formação do capital 

de marca na mente dos consumidores, é um comportamento leal. 

 

2.4.2. Preço Prémio 

 

A literatura sobre o preço prémio está dividida entre a pesquisa económica e a 

pesquisa do capital de marca com base no consumidor. A pesquisa económica parte 

de três fontes subjacentes ao preço prémio, nomeadamente a capacidade, a motivação 

e a oportunidade que os consumidores têm de processar de forma útil a informação 

que têm sobre o produto ou sobre a marca. Sob o ponto de vista da empresa, o preço 

prémio de uma marca é o resultado da existência do capital de marca. Sob o ponto de 

vista do consumidor, o preço prémio é o resultado de uma avaliação perceptual 

positiva, que leva a que o indivíduo não se importe de pagar um maior valor pela 

marca. E é este o sentido o preço prémio neste trabalho. 
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Na literatura económica, o preço prémio é entendido como preços altos que levam a 

lucros acima da média. Pode ser pensado como o excesso de preço a pagar, acima do 

preço “justo” que é dado pelo verdadeiro valor do produto. Este “excesso de preço” 

tem sido, tipicamente visto, como a quantidade a pagar acima dos custos económicos 

de produção. 

 

De notar que o conceito de preço prémio é distinto do conceito de prémio de preços 

que consiste em preços abaixo da média, durante um período específico de 

transacção, denominado de promoções.  

 

Os preços prémio são diferentes consoante o tipo de produto em causa, isto é, se são 

produtos de pesquisa ou produtos de experiência. Os primeiros são produtos cuja 

qualidade pode ser determinada antes da compra. Os segundos são produtos cuja 

qualidade só pode ser determinada com a sua utilização. Para além disso, é 

necessário ter em conta que os consumidores podem estar dispostos a pagar um preço 

prémio que lhe assegure a qualidade do produto. Um consumidor que exija uma alta 

qualidade vai valorizar mais o produto, do que um consumidor que não tenha os 

mesmos padrões de exigência. Desta forma, os consumidores mais preocupados com 

a qualidade podem estar dispostos a pagar um preço mais elevado para assegurar essa 

qualidade. 

 

O conceito do preço prémio considera não só que o consumidor está disposto a pagar 

um preço acima da média, como esses preços altos providenciam lucros económicos 

para a empresa. São os lucros económicos, a característica que definem o preço 

prémio. A assimetria na informação tem sido a explicação económica tradicional do 

preço prémio, que enfatiza a ignorância do consumidor. 

 

Sob a literatura do capital de marca, o preço prémio tem sido estudado por vários 

autores, dos quais se destacam, Holbrook (1992), Kamakura e Russell (1993), Park e 

Srinivasan (1994), Netemeyer et. al. (2004). 
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A literatura sobre o comportamento do consumidor no binómio preço-qualidade é 

similar, apesar dos conceitos serem distintos, do preço prémio. Uma revisão à 

literatura do comportamento do consumidor mostra várias conclusões que ligam a 

percepção da qualidade ao preço, sendo uma das mais significativas a conclusão do 

estudo de Rao e Monroe (1989). O preço parece ser uma das várias pistas que os 

consumidores usam na avaliação das suas escolhas, dependendo da informação que 

tenham em memória. A maioria da pesquisa sobre o comportamento do consumidor 

sobre a percepção do preço, assume implicitamente que o consumidor é 

relativamente passivo. 

 

Para Rao e Monroe (1996), a diferença entre o preço alto e o preço em concorrência 

perfeita para uma determinada qualidade do produto, é definido como o preço prémio 

praticado pelas empresas e que providencia um incentivo monetário para realizar 

uma oferta com maior qualidade. 

 

Ao nível do Marketing pode-se considerar que a disponibilidade de um consumidor 

pagar um preço prémio é definida pela quantidade que ele está disposto a pagar pela 

sua marca preferida, quando comparada com um produto semelhante, sem marca.  

 

Para Aaker (1996 a), o preço prémio é um forte indicador da lealdade à marca e um 

indicador sumário de medida do capital de marca. Para Louro (2000), o preço prémio 

é um critério básico de lealdade à marca, ao indicar o quanto o comprador está 

disposto a pagar pela marca, em comparação com outra marca, que tenha uma oferta 

similar. 

 

Segundo Ailawadi et. al. (2002), os consumidores valorizam mais as marcas com alto 

capital do que as marcas com baixo capital. Como resultado disso, muito deles estão 

dispostos a pagar um preço prémio pela marca com mais altos níveis de capital. 

Também Chandon et. al. (2000), utilizam como indicador o preço prémio para fazer 

distinção entre marcas com grande capital de marca e as de baixo capital. 
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Existem pelo menos duas razões para que os consumidores paguem um preço prémio 

por uma marca. Por um lado, os consumidores percebem a marca com uma qualidade 

superior, mesmo que a qualidade objectiva permaneça igual. Por outro lado, os 

consumidores pagam um preço prémio por uma marca que eles percebam que tem 

qualidade (Sethuraman, 2003). 

 

Recentemente, Sethuraman e Cole (1999) e Sethuraman (2000) investigam os 

factores que influenciam os consumidores a pagar mais por um produto com marca 

do que por um produto sem marca. Esses estudos mostram que o preço prémio dos 

produtos com marca, dependem das características demográficas dos consumidores 

(educação e rendimento) e do diferencial percebido na qualidade desses dois tipos de 

produtos (Apelbaum et. al. 2003). Os consumidores conscienciosos escolhem com 

base na informação dada pelos preços para fazerem avaliações da qualidade, e isto, 

no sentido de tornar o processo cognitivo mais eficiente (Rao e Monroe, 1989; Rao e 

Bergen, 1992; Rao e Sieben, 1992). 

 

Existem várias teorias do consumidor que estabelecem relações entre o preço prémio 

a pagar por uma marca e as outras dimensões do capital de marca. Isto é, uma forte 

notoriedade, imagem da marca e qualidade percebida acabam por ser congruentes 

com a disponibilidade de um consumidor pagar um preço prémio pela marca. Para 

além disso, as teorias sobre o preço e as teorias sobre a escolha também sugerem esse 

tipo de relações.  

 

Segundo Seetharaman et. al. (2001), a qualidade percebida é algo que tem a ver com 

o preço prémio. Para os autores, o preço prémio pode ser trocado pela qualidade dos 

produtos. Isto é, os consumidores estão dispostos a pagar o preço prémio de um 

produto desde que lhe percebam uma alta qualidade.  

 

Estes autores defendem ainda que existem três métodos para obter o preço prémio de 

um produto com marca, que são o método dos custos, o método do mercado e o 

método do rendimento. O primeiro estuda apenas o valor corrente dos custos 

históricos com a criação da marca. O segundo método analisa as transacções 
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efectuadas pela marca, considerando contudo que a informação para esta análise 

pode ser difícil de obter. Na abordagem pelo rendimento, são usados dois métodos 

para calcular o valor do preço prémio, que é o modelo dos cash-flows descontados e 

o método dos ganhos excedentários. O retorno que pertence a outras categorias de 

activos é subtraído aos cash-flows líquidos. Qualquer ganho no balanço é 

considerado como próprio retorno da marca. Na abordagem pelo rendimento, o valor 

do preço prémio é obtido pelos retornos do valor presente que pertencem à marca. 

 

Para concluir, os aspectos únicos da marca podem afectar a disposição para pagar um 

preço maior pela marca. Essa disposição tem um carácter comportamental de grande 

interesse para as empresas. E os aspectos únicos da marca estão sintetizados num 

indicador: o capital de marca na mente dos consumidores. 

 

2.5. Conclusão 

 

Assim, modelos de mensuração do capital de marca sob a perspectiva do consumidor 

necessitam de constructos explicativos na sua medição. Dos consctructos 

explicativos analisados na literatura académica realçam-se a notoriedade da marca, a 

qualidade percebida, a personalidade da marca e as atitudes perante a marca por parte 

dos consumidores como constructos capazes de medir as associações que os 

consumidores ligam às marcas, o constructo do capital de marca, analisado no 

capítulo I, e os constructos da lealdade à marca e da disposição em pagar um preço 

prémio por um produto com marca. 

 

Estes constructos podem aparecer no modelo de forma separada quando se considera 

que eles possuem naturezas distintas, isto é, quando se assume que existem 

constructos que são antecedentes e ajudam na criação da percepção do capital de 

marca na mente dos consumidores, e constructos que são consequência do capital de 

marca e traduzem comportamentos. No primeiro caso temos, a notoriedade da marca, 

a qualidade percebida, a personalidade da marca e a atitude perante a marca. No 

segundo caso, temos a lealdade à marca e o proço prémio. Ou pode-se contruir um 

modelo de mensuração do capital de marca considerando que não existe necessidade 



 136

de separação dos constructos consoante a sua natureza, pois todos eles são 

explicativos e ajudam na formação do capital de marca. 

 

No capítulo seguinte são propostos três novos modelos teóricos de mensuração do 

capital de marca na perspectiva do consumidor, levantando-se as hipóteses de 

investigação, considerando-se pressupostos de base, analisando-se a forma como são 

medidos os constructos e a opção pelas escalas de medição. 
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Capítulo III - Modelos de Mensuração do Capital de Marca 

com base no Consumidor 

 

3.1. Introdução 

 

O objectivo principal deste estudo é construir um modelo de mensuração do capital 

de marca com base no consumidor. O modelo proposto interpreta as situações em 

que o conceito de associações à marca é importante na determinação do respectivo 

capital. Inclui-se no conceito de associações, a influência da própria loja da marca, 

local físico, conhecido e visitado pelos consumidores. Como se viu no capítulo 

anterior, o conceito de associações à marca é um conceito complexo e, como tal, 

pode ser decomposto em vários tipos distintos de dimensões, mostrando a literatura 

alguma diversidade e diferentes perspectivas. 

 

Como determinantes adicionais do capital de marca, são considerados os factores 

clássicos da literatura, notoriedade e qualidade percebida. Estes três grandes 

elementos, de natureza perceptual, influenciam o capital de marca, podendo ser 

complementares ou concorrentes na determinação do capital de marca, um aspecto 

que é objecto desta investigação. Por sua vez, o capital de marca determina os 

comportamentos dos consumidores, traduzidos na lealdade e na disposição em pagar 

um preço-prémio.  

 

O modelo tem três momentos lógicos de análise: os antecedentes do capital de 

marca, o próprio capital de marca que se pretende medir e os consequentes que são 

aqui considerados como o resultado final, com interesse à gestão das empresas e das 

marcas.  

 

As variáveis antecedentes e consequentes do capital de marca encontram-se 

analisados no capítulo II, enquanto o conceito do capital de marca e toda a 

problemática que lhe é inerente, se encontra estudado no primeiro capítulo. 
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A problemática do modelo centra-se numa primeira hipótese de saber quais são as 

verdadeiras percepções do consumidor que acabam por se traduzir num determinado 

capital de marca. Considerando ainda que um consumidor reage a uma marca a que 

se reconhece um capital, então coloca-se uma segunda hipótese em que se pretende 

saber se esse comportamento acarreta uma maior lealdade e a possibilidade das 

empresas praticarem um preço prémio. 

 

Este capítulo apresenta a estrutura lógica do modelo, bem como as razões da escolha 

das variáveis explicativas (constructos), o conjunto das hipóteses daí derivadas, a 

proposta com base na literatura sobre as escalas de medida dos constructos e a razão 

da escolha de cada uma delas para ser aplicada na recolha dos dados. 

 

3.2. Modelos Estruturais: Estrutura Lógica 

 

Por referência ao capital de marca, o estudo propõe antecedentes e consequentes. Por 

um lado, identificam-se as dimensões – perceptuais - que determinam o capital de 

marca na mente dos consumidores e, por outro, consideram-se as dimensões – 

comportamentais - que são reflexo do capital atribuído à marca. 

 

Figura 20 – Componentes do Modelo Explicativo do Capital de Marca 

 

             

O capital de marca é um conceito perceptual, multidimensional e não directamente 

observado. A consideração da sua multidimensionalidade é defendida por inúmeros 

autores, como foi dito anteriormente. As dimensões (variáveis latentes, constructos) 

aqui consideradas para a sua explicação, são a notoriedade da marca, a qualidade 

percebida e a personalidade da marca. As duas primeiras, de uma forma geral, 

aparecem na maioria dos trabalhos realizados sobre esta problemática.  

 

Percepções Capital de Marca Comportamento 
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A notoriedade da marca é uma construção perceptual que se refere à força da marca 

na mente do consumidor. Considerar que a marca está presente na mente do 

consumidor absorve a componente da recordação e do reconhecimento da marca, isto 

é, o consumidor tem que ser capaz de recordar a marca sem auxílio ou reconhece-la 

após assistência.  

 

Uma marca que não é conhecida pelo consumidor, não tem significado para esse 

indivíduo. Este constructo pode então ser visto como um ponto de partida para que o 

consumidor possa construir uma avaliação perceptual sobre uma marca. Sendo o 

ponto de partida da avaliação perceptual, pode-se colocar a questão de saber se ele 

deve ou não estar ao mesmo nível dos outros constructos que formam o conjunto 

perceptivo do consumidor acerca do capital de uma marca. Isto é, se a recordação e o 

reconhecimento da marca é o que permite ao consumidor fazer posteriormente toda 

uma avaliação perceptual, então ele deve estar a um nível anterior ao dos constructos 

perceptuais explicativos do capital de marca. Desta forma, pode colocar-se a hipótese 

do constructo da notoriedade não dever fazer parte do mesmo bloco de informação 

dos outros constructos perceptuais, nos modelos de medição do capital de marca. 

 

A qualidade percebida é também uma construção perceptual que se refere ao 

julgamento que o consumidor faz da excelência ou superioridade do produto. De 

sublinhar que se trata de uma percepção e não de um valor determinado por qualquer 

processo tecnológico objectivo – exige pois a interpretação e a avaliação do 

consumidor. É certo que frequentemente se baseia em características tangíveis do 

produto (com marca) mas não deixa de ser uma avaliação subjectiva e individual, dos 

atributos e dos benefícios que o consumidor percebe na marca.  

 

A dimensão perceptual da personalidade da marca complementa os dois factores 

expostos acima, na construção do capital de marca. A personalidade da marca pode 

tornar-se relativamente mais importante, com um alto envolvimento do consumidor 

com a marca, na medida que se prende com questões da identidade pessoal. Desta 

forma, agrega a componente simbólica e intangível da marca que está presente na 

mente dos consumidores, contribuindo para a criação do seu capital. É esta 
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componente que frequentemente os gestores das marcas pretendem evidenciar nas 

suas estratégias, pois é eventualmente a quota do capital de marca mais importante e 

com reflexos a longo prazo na ligação dos consumidores à marca. 

 

Dentro do conjunto de associações, a personalidade da marca acaba por abranger as 

associações ligadas à imagem da marca. Isto porque o consumidor associa a imagem 

da marca à sua própria imagem pessoal e porque, dependendo do grau de 

envolvimento do consumidor com a marca e do facto da marca ser ou não consumida 

socialmente, ainda pode aumentar mais essa ligação entre a imagem de si próprio, a 

imagem da marca e a personalidade da marca. 

 

O capital de marca é também uma construção perceptual, percebida pelos 

consumidores, que acrescenta valor a um produto com marca. É aqui, nesta variável 

que se agregam todas as influências, positivas e negativas, que permitem que uma 

marca seja classificada num certo patamar valorativo. O valor atribuído pelo 

consumidor a uma marca reflecte a sua opinião sobre a notoriedade, a qualidade 

percebida, a personalidade da marca e outros factores, em que tudo isso pode ser 

agregado e medido na atitude do consumidor face a marca.  

 

Por outro lado, pode-se considerar que o consumidor envolvido com uma marca, tem 

um determinado tipo de comportamento. Desta forma, o modelo apresentado 

preconiza como efeito final uma componente comportamental, onde se admitem duas 

variáveis (constructos), que resultam da importância do capital de marca – a lealdade 

à marca e a disposição em pagar um preço mais elevado pela marca. Em muitos 

modelos da literatura (Aaker, 1991; Yoo et. al. 2000; Kim et. al., 2003; Myers, 2003 

e Netmeyer et. al., 2004, Pappu et. al., 2005) a lealdade e o preço prémio são 

incorporados na medição do próprio conceito de capital de marca, ao contrário do 

modelo aqui proposto, pois estas variáveis são assumidas como consequências do 

capital de marca. 

 

Ou seja, se o capital de marca é explicado pela atitude face à marca, considerada 

como a agregação da avaliação perceptual dos três grandes factores acima 
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assinalados – notoriedade, qualidade percebida e personalidade da marca, é agora o 

capital de marca o factor explicativo do comportamento do consumidor quanto a sua 

intenção de ser e se manter leal à marca e a sua disposição em pagar mais por ela (o 

preço prémio). 

 

Como consequência do capital de marca surgem então duas dimensões entendidas 

como comportamentais. A lealdade da marca, vista como a atitude favorável que um 

consumidor tem perante uma marca e que vai fazer com que ele prefira a marca de 

forma consistente ao longo do tempo. O preço prémio, que traduz a disponibilidade 

de um consumidor pagar um preço superior por um produto com uma determinada 

marca. 

 

O modelo proposto é um modelo explicativo que mede o capital de marca na mente 

do consumidor, dividindo os antecedentes – avaliação perceptual – dos consequentes 

– resultado comportamental da avaliação de uma marca com valor. 

 

Figura 21 – Modelo de Equações Estruturais A 
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Neste trabalho, é ainda proposto um outro modelo, que também separa os aspectos 

perceptuais dos comportamentais do capital de marca mas que considera apenas a 

atitude, como um constructo que conjuga toda a avaliação perceptual feita pelo 

consumidor sobre a marca, para explicar o capital de marca. 

 

Muitas das estratégias de marketing têm como objectivo influenciar as atitudes dos 

consumidores perante a marca, logo a utilização de medidas de atitudes acabam por 

permitir verificar o sucesso dessas estratégias, nomeadamente, na criação de um 

capital superior e posteriormente nos aspectos da lealdade e do preço prémio. 

 

A avaliação perceptual total da marca por parte do consumidor deriva num 

constructo denominado de atitude, que por sua vez, é o factor explicativo chave do 

capital de marca. Desta forma, o modelo agrega toda a componente perceptual num 

único constructo explicativo do capital de marca que é a atitude. A atitude perante a 

marca é um aspecto crítico importante do capital de marca, defendido também por 

vários autores. O capital de marca sob o ponto de vista do consumidor, envolve uma 

forte e positiva atitude face à marca, baseada em significados e crenças favoráveis, 

que estão acessíveis na memória e são facilmente activadas.  

 

Tratando-se de uma avaliação perceptual global, pode conferir ao modelo de 

medição um carácter mais parcimonioso, que é fundamental em problemas de 

medição, indo ao encontro do que é defendido pelo Marketing Science Institute. Isto 

é, as medidas ideias para o capital de marca devem-se basear na teoria, contemplar 

todas as dimensões explicativas do capital, ter um carácter de diagnóstico que 

permita detectar mudanças, ter um carácter objectivo no sentido de que diferentes 

indivíduos que utilizem a medida obtenham os mesmos resultados, ter um número 

simples de dimensões que lhe confira facilidade na compreensão e comunicação, que 

permita uma gestão simples e intuitiva, robusta e estável ao longo do tempo e que 

apresente validade contra outras formas de medir o capital de marca. 
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Figura 22 – Modelo de Equações Estruturais B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os dois modelos propostos, modelo A e B, conjugam duas novidades. Uma que se 

prende com a separação entre constructos perceptuais e comportamentais 

explicativos do capital de marca e que está apresentada quer no modelo A, quer no 

modelo B. A outra tem a ver com a consideração de um único constructo perceptual 

explicativo do capital de marca, a atitude, que é suficientemente abrangente, para 

agregar as associações que ligam um consumidor a uma marca. 

 

Para além dos novos modelos teóricos propostos, é interessante verificar 

empiricamente se o conjunto de constructos propostos na teoria, são por sí só, 

significativamente explicativos do capital de marca. Seguindo uma orientação mais 

tradicional na análise das relações entre os constructos analisados na revisão da 

literatura, a consideração de variáveis como a notoriedade, a qualidade percebida, a 

personalidade, a atitude, a lealdade à marca e o preço prémio para a explicação do 

capital de marca, é também um modelo a ser analisado. 
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Figura 23 – Modelo de Equações Estruturais C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A consideração deste terceiro modelo de medição do capital de marca, mais 

tradicional, é proposto no sentido de verificar se a orientação geral deste trabalho, em 

separar as componentes perceptuais das comportamentais do capital de marca, fazem 

sentido. Este terceiro modelo funciona como um modelo comparativo, que pode 

ajudar à validade dos dois modelos propostos. 

 

Em todos os modelos, deve-se considerar como pressuposto que a notoriedade da 

marca pode não ser um constructo significativo para o capital de marca. Isto é, deve-

se ter em atenção que a notoriedade pode estar num nível anterior aos outros 

constructos perceptuais e ao ser considerado no mesmo nível ou patamar de medição 
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dos outros constructos explicativos, pode provocar alguma instabilidade nos 

modelos. Nesse caso, o constructo deve ser visto como um ponto de partida, sem o 

qual os outros constructos explicativos do capital de marca não podem ser formados 

na mente dos consumidores e deve ser retirado dos modelos. 

 

3.3. Objectivos e Hipóteses de Investigação 

 

Os modelos propostos para a medição do capital de marca concentram-se em 

medidas relacionadas com a avaliação perceptual do consumidor. De uma forma 

geral pode-se considerar que essa avaliação engloba associações (Modelo A) e 

avaliações/atitude (Modelo B) que um indivíduo tem com uma marca. Desta forma, 

os modelos propostos contêm um conjunto de hipóteses de pesquisa que são 

especificadas a seguir e que utilizam também informação da literatura sobre a 

problemática da medição do capital de marca. As ligações nos diagramas nos 

modelos propostos no ponto anterior, mostram as hipóteses de relacionamento entre 

os constructos considerados. Espera-se que essas relações sejam suportadas pelos 

dados validando os modelos e melhorando a compreensão do fenómeno do capital de 

marca. 

 

A avaliação perceptual da marca na mente do consumidor vai ser explicada pelas 

variáveis notoriedade, qualidade percebida e personalidade da marca, no modelo A 

em alternativa à atitude no modelo B. A atitude perante a marca, vista como a 

totalidade da avaliação perceptual dos indivíduos face a uma marca, traduz-se na 

possibilidade de aumentar ou diminuir o capital de marca. As marcas com capital 

atribuído podem induzir comportamentos favoráveis por parte do consumidor, tais 

como, a lealdade e a disposição em pagar um preço prémio (constructos que estão 

incluídos nos modelos A e B). 

 

Os modelos de equações estruturais propostos contêm variáveis latentes 

(constructos), medidas por um conjunto escalas (itens), cujos dados são recolhidos 

através de um inquérito aos consumidores das marcas em estudo. A seguir será 
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analisado o conceito de cada uma das variáveis latentes, assim como, as relações 

entre elas que se colocam como hipóteses. 

 

A notoriedade da marca no modelo proposto refere-se à capacidade do consumidor 

se lembrar e reconhecer a marca (Aaker, 2004; Keller, 1993; Netemeyer et. al., 2004; 

Yoo et. al., 2000; Yoo e Donthu, 2001). A notoriedade afecta as percepções que o 

consumidor tem sobre a marca, contribuindo dessa forma para a avaliação perceptual 

expressa no seu capital de marca. Uma marca com uma grande notoriedade conduz a 

um aumento da percepção do capital de marca por parte dos consumidores. 

 

H1: Existe uma relação positiva entre a notoriedade e o capital de marca do ponto 

de vista do consumidor. 

 

A variável latente da qualidade percebida diz respeito à avaliação subjectiva do 

consumidor sobre a qualidade do produto, em sintonia com a definição clássica de 

Zeithaml (1988) e Aaker (1991) e que também é seguida por Yoo et. al. 2000 e Yoo 

e Donthu, 2001. Keller (1993) não considera directamente a qualidade percebida no 

seu modelo de medição da marca, mas é um dos autores que levanta a questão da 

qualidade percebida poder traduzir um determinado tipo de atitude. Neste caso, a 

atitude comportada na qualidade percebida é uma atitude afectiva. No modelo 

proposto, a qualidade percebida é vista como a avaliação subjectiva realizada pelo 

indivíduo sobre a marca e, como tal, afecta a formação do capital de marca. Um 

consumidor que associa à marca uma determinada qualidade está em condições de 

lhe atribuir um capital de marca maior. 

 

H2: Existe uma relação positiva entre a qualidade percebida e o capital de marca do 

ponto de vista do consumidor. 

 

A personalidade da marca como variável explicativa, da avaliação perceptual do 

consumidor acerca do capital de uma marca, reside na suposição que o consumidor 

escolhe uma marca no sentido de exprimir a imagem que ele tem de si. Para isso, ele 

avalia positivamente uma marca cuja personalidade percebe como idêntica à sua 
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(Aaker, 1997; Aaker et. al., 2004; Phau e Lau, 2001; Ang e Lim, 2006). Desta forma, 

a personalidade da marca está directamente relacionada com a formação do capital 

de marca. 

 

H3: Existe uma relação positiva entre a personalidade da marca e o capital de 

marca do ponto de vista do consumidor. 

 

Para além de analisar os factores que contribuem para o capital de marca com base 

no consumidor, pretende-se ainda saber se esse capital leva a determinados 

comportamentos por parte dos indivíduos. Assim, considera-se nos modelos A e B 

propostos, toda uma parte que permite analisar até que ponto, o capital de marca 

influencia a lealdade à marca e a possibilidade do consumidor pagar um preço maior 

por um produto com marca. 

 

A lealdade à marca nos modelos propostos é uma lealdade perceptual, isto é, é o 

resultado do consumidor admitir valorizar a marca que escolhe, resultado de uma 

avaliação perceptual positiva e forte e que o conduz a um comportamento leal. A 

avaliação favorável do capital de marca vai levar à preferência e a compras da marca 

consistentes ao longo do tempo (Assael, 1992; Oliver, 1997, 1999; Chaudhuri e 

Holbrook, 2001; Back, 2005). As componentes atitudinais e comportamentais 

encontram-se ambos no constructo considerado neste trabalho. 

.  

H4: Existe uma relação positiva entre o capital de marca do ponto de vista do 

consumidor e a lealdade à marca. 

 

O consumidor está disposto a pagar um preço maior por uma determinada marca se 

essa marca tiver um alto capital de marca (Ailawadi, et. al., 2002; Chandon et. al., 

2000; Netemeyer et. al., 2004). Essa disposição de pagar um preço mais elevado 

resulta do consumidor perceber que a marca lhe confere todo um conjunto de 

benefícios superiores às outras. Os modelos propostos têm isso em conta, 

considerando que existe uma relação directa entre o capital de marca e a 

disponibilidade de pagar um preço maior por parte do consumidor. 
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H5: Existe uma relação positiva entre o capital de marca do ponto de vista do 

consumidor e a disposição a pagar um preço prémio pela marca. 

 

O modelo B concorrente ao modelo A, parte do principio que a atitude engloba toda 

a avaliação perceptual feita pelo consumidor sobre uma marca. Desta forma, em vez 

de se considerar vários constructo explicativos do capital de marca, pode este ser 

analisado e medido através de um único constructo que é a atitude. 

 

O conceito de atitude no modelo B vai englobar o conjunto de associações 

perceptuais que explicam o capital de marca. A atitude traduz então a avaliação 

perceptual global que o consumidor faz sobre uma marca (Wilkie, 1986, 1990; 

Berger e Mitchell, 1989; Eagly e Chaiken, 1993; Faircloth et. al., 2001; Salomon e 

Rabolt, 2004). Quanto melhor for essa avaliação, maior será o capital atribuído à 

marca. 

 

H6: Existe uma relação positiva entre as atitudes e o capital de marca. 

 

No modelo C, considera-se uma perspectiva integradora das variáveis que podem 

contribuir para a formação do capital de marca. O modelo considera que a 

notoriedade, a qualidade percebida, a personalidade, a atitude, a lealdade e o preço 

prémio são os constructos teóricos explicativos do capital de marca, esperando-se 

uma relação forte e positiva entre cada uma das variáveis e o capital de marca. Neste 

modelo não se faz distinção entre a natureza perceptual e comportamental dos 

constructos. Assim, levanta-se mais duas hipóteses de pesquisa a serem testadas, com 

este modelo, que acrescem às anteriores. 

 

Por um lado, a lealdade à marca é vista como uma variável capaz de aumentar o 

valor do capital atribuído à marca e que o preço prémio é o melhor indicador da 

existência de valor de uma marca. Assim, quer a lealdade, quer o preço prémio 

podem aumentar o capital de marca percebido pelos consumidores. 
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H7: Existe uma relação positiva entre a lealdade à marca e o capital de marca. 

 

Se uma marca apresenta um preço elevado, é porque ela tem valor e de alguma forma 

é superior às outras. 

 

H8: Existe uma relação positiva entre o preço prémio e o capital de marca. 

 

Nos modelos propostos são colocados dois pressupostos pertinentes. Um ligado à 

notoriedade da marca, pois este constructo pode ser visto com um ponto de partida 

para as associações à marca na mente do consumidor e para a sua avaliação 

perceptual. O outro, ligado ao facto de se dever separar os constructos perceptuais 

dos comportamentais, na medição do capital de marca. O primeiro pressuposto faz 

sentido em marcas bastante conhecidas no mercado e que vendem em lojas próprias. 

O segundo pressuposto resulta da própria análise do comportamento do consumidor, 

isto é, o consumidor, numa primeira fase, avalia o seu conjunto de escolhas de 

acordo com a informação que dispõe e depois, adapta o seu comportamento de 

consumo a essa avaliação. 

 

As hipóteses aparecem sintetizadas no quadro seguinte, consoante cada um dos 

modelos propostos para a estimação empírica. 

 

Quadro 8 – Hipóteses de Investigação 

Hipóteses Mod. A Mod. B Mod. C 
H1: Existe uma relação positiva entre a 
notoriedade e o capital de marca do 
ponto de vista do consumidor 

Verificar  Verificar 

H2: Existe uma relação positiva entre a 
qualidade percebida e o capital de 
marca do ponto de vista do consumidor 

Verificar  Verificar 

H3: Existe uma relação positiva entre a 
personalidade da marca e o capital de 
marca do ponto de vista do consumidor 

Verificar  Verificar 

H4: Existe uma relação positiva entre o 
capital de marca do ponto de vista do 
consumidor e a lealdade à marca 

Verificar Verificar  

H5: Existe uma relação positiva entre o 
capital de marca do ponto de vista do 

Verificar Verificar  
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Hipóteses Mod. A Mod. B Mod. C 
consumidor e a disposição a pagar um 
preço prémio pela marca 
H6: Existe uma relação positiva entre as 
atitudes e o capital de marca 

 Verificar Verificar 

H7: Existe uma relação positiva entre a 
lealdade e o capital de marca 

  Verificar 

H8: Existe uma relação positiva entre o 
preço prémio e o capital de marca 

  Verificar 

 

3.4. Escalas e Operacionalização dos Constructos 

 

As variáveis propostas são constructos, ou seja, não são directamente observáveis, 

pelo que se impõe a clarificação das dimensões e escalas usadas na sua definição. 

 

O desenvolvimento do processo de medição dos diferentes constructos dos modelos 

propostos, segue as recomendações de Churchill (1979) e de Bollen (1989), 

identificando as dimensões ou as variáveis latentes que representam o constructo a 

medirem: capital de marca baseado no consumidor. De seguida é necessário definir 

indicadores baseados nas hipóteses teóricas prévias e especificar as relações entre os 

indicadores e os constructos. 

 

Desta forma, faz-se uma revisão à literatura sobre as escalas utilizadas para medir os 

vários constructos perceptuais e comportamentais relativos aos modelos propostos 

para a medição do capital de marca. A partir da revisão da literatura foram 

seleccionadas as escalas para medir os constructos teóricos propostos nos modelos. 

Esta abordagem tem a manifesta vantagem de usar construções e escalas já validados 

na literatura científica, embora não dispense a adaptação e análise da validade e 

fiabilidade, a efectuar no capítulo seguinte. 

 

A medição da notoriedade da marca vai ser operacionalizada como o reconhecimento 

e a lembrança da marca. Da revisão da literatura sobre as escalas para medir o 

constructo da notoriedade da marca, as propostas de itens dos vários autores 

analisados são relativamente semelhantes. 
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Nos modelos propostos, a notoriedade da marca mede-se com base nas escalas 

propostas por Yoo e Donthu (2001) e Yoo et. al. (2000).  Estes autores 

desenvolveram esta escala com base nos trabalhos de Rossiter e Percy (1987) e Srull 

(1984), em que juntaram elementos de reconhecimento e lembrança da marca. A 

escala foi escolhida porque é coerente com o conceito proposto nos modelos e 

porque os autores validaram empiricamente a escala, obtendo bons resultados.  

 

São colocadas no inquérito, para a recolha da informação, as questões “as 

características da marca X vêm a minha mente imediatamente”, “rapidamente 

reconheço o símbolo ou logótipo da marca X”, “consigo reconhecer a marca X no 

meio de outras marcas concorrentes” e “tenho dificuldades em identificar a marca 

X”, sendo esta última questão considerada com sentido inverso e servindo para 

analisar se o inquirido é coerente nas respostas que dá. Todos os indicadores ou itens 

são apresentados em quadros resumo, de forma a facilitar a sua definição e fonte. 

 

Quadro 9 – Indicadores e Constructo da Notoriedade 

Indicadores Autor e Artigo 
N1: As características da marca X 
vêm à minha mente imediatamente. 
N2: Rapidamente reconheço o 
símbolo ou logótipo da marca X. 
N3: Consigo reconhecer a marca X 
no meio de outras marcas 
concorrentes. 
N4: Tenho dificuldades em 
identificar a marca X. 
 

ADAPTADO: Yoo, Boonghee, Naveen 
Donthu e Sungho Lee (2000), “An 
Examination of Seleted Marketing Mix 
Elements and Brand Equity”, Journal of 
Academy of Marketing Science, Vol. 8, Nº 2, 
pp. 197-213 e de Yoo, Boonghee e Naveen 
Donthu (2001), “Developing and Validating a 
Multidimensional Consumer-Based Brand 
Equity Scale”, Journal of Business Research, 
Vol. 52, Nº 1, pp. 1-14. 

Constructo Definição 
 

Notoriedade 
Refere-se à força da marca na mente do 
consumidor, em que ele tem de ser capaz de 
recordar a marca sem auxílio ou reconhece-la 
após assistência. 

 

A dificuldade da medição da qualidade percebida procede de quatro características 

principais: (1) é diferente da qualidade objectiva ou real, (2) pertence a um nível 

superior de abstracção, (3) trata-se de uma avaliação global vista como uma atitude 

face ao produto e (4) é um juízo subjectivo realizado dentro de um conjunto evocado. 
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A medição da qualidade percebida nos modelos propostos vai ser operacionalizada 

como a avaliação subjectiva do consumidor sobre a qualidade do produto, tendo em 

atenção as dificuldades mencionada acima. Para isso utiliza-se as escalas de Yoo et. 

al. (2000) e Yoo e Donthu (2001), que consideram vários itens para o constructo e, 

cuja base foi o trabalho realizado por Dodds et. al. (1991). Esta escala foi escolhida 

por razões semelhantes à escolha da escala da notoriedade da marca, ou seja, porque 

o conceito a ser medido é idêntico ao proposto por Yoo et. al. (2000) e porque a 

escala já se encontra validada. 

 

Assim consideram-se no inquérito, questões como “esta marca é de alta qualidade”, 

“comparando com outras marcas, esta marca é de mais qualidade”, “tenho muita 

confiança nesta marca”, “acredito que esta marca serve bem os objectivos que 

pretendo ao comprá-la”, e “esta marca parece ser de pouca qualidade”, sendo esta 

última questão revertida e com o mesmo objectivo de analisar se o inquirido é 

coerente nas respostas que dá. 

 

Quadro 10 – Indicadores e Constructo da Qualidade Percebida 

Indicadores Autor e Artigo 
QP1: A marca X é de alta qualidade. 
QP2: Comparada com outras 
marcas, a marca X é de mais alta 
qualidade. 
QP3: Confio muito na marca X. 
QP4: Acredito que a marca X serve 
bem os objectivos que pretendo ao 
comprá-la. 
QP5: A marca X parece ser de 
pouca qualidade. 

ADAPTADO: Yoo, Boonghee, Naveen Donthu 
e Sungho Lee (2000), “An Examination of 
Seleted Marketing Mix Elements and Brand 
Equity”, Journal of Academy of Marketing 
Science, Vol. 8, Nº 2, pp. 197-213 e de Yoo, 
Boonghee e Naveen Donthu (2001), 
“Developing and Validating a 
Multidimensional Consumer-Based Brand 
Equity Scale”, Journal of Business Research, 
Vol. 52, Nº 1, pp. 1-14. 

Constructo Definição 
 

Qualidade Percebida 
Refere-se ao julgamento que o consumidor faz 
da excelência ou superioridade do produto, 
traduzida numa avaliação subjectiva e 
individual dos atributos e dos benefícios que o 
consumidor percebe na marca. 

 

Uma escala pioneira e muito referenciada para medir a personalidade da marca é a 

desenvolvida nos Estados Unidos, por Jennifer Aaker (1997). O método seguido por 

Aaker (1997) para a construção da escala de personalidade da marca compreendeu 
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várias etapas, resultando num trabalho de validação e fiabilidade que reteve 42 traços 

de personalidade da marca divididos em cinco dimensões: sinceridade, excitação, 

competência, sofisticação e vigor. A maioria dos trabalhos realizados sobre esta 

temática utiliza a escala da autora. 

 

Nos modelos propostos, a personalidade da marca é operacionalizada considerando 

que o constructo engloba a personalidade da marca que é coerente com a 

personalidade do consumidor. Para isso utiliza-se a escala de Aaker (1997) com 

quinze itens, referentes às cinco dimensões citadas, para medir o constructo (ver em 

anexo – Anexo 02 – a escala de personalidade da marca de Aaker). Dos quinze itens, 

a sinceridade contém quatro, a excitação contém quatro itens, a competência contém 

três, a sofisticação e o vigor contém dois itens cada uma.  

 

Quadro 11 – Indicadores e Constructo da Personalidade da Marca 

Itens Autor e Artigo 
Sinceridade: 
P1. Esta marca revela sinceridade 
P2. Esta marca revela honestidade 
P3. Esta marca revela-se saudável 
P4. Esta marca revela-se alegre 
Excitação: 
P5. Esta marca mostra ousadia 
P6. Esta marca mostra-se espirituosa 
P7. Esta marca mostra-se imaginativa 
P8. Esta marca mostra-se actual 
Competência: 
P9. Esta marca mostra ser de confiança 
P10. Esta marca identifica-se com a inteligência 
P11. Esta marca mostra ser bem sucedida 
Sofisticação: 
P12. Esta marca demonstra sofisticação 
P13. Esta marca demonstra ser encantadora 
Vigor: 
P14. Esta marca representa liberdade 
P15. Esta marca demonstra ser de carácter forte 

ADAPTADO: Aaker, Jennifer L. 
(1997), “Dimensions of Brand 
Personality”, Journal of 
Marketing Research, Vol. 34, Nº 
3, pp. 347-356. 

Constructo Definição 
 

Personalidade da Marca 
Refere-se às similaridades que os 
consumidores identificam entre a 
sua personalidade e as marcas.  
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Da literatura resulta que a medição das atitudes é um processo algo difícil, o que 

implica que as escalas que não são tão precisas como o que seria desejável. Sendo a 

atitude um constructo que existe na mente dos consumidores e, de difícil abordagem, 

as escalas para medir as atitudes são baseadas em definições operacionais criadas 

para medir o respectivo constructo. 

 

A importância do estudo das atitudes e da sua operacionalização tem aumentado nas 

últimas décadas. A forte relação entre as atitudes individuais e as causas do 

comportamento tem feito com que o conceito e a medição das atitudes tenham 

grande importância para o Marketing. Apesar disso, existem vários problemas na sua 

investigação, que decorrem de não se conseguir encontrar concordância na sua 

definição. A medida das atitudes da marca é uma questão complexa, dado que a 

atitude é um conjunto de processos cognitivos, afectivos e comportamentais entre o 

consumidor e o objecto da atitude. 

 

A falta de concordância sobre as dimensões que integram a construção do conceito é 

justificada pela diferença nas hipóteses de partida dos estudos. Para além disso, os 

estudos sobre atitudes caracterizam-se pela existência de uma grande variedade de 

escalas de avaliação. 

 

Contudo, pode-se pensar que ao criar uma atitude face à marca, o consumidor 

desencadeia um processo cognitivo de avaliação dos atributos da marca, tangível e 

intangível, a partir do qual adquire uma determinada percepção. Avaliada e 

confirmada a importância dos atributos para as associações que os consumidores vão 

reter na mente sobre a marca, desencadeia-se todo um processo de envolvimento com 

a marca, levando à obtenção de um determinado capital.  

 

Sendo diversas as abordagens e escalas propostas na literatura, bem como os sectores 

de aplicação, a solução adoptada para a medição da atitude segue a escala proposta 

por Abraham-Murali e Littrell (1995), por se entender que, para além de se encontrar 

validada, foi desenvolvida num sector do retalho, e mais concretamente na área do 

vestuário, considerando a avaliação de todo um conjunto de atributos, tangíveis e 
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intangíveis, capazes de originar uma percepção global da marca na mente dos 

consumidores. 

 

As questões foram adaptadas, examinando itens de aparência e performance física da 

atitude perante a marca e itens de expressão. As questões são “esta marca é bem 

produzida”, “esta marca é confortável”, traduzindo os itens de aparência e 

performance física e “esta marca fica-me bem”, “esta marca tem muito a ver 

comigo/com o meu gosto”, “esta marca é adequada ao meu estilo de vida”, “esta 

marca é conhecida entre as pessoas com quem me dou habitualmente”, traduzindo os 

itens de expressão, que são relevantes para a construção de toda a percepção 

simbólica da marca. A ideia é que, com um único constructo, a atitude face à marca, 

se consiga obter toda a avaliação perceptual das associações que os consumidores 

fazem perante uma determinada marca. 

 

Quadro 12 – Indicadores e Constructo da Atitude perante a Marca 

Indicadores Autor e Artigo 
A1. Esta marca é bem produzida 
A2. Esta marca é confortável 
A3. Esta marca fica-me bem 
A4. Esta marca tem muito a ver comigo/com o 
meu gosto 
A5. Esta marca é adequada ao meu estilo de vida 
A6. Esta marca é conhecida entre as pessoas com 
quem me dou habitualmente 

ADAPTADO: Abraham-Murali, 
Liza e Mary Ann Littrell, (1995), 
“Consumers’ Conceptualization 
of Apparel Attributes”, Clothing 
& Textiles Research Journal, Vol. 
13, Nº 2, pp. 65-74. 

Constructo Definição 
 

Atitude 
Refere-se à agregação de toda a 
avaliação perceptual da marca por 
parte do consumidor 

 

A medição do constructo do capital de marca tem em conta que resulta da avaliação 

perceptual feita pelos consumidores. Essa avaliação perceptual é multidimensional e 

deve estar condensada no constructo. 

 

Yoo e Donthu (1997) desenvolveram duas escalas diferentes para medir o capital de 

marca: o capital de marca total e o capital de marca multidimensional. Os autores 

focam-se nas quatro primeiras dimensões de Aaker (1991) para compreender a 

construção do capital de marca multidimensional baseado no consumidor: lealdade 
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da marca, notoriedade da marca, qualidade percebida da marca e associações à 

marca. Assim, empregaram um total de vinte e dois itens para capturar as quatro 

dimensões que comportam o capital de marca baseado no consumidor. Mais tarde, 

Yoo et. al. (2000) desenvolveram uma escala para medir o capital de marca total 

baseado no consumidor, com quatro itens. Esta escala foi mantida no trabalho 

posterior de Yoo e Donthu (2001) e é a escala seguida neste trabalho.  

 

As questões ponderadas para operacionalizar a medição do constructo do capital de 

marca são as das escalas de Yoo e Donthu (2001) e Yoo et. al. (2000), considerando 

a perspectiva do capital de marca total.  Como esta escala foi validade e testada, 

conduzindo a bons resultados, é utilizada sem adaptações. As questões incluídas no 

questionário são “faz sentido comprar esta marca mesmo que seja igual a qualquer 

outra marca em qualidade e preço”, “mesmo que outras marcas tenham as mesmas 

características desta marca, eu vou preferir comprar esta marca”, “se existir outra 

marca tão boa quanto esta marca, eu prefiro comprar esta marca” e por fim, “se outra 

marca não for diferente desta marca em qualquer aspecto, parece-me uma opção 

inteligente comprar esta marca”. 

 
Quadro 13 – Indicadores e Constructo do Capital de Marca 

 
Indicadores Autor e Artigo 

CM1: Faz sentido comprar esta marca 
mesmo que seja igual a qualquer outra 
marca em qualidade e preço. 
CM2: Mesmo que outras marcas tenham 
as mesmas características desta marca, 
eu vou preferir comprar esta marca. 
CM3: Se existir outra marca tão boa 
quanto esta marca, eu prefiro comprar 
esta marca. 
CM4: Se outra marca não for diferente 
desta marca em qualquer aspecto, 
parece-me uma opção inteligente 
comprar esta marca. 

ADAPTADO: Yoo, Boonghee, Naveen 
Donthu e Sungho Lee (2000), “An 
Examination of Selected Marketing Mix 
Elements and Brand Equity”, Journal of 
the Academy of Marketing Science, Vol. 
28, Nº 2, pp. 197-213. 

Yoo, Boonghee e Naveen Donthu (2001), 
“Developing and Validating a 
Multidimensional Consumer-Based Brand 
Equity Scale”, Journal of Business 
Research, Vol. 52, Nº 1, pp. 1-14. 

Constructo Definição 
 

Capital de Marca 
Refere-se à construção perceptual, 
percebida pelos consumidores, que 
acrescenta valor a um produto com marca. 
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Existe um grande consenso quanto à importância do conceito da lealdade na gestão 

empresarial das marcas. A medida do conceito é que tem preocupado muitos dos 

investigadores, quer a nível académico, quer a nível prático. O conceito de lealdade é 

um conceito complexo e a sua construção deve incorporar quer os aspectos 

atitudinais, quer os aspectos comportamentais da lealdade da marca.  

 

As medidas de lealdade que aparecem na literatura são classificadas fazendo 

distinção entre a lealdade comportamental e a lealdade atitudinal. Para Odin et. al. 

(2001), as medidas de lealdade à marca dependem da abordagem inicial do 

constructo. Pode-se seguir assim, uma abordagem estocástica que utiliza medidas 

comportamentais da lealdade ou seguir uma abordagem atitudinal que utiliza 

medidas determinísticas das atitudes. Estas últimas têm como vantagem poder-se 

utilizar escalas intervalares, facilitando a recolha dos dados. Estes autores 

desenvolveram uma escala para medir a lealdade à marca utilizando escalas 

intervalares, que depois de testada apresentou bons indicadores de fiabilidade e 

validade. 

 

Rundle-Thiele e Mackay (2001) reconhecem que não existe um consenso acerca da 

definição conceptual da lealdade, contudo, afirmam que na literatura é do 

conhecimento geral que as medidas da lealdade à marca devem ser categorizadas 

quer a nível atitudinal, quer a nível comportamental. Para estas autoras, as medidas 

da lealdade comportamental defendem a lealdade da marca em termos de compras 

actuais observadas ao longo de um determinado período. As medidas de lealdade 

atitudinal são baseadas no estádio de preferência, comprometimento ou intenções de 

compra. Afirmam também que as medidas atitudinais são usualmente baseadas em 

inquéritos. Ambas as medidas devem estar relacionadas e deve ser demonstrado que 

têm correlações positivas. 

 

Como a maioria das medidas da lealdade à marca tem sido categorizadas quer no seu 

aspecto atitudinal, quer no seu aspecto comportamental, tem-se considerado a 

definição conceptual da lealdade à marca como um conceito multidimensional. 
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Taylor et. al. (2004) realizaram um estudo para saber quais as variáveis mais 

importantes para explicar a lealdade à marca, decompondo esta em lealdade 

atitudinal e comportamental. Uma das variáveis explicativas do estudo foi o capital 

de marca. Para medir a lealdade atitudinal, utilizaram uma escala com cinco itens e 

para medir a lealdade comportamental utilizaram uma outra escala com quatro itens. 

As escalas utilizadas foram adaptadas dos trabalhos de Chaudhuri e Holbrook 

(2001), Oliver (1997), Prichard et. al. (1999) e Sirdeshmukh et. al. (2002). Os 

resultados encontrados para a fiabilidade e validade foram considerados válidos e de 

boa qualidade. E chegaram à conclusão que para o mercado de equipamentos 

industriais, o capital de marca e a confiança são as variáveis que melhor explicam a 

lealdade. 

 

Johnson et. al. (2006) demonstraram no seu trabalho que a intenção de ser leal é 

função do valor de marca percebido anteriormente. A intenção de ser leal depende de 

vários factores, um dos quais, segundo os autores é o capital de marca. Utilizaram 

quatro constructos no seu modelo conceptual entre os quais o capital de marca e a 

intenção de ser leal.  

 

Nos modelos aqui propostos, o constructo da lealdade da marca é visto como 

resultado da avaliação favorável do capital de marca que pode conduzir a compras da 

marca consistentes ao longo do tempo. Apesar do constructo ser um resultado 

comportamental do capital de marca, engloba os aspectos atitudinais e 

comportamentais da lealdade à marca. Assim, a medição da lealdade da marca vai ser 

operacionalizada com base nos trabalhos de Yoo et. al. (2000, 2001), Keller (2001 a), 

Villarejo-Ramos e Sánchez-Franco (2005). As questões mais ligadas aos aspectos 

atitudinais são “considero-me leal a esta marca” e “esta marca é a minha primeira 

escolha”. As restantes questões estão ligadas aos aspectos comportamentais. Um dos 

itens, a questão cinco incluída no quadro tem o sentido revertido com o objectivo de 

analisar a coerência das respostas do inquirido. 
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Quadro 14 – Indicadores e Constructo da Lealdade à Marca 

Indicadores Autor e Artigo 
L1. Considero-me leal a esta 
marca 
L2. Esta marca é a minha primeira 
escolha 
L3. Compro esta marca sempre 
que posso 
L4. Esta marca é a marca que uso 
mais 
L5. Se esta marca não estiver 
disponível não me fará grande 
diferença ter de usar outra marca 
L6. Sugiro esta marca a outros 
consumidores  

ADAPTADO: Yoo, Boonghee, Naveen Donthu e 
Sungho Lee (2000), “An Examination of Selected 
Marketing Mix Elements and Brand Equity”, 
Journal of the Academy of Marketing Science, 
Vol. 28, Nº 2, pp. 197-213. 

Yoo, Boonghee e Naveen Donthu (2001), 
“Developing and Validating a Multidimensional 
Consumer-Based Brand Equity Scale”, Journal of 
Business Research, Vol. 52, Nº 1, pp. 1-14. 
Keller, Kevin Lane (2001), “Building Customer-
Based Brand Equity: A Blueprint for Creating 
Strong Brands”, Working Paper, Report Nº 01-
107, Marketing Science Institute.  
Villarejo-Ramos, Angel F. e Manuel J. Sánchez-
Franco (2005), “The Impact of Marketing 
Communication and Price Promotion on Brand 
Equity”, Brand Management, Vol. 12, Nº 6, pp. 
431-444. 

Constructo Definição 
 

Lealdade 
Refere-se à atitude favorável que um consumidor 
tem perante uma marca e que vai fazer com que 
ele prefira a marca de forma consistente ao longo 
do tempo. 

 

As escalas de Yoo et. al. (2000, 2001) e a escala de Villarejo-Ramos e Sánchez-

Franco (2005) encontram-se validadas com bons resultados psicométricos (valores 

para o Coeficiente Alpha de Cronbach acima de 0,9). As questões consideradas no 

trabalho de Keller (2001 a) sobre a lealdade da marca são muito semelhantes as das 

escalas dos outros autores, contudo, o autor não validou a sua escala empiricamente. 

 

Quanto ao conceito de preço prémio, Sethuraman e Cole (1999), investigaram os 

factores que influenciam a disponibilidade do consumidor pagar um preço prémio 

por uma marca. Para os autores, o principal factor de influência é o risco percebido. 

Eles mediram esse risco percebido através de um conjunto de variáveis que 

dividiram em variáveis perceptuais, variáveis comportamentais e variáveis 

demográficas. Se a marca faz diminuir a percepção do risco ao consumidor, é natural 

que o consumidor esteja disposto a pagar um preço prémio por uma marca que tenha 
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capital. Apesar destes autores utilizarem a variável preço prémio como variável 

dependente no seu estudo, não desenvolveram nenhuma escala de medida. 

 

Rao e Bergen (1992), analisaram as variações que podem ocorrer nos preços prémio 

de uma marca, em consequência da informação assimétrica dos consumidores. A 

forma que encontraram para estudar a assimetria da informação foi dividirem os 

produtos em duas categorias, isto é, em produtos de procura e em produtos de 

experiência. Consoante o tipo de produto, o preço prémio pode variar de acordo com 

o comportamento de um conjunto de variáveis explicativas. Os autores propõem uma 

escala para medir o preço prémio, composta por seis itens, desenvolvida e testada 

com base em pré-testes realizados junto de executivos de compra e estudantes de 

pós-graduações. Os valores observados da fiabilidade da escala foram considerados 

bons (valores acima dos 0,9), prevalecendo quer a validade convergente, quer a 

validade discriminante. 

 

No estudo realizado por Jiang (2004), desenvolveu-se uma escala para medir o preço 

prémio com dois itens, onde analisa a fiabilidade chegando à conclusão que a escala 

era unidimensional, fiável e válida. Netemeyer et. al. (2004) consideram um modelo 

em que o preço prémio é influenciado directamente pelo capital de marca, 

desenvolvendo e validando uma escala para o medir.  

 

De forma semelhante, o preço prémio da marca vai ser medido através de questões 

adaptadas do trabalho de Netemeyer et. al. (2004), por se encontrar de acordo com a 

definição do constructo nos modelos propostos. Assim consideram-se questões como 

“mesmo que o preço desta marca aumente um pouco, eu prefiro esta marca” e “estou 

disposto a pagar um preço mais alto por esta marca do que por qualquer outra”. As 

outras questões relacionadas com o preço-prémio do trabalho de Netemeyer et. al. 

(2004) necessitam de outras marcas para o consumidor realizar uma avaliação 

comparativa. Como o objectivo é analisar se o preço prémio é influenciado pela 

percepção do capital de marca, de uma forma geral, são consideradas apenas duas 

questões. Contudo, o facto do constructo preço prémio ser medido por dois itens, 

deverá ser tido em atenção na interpretação dos resultados. 
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Quadro 15 – Indicadores e Constructo do Preço Prémio 

Indicadores Autor e Artigo 
PP1: Mesmo que o preço desta marca 
aumente um pouco eu prefiro esta 
marca. 
PP2: Estou disposto a pagar um preço 
mais alto por esta marca do que por 
qualquer outra. 

ADAPTADO: Netemeyer, Richard G., et. 
al. (2004), “Developing and Validating 
Measures of Facets of Customer-Based 
Brand Equity”, Journal of Business 
Research, Vol. 57, Nº 2, pp. 209-224. 
 

Constructo Definição 
 

Preço Prémio 
Traduz a disponibilidade de um consumidor 
pagar um preço mais elevado por um 
produto com marca. 

 

3.5. Conclusão 

 

Foram definidos os constructos e as escalas a utilizar para a sua medição. A seguir é 

apresentado um estudo empírico sobre marcas de vestuário, em que se investiga a 

capacidade dos modelos discutidos, bem como as escalas propostas, serem capazes 

de interpretar as determinantes do capital de marca para os consumidores 

portugueses, bem como, a importância do capital de marca para a gestão das marcas 

e do seu êxito, que neste caso é medido pela lealdade e pela capacidade das empresas 

praticarem um preço prémio.  
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Capítulo IV – Modelos de Equações Estruturais do Capital 

de Marca para Marcas de Vestuário 

 

4.1. Introdução 

 

Este capítulo da tese trata do ensaio dos modelos teóricos desenvolvidos nos 

capítulos anteriores. A obtenção de resultados empíricos obedece à metodologia 

sugerida por Hair et. al. (1992, 1998, 2006). Em todo o capítulo é realizada uma 

síntese da metodologia à medida que se obtêm os resultados, explicando-se as opções 

tomadas e a avaliação dos resultados obtidos. A população em estudo é a dos 

consumidores de vestuário, visitantes das lojas de cinco marcas com loja própria. Os 

consumidores, que responderam ao questionário nas lojas, foram distribuídos 

aleatoriamente por dois grupos de dados, um utilizado na estimação dos modelos 

(designada amostra de estimação) e o outro utilizado como amostra de validação, 

para cumprir os requisitos metodológicos, atendendo a que os modelos sofreram 

algumas modificações, embora no quadro geral teórico proposto. 

 

A utilização de equações estruturais é a metodologia adequada para medir e avaliar 

as relações propostas pelos modelos apresentados no capítulo III. Esta metodologia 

permite confirmar as relações propostas entre constructos endógenos e exógenos e 

admite inter-relações entre os próprios constructos exógenos. O interesse dos 

modelos de equações estruturais (SEM) na estimação de modelos de comportamento 

do consumidor no âmbito da marca é o de permitir articular variáveis que não são 

observáveis, ditas variáveis latentes, como é o caso de todas as variáveis utilizadas 

nos modelos propostos. 

 

Na utilização desta metodologia parte-se de um quadro teórico, para que as 

especificações, modificações ou avaliações das relações de causa-e-efeito nos 

modelos, possam ser fundamentadas. Assim, cada constructo ou variável latente é 

medido por um conjunto de questões, incluídas num questionário, aplicado a uma 

amostra do universo em estudo. Esse conjunto de questões resultam da escolha de 
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escalas de medida, desenvolvidas e validadas em variados estudos e que se 

encontram especificadas, por constructo, no capítulo III. 

 

Neste capítulo apresentam-se duas secções distintas. A primeira secção serve para 

explicar o desenvolvimento e a elaboração do questionário. Este foi desenvolvido a 

partir da revisão da literatura, da construção dos modelos teóricos e do levantamento 

das hipóteses de investigação. Foi aplicado aos consumidores presentes nas lojas 

próprias de cinco marcas de vestuário de ganga, tendo a escolha das marcas sido feita 

através de um pequeno questionário exploratório. 

  

A segunda secção prende-se com a validação dos modelos propostos através da 

metodologia de equações estruturais (SEM), no sentido de testar as hipóteses 

levantadas. Para concretizar este ponto segue-se a metodologia de Hair et. al. (1992, 

1998, 2006) distribuída por sete fases. Nestas fases está incluído o estudo da 

fiabilidade das escalas, estimação e análise do modelo de medida e do modelo 

estrutural. Na parte final, também se apresentam os resultados baseados na amostra 

de validação. Termina-se com uma avaliação do interesse das propostas teóricas 

avançadas e da sua capacidade de interpretação do capital de marca, bem como da 

utilização dos resultados nas estratégias de gestão da marca. 

 

4.2. Processo Metodológico: Questionário e Amostra 

 

Neste ponto pretende-se explicar o processo que levou à construção de uma base de 

dados própria, que é necessária para estudar como é que a realidade do capital de 

marca dos consumidores portugueses é interpretada através das estruturas teóricas 

propostas. De facto, após a proposição de modelos teóricos interpretativos, a sua 

validação implica que exista um conjunto de procedimentos que conduza à correcta 

obtenção da informação. Para isto, elabora-se um plano de informação a partir dos 

modelos e das variáveis presentes na teoria e que se consubstancia no questionário. 

Num segundo momento, a construção da base de dados impõe que sejam inquiridos 

os consumidores de marcas, usando-se o questionário proposto. Assim, nesta secção 
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são explicadas as fases relativas à elaboração do questionário e à selecção da amostra 

e recolha da informação. 

 

Apresentam-se em primeiro lugar as razões justificativas das opções tomadas na tese 

sobre o questionário, recorrendo-se à literatura e às melhores práticas. Na 

investigação optou-se por um questionário estruturado e com escalas de Likert de 

cinco pontos.  

 

A elaboração de um questionário é um processo importante e moroso. Segundo 

Aaker et. al. (2001, p. 318), “a construção de um questionário é encarada, com muita 

propriedade, como uma arte imperfeita”. Sendo assim, os questionários precisam ser 

planeados para que se possa atingir o objectivo da pesquisa. Como tal, a elaboração 

do questionário passa por várias etapas. Primeiro define-se qual vai ser a informação 

a recolher. Depois é necessário seleccionar o tipo de questionário e o método de 

recolha de dados.  

 

Na investigação utilizou-se um questionário estruturado, pois sendo o objectivo 

validar proposições teóricas deve-se obter informação homogénea, neste caso junto 

do consumidor de marcas de vestuário de ganga. A estrutura de um questionário é o 

grau de normalização imposto pelo questionário (Kinnear e Taylor, 1991). Quando se 

quer garantir que todos os inquiridos respondem às mesmas questões, é utilizado um 

questionário estruturado e directo, o que significa que as questões são apresentadas 

da mesma forma e na mesma ordem a todos os respondentes (Moutinho et. al., 1998). 

O inquérito por questionário estruturado “oferece as vantagens de homogeneização 

das respostas, limitação do tempo de inquérito por indivíduo, possibilidade de fazer 

uma análise estatística quantitativa e a verificação das hipóteses” (Santos, 1995, 

p.185).  

 

A partir dos modelos e das hipóteses anteriormente enunciadas, assim como dos 

constructos definidos, planeou-se a informação necessária a recolher, ou seja, 

identificaram-se os constructos e os itens a incluir no questionário, com o objectivo 
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de garantir a medição das variáveis e a posterior verificação das hipóteses (Hill e 

Hill, 2000).  

 

Os investigadores de marketing têm ao seu dispor duas alternativas para a medição 

dos constructos propostos pela teoria: desenvolver um novo conjunto de escalas ou 

adoptar escalas desenvolvidas anteriormente. Neste caso foram seleccionadas e 

adaptadas várias escalas de estudos anteriores. A proposta final do 

questionário/escalas passou por várias fases. 

 

A primeira versão foi objecto de analise por outros investigadores da área de 

marketing e especialistas de duas Associações de Têxtil e Vestuário, da Região Norte 

– a ATP2 e o CITEVE3 - quando da realização do estudo exploratório, tendo daí 

resultado algumas correcções e alterações. A segunda versão foi aplicada junto de 

uma pequena amostra de conveniência de 60 inquiridos, durante o mês de Dezembro 

de 2006, tendo-se analisado o vocabulário, a facilidade de compreensão e a ordem 

das questões, e outros problemas sugeridos pelos inquiridos. Como resultado, 

elaborou-se o questionário final que verificou também alguns requisitos técnicos, 

nomeadamente, o inquérito não ser demasiado longo, a linguagem e a terminologia 

ser clara e perceptível para os inquiridos e ser de fácil codificação. 

 

Apresentam-se de seguida algumas questões metodológicas quanto à natureza e 

forma das escalas utilizadas.  

 

No presente caso foram utilizadas escalas com questões específicas e fechadas. Não 

aparecem no questionário perguntas de resposta aberta pois as questões de resposta 

fechada são mais adequadas ao objectivo de quantificação. 

 

Em relação ao problema da medição, é necessário definir as escalas de medida, ou 

seja, segundo Churchill, (1991), definir as regras para atribuir números a objectos 

para que estes representem quantidades ou atributos nas escalas escolhidas. São 

associados números às respostas para que estas possam ser analisadas posteriormente 
                                                
2 ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. 
3 CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal. 
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por meio de técnicas estatísticas (Hill e Hill, 2000; Pestana e Gageiro, 2003). As 

questões (escalas) são resultado da aplicação criteriosa e adaptada à população em 

estudo das escalas propostas pelos diferentes autores. 

 

Foi utilizada uma escala de Likert de cinco pontos para medir os itens dos 

constructos considerados nos modelos aqui propostos. A escala de Likert requer que 

o inquirido indique o seu grau de concordância ou discordância em relação a uma 

série de afirmações relacionadas com um determinado constructo.  

 

Alguns autores defendem a utilização da escala de Likert com sete pontos, pois 

consideram que uma escala de cinco pontos oferece ao inquirido poucas alternativas 

de resposta, dando origem a uma pequena diferenciação no sentido de captar as 

diversas reacções dos inquiridos (Alwin e Krosnick, 1991). Afirma-se muitas vezes 

que a fiabilidade da escala aumenta com o número de pontos que se utiliza (Jahoda, 

Deutsch e Cook, 1951, Ferguson, 1941) contudo alguns autores não identificam nos 

seus estudos razões suficientes para a utilização de escalas de sete pontos (Matell e 

Jacoby, 1971; Jenkins e Taber, 1977; Andrews, 1984; Scherpenzeel e Saris, 1997). A 

utilização de cinco pontos na escala de Likert prende-se com a melhor gestão do 

tempo de recolha e tratamento da informação. Por outro lado, para quem responde ao 

questionário é mais fácil, um conjunto de opções de 1 a 5, do que um conjunto mais 

extenso. Assim, prevaleceu a opção por uma escala de cinco pontos, seguindo os 

exemplos de literatura oportunamente citados. 

 

Foi ainda necessário definir as características físicas do questionário, uma vez que 

para questionários auto-aplicados é muito importante o seu aspecto, para que seja 

atingida uma elevada taxa de resposta (Greer et. al., 2000). Há mesmo investigadores 

que sugerem que “a aparência pode projectar uma imagem de profissionalismo que 

resulta em maior confiança por parte do inquirido” (Childers e Skinner, 1996, p.196), 

pelo que se desenvolveram diversas versões que foram testadas junto de várias 

pessoas familiarizadas com este tipo de dados, até se obter a versão final, que foi 

fotocopiada em papel branco, dado que a cor do papel não tem interferência nas 

respostas (Greer e Lohtia, 1994).  



 167

 

O questionário encontra-se dividido em duas grandes secções. A primeira contém um 

conjunto de questões de caracterização sumária dos inquiridos e a segunda as 

questões relacionadas com as variáveis do modelo e os objectivos de investigação. 

Na segunda secção, o questionário está dividido em cinco partes por uma questão de 

facilidade na codificação e análise estatística dos resultados. Na parte I são 

apresentadas as questões sobre a Notoriedade da Marca e a Qualidade Percebida. Na 

parte II aparecem as questões ligadas à Atitude face à Marca e à Personalidade da 

Marca. Na parte III apresentam-se as questões ligadas à Imagem da Marca. Na parte 

IV figuram as questões relativas ao Capital de marca, a Lealdade à Marca e ao Preço 

Prémio e, por fim, a parte V contém as questões sobre a Imagem da Loja. O 

questionário é apresentado em anexo. 

 

Antes de se proceder à inquirição da percepção dos consumidores sobre os diferentes 

constructos relacionados com o capital de marca, foi necessário identificar as marcas 

de vestuário que seriam objecto de análise. 

 

A selecção das marcas foi feita com base num pré-teste elaborado em meio 

universitário, durante os meses de Outubro e Novembro de 2006, com uma amostra 

de 65 estudantes, avaliando-se a notoriedade espontânea das marcas. Aos inquiridos 

foi pedido para mencionarem as marcas de roupa de ganga com loja própria que 

conheciam. 

  

Foi colocada a questão “Indique o nome de marcas de roupa conhecidas por 

comercializar ganga com loja própria”, tendo-se obtido os resultados apresentados no 

quadro seguinte. 
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Quadro 16 – Pré-Teste sobre Notoriedade Espontânea de Marcas de Vestuário 

de Ganga 

Marcas Nº de Referencias 
Levi’s 64 
Salsa 45 

Pepe Jeans 32 
Tiffosi 28 

Cheyenne 24 
 

Em resultado desta sondagem foram seleccionadas as cinco marcas mais 

mencionadas pelos inquiridos e das quais se obteve os dados para estimar, testar e 

validar empiricamente os modelos de medição e os modelos estruturais do capital de 

marca propostos nesta investigação. Assim, foram contactados os representantes da 

área de Marketing das marcas consideradas, com o propósito de recolher informação 

nas próprias lojas junto dos consumidores que nelas entram. 

 

Relativamente à inquirição indicam-se alguns requisitos técnicos seguidos e 

apresenta-se o processo de amostragem. 

 

A forma como é obtida uma amostra é considerada muito importante, principalmente 

quando o investigador possui tempo e recursos insuficientes para inquirir todos os 

indivíduos que potencialmente deveriam estar incluídos no estudo (Moutinho et. al., 

1998; Bryman e Cramer, 2001).  

 

Para que se possa obter conclusões válidas, a amostra deve ser representativa. Uma 

amostra representativa é aquela que constitui um microcosmo da população da qual é 

extraída, sendo idêntica a essa população, em todos os aspectos. De acordo com a 

teoria da amostragem estatística, a representatividade de uma amostra é determinada 

pelo mecanismo utilizado para a seleccionar a partir da população em questão 

(Diamantopoulos e Schlegelmilch, 1997). 

 

Neste trabalho, a selecção da amostra é feita no momento de recolha dos dados, pois 

tratam-se de indivíduos – potenciais compradores - que entram nas lojas das 

diferentes marcas consideradas no estudo e que se disponibilizam para responder ao 
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questionário. Neste sentido, trata-se de uma amostra de conveniência, apesar de não 

se ter controlo sobre quem entra ou não na loja. Optou-se pela inquirição nos pontos 

de venda, pois não existem listas da população dos consumidores em que sejam 

conhecidos os contactos telefónicos ou endereços para contacto. 

 

Trata-se de um questionário auto-aplicado em que o entrevistador apenas entrega e 

recolhe os questionários. Assim, a cada sujeito inquirido é proporcionada a 

oportunidade de ponderar as questões do questionário e expressar livremente as suas 

opções sobre a marca (Hair et. al., 1992, 1998, 2006). 

 

A recolha dos dados foi efectuada desde meados do mês de Março de 2007 e durante 

todo o mês de Abril do mesmo ano. Esta recolha foi feita nas lojas próprias das 

diversas marcas em estudo, mas com uma concentração territorial no Norte do país, 

não se identificando contudo razões para que o comportamento do consumidor em 

outras regiões seja diferente. O procedimento de inquirição dentro das lojas é 

completamente aleatório, abordando-se o consumidor à saída da loja, 

independentemente de ele ter ou não realizado compras. Foram obtidos 544 

questionários válidos. 

 

Para a técnica de estimação que se utiliza neste trabalho, recomenda-se amostras cuja 

dimensão não ultrapasse muito os 250 indivíduos (Hair et. al., 1992, 1998, 2006; 

Boomsma, 1982, 1985; Gerbing e Anderson, 1988; Bollen, 1989). Consoante 

requisitos metodológicos ligados à validação dos modelos, a amostra foi dividida em 

duas partes de forma aleatória (com 272 observações cada uma), utilizando-se uma 

parte para testar as hipóteses de investigação e os modelos propostos e a outra parte 

para os validar. 

 

De seguida, apresenta-se uma breve caracterização demográfica da amostra para se 

conhecerem algumas características dos consumidores (e frequentadores das lojas de 

marca), já que não existe um conhecimento prévio da população. 
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Na amostra usada para a estimação dos modelos, os indivíduos inquiridos nas lojas 

dividem-se em 181 (66,55%) do sexo feminino e 91 (33,45%) do sexo masculino.  

 

Gráfico 1 – Sexo dos Inquiridos 
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Ao nível da escolaridade, os inquiridos concentram-se nos níveis mais altos de 

escolaridade, com 46,32% com o 12ºAno de Escolaridade e 37,5% com um grau de 

Licenciatura ou mais.  

 

Gráfico 2 – Escolaridade dos Inquiridos 
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Ao nível do rendimento, a maioria dos inquiridos situa-se nos escalões intermédios, 

com 44,4% dos inquiridos usufruindo um rendimento mensal do agregado familiar 

situado entre 1001 a 2000 € e 20,9% dos inquiridos ficando no escalão dos 2001 a 

3000 €.  

 

Gráfico 3 – Rendimento dos Inquiridos 
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Quanto à idade, o inquirido mais jovem tem 15 anos e o mais idoso tem 65 anos. A 

maioria dos inquiridos tem entre 21 a 30 anos (55,5%), logo seguida da classe dos 31 

aos 40 anos (25%).  

 

Gráfico 4 – Idade dos Inquiridos 
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Cruzaram-se ainda estes dados com a informação acerca da escolaridade e do 

rendimento. A maioria dos inquiridos entre os 21 aos 30 anos tem como escolaridade 

máxima o 12º Ano (29,0%), logo seguida com habilitações superiores, de 

licenciatura ou mais (22,42%).  

 

Gráfico 5 - Escolaridade Versus Idade dos Inquiridos 
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A maioria dos inquiridos entre os 21 aos 40 anos tem um rendimento familiar mensal 

compreendido entre os 1001 € e os 2000 € (52,89%).  

 

Gráfico 6 – Rendimento Versus idade dos Inquiridos 
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4.3. Estimação e Validação dos Modelos Estruturais Explicativos do 

Capital de marca no Vestuário 

 

Após a construção do plano de informação e da respectiva base de dados, pretende-se 

neste ponto proceder ao ensaio dos modelos teóricos indicados, testando as hipóteses 

avançadas quer em relação aos antecedentes do capital de marca, quer em relação às 

suas consequências. Para concretizar este objectivo, utilizam-se os modelos de 

equações estruturais, que permitem testar relações entre variáveis e lidar com 

variáveis não directamente observáveis. A utilização destes modelos deve ser 

enquadrada metodologicamente, seguindo-se para este efeito, a metodologia 

sintetizada por Hair et. al., (1992 1998, 2006) em várias etapas. 

 

Assim, num primeiro momento apresenta-se a metodologia seguida, procede-se à 

própria estimação e controlo da qualidade dos modelos, analisam-se as hipóteses de 

investigação e interpretam-se os resultados. Num segundo momento, faz-se a 

repetição da estimação e análise dos modelos usando uma segunda amostra de 

validação. 

 

A modelização através de equações estruturais tem sido amplamente utilizada nas 

ciências sociais pois trata-se de um método confirmatório, que proporciona aos 

investigadores um meio compreensivo para avaliar e alterar modelos teóricos (Hair 

et. al., 1992, 1998, 2006; Bollen, 1989; Diamantopoulos e Siguaw, 2000; Anderson e 

Gerbing 1988; Fornell, 1987; Nunnally, 1978; O’Leary-Kelly e Vokurka, 1998), 

contendo um grande potencial para o desenvolvimento das teorias. Segundo Fornell 

(1987), os modelos de equações estruturais têm sido o mastro principal da análise 

estatística multivariada no Marketing. 

 

O grande benefício da utilização da metodologia de equações estruturais resulta da 

utilização das estruturas de medição das variáveis latentes (modelos de medida) em 

simultâneo com as estruturas explicativas (modelos estruturais), onde cada um 

desempenha papéis distintos na análise final. Pretendendo-se estimar e validar 

modelos teóricos do capital de marca é importante garantir uma correcta 
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interdependência entre os modelos teóricos e os modelos empíricos, pelo que se 

adopta um procedimento lógico que já fez as suas provas em múltiplos trabalhos de 

natureza científica. A metodologia de modelos de equações estruturais segue um 

processo de vários passos, bem resumidos por Hair et. al. (1992, 1998, 2006) e que é 

proposta também por vários outros autores (como sejam, Anderson e Gerbing, 1982, 

1988; Diamantopoulos e Siguaw, 2000; Diamantopoulos, 1994; Diamantopoulos e 

Schlegelmilch, 1997; Gerbing e Anderson, 1988; Bollen, 1989; Aaker e Bagozzi, 

1979; Bagozzi, 1977; Edwards e Bagozzi, 2000).  

 

As fases da metodologia de Hair et. al. (1992, 1998, 2006) e que são seguidas na tese 

são (1) a proposta do modelo teórico, (2) definição das relações causais num 

diagrama de caminhos, (3) a especificação do modelo, (4) a definição da matriz de 

dados a utilizar, (5) a análise da identificação do modelo,  (6) a estimação e avaliação 

da qualidade do modelo e por fim, (7) a interpretação do modelo com as respectivas 

modificações. Na tese apresenta-se ainda, a análise para a segunda amostra de 

validação. 
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Figura 24 – Metodologia de Modelos de Equações Estruturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Hair, J. F. et. al. (1998), Multivariate Data Analysis, 5th Ed., Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, N.J. 
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A primeira fase da metodologia de Hair et. al. (1998) consiste na definição do 

modelo teórico a ser testado. A conceptualização do modelo preocupa-se com o 

desenvolvimento das hipóteses teóricas de base, que servem de guia para a ligação 

entre as variáveis latentes umas com as outras e com os seus indicadores 

correspondentes. Na conceptualização do modelo, as hipóteses que estabelecem as 

relações entre as variáveis latentes devem ser especificadas. A este nível, o 

desenvolvimento do modelo foca-se no modelo estrutural e representa o instrumento 

teórico a ser testado. Devem estar claramente diferenciadas as variáveis exógenas das 

endógenas. Para além disso, o modelo não deve ter variáveis endógenas e/ou 

exógenas importantes omitidas. A omissão de variáveis críticas resultam em erros de 

especificação, o que significa que o modelo proposto não será uma caracterização 

fiel da população e das variáveis em estudo. O segundo nível de conceptualização do 

modelo foca-se no modelo de medida e relaciona-se com a forma como as variáveis 

latentes são operacionalizadas.  

 

A segunda fase compõe-se na elaboração do diagrama de caminhos que estabeleça as 

relações causais. O diagrama de caminhos é mais do que uma representação visual de 

relações causais porque permite apresentar, não apenas as relações previstas entre os 

constructos (relações entre as variáveis dependentes e independentes) mas também as 

relações associadas (correlações) entre os constructos e os seus indicadores. Neste 

trabalho as associações estão especificadas na representação gráfica dos modelos, 

através da notação geral dos diagramas de caminhos. 

 

A terceira fase baseia-se em converter o diagrama de caminhos num conjunto de 

equações estruturais que especifiquem o modelo e que permita a sua estimação.  

 

A quarta fase prende-se com a definição da matriz de dados que se vai utilizar. A 

matriz dos inputs pode ser com informação sobre as covariâncias ou sobre as 

correlações entre as variáveis latentes. Utiliza-se a matriz de covariâncias quando a 

finalidade é ensaiar uma teoria, desde que as variâncias e as covariâncias satisfaçam 

as hipóteses da metodologia ou os dados estejam na forma apropriada para validar as 

relações causais. Quando o objectivo é apenas obter os padrões de relacionamento e 
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não é necessário a explicação total da teoria a testar, a matriz de correlações é 

aceitável. 

 

A quinta fase está ligada à avaliação da identificação do modelo de equações 

estruturais. O problema da identificação dos modelos de equações estruturais está 

ligada ao facto de um modelo que não seja identificado não consegue produzir 

estimativas únicas. A identificação compara o número de informações independentes 

presentes na matriz de covariâncias (ou correlações) com o número de coeficientes a 

estimar. Existem duas regras básicas para a identificação dos modelos: as condições 

de ordem e de característica. O modelo identificado é um modelo com os graus de 

liberdade iguais a zero. Apesar disto providenciar um ajustamento perfeito do 

modelo, a solução pode não ser interessante porque não permite a generalização. Um 

modelo sobre-identificado é o objectivo pretendido dos modelos de equações 

estruturais. Existe mais informação nos dados da matriz de covariâncias ou de 

correlações do que o número de parâmetros a serem estimados, o que significa que 

existe um número positivo de graus de liberdade, assegurando a generalização do 

modelo se os indicadores do ajustamento forem aceitáveis. Um modelo que falhe a 

condição de ordem é considerado sub-identificado, tendo graus de liberdade 

negativos, o que significa que tenta estimar mais parâmetros do que a informação 

disponível permite. O modelo não pode ser estimado até que se restrinjam ou se 

fixem parâmetros.  

 

A sexta fase preconiza a estimação e a avaliação da qualidade dos modelos 

considerando-se um conjunto de indicadores estatísticos que vão permitir retirar 

conclusões a este nível. As medidas da bondade do ajustamento medem a 

correspondência entre a matriz de inputs actuais ou observados (correlações ou 

covariâncias) com a prevista pelo modelo proposto. As medidas da bondade do 

ajustamento podem ser de três tipos: (1) medidas absolutas do ajustamento, (2) 

medidas incrementais do ajustamento e (3) medidas parcimoniosas do ajustamento. 

As medidas absolutas do ajustamento asseguram o ajustamento do modelo sem 

nenhuma adaptação. As medidas incrementais de ajustamento comparam o modelo 

proposto com outro modelo especificado pelo investigador. As medidas 
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parcimoniosas de ajustamento corigem as medidas ao providenciar a comparação 

entre modelos com diferentes números de coeficientes estimados, com o objectivo de 

determinar a quantidade de ajustamento obtida por cada coeficiente. 

 

E por fim, a sétima fase, faz-se a interpretação do modelo de equações estruturais, 

procedendo-se às modificações do modelo. Dentro das justificações teóricas e 

relações entre variáveis assumidas, trata-se de utilizar os testes de hipóteses sobre os 

coeficientes, bem como os indicadores de qualidade do ajustamento e redefinir os 

modelos propondo um outro conjunto de relações.  

 

Para que estas alterações sejam metodologicamente mais válidas é de toda a 

conveniência utilizar uma segunda amostra, dita de validação, para re-estimar os 

modelos alterados. 

 

Depois de identificadas as fases metodológicas que vão ser seguidas, a estimação dos 

modelos e a análise dos resultados vai ser realizada de forma simultânea com uma 

breve explicação da metodologia seguida. Isto é, os resultados obtidos na estimação 

dos modelos propostos nesta investigação são discutidos ao mesmo tempo que são 

dadas breves explicações sobre o método aplicado. 

 

Seguindo a metodologia de Hair et. al. (2006), o desenvolvimento dos modelos 

teóricos propostos no capítulo III foi sendo analisada nos capítulos I e II, com a 

discussão, análise e síntese dos constructos a considerar nos modelos estruturais 

propostos, no sentido de contribuir com modelos de mensuração do capital de marca 

na perspectiva do consumidor. 

 

A segunda fase da metodologia de Hair et. al. (2006) concentra-se na elaboração dos 

diagramas de caminhos, de forma a estabelecer as relações entre os constructos. A 

construção de um diagrama de caminhos permite visualizar a representação das 

hipóteses e o esquema de medição. O diagrama de caminhos é uma representação 

gráfica de como os vários elementos do modelo estão relacionados uns com os 

outros.  
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Segundo Hair et. al. (1992, 1998, 2006), Diamantopoulos e Siguaw (2000) e Bollen 

(1987), o diagrama de caminhos é mais do que uma representação visual de relações 

causais4 porque permite representar, não apenas as relações previstas entre os 

constructos mas também as relações associadas entre os constructos e os seus 

indicadores.  Isto providencia uma visão geral da estrutura do modelo. A 

representação gráfica torna mais facilmente compreensível o sistema de hipóteses 

contidas no modelo, do que as representações verbais e matemáticas. Para além 

disso, ajuda a diminuir a possibilidade de erros de especificação. 

 

Pearl (2000) defende que a posição de um modelo de caminhos representa a 

operacionalização da causalidade. Os arcos directos indicam os efeitos directos de 

acções conjunturais, intervenções ou situações, enquanto os arcos curvos 

representam perturbações correlacionadas, termos correspondentes a variações não 

explicadas pelos modelos. 

 

Na interpretação causal, a não existência de um arco directo de uma variável para a 

outra implica a ausência de um efeito directo, enquanto a ausência de um arco curvo 

implica que não existem variáveis omitidas que expliquem esse relacionamento.  

 

A omissão de um arco directo corresponde à crença que não existe um efeito causal 

directo entre duas variáveis. A omissão de um arco curvo corresponde à crença de 

que as variáveis não têm uma causa comum que foi omitida do modelo. A 

possibilidade de causas comuns omitidas, não especificadas, pode ser um problema 

neste tipo de modelos. 

 

Seguidamente são apresentados os diagramas de caminhos para cada um dos 

modelos propostos neste trabalho, fazendo uma breve explicação das hipóteses que 

lhe estão subjacentes e que foram discriminadas no capítulo anterior. 

                                                
4 No texto sempre que se referem “relações causais”, isso é feito no contexto de amostras seccionais 
para indicar a dependência lógica de uma variável de outra ou outras. 
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Figura 25 - Modelo Estrutural A 
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representados pelos arcos que os ligam. Da mesma forma, coloca-se como hipótese 

secundária que se verifique uma inter-relação entre a lealdade à marca e o preço 

prémio. 

 

Figura 26 - Modelo Estrutural B 
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separação entre constructos perceptuais e comportamentais, daí a lealdade à marca e 

o preço prémio serem dependentes do capital de marca. 

 

Neste modelo a hipótese secundária considerada é a inter-relação entre a lealdade à 

marca e o preço prémio, admitida devido a partilharem o estatuto de variáveis 

resultantes do capital de marca. 

 

Figura 27 - Modelo Estrutural C 
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No modelo estrutural C pretende-se testar as hipóteses de que existe uma relação 

positiva entre a notoriedade e o capital de marca do ponto de vista do consumidor 

(H1) (γ11 > 0), uma relação positiva entre a qualidade percebida e o capital de marca 

do ponto de vista do consumidor (H2) (γ12 > 0), uma relação positiva entre a 

personalidade da marca e o capital de marca do ponto de vista do consumidor (H3) 

(γ13 > 0), uma relação positiva entre as atitudes e o capital de marca (H6) (γ14 > 0), 

uma relação positiva entre a lealdade à marca e o capital de marca (H7) (γ15 > 0) e 

uma relação positiva entre o preço prémio e o capital de marca (H8) (γ16 > 0) 

apresentadas no Quadro 8, do capítulo III. Pretende-se com a estimação deste modelo 

avaliar a importância da separação das dimensões explicativas do capital de marca. É 

o modelo de medição de capital de marca mais tradicional e incorpora as dimensões 

explicativas do consenso de vários autores, conforme analisado no capítulo de 

revisão de literatura. 

 

Para Aaker e Bagozzi (1979), a utilização de variáveis não observáveis em modelos 

de equações estruturais e a sua associação com metodologias estatísticas, pode ser 

visto como uma síntese entre a econometria e a análise factorial. A diferença que 

existe entre um modelo de regressão normal e o tipo de modelos, como os que são 

propostos neste estudo, é que neste caso, as variáveis envolvidas são variáveis 

latentes, sendo cada uma delas, medida por múltiplos indicadores. Modelos de 

variáveis não observáveis ou variáveis latentes referem-se a modelos que 

explicitamente incorporam erros de medida na estimação dos parâmetros das 

equações estruturais e tratam as variáveis observadas ou manifestas, como 

indicadores subjacentes aos constructos. 

 

Quer as variáveis latentes, quer as variáveis manifestas podem conter erros de 

medição. Contudo, o modelo pode também incorporar erros estruturais, que estão 

relacionados com os erros nas equações. Assim, os termos de perturbação são de dois 

tipos: (i) erros de medição das variáveis e (ii) erros estruturais das equações. 
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A relação entre as variáveis latentes e os seus indicadores correspondentes são 

representadas por setas com origem na variável latente e fim no indicador. Cada 

indicador está associado a um termo de perturbação que incorpora os erros de 

medição, já que é virtualmente impossível medir na perfeição qualquer variável 

observada. No que diz respeito ao modelo estrutural, cada caminho estrutural 

representa uma hipótese teórica de base. Os termos de perturbação associados às 

variáveis endógenas representam erros de equações e indicam que as variáveis 

dependentes do modelo não estão perfeitamente explicadas pelas variáveis 

independentes. 

 

Certas hipóteses do modelo podem estar reflectidas na ausência de caminhos. Assim, 

a falta de setas entre as variáveis exógenas e os termos de perturbação das variáveis 

endógenas significa que as influências residuais não estão correlacionadas com as 

variáveis independentes incluídas no modelo. De forma similar, a ausência de 

caminhos entre a medida dos erros reflectem a hipótese de que os erros de medida 

não estão correlacionados. 

 

Para as direcções dos caminhos, a regra geral é que a primeira referência subscrita 

refere-se à variável alvo e a segunda referência subscrita refere-se à fonte da 

variável. Esta regra implica que a ordem das referências subscritas interessam para as 

ligações direccionais envolvidas. 

 

O modelo estrutural confirmatório geral que especifica as relações causais entre os 

constructos é dada directamente pela expressão matemática de Jöreskog e Sörbom 

(1984, p. 15): 

 

ζξηη +Γ+Β=  (4.1.) 

 

Onde, η é o vector de m constructos endógenos, ξ é o vector de n constructos 

exógenos, В é a matriz m×m dos coeficientes que representam os efeitos dos 

constructos endógenos entre si, Г é a matriz m×n dos coeficientes que representam os 
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efeitos dos constructos exógenos nos constructos endógenos e ζ é o vector dos m 

termos de perturbação estruturais. 

 

A distinção entre os constructos endógenos e exógenos é que os constructos 

endógenos têm os seus antecedentes causais especificados no modelo em 

consideração, enquanto as causas dos constructos exógenos estão fora do modelo.  

 

Assim, a notação das variáveis latentes que são utilizadas nos três modelos propostos 

é apresentada no quadro seguinte. 

 

Quadro 17 – Modelos de Mensuração do Capital de Marca e a Notação das 

Variáveis Latentes 

Modelo Estrutural A 
 Constructos Exógenos Constructos Endógenos 

Notoriedade ξ1  
Qualidade Percebida ξ2  

Personalidade da Marca ξ3  
Capital de Marca  η1 
Lealdade à Marca  η2 

Preço Prémio  η3 
Modelo Estrutural B 

 Constructos Exógenos Constructos Endógenos 
Atitude ξ4  

Capital de Marca  η1 
Lealdade à Marca  η2 

Preço Prémio  η3 
Modelo Estrutural C 

 Constructos Exógenos Constructos Endógenos 
Notoriedade ξ1  

Qualidade Percebida ξ2  
Personalidade da Marca ξ3  

Atitude ξ4  
Lealdade à Marca ξ5  

Preço Prémio ξ6  
Capital de Marca  η1 

 

O primeiro passo na construção de um modelo de equações estruturais é propor as 

construções teóricas relevantes, os seus indicadores e a estrutura ou padrões de 

relacionamento. Este conjunto de procedimentos denomina-se por especificação. A 



 186

especificação do modelo envolve a descrição da natureza e o número de parâmetros a 

serem estimados. Segundo Hair et. al. (1992, 1998, 2006), Diamantopoulos e Siguaw 

(2000) e Bollen (1987) a especificação do modelo em termos formais é feita através 

de uma série de equações que definem as relações estruturais que relacionam os 

constructos, a especificação do modelo de medida, dando indicação de quais são as 

variáveis que medem cada constructo e definir o conjunto de matrizes que indicam 

qualquer hipótese de correlação entre os constructos ou as variáveis. 

 

A especificação dos diferentes modelos propostos está de acordo com a expressão de 

Jöreskog e Sörbom (1984) (4.1.). Depois de serem identificadas as variáveis latentes 

relevantes a incluir no modelo e de se ter especificado a diferenciação entre os 

diferentes tipos de variáveis deve-se decidir sobre a ordem específica das variáveis 

endógenas e o número e o sinal esperado das ligações entre as variáveis exógenas e 

endógenas e entre as próprias variáveis endógenas. A especificação de cada um dos 

modelos está sintetizada no quadro seguinte. 

 

Quadro 18 - Equações dos Modelos Estruturais  

Modelo 

Proposto 

Constructos 

Endógenos 

 Constructos 

Endógenos  

Constructos 

Exógenos 

 Erros 

A η1 =  γ11ξ1+ γ12ξ2+ γ13ξ3 + ζ1 

η2 = β21η1  + ζ2 

η3 = β32η1  + ζ3 

B η1 =  Γ11ξ4 + ζ1 

 η2 = β21η1  + ζ2 

 η3 = β32η1  + ζ3 

C η1 =  γ11ξ1+ γ12ξ2+ 

γ13ξ3+γ14ξ4+γ15ξ5+γ16ξ6 

+ ζ1 

 

Assim, espera-se que, no modelo A, a notoriedade, a qualidade percebida e a 

personalidade influenciem positivamente o capital de marca. E espera-se que o 

capital de marca influencie positivamente, quer a lealdade à marca, quer à disposição 

do consumidor pagar um preço prémio pela mesma.  
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No modelo B, espera-se que a atitude face à marca influencie positivamente o capital 

de marca, e que este por sua vez, influencie positivamente a lealdade e o preço 

prémio. Este modelo é um modelo alternativo ao modelo A no que respeita às 

determinantes do capital de marca em que a atitude se substitui às influências 

conjuntas da notoriedade, qualidade percebida e personalidade, pois é uma medida 

sintética de avaliação perceptual.  

 

No modelo C, não se faz a distinção entre os aspectos perceptuais e comportamentais 

do capital de marca, sendo este explicado por um conjunto de constructos clássicos 

da literatura. Espera-se então, que o capital de marca seja influenciado positivamente 

pela notoriedade, qualidade percebida, personalidade, atitude, lealdade e preço 

prémio.  

 

O programa estatístico utilizado na tese é o STATISTICA 6.1. da StatSoft, Inc. que 

usamos quer para o cálculo das matrizes de variância e covariância (dados), quer 

para a estimação dos modelos de medida e estruturais.  

 

Na quarta fase, como já foi acentuado, trata-se de usar a matriz de variâncias e 

covariâncias dos indicadores (itens) dos constructos, atendendo aos objectivos da 

investigação: ensaiar a teoria do capital de marca. Note-se que o procedimento do 

questionário e amostragem é que nos permite obter a base de dados, que sintetizada 

nas suas variâncias e covariâncias, vai agora ser utilizada na estimação e validação 

dos modelos. Nesta fase calcula-se a matriz estimada de variâncias e covariâncias e 

verifica-se até que ponto se ajusta as variâncias e covariâncias observadas no 

modelo. A matriz de variâncias e covariâncias estimada é obtida através da estimação 

das relações estabelecidas nos modelos teóricos (ver as matrizes de variâncias e 

covariâncias dos modelos em anexo). 

 

Depois da especificação através das equações estruturais e da representação através 

dos modelos de caminhos é necessário verificar se o modelo proposto é ou não 

identificado. Na identificação do modelo, a informação resultante dos dados é 
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examinada para determinar se é suficiente para a estimação dos parâmetros, isto 

significa que se deve obter um único valor para os parâmetros especificados dos 

dados observados e recolhidos. Se o modelo for identificado, então é possível a 

estimação dos parâmetros. O modelo é identificado se todos os parâmetros forem 

identificados. 

 

Segundo Hair et. al. (1992, 1998, 2006), Diamantopoulos e Siguaw (2000) e Bollen 

(1987) existem duas regras básicas para a identificação dos modelos: as condições de 

ordem e de característica. A condição de ordem explica que os graus de liberdade do 

modelo devem ser iguais ou maiores que zero. A isto vai corresponder, 

respectivamente, um modelo identificado ou sobre-identificado. A condição de 

ordem diz que os graus de liberdade do modelo devem ser maiores ou iguais a zero 

(df ≥0). A isto vai corresponder um modelo identificado ou sobre identificado. A 

condição de ordem é necessária, mas não é suficiente para a identificação do modelo. 

O modelo também deve obedecer à condição de característica, que requer que se 

determine algebricamente que cada parâmetro é identificado de forma única. Isto é 

um processo complexo e de difícil execução, mesmo para modelos simples.  

 

A contagem da informação disponível, ou seja, das variâncias e covariâncias dos 

indicadores (itens) dos constructos e dos parâmetros a estimar, permite-nos exprimir 

a condição de ordem como: 

 

( )( )
.)2.4(t

2

1qpqp
≥

+++
 

 

Em que p é o número de indicadores endógenos, q é o número de indicadores 

exógenos e t é o número de parâmetros a estimar. Os graus de liberdade são a 

diferença das duas quantidades anteriormente apresentadas, na expressão (4.2.). 

 

O modelo exactamente identificado é um modelo com os graus de liberdade iguais a 

zero. Apesar disto providenciar um ajustamento perfeito do modelo, a solução pode 

não ser interessante porque pode não permitir a generalização do modelo. Um 
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modelo sobre-identificado é o objectivo dos modelos de equações estruturais. Isto 

significa que existe mais informação nos dados da matriz do que o número de 

parâmetros a ser estimado, logo, existe um número positivo de graus de liberdade, 

assegurando a generalização do modelo. Um modelo que falhe esta condição é 

considerado sub-identificado, pois tem graus de liberdade negativos. Isto significa 

que se tenta estimar mais parâmetros do que, o que a informação disponível 

possibilita, logo o modelo não pode ser estimado até que se restrinjam ou se fixem 

parâmetros. 

 

A condição de ordem é necessária mas não é suficiente para a identificação do 

modelo. O modelo também deve obedecer à condição de característica, que requer 

que se determine algebricamente que cada parâmetro é identificado de forma única. 

A aplicação desta condição é um processo complexo mesmo para modelos 

relativamente simples. Note-se que os modelos recursivos com constructos 

identificados são sempre identificados. Existem contudo vários tipos de informação 

que permitem ultrapassar esta questão. Habitualmente utiliza-se a condição de ordem 

apenas (condição necessária) nos procedimentos empíricos.  

 

Conforme Hair et. al. (1992, 1998, 2006), Diamantopoulos e Siguaw (2000) e Bollen 

(1987) são varias as fontes para a existência de problemas de identificação, 

nomeadamente a existência de um grande número de coeficientes a estimar em 

relação ao número de dados da matriz de covariâncias ou correlações, uma grande 

utilização de efeitos recíprocos e existência de falhas na fixação das escalas dos 

constructos. Existe apenas uma forma de solucionar problemas de identificação que é 

definir mais restrições ao modelo, de forma a eliminar coeficientes a estimar. 

 

Apresenta-se de seguida um quadro resumo com a informação acerca das condições 

de ordem. O modelo estrutural é estimado por métodos iterativos, que devem 

convergir rapidamente, como sinal de identificação dos modelos (Hair et. al. (1992, 

1998, 2006), Diamantopoulos e Siguaw (2000) e Bollen (1987)). No quadro resumo 

também se apresenta essa informação. 
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Quadro 19 - Identificação dos Modelos Estruturais 

 Mod. A Mod. B Mod. C 
Condição de 

Ordem 
DF* = 123 DF = 47 DF = 168 

Nº de 
Observações 

272 272 272 

Iterações Convergiu em 8 
iterações 

Convergiu em 8 
iterações 

Convergiu em 6 
iterações 

* DF = Graus de liberdade para os modelos iniciais 

 

Na tese segue-se o pressuposto de Anderson e Gerbing (1982, 1988) que defendem 

que a modelização de equações estruturais deve ser feita através de dois modelos 

conceptuais distintos: a análise factorial ou modelo de medida confirmatório e o 

modelo estrutural confirmatório ou modelo estrutural. O modelo de medida 

especifica as relações das medidas observadas com os constructos subjacentes. O 

modelo estrutural especifica as relações causais entre os constructos, de acordo com 

a teoria e com os seus indicadores. 

 

Apesar de existirem soluções e programas estatísticos que permitem fazer a 

estimação dos dois tipos de modelos em simultâneo, Anderson e Gerbing (1982, 

1988) consideram que existe vantagem em estimar os modelos separadamente, quer 

ao nível de testar teorias, quer ao nível de assegurar a validade dos constructos. A 

utilização em conjunto do modelo de medida com o modelo estrutural condiciona a 

compreensão da validade confirmatória. Isto porque, o modelo de medida 

providencia a confirmação da validade convergente e discriminante. Ao aceitar-se a 

validade convergente e discriminante, o teste ao modelo estrutural constitui a 

confirmação da validade nomológica. 

 

Na área de pesquisa do comportamento do consumidor, medir com precisão as 

hipóteses formuladas, através de constructos teóricos de variáveis não observáveis, 

torna-se um grande desafio. A questão da precisão da medição é ainda mais 

pertinente quando se fala de pesquisa aplicada e quando as variáveis são de difícil 

observação. Nesta situação, a análise dos itens que medem os constructos e o seu 

grau de confiança é de extrema importância.  
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A validade da medida, segundo O’Leary-Kelly e Vokurka (1998), depende do grau 

em que a variância dessa medida é atribuída a variações apenas da variável e não a 

qualquer outro factor. Isto é, para que a medida seja válida, a variância da medida 

deve reflectir apenas a variância atribuída ao constructo e apenas a esse constructo. 

Estabelecer as componentes de validade de uma medida envolve dois elementos: a 

validade convergente e a validade discriminante. As medidas não devem ter apenas 

uma validade convergente mas, também uma validade discriminante.  

 

Para Peter (1981), a validade convergente e discriminante são os dois tipos de 

validade operacionalizados que estão mais relacionados com a abordagem de multi-

traços/multi-métodos. A validade convergente é baseada na correlação entre cada um 

dos itens e o respectivo constructo. A validade discriminante é determinada ao 

demonstrar que a medida não está altamente correlacionada com qualquer outra 

medida com a qual ela deveria diferir significativamente. 

 

A validade convergente diz respeito ao grau em que diferentes métodos de medir o 

constructo providenciam o mesmo resultado. A hipótese subjacente é que se a 

medida for válida, levará aos mesmos resultados quando utilizados diferentes 

métodos. Se os resultados falharem na convergência, isso sugere que as variações 

nos dados serão em parte pela diferença nos métodos mas também pela falha na 

validade da medida. A validade discriminante é definida, segundo Churchill (1979), 

como a extensão em que as medidas são de facto específicas e não apenas um reflexo 

de quaisquer outras variáveis. 

 

Para Peter (1981), a distinção que Campbell (1960) faz entre validade de traço e 

validade nomológica é útil porque a validade dos traços é investigada ao considerar 

que o constructo e as suas medidas estão num vacuum teórico, isto é, o papel da 

teoria é, delinear o constructo como algo diferente dos outros constructos. A intenção 

da validade dos traços é analisar a quantidade de variância sistemática na 

classificação da medida e determinar se essa variância sistemática resulta de altas 

correlações com outras medidas do constructo ou baixas correlações com medidas de 

outros fenómenos, com os quais o constructo não deve estar relacionado. A validade 
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nomológica é baseada na investigação explícita do constructo e da sua medida em 

termos de hipóteses formais resultantes da teoria. Esta validade pretende investigar a 

relação entre diferentes constructos e a relação empírica entre as medidas desses 

diferentes constructos. 

 

A validade convergente e discriminante de um modelo de medida, segundo Bentler 

(1978), constitui um traço de validade confirmatória e os testes a um modelo 

estrutural constituem uma validade nomológica confirmatória. 

 

Seguem-se duas fases para seleccionar e aceder aos itens finais que se utilizam para 

os constructos relevantes. Primeiro realiza-se uma análise factorial exploratória a 

todas as variáveis manifestas, no sentido de verificar se, para a realidade em causa, 

faz sentido manter as escalas sem nenhum tipo de ajustamento. Isto em resultado do 

conceito da unidimensionalidade que envolve o estabelecimento de um conjunto de 

indicadores empíricos relacionados com apenas um único constructo. Depois é feita 

uma análise da fiabilidade aos itens através da análise do coeficiente Alfa de 

Cronbach.  

 

Churchill (1979) recomenda a utilização das escalas multi-itens em vez das medidas 

com um único item e incentiva os investigadores a fazerem esforços para as 

desenvolver. Assim, seguindo a metodologia proposta por Churchill (1979), é 

necessário, numa primeira fase, especificar o domínio do constructo, delineando o 

que deve e o que não deve estar incluído no mesmo. Para isso é imperativa a consulta 

intensiva da literatura. A existência de uma grande variedade de definições para um 

dado constructo pode dificultar a tarefa da sua medição. Não tendo sido 

desenvolvidas escalas novas nesta tesa, foi contudo feita uma análise criteriosa das 

definições dos vários constructos, esclarecendo o seu conceito, escalas e itens. 

 

Gerbing e Anderson (1988) defendem que “a unidimensionalidade reflecte a 

existência de um traço único ou um constructo subjacente a um conjunto de 

medidas” (p. 186). Existem duas condições implícitas para estabelecer a 

unidimensionalidade de um constructo: os indicadores empíricos devem estar 
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significativamente associados à variável latente subjacente e devem estar associados 

apenas com essa variável (Hair et. al., 1992; Anderson e Gerbing, 1982, 1988). 

Qualquer que seja a medida, esta deve satisfazer estas duas condições para ser 

considerada unidimensional. 

 

Segundo O’Leary-Kelly e Vokurka (1998), existem dois métodos comuns para 

verificar a unidimensionalidade da medida. Esses métodos são a análise factorial 

exploratória e a análise factorial confirmatória. A análise factorial examina as 

combinações lineares entre os indicadores empíricos e, como estes se relacionam 

com as variáveis latentes subjacentes. Sob a análise factorial exploratória, as 

associações entre os indicadores empíricos e as variáveis latentes não estão 

predefinidas. Na análise factorial confirmatória essas associações estão 

especificadas.  

 

Seguindo estas recomendações é efectuada uma análise factorial exploratória ao 

conjunto de indicadores dos constructos. A seguir são apresentados os resultados 

dessa análise factorial exploratória, no Quadro 17, e a resumir aqui.  

 

Dos resultados obtidos, existem casos em que é necessário proceder a alguns 

ajustamentos, principalmente na escala que mede a personalidade da marca. Este 

constructo é medido através de várias dimensões e de vários itens que foi necessário 

adaptar, para o caso concreto de marcas de vestuário de ganga para os consumidores 

portugueses. Assim, verifica-se que, no que diz respeito à personalidade da marca, 

apenas uma das dimensões propostas por Jennifer Aaker (1997) tem importância para 

o consumidor português, no domínio das marcas de vestuário de ganga: a dimensão 

da sinceridade.  

 

Todas as outras escalas têm pequenos ajustamentos no número de itens. Os itens 

eliminados são os que apresentam um factor loading inferior a 0,75. Assim, elimina-

se um item à escala da notoriedade que inicialmente era composta por quatro. A 

escala da qualidade percebida fica com três itens, assim como, a escala das atitudes e 

da lealdade à marca. As únicas que não sofrem qualquer ajustamento são as escalas 
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do capital de marca, que apresenta sempre bons indicadores e a do preço prémio que 

contém apenas dois itens. 

 

Quadro 20 - Análise Factorial Exploratória (Extracção por Componentes 

Principais sem rotação) 

Factor 
Loadings  

dos 
Constructos 

 
N 

 
QP 

 
A 

 
P 

 
CM 

 
L 

 
PP 

N2 -0,8845       
N3 -0,8959       
N4 -0,7873       

QP1  -0,8548      
QP2  -0,8191      
QP3  -0,8285      
A1   -0,8213     
A3   -0,9104     
A4   -0,8994     
P1    -0,9537    
P2    -0,9584    
P3    -0,9180    

CM1     -0,8805   
CM2     -0,9228   
CM3     -0,9214   
CM4     -0,8227   
L1      -0,9233  
L2      -0,9428  
L4      -0,9135  

PP1       0,9569 
PP2       0,9569 

Valor 
Próprio 

2,2050 2,0882 2,3125 2,6711 3,1530 2,5761 1,8314 

Variância 
Explicada 

0,7350 0,6960 0,7708 0,8903 0,7882 0,8587 0,9157 

 

 

A medida de uma escala é válida quando a diferença nas classificações observadas 

reflecte verdadeiras diferenças na característica que se pretende medir e em nada 

mais. A medida é fiável no sentido em que, medidas independentes, mas 

comparáveis do mesmo constructo, de um dado objecto, sejam idênticas. A 

fiabilidade vai depender do ponto em que a variação nas classificações são atribuídas 

a erros da amostra. Se uma medida é válida ela é fiável, mas o inverso não é 

necessariamente verdadeiro. Assim, a fiabilidade é condição necessária mas não é 
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condição suficiente para a validade. A fiabilidade providencia apenas a evidência 

negativa da validade da medida (Anderson e Gerbing, 1982, 1988; Diamantopoulos e 

Siguaw, 2000; Gerbing e Anderson, 1988; Bollen, 1989). 

 

De seguida é realizada uma análise à fiabilidade das escalas. Para isso, analisa-se o 

coeficiente Alfa de Cronbach (α), para o conjunto de indicadores manifestos de cada 

escala utilizada para medir o constructo teórico.  

 

Segundo Peterson (1994), apesar de ter algumas limitações, o coeficiente Alfa de 

Cronbach (α) continua a ser a medida da fiabilidade de uma escala mais utilizada nos 

estudos empíricos. Também Hair et. al. (2006) propõe a utilização deste indicador. 

Este coeficiente vai resultar directamente das hipóteses do modelo amostral a 

estudar. Um baixo coeficiente Alfa de Cronbach (α) indica que o conjunto dos itens 

actua pobremente na captação da construção que motivou a medida. Ao contrário, 

um alto valor para o coeficiente Alfa de Cronbach (α) indica que os itens estão 

altamente correlacionados com as verdadeiras classificações. 

 

A fiabilidade é a medida da consistência interna de um conjunto de itens de um 

constructo. Está inversamente relacionada com o grau em que a medida se encontra 

contaminada com erros. Conceptualmente, a fiabilidade é definida por Peter (1979, p. 

6) como “o grau em que uma medida está livre de erros e, como tal, produz 

resultados consistentes”. Mais tarde, Peter (1981) define a fiabilidade como a 

correlação entre as medidas. Se a correlação for alta, a maior parte da variância da 

medida é sistemática e não devida a erros puramente aleatórios.  

 

O coeficiente Alpha de Cronbach (α) tem sido, não apenas o indicador mais utilizado 

na estimação da fiabilidade das escalas, como também, tem sido objecto de uma 

atenção metodológica e analítica substancial (Peterson, 1994, Anderson e Gerbing, 

1982, 1988; Diamantopoulos e Siguaw, 2000; Gerbing e Anderson, 1988; Bollen, 

1989). Este indicador tem um conjunto de vantagens, nomeadamente, parte de um 

conjunto de hipóteses menos restritivas face ao tipo de medidas, requer uma amostra 

única e pode-se aumentar o valor do coeficiente aumentando o número de 
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indicadores da medida. Contudo, apresenta como desvantagens o facto de, 

dependendo do tipo de medidas utilizadas, poder subestimar a fiabilidade, o que pode 

levar a conclusões erradas. Por outro lado, não se pode utilizar medidas com um 

único item, deve-se considerar pelo menos três (Hair et. al., 2006), garantindo a 

identificação do constructo. 

 

Após vários estudos, vários autores (Schmitt, 1996; Nunnally, 1978; Churchill e 

Peter, 1984; Peter e Churchill, 1986; Cox, 1980; Peterson, 1994), chegaram à 

conclusão que o coeficiente Alpha de Cronbach (α) é relativamente robusto e não 

está sujeito a grandes flutuações, em consequência das características de design da 

pesquisa e em consequência do número de categorias de itens das escalas. A 

magnitude do coeficiente de Cronbach, segundo Peterson (1994), deve ser função do 

constructo a medir mais do que das características subjacentes ao design da pesquisa. 

 

O grau de aceitação de um indicador de fiabilidade é função da proposta de pesquisa, 

isto é, depende se é uma pesquisa exploratória ou aplicada. Para além disso, segundo 

Peterson (1994), nenhuma recomendação para os valores dos indicadores tem uma 

base empírica, uma justificação teórica ou qualquer processo analítico racional. A 

recomendação mais seguida para os valores dos indicadores de fiabilidade é a de 

Nunnally (1978). Este autor recomenda como valores mínimos para os indicadores 

de fiabilidade, nomeadamente o coeficiente Alfa de Cronbach (α) em pesquisas 

aplicadas, os valores de 0,7 são tidos como um indicador razoável, os valores de 0,8 

são tidos como um bom indicador e os valores de 0,9 são considerados como um 

indicador excelente. Contudo, tratando-se de outro tipo de pesquisas os valores 

alteram-se, isto é, um valor para o coeficiente Alfa de Cronbach (α) de 0,7 será um 

indicador excelente numa pesquisa preliminar e o valor de 0,8 será considerado 

excelente para uma pesquisa básica.  

 

Todos os constructos utilizados nos modelos estruturais propostos apresentam 

valores do coeficiente Alfa de Cronbach (α) acima de 0,8, excepto o da qualidade 

percebida, que contudo, se encontra com um valor aproximado a 0,8. Seguindo estas 
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recomendações, verifica-se que os itens utilizados para medir os constructos a 

empregar nos modelos estão dentro dos valores recomendados. 

 

Quadro 21 – Análise da Fiabilidade das Escalas pelo Coeficiente Alfa de 

Cronbach 

Constructo Autores das Escalas Nº Itens Coeficiente Alfa 
de Cronbach 

Notoriedade Yoo, Boonghee, Naveen 
Donthu e Sungho Lee (2000) e 
Yoo, Boonghee e Naveen 
Donthu (2001) 

3 0,815354 

Qualidade 
percebida 

Yoo, Boonghee, Naveen 
Donthu e Sungho Lee (2000) e 
Yoo, Boonghee e Naveen 
Donthu (2001) 

3 0,780648 

Atitude Abraham-Murali, Liza e Mary 
Ann Littrell, (1995) 

3 0,848772 

Personalidade Aaker, Jennifer L. (1997) 3 0,936546 
Capital de marca Yoo, Boonghee, Naveen 

Donthu e Sungho Lee (2000) e 
Yoo, Boonghee e Naveen 
Donthu (2001) 

4 0,910221 

Lealdade Yoo, Boonghee, Naveen 
Donthu e Sungho Lee (2000) e 
Yoo, Boonghee e Naveen 
Donthu (2001); Keller, Kevin 
Lane (2001); Villarejo-Ramos, 
Angel F. e Manuel J. Sánchez-
Franco (2005) 

3 0,917189 

 

Neste trabalho, a fiabilidades das escalas é assegurada apenas pelos valores obtidos 

pelo coeficiente Alfa de Cronbach (α), dado que o trabalho usa escalas já 

desenvolvidas e aplicadas em outros trabalhos de pesquisa e os objectivos deste 

trabalho não estão ligados directamente com a validação das escalas de medida. 

 

Na presença de uma má especificação, a abordagem de estimação simultânea dos 

modelos de medida e estrutural, pode dar origem a confusões na interpretação (Burt, 

1973, 1976). A confusão na interpretação “ocorre quando o sentido empírico de uma 

variável não observável é outro do que o definido pelos investigadores à priori, da 

estimação do parâmetro desconhecido” (Burt, 1976, p. 4). Em consequência, a 
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estimação dos modelos é feita de forma separada, isto é, primeiro estima-se o modelo 

de medida através da análise factorial confirmatória e ao não se detectar problemas 

de especificação nem de identificação, segue-se a estimação os modelos de medida e 

dos modelos estruturais. 

 

Segundo Diamantopoulos e Siguaw (2000), Hair et. al. (1992, 1998, 2006), Bollen 

(1987), o modelo de medida descreve como cada variável latente é medida ou 

operacionalizada pelas variáveis manifestas. Para além disso, providencia 

informação sobre a validade e a confiança dos indicadores observados. O modelo 

estrutural descreve as relações entre as variáveis latentes entre si e indica a 

quantidade de variância que não é explicada. 

 

São vários os constructos teóricos a medir nos modelos propostos. Têm em comum, 

o facto de serem construções de variáveis que não são directamente observáveis. A 

este tipo de variáveis chama-se variáveis latentes. Os indicadores ou os itens de 

medida das escalas são denominadas de variáveis manifestas que reflectem as 

variáveis latentes. Segundo Bentler e Chou (1987), a teoria deve suportar sempre a 

existência das variáveis latentes de um constructo, para que o modelo de equações 

estruturais faça sentido. 

 

Os constructos propostos nos modelos teóricos apresentados são medidos através de 

indicadores ou escalas propostas na literatura. Todas as escalas utilizadas neste 

trabalho encontram-se validadas empiricamente, em outros estudos, com bons 

resultados e encontram-se no capítulo III.  

 

O modelo de medida confirmatório determina a forma como as variáveis latentes são 

medidas.  

 

O método da análise factorial confirmatória envolve um procedimento de vários 

passos e a estimação dos seus parâmetros individuais. Assumindo que as medidas 

observadas seguem uma distribuição normal multivariada, a aceitação estatística total 

do modelo que resulte de uma análise factorial confirmatória, é testada através do 
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teste do qui-quadrado (χ2). A hipótese nula do teste diz que a matriz de covariâncias 

ou correlações estimada é idêntica à matriz de covariâncias ou correlações da 

população. Uma das críticas que se faz ao teste do qui-quadrado é que este teste é 

muito sensível à dimensão da amostra, principalmente para amostras superiores a 

200 observações. Como tal, deve ser complementado com outros indicadores.  

 

Assim, o passo seguinte é realizar uma análise factorial confirmatória para os vários 

modelos propostos. Os resultados da análise factorial confirmatória aos modelos 

propostos são apresentados no quadro seguinte e serve para determinar os itens que 

cada constructo deve ter e que devem ser usados na estimação dos modelos na sua 

forma estrutural. 

 

Quadro 22 - Análise Factorial Confirmatória 

AFC Factor Loadings 
Modelo A 

Factor Loadings 
Modelo B 

Factor Loadings 
Modelo C 

N2 0,821  0,826 
N3 0,871  0,867 
N4 0,656  0,656 

QP1 0,603  0,610 
QP3 0,777  0,757 
QP4 0,718  0,735 
P1 0,727  0,728 
P2 0,689  0,688 
P3 0,681  0,682 
A3  0,727 0,747 
A4  0,934 0,92 
A5  0,784 0,778 

CM1 0,888 0,885 0,887 
CM2 1,019 1,018 1,018 
CM3 0,972 0,974 0,973 
CM4 0,742 0,744 0,743 
L1 0,969 0,965 0,966 
L2 1,072 1,073 1,073 
L4 1,002 1,007 1,005 

PP1 0,995 0,998 0,995 
PP2 1,149 1,145 1,149 
Qui-

Quadrado 
Normalizado 

 
1,69869 

 
2,07958 

 
1,96112 

RMSEA 0,052 0,062 0,060 
GFI 0,922 0,943 0,896 
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As medidas da bondade do ajustamento medem a correspondência entre a matriz de 

inputs actuais ou observados (correlações ou covariâncias) com a estimada pelo 

modelo proposto. Estas medidas podem ser de três tipos: medidas absolutas do 

ajustamento (χ2 qui-quadrado, NCP5, GFI, RMSR6, RMSEA7), medidas incrementais 

do ajustamento (AGFI8, TLI ou NNFI9 e NFI10) e medidas parcimoniosas do 

ajustamento (PNFI11, PGFI e AIC12).  

 

A análise factorial confirmatória para os modelos propostos apresenta todo um 

conjunto de indicadores da bondade do ajustamento aceitáveis que permite avançar 

para a estimação dos modelos na sua forma estrutural. Os indicadores escolhidos são 

os sugeridos por Hair et. al. (1992, 1998, 2006) como os melhores indicadores 

absolutos sobre a bondade do ajustamento, Qui-Quadrado, RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation) e GFI (Goodness-of-Fit). 

 

Utiliza-se o Qui-Quadrado Normalizado para diminuir a sensibilidade do teste à 

dimensão da amostra (n = 272). O Qui-Quadrado Normalizado apresenta valores 

aceitáveis quando estes se encontrem compreendidos entre 1 a 3 (Hair, et. al., 1992, 

1998, 2006). Nos três modelos apresentados o indicador pode ser considerado como 

aceitável.  

 

É utilizado o RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) em vez do 

RMSSR (Root Mean Square Residual) porque os modelos são estimados com base 

na matriz de covariâncias dos dados. Este indicador deve estar situado entre os 

valores compreendidos de 0,05 (bom ajustamento) a 0,08 (ajustamento aceitável).  

 

                                                
5 NCP = Noncentrality parameter 
6 RMSR = Root mean square residual 
7 RMSEA = Root mean square error of approximation 
8 AGFI = Adjusted goodness-of-fit 
9 TLI = Tucker_Lewis Índex ou NNFI = nonnormed fit índex 
10 NFI = Normed fit índex 
11 PGFI = Parsimonious goodness-of-fit índex 
12 AIC = Akaike information criterion 
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O GFI (Goodness-of-Fit) é um índice da bondade do ajustamento que representa o 

grau total do ajustamento, sem uma correcção relativamente aos graus de liberdade 

dos modelos. Altos valores deste indicador traduzem um bom ajustamento, mas não 

se encontram estabelecidos níveis mínimos aceitáveis. Nos três modelos de medida 

estimados pela análise factorial confirmatória foram obtidos valores acima dos 0,89 

levando à conclusão de que se tratam de bons ajustamentos.  

 

Da análise dos indicadores obtidos na estimação do modelo de medida pode-se 

concluir que estão dentro dos intervalos em que se podem considerar bons 

ajustamentos, quer ao nível dos valores obtidos para o Qui-Quadrado Normalizado, 

quer para os outros dois indicadores obtidos. 

 
Depois de estabilizados os modelos de medida e feita a análise da qualidade dos 

ajustamentos, vão ser estimados os modelos estruturais propostos e verificar se as 

hipóteses de pesquisa são ou não confirmadas. 

 
Os modelos de equações estruturais podem ser utilizados para testar e desenvolver 

teorias, através do modelo de factores comuns, ou podem ser utilizados para fazer 

previsões através do modelo das componentes principais. Esta distinção e as suas 

implicações dizem respeito à escolha do método de estimação subjacente ao modelo. 

Essa escolha vai recair sobre o método de máxima verosimilhança (ML) ou o método 

de mínimos quadrados generalizados (GLS), se se utilizar o modelo de factores 

comuns ou, recair sobre a estimação por mínimos quadrados parciais (PLS) se se 

utilizar o modelo das componentes principais. 

 

Para testar e desenvolver teoria, a abordagem através do método da máxima 

verosimilhança (ML) ou o método de mínimos quadrados generalizados (GLS) é 

preferível (Diamantopoulos e Siguaw (2000), Hair et. al. (1992, 1998, 2006), Bollen 

(1987)).  

 

No caso dos modelos propostos, a estimação é realizada pelo método da máxima 

verosimilhança (ML), pois o objectivo é desenvolver e testar a teoria sobre a 

mensuração do capital de marca com base no consumidor.  
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A estimação dos modelos é a fase seguinte e que permite a análise à qualidade dos 

ajustamentos. O modelo encontra-se bem ajustado quando a matriz de covariâncias 

implícita é equivalente à matriz de covariância dos dados observados (Hair et. al. 

(1992, 1998, 2006), Diamantopoulos e Siguaw (2000) e Bollen (1987)). Esta 

equivalência é analisada com vários indicadores estatísticos. A informação acerca 

das matrizes de covariâncias utilizadas encontra-se em anexo. 

 

Antes de avançar com a apresentação e análise dos resultados propostos é necessário 

explicar alguns comportamentos que foram realizados nesta altura e que tem a ver 

com algumas violações das hipóteses que estão subjacentes á metodologia de 

equações estruturais. Uma dessas hipóteses prende-se com a normalidade dos dados. 

Foi realizada uma análise de normalidade aos dados tendo-se calculado os 

indicadores de assimetria (Skewness) e curtose (Kurtosis), constatando-se que os 

dados não seguem uma distribuição normal (ver em anexo). Contudo, segundo 

Bollen (1989), neste tipo de metodologia, a normalidade multivariada apesar de ser 

uma condição suficiente, não é uma condição necessária na estimação de modelos 

teóricos. Browne e Shapiro (1988) identificaram várias condições sob as quais a 

maioria das propriedades dos estimadores de máxima verosimilhança continuam a 

verificar-se apesar dos dados não seguirem uma distribuição normal multivariada.  

 

Hair et. al. (2006)  argumenta que “a estimação por máxima verosimilhança continua 

a ser o método mais utilizado neste tipo de modelização pois continuam a 

providenciar estimadores robustos mesmo em situações de violação da hipótese da 

normalidade multivariada dos dados” (p. 743). Por outro lado, Diamantopoulos e 

Siguaw (2000) argumentam que “o método de máxima verosimilhança providencia 

estimadores eficientes sob a hipótese da normalidade multivariada dos dados e 

suficientemente robustos contra desvios moderados dessa hipótese” (p. 56). Assim, 

procedeu-se à estimação dos modelos apesar de se apurar que os dados não seguem 

uma distribuição normal multivariada.  
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A seguir são apresentados e discutidos os resultados dos modelos propostos 

estimados. 

 

Quadro 23 - Modelo Estrutural Estimado A 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade → Capital de Marca (+) 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Capital de Marca → Lealdade à Marca (+) 
Capital de Marca → Preço Prémio (+) 

γ11 
γ12 
γ13 
β21 
β31 

-0,207 
0,562 
0,157 
0,933 
0,849 

0,004 
0,000 
0,009 
0,000 
0,000 

Não sup. 
Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade ↔ Qualidade Percebida (+) 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Notoriedade ↔ Personalidade da Marca (+) 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ12 
φ23 
φ13 
ψ23 

0,638 
0,558 
0,408 
0,482 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,062 
0,063 
0,906 
0,869 

 

A notoriedade da marca aparece estimada no modelo com o sinal negativo, isto é, 

quanto maior for a notoriedade menor é o capital de marca. Esta hipótese é contrária 

à lógica do modelo explicativo do capital de marca. Contudo, foi considerada a 

possibilidade da notoriedade da marca ser um ponto inicial para a explicação da 

percepção dos consumidores sobre o capital de marca, ou seja, todos os respondentes 

conheciam bem a marca, o que é reforçado pelo facto da recolha de dados ter sido 

feita nas lojas próprias das marcas inquiridas, logo, a questão da notoriedade perde 

relevância para a explicação do capital de marca. De notar ainda que o coeficiente 

negativo da notoriedade pode ser explicado pela tendência à multicolinearidade, pois 

a notoriedade está fortemente relacionada os outros constructos perceptuais. Desta 

forma, o modelo A foi re-estimado sem o constructo “Notoriedade da Marca”, 

apresentando indicadores de ajustamento melhores, quer o GFI (Goodness-of-Fit), 

quer o AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit). Repare-se que o coeficiente estimado da 

variável qualidade percebida sofreu uma alteração importante, o que confirma a 

tendência de multicolinearidade. 
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Quanto às hipóteses secundárias de correlação entre os constructos da qualidade 

percebida com a personalidade da marca e a lealdade à marca e o preço prémio são 

também suportadas. 

 

A análise dos indicadores da qualidade do ajustamento indica-nos que o modelo 

apresenta valores para todos eles, levando a concluir um bom ajustamento.   

 

Quadro 24 - Modelo Estrutural Re-Estimado A 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Capital de Marca → Lealdade à Marca (+) 
Capital de Marca → Preço Prémio (+) 

γ12 
γ13 
β21 
β31 

0,438 
0,143 
0,932 
0,848 

0,000 
0,018 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ23 
ψ23 

0,558 
0,508 

0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,249 
0,066 
0,919 
0,881 

 

O mesmo processo de estimação é seguido para os restantes modelos propostos. O 

modelo B é um modelo alternativo ao modelo A, onde se defende a hipótese que o 

capital de marca tem duas componentes distintas, uma é o seu antecedente perceptual 

que é a atitude dos consumidores face à marca e outra componente consequente que 

conduz a um comportamento, traduzido na lealdade e na disposição de pagar um 

preço mais elevado por um produto com marca. Neste modelo, a atitude é o 

indicador que traduz toda a avaliação perceptual realizada pelos consumidores. 

 

Este tipo de marcas, são tipicamente consumos sociais, pelo que as atitudes são um 

constructo suficientemente geral para abarcar todo o tipo de associações que um 

consumidor adquire ao longo do tempo face a uma destas marcas. Assim, um modelo 

do capital de marca com base no consumidor construído com esta única dimensão 

explicativa pode bem servir para se obter o valor da marca na mente dos 

consumidores. Isto num plano teórico. Vejamos os resultados a nível empírico. 
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Quadro 25 - Modelo Estrutural Estimado B 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Capital de Marca → Lealdade à Marca (+) 
Capital de Marca → Preço Prémio (+) 

γ11 
β21 
β31 

0,522 
0,935 
0,852 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  ψ23 0,509 0,000 Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

3,184 
0,083 
0,924 
0,874 

 

As hipóteses levantadas neste modelo, isto é, as hipóteses de que existe uma relação 

positiva entre o capital de marca e a lealdade à marca (H4), uma relação positiva 

entre o capital de marca do ponto de vista do consumidor e a disposição a pagar um 

preço prémio pela marca (H5) e uma relação positiva entre as atitudes e o capital de 

marca (H6) são todas suportadas e os indicadores GFI (Goodness-of-Fit) e AGFI 

(Adjusted Goodness-of-Fit) apresentam resultados aceitáveis, apesar do Qui-

Quadrado normalizado ultrapassar um pouco o limite recomendável de um bom 

ajustamento. 

 

O modelo C é um modelo baseado nas propostas da literatura quanto à explicação do 

capital de marca, onde não se realiza nenhuma separação entre componentes 

perceptuais e comportamentais do capital de marca. Os constructos são todos 

considerados como explicativos do capital de marca, inclusivamente a lealdade à 

marca e o preço prémio. Este modelo é considerado no sentido de se analisar se faz 

sentido dividir as componentes perceptuais do capital de marca das componentes 

comportamentais. 
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Quadro 26 - Modelo Estrutural Estimado C 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade → Capital de Marca (+) 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ11 
γ12 
γ13 
γ14 
γ15 
γ16 

-0,036 
0,082 
0,020 
0,090 
0,473 
0,181 

0,510 
0,465 
0,657 
0,352 
0,000 
0,019 

Não Sup. 
Não Sup. 
Não Sup. 
Não Sup. 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade ↔ Qualidade Percebida (+) 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Notoriedade ↔ Personalidade da Marca (+) 
Atitude ↔ Personalidade da Marca (+) 
Atitude ↔ Notoriedade (+) 
Qualidade Percebida ↔ Atitude (+)  
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ12 
φ23 
φ13 
φ34 
φ14 
φ24 
φ56 

0,642 
0,565 
0,407 
0,530 
0,538 

 
0,868 
0,435 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

1,961 
0,060 
0,896 
0,857 

 

Os resultados desta primeira estimação mostram que apenas as hipóteses de que 

existe uma relação positiva entre a lealdade à marca e o capital de marca (H7) e uma 

relação positiva entre o preço prémio e o capital de marca (H8) são suportadas, isto é, 

o capital de marca é explicado pela lealdade e pelo preço prémio. Contudo, a análise 

às hipóteses secundárias mostram que os constructos estão relacionados 

significativamente entre eles, o que confirma a possibilidade de multicolinearidade 

entre as variáveis explicativas – de resto, expectável atendendo à natureza e ao 

número de variáveis envolvidas no modelo. Dado isto, o modelo C vai ser re-

estimado novamente. 

 

O modelo C foi estimado várias vezes, começando-se pela exclusão do constructo da 

notoriedade da marca, seguindo-se a retirada da personalidade e, depois de forma 

alternada, a qualidade percebida e a atitude do consumidor face a marca, num 

processo por fases, onde os constructos são retirados após a análise das hipóteses dos 

testes de significância individual.  
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Quadro 27 - Modelo Estrutural Re-Estimado C, sem a Notoriedade da Marca 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ12 
γ13 
γ14 
γ15 
γ16 

0,056 
0,016 
0,090 
0,482 
0,182 

0,573 
0,718 
0,354 
0,000 
0,019 

Não Sup. 
Não Sup. 
Não Sup. 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Atitude ↔ Personalidade da Marca (+) 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ23 
φ34 
φ56 

0,566 
0,530 
0,435 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,101 
0,063 
0,907 
0,868 

 

Assim, retira-se do modelo, sucessivamente, os constructos da notoriedade da marca, 

a personalidade da marca e a qualidade percebida. A variável atitude foi, segundo 

este procedimento, a única variável perceptual a acompanhar as variáveis designadas 

por comportamentais (lealdade à marca e preço prémio).  

 

Neste caso, a hipótese de que existe uma relação positiva entre as atitudes e o capital 

de marca (H6) passa a ser suportada pelos dados empíricos, em conjunto com as 

hipóteses de que existe uma relação positiva entre a lealdade à marca e o capital de 

marca (H7) e uma relação positiva entre o preço prémio e o capital de marca (H8). Os 

indicadores da qualidade do ajustamento melhoram neste modelo, face ao anterior. 

Isto comprova a ideia de que os constructos perceptuais como a notoriedade, a 

qualidade percebida, a personalidade e a atitude estão inter-relacionados entre si, e ao 

serem considerados conjuntamente, num mesmo modelo criam instabilidade. 
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Quadro 28 - Modelo Estrutural Re-Estimado C, com a Atitude 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ14 
γ15 
γ16 

0,141 
0,488 
0,183 

0,004 
0,000 
0,019 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  φ56 0,830 0,000 Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,079 
0,062 
0,943 
0,908 

 

Os indicadores da qualidade do ajustamento considerados apresentam valores que 

permitem concluir que o modelo C, com os constructos da atitude, lealdade à marca e 

preço prémio é um bom modelo na mensuração do capital de marca. 

 

Atendendo a que a qualidade percebida pode também ser interpretada como uma 

avaliação global, decidiu-se voltar a estimar o modelo C mas agora trocando a 

atitude pela qualidade percebida. Todos os indicadores do ajustamento melhoram. O 

que leva a poder concluir que do ponto de vista tradicional, o capital de marca pode 

ser explicado por constructos como a qualidade percebida, a lealdade à marca e pelo 

preço prémio. 

 

Quadro 29 - Modelo Estrutural Re-Estimado C, com Qualidade Percebida 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ12 
γ15 
γ16 

0,129 
0,507 
0,174 

0,009 
0,000 
0,025 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  φ56 0,830 0,000 Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

1,473 
0,046 
0,955 
0,928 

 

Para validar os resultados obtidos nos modelos propostos, foi considerada uma outra 

amostra, cujos dados foram recolhidos de forma idêntica à amostra inicial. Os 
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modelos propostos finais foram novamente estimados, obtendo-se os resultados que 

se apresentam a seguir. 

 

A validação dos modelos com uma nova amostra é um procedimento recomendado 

por diversos autores (Peterson, 1994, Anderson e Gerbing, 1982, 1988; 

Diamantopoulos e Siguaw, 2000; Gerbing e Anderson, 1988; Bollen, 1989), no 

sentido de verificar se os modelos propostos podem ou não serem generalizados. 

 

Assim, os modelos finais de cada modelo inicialmente proposto foram novamente 

estimados aplicando a segunda amostra ou a amostra de validação obtida. 

 

Quadro 30 - Modelo Estrutural Estimado A com Amostra de Validação 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade → Capital de Marca (+) 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Capital de Marca → Lealdade à Marca (+) 
Capital de Marca → Preço Prémio (+) 

γ11 
γ12 
γ13 
β21 
β31 

-0,089 
0,447 
0,180 
0,912 
0,833 

0,178 
0,000 
0,007 
0,000 
0,000 

Não sup. 
Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade ↔ Qualidade Percebida (+) 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Notoriedade ↔ Personalidade da Marca (+) 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ12 
φ23 
φ13 
ψ23 

0,514 
0,536 
0,277 
0,544 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,468 
0,075 
0,887 
0,842 

 

Volta a verificar-se que o constructo da notoriedade da marca como variável 

explicativa do capital de marca não é uma hipótese válida. O modelo voltou a ser re-

estimado agora sem este constructo. Os valores encontrados para os indicadores da 

qualidade do ajustamento são ligeiramente inferiores aos obtidos com a primeira 

amostra, contudo, os valores obtidos permitem mater as mesmas conclusão obtidas 

com a amostra original.  
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Quadro 31 - Modelo Estrutural Re-Estimado A, com Amostra de Validação 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Capital de Marca → Lealdade à Marca (+) 
Capital de Marca → Preço Prémio (+) 

γ12 
γ13 
β21 
β31 

0,396 
0,184 
0,911 
0,832 

0,000 
0,005 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ23 
ψ23 

0,534 
0,552 

0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,740 
0,081 
0,900 
0,851 

 

Neste caso, as hipóteses são todas suportadas e os indicadores GFI (Goodness-of-Fit) 

e AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit) melhoram um pouco, da mesma forma que se 

tinha verificado com a primeira amostra. 

 

Seguindo a mesma lógica de estimação dos modelos com a primeira amostra, foi 

estimado o modelo B com a nova amostra e obtendo-se resultados idênticos aos dos 

obtidos com a amostra inicial, apesar dos valores encontrados para os indicadores da 

qualidade do ajustamento serem ligeiramente mais baixos. 

 

Quadro 32 - Modelo Estrutural Estimado B com Amostra de Validação 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Capital de Marca → Lealdade à Marca (+) 
Capital de Marca → Preço Prémio (+) 

γ11 
β21 
β31 

0,569 
0,921 
0,837 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  ψ23 0,496 0,000 Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

3,338 
0,095 
0,909 
0,850 

 

O Modelo C é um modelo que contém todos os constructos considerados como 

importantes para medir o capital de marca com base no consumidor. Os constructos 

são todos considerados como explicativos do capital de marca. Este modelo é 

estimado no sentido de se analisar se faz ou não sentido agregar as componentes 
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perceptuais do capital de marca e as componentes comportamentais, como é 

frequentemente proposto na literatura. Foi estimado com a nova amostra para 

confirmar os resultados iniciais. 

 

Quadro 33 - Modelo Estrutural Estimado C com Amostra de Validação 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade → Capital de Marca (+) 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Personalidade da Marca → Capital de Marca (+) 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ11 
γ12 
γ13 
γ14 
γ15 
γ16 

-0,024 
0,165 
0,021 
0,034 
0,353 
0,338 

0,607 
0,102 
0,635 
0,666 
0,000 
0,000 

Não Sup. 
Não Sup. 
Não Sup. 
Não Sup. 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Notoriedade ↔ Qualidade Percebida (+) 
Qualidade Percebida ↔ Personalidade da Marca 
Notoriedade → Personalidade da Marca (+) 
Atitude ↔ Personalidade da Marca (+) 
Atitude ↔ Notoriedade (+) 
Atitude ↔ Qualidade Percebida (+) 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  

φ12 
φ23 
φ13 
φ34 
φ14 
φ24 
φ56 

0,534 
0,532 
0,277 
0,462 
0,380 
0,787 
0,825 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

3,032 
0,082 
0,851 
0,804 

 

Foram retirados os constructos que se mostraram não significativos de forma 

sequencial. Novamente, obtêm-se resultados idênticos aos obtidos com a primeira 

amostra, onde a variável atitude ou qualidade percebida aparece como explicativa, a 

par das variáveis comportamentais, como a lealdade à marca e o preço prémio. Os 

indicadores da qualidade do ajustamento das re-estimações com a amostra de 

validação apresentam piores resultados, devendo estar presente que a fase de 

medição foi optimizada, uma vez que foram identificados, na amostra de estimação, 

os indicadores não significativos e eliminados. Na amostra de validação não houve 

esta optimização, pois usaram-se os indicadores seleccionados na amostra de 

estimação.  
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Quadro 34 - Modelo Estrutural Re-Estimado C, com Atitude e com Amostra de 

Validação 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Atitude → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ12 
γ15 
γ16 

0,189 
0,361 
0,345 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  
Lealdade à Marca ↔ Atitude (+) 
Preço Prémio ↔ Atitude (+) 

φ56 

φ45 

φ46 

0,824 
0,498 
0,379 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,538 
0,074 
0,932 
0,889 

 

Quadro 35 - Modelo Estrutural Re-Estimado C, com Qualidade Percebida e 

com Amostra de Validação 

Hipóteses Principais Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Qualidade Percebida → Capital de Marca (+) 
Lealdade à Marca → Capital de Marca (+) 
Preço Prémio → Capital de Marca (+) 

γ12 
γ15 
γ16 

0,176 
0,400 
0,338 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Outras Hipóteses Parâmetro Estimativa p-Value Conclusão 
Lealdade à Marca ↔ Preço Prémio (+)  
Lealdade à Marca ↔ Atitude (+) 
Preço Prémio ↔ Atitude (+) 

φ56 

φ45 

φ46 

0,824 
0,498 
0,379 

0,000 
0,000 
0,000 

Suportada 
Suportada 
Suportada 

Indicadores do Ajustamento 
χ2 Normalizado 

RMSEA 
GFI 

AGFI 

2,538 
0,074 
0,932 
0,889 

 

Apesar de alguns indicadores de qualidade dos ajustamentos não terem valores 

ideais, os modelos propostos são de interessa e úteis, pois as hipóteses foram testadas 

confirmando-se o seu valor lógico exactamente como na amostra de estimação. 

 

4.4. Conclusão 

 

Neste capítulo foram analisados alguns pontos fulcrais que permitem o ensaio das 

relações teóricas previamente propostas, nomeadamente o questionário, a amostra 

/dados, o modelo de medição, os modelos estruturais explicativos e os resultados da 

amostra de validação. 
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 O plano de informação, a partir da estruturação teórica dos modelos propostos, 

revela-se adequado para se obter a informação junto de uma amostra. As variáveis e 

as respectivas escalas são definidas previamente, tendo feito na sua maioria prova em 

outros trabalhos de investigação, e passam por um processo de análise que tem como 

objectivo essencial sua adaptação ao caso português. O questionário é passível de ser 

utilizado em outros estudos empíricos, em relação ao problema do capital de marca e 

das variáveis em estudo. 

 

A amostra, tratando-se do estudo do capital de marca, versou sobre consumidores 

que exprimiram as suas atitudes e opiniões em relação a cinco diferentes marcas de 

um sector em que a marca é tida como relevante, o vestuário. Com o questionário e a 

amostra definida, a inquirição decorreu nos pontos de venda - as lojas com marca 

própria. Também aqui, quer o procedimento, quer a selecção das marcas se revelou 

adequado, apesar de a amostra ser de conveniência, não havendo representatividade 

previamente garantida, uma vez que não existe uma lista da população. Da própria 

amostra retiram-se algumas características sócio – demográficas que podem ser fonte 

de informação útil noutros estudos similares. Seguindo as recomendações 

metodológicas da literatura, o número de inquiridos utilizado não foi muito elevado 

(sendo certo que também não deve ser restrito) pelo que se considerou a amostra de 

272 consumidores para a mostra de estimação e o mesmo montante para a amostra de 

validação. 

 

Em relação ao modelo de medição, após análise da fiabilidade e utilização da análise 

factorial, procedeu-se à selecção de indicadores (itens) que constituem cada uma das 

escalas previamente estudada sob o ponto de vista teórico. As alterações produzidas 

são normais neste tipo de estudos, tendo sido utilizadas as escalas que revelaram 

significado empírico. Refira-se que de facto algumas variáveis sofrem uma redução 

dos indicadores propostos. O modelo de medição foi separado do modelo estrutural, 

conforme recomendação e procedimento da literatura. 

 

Os modelos propostos visam a separação dos constructos associados ao capital de 

marca, atendendo à sua função lógica e também às vantagens que se podem retirar ao 
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nível da Gestão desse diferente posicionamento lógico. Assim desde logo um 

resultado empírico importante foi a conclusão de que as variáveis lealdade e 

disposição a pagar um preço prémio são consequências do valor da marca – isto foi 

confirmado nos modelos designados por A e B. O que distingue estes dois modelos é 

a natureza das variáveis explicativas do capital de marca, que constitui uma também 

importante questão de investigação. No modelo A, em que se identificavam as 

variáveis logica e estruturalmente determinantes do capital de marca, as que se 

revelaram estatisticamente significativas foram a qualidade percepcionada e a 

personalidade da marca. No modelo B, as determinantes são vistas de forma 

parcimoniosa e avaliativa, restando como determinante do capital de marca a atitude. 

De notar que o constructo notoriedade, amplamente utilizado em modelos de 

medição do capital de marca, não foi aqui importante. Primeiro porque sendo marcas 

de conhecimento geral e tendo a inquirição sido feita em potenciais compradores que 

estavam nas lojas, esta notoriedade estava assegurada pela totalidade dos inquiridos, 

não contribuindo (dada a falta de variabilidade) para a explicação dos diferentes 

valores do capital de marca. Em segundo lugar, alguns resultados empíricos 

descrevem situações de instabilidade estatística, reveladores da situação descrita. 

 

O modelo C foi proposto a partir da literatura e das múltiplas propostas de variáveis 

explicativas do capital de marca, sem a distinção nos dois níveis de variáveis 

referidos – causas e consequências. Serve essencialmente como modelo comparativo 

dos modelos A e B, que se pretendem mais interessantes sob o ponto de vista teórico. 

O modelo C, confirmou as variáveis lealdade e preço prémio como importantes e 

associadas ao capital de marca, tendo-se também a variável atitude revelado 

estatisticamente significativa. Comparativamente, o modelo B em relação ao modelo 

C torna-se interessante justamente porque distingue a natureza das variáveis, as três 

variáveis não estão no mesmo plano (a atitude é causa, enquanto a lealdade e preço 

prémio são consequência). Também o modelo A incorpora esta especificidade 

acrescentando que a atitude pode ser substituída pela apreciação dos consumidores 

em relação à qualidade e à personalidade das marcas avaliadas. 
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Assim, pode-se concluir pelo interesse da separação dos constructos em antecedentes 

e consequentes do capital de marca, devendo ser considerada em modelos de 

mensuração do capital de marca na perspectiva dos consumidores. 

 

A utilização do modelo A ou do modelo B pode ser feita dependendo dos objectivos 

dos gestores das marcas, pois vai depender da necessidade da informação sobre os 

consumidores e sob a forma como essa informação deve ou pode ser trabalhada pelos 

próprios gestores dentro das empresas. A utilização de um único constructo 

perceptual (atitude face à marca) facilita a recolha e o tratamento da informação. 

Contudo, a consideração de dois constructos perceptuais pode conceder ao gestor da 

marca, maior margem de manobra na altura da decisão sobre a melhor estratégia a 

desenvolver junto aos consumidores, para que este percebam que a marca tem 

capital, e dessa forma, obter os resultados pretendidos de lealdade e disposição em 

pagar um preço superior pela marca. 

 

A utilização de uma amostra de validação confere a possibilidade de utilizar os 

modelos teóricos propostos de uma forma generalizada. Neste caso, isso é possível 

nos modelos A e B, pois apesar dos valores dos indicadores da qualidade do 

ajustamento não serem do mesmo nível qualitativo, ainda se encontram 

compreendidos entre valores aceitáveis. O mesmo não se pode dizer acerca do 

modelo C, pois ao se estimar as diferentes versões do modelo com a amostra de 

validação, os resultados encontrados quanto aos indicadores da qualidade do 

ajustamento saem dos valores considerados como aceitáveis, isto apesar de 

confirmarem as relações propostas em termos de relações entre variáveis. 

 

Conclui-se pela adequação dos processos metodológico e de estimação, que 

permitem conduzir a modelos interpretativos da determinação do capital de marca 

reveladores que a sistematização das variáveis associadas ao capital de marca (causa 

/ consequência) e a sua identificação (selecção) são importantes para se compreender 

o capital de marca e as políticas que podem ser propostas. 
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Conclusão Final 

 

Neste ponto do trabalho de investigação são apresentadas as conclusões da seguinte 

forma, primeiro é feita uma síntese do estudo ressaltando a originalidade dos 

modelos analíticos propostos, o procedimento amostral seguido e a metodologia 

utilizada. De seguida apresentam-se as implicações teóricas e de gestão que derivam 

da conclusão do trabalho de investigação. Por fim, apresentam-se as limitações do 

estudo e os caminhos a seguir em futuras investigações. 

 

Diversos autores defendem que os consumidores preferem produtos com marca, que 

fazem as suas escolhas com base na marca, que estão dispostos a pagar pelo nome da 

marca, que mantém um relacionamento estável ao longo do tempo, em resultado do 

seu envolvimento com a marca, que encaram a marca como um contracto, uma 

promessa de valor e uma promessa de funcionalidade. Sendo assim, pode-se afirmar 

que a marca tem um capital que está na mente dos consumidores. 

 

A moderna teoria da marca assume a complexidade do seu conceito, assim como, do 

seu modo de funcionar na mente dos consumidores. Para além disso, atribui-lhe 

novas funções a acrescentar às funções de identificação e diferenciação do produto. 

A característica central das marcas alarga-se, no sentido de constituir promessas de 

valor, que possam ser relevantes para os consumidores, exequíveis para as empresas, 

duráveis e credíveis no mercado e associadas a um produto e/ou organização que 

identifique a fonte dessa promessa. 

 

Contudo, existem ainda dificuldades em definir os conceitos da marca, do capital de 

marca e a sua medição. Apesar das marcas continuarem a encaminhar grandes 

investimentos por parte das empresas e de se reconhecer que elas constituem um 

activo cujo valor é fundamental para a empresa, continua a existir um longo caminho 

a percorrer, no sentido de melhorar os modelos de medição do capital de marca e, 

como tal, ajudar a melhorar a gestão empresarial das marcas. 
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O capital de marca do ponto de vista do consumidor, engloba o conjunto de 

elementos memorizados por este e que estão relacionados com a marca. Pelo facto do 

capital de marca derivar de uma atitude e se converter num comportamento positivo 

face a uma marca, pode-se concluir que o relacionamento do consumidor com a 

marca é mais elevado à medida que o capital de marca aumenta. 

 

A apresentação de uma teoria deve ter em atenção a explicação lógica das relações 

entre os constructos e também a natureza e direcção entre os constructos e as suas 

medidas. A natureza e a direcção entre os constructos e as medidas são muito 

importantes porque podem constituir um auxílio à teoria no sentido de colmatar as 

diferenças entre os constructos teóricos e o fenómeno empírico medido. Sem essa 

relação auxiliar, o mapa dos constructos teóricos e dos fenómenos empíricos é 

ambíguo e as teorias não podem ser utilmente testadas. 

 

Os Modelos de Equações Estruturais têm sido utilizados em quase todos os campos 

de estudo, nomeadamente no marketing, na gestão, no comportamento 

organizacional, na psicologia e até na genética. A razão para esse facto prende-se 

com dois elementos caracterizadores desta metodologia: fornece um método para 

lidar com múltiplas relações entre variáveis latentes de forma simultânea, enquanto 

providencia metódos estatísticos eficientes e permite avaliar as relações entre 

variáveis latentes de forma abrangente, desenvolvendo uma transição da análise 

exploratória para a análise confirmatória. Neste trabalho de investigação constata-se 

que a modelização através de Equações Estruturais se revelou uma técnica 

multivariada adequada para testar as hipóteses levantadas nos modelos de 

mensuração propostos. 

 

O presente trabalho de investigação concentrou-se na construção de modelos de 

mensuração do capital de marca na perspectiva do consumidor. Para isso, foi 

necessário, numa primeira etapa, operacionalizar os diversos constructos explicativos 

do capital de marca. Isso foi conseguido depois de uma extensão revisão à 

bibliografia de referência sobre o tema.  
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Os modelos propostos partiram de um pressuposto de base que consistiu na 

separação dos constructos explicativos do capital de marca na perspectiva do 

consumidor, em constructos perceptuais e constructos comportamentais, 

considerando que os constructos perceptuais se encontram a montante do capital de 

marca e os constructos comportamentais se encontram a jusante. Ou seja, os 

constructos perceptuais são os antecedentes do capital de marca e os constructos 

comportamentais resultam do capital de marca alcançado. 

 

Para isso, o estudo procurou identificar esses constructos, dentro do leque bastante 

alargado de escolha apresentados nos diversos estudos realizados sobre esta 

problemática. Partindo do pressuposto que a percepção que um consumidor tem de 

uma marca é o resultado do que lhe confere o seu capital e, dessa forma, o capital de 

marca na mente dos consumidores vai determinar os seus comportamentos, faz todo 

o sentido considerar essa divisão e centrar a atenção sobre os constructos cujo 

carácter é mais perceptual e distingui-los dos constructos cujo carácter é mais 

comportamental. 

 

Neste sentido, os constructos considerados como perceptuais são a notoriedade da 

marca, qualidade percebida, e as associações à marca. Os constructos de carácter 

comportamental que são considerados como os mais pertinentes numa óptica de 

gestão empresarial da marca, são a lealdade à marca e o preço-prémio. Todos estes 

constructos têm como fio orientador o facto de serem variáveis intangíveis. Os 

modelos apresentados confirmam que os constructos devem ser separados e que a 

forma de separação considerada permitiu obter bons resultados estatísticos. 

 

A roupa é uma forma de comunicação não verbal da personalidade de um indivíduo e 

da sua imagem. As marcas de vestuário devem captar toda a expressão simbólica e 

de papéis sociais que um indivíduo quer transmitir. Assim, a notoriedade, a qualidade 

percebida e as associações, neste caso traduzida na personalidade da marca e nas 

atitudes são bastante pertinentes na explicação do capital de marca na perspectiva do 

consumidor. 
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Foram propostos, estimados e validados dois modelos de medição do capital de 

marca novos (Modelo A e Modelo B), que apresentam a separação conceptual dos 

constructos em perceptuais e comportamentais e foi ainda, tido em consideração, 

estimado e validado um terceiro modelo (Modelo C) onde não se faz essa distinção, 

utilizando todos os constructos como explicativos do capital de marca na perspectiva 

do consumidor. 

 

Os dois modelos iniciais (Modelo A e Modelo B) propostos apresentam uma 

diferença significativa entre eles no que diz respeito aos constructos perceptuais 

explicativos da formação do capital de marca. Um modelo de medição do capital de 

marca, que é uma variável intangível e, como tal, não observável, que recorre a 

outras variáveis com a mesma natureza de intangibilidade para a sua explicação, 

deve ser um modelo que tenha um carácter parcimonioso, dado que se está a lidar 

com constructos complexos. 

 

Nesse sentido, a estimação do Modelo A que utiliza a notoriedade da marca, a 

qualidade percebida e a personalidade da marca como variáveis perceptuais 

explicativas do capital permite concluir que a separação dos constructos entre 

perceptuais (a montante do capital de marca) e comportamentais (a jusante do capital 

de marca) é uma boa opção de mensuração, que a qualidade percebida e a 

personalidade são variáveis perceptuais explicativas do capital de marca e que este, 

por sua vez, permite obter consumidores leais e dispostos a pagar um preço superior 

pela marca. 

 

A estimação do Modelo B que considera apenas um único constructo perceptual 

explicativo que é a atitude de um divíduo face à marca, permite concluir que o 

constructo da atitude consegue captar toda a avaliação perceptual que o consumidor 

faz sobre a marca, conferindo uma simplificação significativa ao modelo de medição. 

Essa simplificação é apenas no aspecto da modelização, dado que o constructo em si 

é suficientemente elaborado e complexo, que resulta do seu cunho englobador. 
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Outro pressuposto de partida ou questão pertinente levantado no trabalho prende-se 

com o constructo da notoriedade da marca. O papel da notoriedade da marca, no 

capital de marca, vai depender do contexto de consumo e a que nível de notoriedade 

é que a marca se situa na mente do consumidor. Desta forma, a dimensão da 

notoriedade da marca deve ser tratada com algum cuidado, pois pode-se levantar a 

questão de ela própria ser um primeiro antecedente das dimensões perceptuais. Isto é, 

se um consumidor não conhecer uma marca e não for capaz de a identificar, não 

poderá avaliar todas as outras componentes perceptuais do capital de marca. Assim, 

sendo um ponto de partida, não deve estar ao mesmo nível explicativo das outras 

dimensões perceptuais. Isto pode levar a questionar a pertinência deste constructo 

nos modelos de medição do capital de marca na mente dos consumidores, para 

marcas bastante conhecidas no mercado. Aliás, a possibilidade de multicolinearidade 

entre este constructo e as restantes variáveis perceptuais pode limitar a estimação de 

modelos estruturais, tendo este trabalho concluído pela não utilização simultânea da 

notoriedade com outros constructos perceptuais, uma vez que os consumidores 

deverão ter níveis elevados de notoriedade das várias marcas, a variabilidade deste 

constructo não será muito elevada. 

 

De facto, os modelos aqui considerados para a medição do capital de marca, de 

marcas de vestuário de ganga vendidas em lojas próprias, funcionam melhor quando 

se retira o constructo perceptual da notoriedade da marca como variável explicativa. 

 

Os constructos comportamentais comportaram-se em ambos os modelos de forma 

muito consistente e significativamente relevantes. Isto permite justificar e defender a 

divisão proposta dos constructos na explicação do capital de marca. 

 

As conclusões que se retiram da estimação do terceiro modelo (Modelo C), permite 

acentuar ainda mais a necessidade de separação dos constructos consoante a sua 

natureza em modelos de mensuração do capital de marca na perspectiva do 

consumidor. A estimação do Modelo C permite concluir que considerando a 

separação entre constructos, os indicadores estatísticos da metodologia de equações 

estruturais, apresentam valores superiores, isto é, de uma forma geral, todos os 
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indicadores estatísticos do Modelo C apresentam valores inferiores. Por outro lado, a 

inclusão de um conjunto alargado de constructos na explicação do capital de marca 

apresentam problemas de multicolinearidade, levando a que, as variáveis explicativas 

consideradas como devendo fazer parte de modelos de medição do capital de marca, 

tenham de ser rejeitadas por não se mostrarem estatisticamente significativas 

(variáveis como a notoriedade da marca, qualidade percebida, atitudes perante a 

marca e a personalidade). Foram ensaiadas várias opções alternativas, chegando-se à 

conclusão que um modelo que não faça a separação dos constructos consoante a sua 

natureza perceptual ou comportamental, deve incluir os constructos de lealdade à 

marca, preço prémio e de forma alternada, ou a qualidade percebida ou a atitude. 

 

Neste trabalho de investigação foi utilizada uma amostra de conveniência que 

contudo pode ser considerada como não tendo interferido na representatividade. De 

facto, apesar do local ser conveniente, não há qualquer escolha dos consumidores 

que entram na loja e numa fase posterior, as amostras foram separadas em 

computador em duas amostras de igual dimensão, sendo a escolha dos indivíduos 

feita de forma aleatória. Foram inquiridos os indivíduos que entravam nas lojas das 

respectivas marcas analisadas. A segunda amostra permitiu validar os modelos 

chegando-se a resultados idênticos. Refira-se ainda que o número de observações 

usadas (n = 272) considera os melhores comentários da literatura, evitando-se um 

número reduzido de observações, dada a complexidade dos modelos propostos e um 

número elevado de observações que interfeririam com a qualidade estatística dos 

resultados. 

 

Os modelos estimados e validados oferecem o suporte para a conclusão que se 

devem separar os constructos consoante o seu carácter perceptuais ou 

comportamental, para a medição do capital de marca.  

 

O constructo da notoriedade, em todos os modelos considerados não se mostrou de 

interesse para suportar a hipótese de que o aumento da notoriedade da marca serve 

para criar e aumentar o capital de marca dos consumidores. Contudo, o levantamento 

do pressuposto de que para determinado tipo de produtos e para marcas bastante 
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conhecidas no mercado, o constructo da notoriedade deverá estar a um nível anterior 

aos constructos de avaliação perceptual, acaba reforçado pela rejeição da hipótese 

formulada sobre a importância da notoriedade na formação do capital de marca. A 

qualidade percebida e a personalidade da marca são os dois constructos perceptuais 

que permitem melhorar a criação do capital de marca na mente dos consumidores 

tendo-se confirmado as hipóteses levantadas sobre estes constructos, no Modelo A. A 

qualidade percebida recolhe em si uma avaliação mais tangível dos atributos e 

benefícios que o consumidor retira de uma marca e a personalidade recolhe a 

avaliação emocional e simbólica das associações que os indivíduos fazem à marca.  

 

Da mesma forma, no Modelo B foi confirmada a hipótese que a atitude perante a 

marca, ao concentrar em si a avaliação perceptual dos consumidores, é um constructo 

suficiente para explicar o capital de marca conferindo ao modelo um carácter 

parcimonioso que é relevante na gestão empresarial. 

 

As escalas utilizadas para a medição dos constructos em todos os modelos 

funcionaram para o caso analisado de marcas de vestuário de ganga, quase sem 

necessidade de alterações. A única excepção foi relativamente à escala da 

personalidade da marca onde se verificou que apenas a dimensão da sinceridade é 

relevante para as associações que os consumidores fazem sobre a marca. Isto pode 

ser explicado pelo facto de que existe uma relação de congruência entre a imagem 

que o indivíduo quer transmitir e a imagem que ele pensa que a marca lhe permite 

transmitir. Desta forma, ao atribuir-lhe associações de sinceridade, traduz essa 

congruência pretendida. 

 

Os resultados alcançados neste trabalho de investigação apresentam implicações 

teóricas e de gestão empresarial relevantes. As implicações teóricas que se ressaltam 

são a separação dos constructos explicativos do capital de marca na perspectiva do 

consumidor, em constructos perceptuais e constructos comportamentais. Por outro 

lado, a notoriedade da marca em determinados produtos e em marcas muito 

conhecidas no mercado deve ser um constructo que não deve entrar ao mesmo nível 

explicativo dos outros constructos. Os modelos de medição do capital de marca 
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podem funcionar com apenas um constructo perceptual explicativo desde que ele seja 

suficientemente abrangente e consiga captar toda a avaliação perceptual que um 

indivíduo faz sobre uma marca. Em relação à actividade – gangas – estudada, 

conclui-se pela importância da atitude, da qualidade percebida e da personalidade da 

marca na representação dos antecedentes formativos do capital de marca. 

 

Ao nível da gestão empresarial das marcas, a importância de obter modelos simples e 

operacionais que permitam aos gestores medir o capital de marca na perspectiva dos 

seus consumidores não se discute. Os modelos apresentados, estimados e validados 

permitem aos gestores das marcas, de uma forma simples e expedita conseguir medir 

o capital de marca na perspectiva dos consumidores, das marcas que oferecem no 

mercado, destacando a necessidade das estratégias de gestão da marca terem cuidado 

com os esforços de desenvolverem, criarem e manterem percepções positivas e fortes 

nos consumidores, criando nas suas mente relações simbólicas, emocionais e de 

sinceridade com a marca.  

 

Por outro lado, tratando-se de marcas conhecidas no mercado, os gestores devem 

passar a dar importância a todos os aspectos ligados às associações desenvolvendo 

estratégias que permitam aos consumidores elaborarem uma avaliação perceptual 

forte, única e favorável e nesse sentido, aumentar o seu capital de marca. Isto porque 

o resultado de um alto capital de marca percepcionado pelos consumidores acarreta 

comportamentos mais acentuados de fidelização e a disponibilidade de pagar um 

preço superior pelo produto com a marca. 

 

O trabalho apresenta como limitação a utilização de uma amostra que não é de 

grandes dimensões, que por sua vez, não permite a utilização de estimadores tidos na 

literatura como mais robustos em relação à hipótese da não normalidade multivariada 

dos constructos, como seja a estimação por ADF (Asymptotically Distribution Free). 

 

Este trabalho evidenciou novas oportunidades de investigação. Em primeiro lugar, é 

necessário que pesquisas futuras tentem esclarecer e determinar os constructos 

perceptuais mais relevantes na medição do capital de marca para outro tipo de 
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produtos, de consumo menos simbólico e para marcas que não sejam tão conhecidas. 

Os constructos aqui considerados mostraram-se importantes para este tipo de 

produtos. É necessário validar os modelos para outras marcas e outro tipo de 

produtos. 

 

Trabalhos de investigação futuros devem examinar onde é que a notoriedade da 

marca se deve encontrar, isto é, em que nível de relação com os outros constructos, 

num modelo de medição, pois é aceite de forma pacifica que a notoriedade é 

fundamental para a criação do capital de marca na perspectiva do consumidor. Ele 

não consegue avaliar percentualmente uma marca que não conhece. 

 

Por outro lado, é necessário que pesquisas futuras desenvolvam uma escala geral das 

atitudes. Trata-se de um conceito bastante complexo e que está dependente de 

inúmeros factores, que devem ser considerados, analisados e validados numa escala 

global. 

 

Outro trabalho futuro interessante será o de analisar em mais pormenor as relações 

que possam existir entre os aspectos ligados à imagem da marca e à imagem da loja 

na formação e desenvolvimento do capital de marca, assim como os aspectos de 

interdependência que possam existir entre eles.  
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Anexo 01 
 

Medição do Capital de marca Baseadas no Consumidor 
 

Autores Modelização de 
Base 

Variáveis de 
operacionalização 

(Dimensões do construct) 

Método de 
Recolha de 

dados 

Amostra Técnica de 
Análise 

Escalas de 
medida 

Categoria 
de produto 

Cobb-Walgreen et. 
al. (1995) 

Aaker (1991) e 
Keller (1993) 

Notoriedade 
Associações 
Qualidade percebida 

Questionário Estudantes  Análise 
conjunta e 
análise da 
regressão 

Escala 
Likert de 7 
pontos 

Hotéis e 
detergentes 
de limpeza 
(4 marcas) 

Lassar et. al. 
(1995) 

Aaker (1991) e 
Keller (1993) 

Performance, imagem 
social, valor, confiança e 
identificação/ligação 

Questionário Consumidores 
em geral 

Análise 
factorial e 
modelo de 
equações 
estruturais 

Escala de 
Likert de 7 
pontos 

Monitores 
de televisão 
e relógios 
(3 marcas 
para cada 
categoria) 

Yoo et. al. (2000) Aaker (1991) e 
Keller (1993) 

Qualidade Percebida 
Lealdade 
Notoriedade e associações 

Questionário Estudantes Análise 
factorial e 
modelo de 
equações 
estruturais 

Escala 
Likert de 5 
pontos 

Sapatilhas, 
Câmaras de 
filmar e 
televisão a 
cores 

Yoo e Donthu 
(2001) 

Aaker (1991) e 
Keller (1993) 

Notoriedade 
Qualidade Percebida 
Lealdade 
Associações 

Questionário Estudantes Análise 
factorial e 
modelo de 
equações 
estruturais 

Escala 
Likert de 5 
pontos 

Sapatilhas, 
Câmaras de 
filmar e 
televisão a 
cores (12 
marcas) 

Washburn e Plank 
(2002) 

Yoo e Donthu 
(1997) 

Notoriedade 
Associações 
Qualidade percebida 

Questionário Estudantes Modelo 
equações 
estruturais 

Escala de 
Likert de 7 
pontos 

Batatas 
fritas e 
papel 
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Lealdade 
+ 
Atitude perante a marca 
Intenção de compra 

higiénico 

Kim et. al. (2003) Aaker (1991, 1996) Lealdade 
Qualidade Percebida 
Notoriedade 
Imagem da marca 

Questionário Viajantes nos 
aeroportos 

Análise 
factorial 

Escala de 
likert de 7 
pontos 

Hotéis 

Netemeyer et. al. 
(2004) 

Aaker (1991) e 
Keller (1993) 

Qualidade percebida 
Valor percebido do custo 
Singularidade 
Disposição para pagar um 
preço prémio 
+ 
Notoriedade 
Familiaridade 
Popularidade 
Associações 
organizacionais 
Consistência da imagem da 
marca 

Focus group, 
avaliação de 
especialistas, 
pré-teste, 
questionário 

Adultos não 
estudantes de 
uma cidade 

Modelo 
equações 
estruturais 

Escala de 
diferencial 
semântico 
de 5 pontos 

Cola, Pasta 
de dentes, 
jeans, e 
sapatilhas 
desportivas 
(3 marcas 
para cada 
categoria) 

Pappu et. al. 
(2005) 

Aaker (1991) e 
Keller (1993) 

Notoriedade 
Associações 
Qualidade percebida 
Lealdade 

Questionário Não estudantes Modelo 
equações 
estruturais e 
análise 
factorial 
confirmatória 

Escala de 
Likert de 
11 pontos 

Carros e 
Televisões 
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Anexo 02 

 

Escala de Personalidade da Marca, nos Estados Unidos, de Aaker (1997), com 42 

itens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado: Aaker, Jennifer L. (1997), “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing 

Research, Vol. 34, Nº 3, pp. 347-356. 

 
 

Escala de Personalidade da Marca, nos Estados Unidos, de Aaker (1997), com 15 

itens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado: Aaker, Jennifer L. (1997), “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing 

Research, Vol. 34, Nº 3, pp. 347-356. 

 

Escala de Personalidade da Marca 

Sinceridade: 
Realista 
Familiar 
Provinciana 
Honesta 
Sincera 
Concreta 
Saudável 
Autentica 
Alegre 
Sentimental 
Amiga 

Excitação: 
Audaciosa 
No vento 
Excitante 
Fogosa 
Calma 
Jovem 
Imaginativa 
Única 
Moderna 
Independente 
Contemporânea 

Competência: 
Fiável 
Trabalhadora 
Segura 
Inteligente 
Técnica 
Organizada 
Garantia 
Líder 
Segura dela 

Sofisticação: 
Distinta 
Sedutora 
Bela 
Envolvente 
Feminina 
Doce 
 

Vigor: 
Masculina 
Viril 
Robusta 
Rude 
Que vive ao 
ar livre 

Escala de Personalidade da Marca 

Sinceridade: 
Realista 
Honesta 
Sincera 
Alegre 

Excitação: 
Audaciosa 
Espirituosa 
Imaginativa 
Contemporânea 

Competência: 
Fiável 
Inteligente 
Sucesso 

Sofisticação: 
Distinta 
Encantadora 
 

Vigor: 
Rude 
Que vive ao 
ar livre 
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Anexo 03 

Inquérito a Marcas de Vestuário 

Objectivo: recolha de dados para um trabalho de Investigação sobre o Valor da Marca. 
A sua percepção sobre a marca é muito importante para todas as empresas que investem para estar mais 
próximo de si, cliente. Por isso, agradecemos muito a sua colaboração no preenchimento deste 
questionário. 

 

Caracterização do Inquirido: assinale com uma cruz 
01. Sexo Masculino            □ Feminino               □ 

02. Idade  
 

03. Escolaridade (maior 
grau) 

< 9º Ano     □ 9º a 11º Ano     □ 12º Ano           □ Licenciatura       □ 
 ou mais 

04. Escalão Rendimento 
Mensal da Família 

≤ 1000€      □ 1001 a 2000 €   □ 2001 a 3000€  □ > 3000 €          □ 

 

Percepção sobre a Marca 

Tenha presente a escala de 1 a 5 aqui representada. A seguir são apresentadas diversas 
afirmações sobre a Marca. Indique com uma cruz, o seu grau de concordância sobre cada uma. 
Não existem respostas certas ou erradas. Queremos apenas a sua opinião sincera. 
 

Discordo 
fortemente 

Discordo  Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
fortemente 

1 2 3 4 5 
 

 

05. Esta consciente que esta a responder sobre a Marca X?            Sim   □             Não    □ 
 

Parte I 
 1 2 3 4 5 
06. As características desta marca vêm à minha mente imediatamente      

07. Rapidamente reconheço o símbolo ou logótipo desta marca       

08. Consigo reconhecer esta marca no meio de outras marcas de moda       

09. Tenho dificuldade em identificar esta marca       

 
10. Esta marca é de alta qualidade      

11. Comparada com outras marcas, esta marca é de mais qualidade      

12. Tenho muita confiança nesta marca      

13. Acredito que esta marca serve bem os objectivos que pretendo ao comprá-la      

14. Esta marca parece ser de pouca qualidade      

 

Parte II 
 1 2 3 4 5 
15. Esta marca é bem produzida      

16. Esta marca é confortável      

17. Esta marca fica-me bem      

18. Esta marca tem muito a ver comigo/com o meu gosto      

19. Esta marca é adequada ao meu estilo de vida      

20. Esta marca é conhecida entre as pessoas com quem me dou habitualmente      

 
21. Esta marca revela sinceridade      

22. Esta marca revela honestidade      

23. Esta marca revela-se saudável      

24. Esta marca revela-se alegre      

 

25. Esta marca mostra ousadia      
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26. Esta marca mostra-se espirituosa      

27. Esta marca mostra-se imaginativa      

28. Esta marca mostra-se actual      

 

29. Esta marca mostra ser de confiança      

30. Esta marca identifica-se com a inteligência      

31. Esta marca mostra ser bem sucedida      

 

32. Esta marca demonstra sofisticação      

33. Esta marca demonstra ser encantadora      

 

34. Esta marca representa liberdade      

35. Esta marca demonstra ser de carácter forte      

 

Parte III 
 1 2 3 4 5 
36. Esta marca tem uma imagem forte       

37. Esta marca providencia um alto valor em relação ao preço que pago por ela      

38. Preocupo-me com esta marca      

 

Parte IV 
 1 2 3 4 5 
39. Faz sentido comprar esta marca mesmo que seja igual a qualquer outra marca em 
qualidade e preço 

     

40. Mesmo que outras marcas tenham as mesmas características desta marca, eu 
vou preferir comprar esta marca 

     

41. Se existir outra marca tão boa quanto esta marca, eu prefiro comprar esta marca      

42. Se outra marca não for diferente desta marca em qualquer aspecto, parece-me 
uma opção inteligente comprar esta marca 

     

 
43. Considero-me leal a esta marca      

44. Esta marca é a minha primeira escolha      

45. Compro esta marca sempre que posso      

46. Esta marca é a marca que uso mais      

47. Se esta marca não estiver disponível não me fará grande diferença ter de usar 
outra marca 

     

48. Sugiro esta marca a outros consumidores      

 
49. Mesmo que o preço desta marca aumente um pouco eu prefiro esta marca      

50. Estou disposto a pagar um preço mais alto por esta marca do que por qualquer 
outra 

     

 
51. Comprou alguma peça de vestuário da Marca X?       Sim     О             Não       О 

 

Parte V – Perguntas sobre a Loja onde compra a Marca 
 1 2 3 4 5 
52. Comprar nesta loja revela mais estilo      

53. Comento com os meus amigos a existência desta loja       

54. Esta loja está sempre muito actualizada em termos de moda       

55. Os funcionários das lojas desta marca devem conhecer as tendências da moda      

56. As lojas desta marca devem oferecer uma linha completa de serviços       

57. Os funcionários das lojas desta marca devem ser prestáveis e actuar com 
maturidade 

     

58. O design interior das lojas desta marca transmite a aparência e o sentimento de 
uma loja de qualidade 

     

59. Os funcionários das lojas desta marca devem estar vestidos de acordo com o 
conceito da marca 
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Muito obrigada pela sua participação. 
Os resultados obtidos irão ajudar as empresas a perceber melhor as percepções dos clientes sobre 
marcas e a servi-los melhor. 

 

Inquérito à Marca Salsa 
 

Objectivo: recolha de dados para um trabalho de Investigação sobre o Valor da Marca. 
A sua percepção sobre a marca é muito importante para todas as empresas que investem para estar mais 
próximo de si, cliente. Por isso, agradecemos muito a sua colaboração no preenchimento deste 
questionário. 

 

Sexo Masculino            □ Feminino               □ 

Idade  
 

Escolaridade (maior grau) < 9º Ano     □ 9º a 11º Ano     □ 12º Ano           □ Licenciatura       □ 
 ou mais 

Escalão Rendimento 
Mensal da Família 

≤ 1000 €     □ 1001 a 2000 €   □ 2001 a 3000€  □ > 3000 €          □ 

 

Percepção sobre a Marca Salsa 

Tenha presente a escala de 1 a 5 aqui representada. A seguir são apresentadas diversas 
afirmações sobre a Marca. Indique com uma cruz, o seu grau de concordância sobre cada uma. 
Não existem respostas certas ou erradas. Queremos apenas a sua opinião sincera. 
 

Concordo 
fortemente 

Concordo Não concordo 
nem discordo 

Discordo Discordo 
fortemente 

1 2 3 4 5 
 

 

Esta consciente que esta a responder sobre a Marca Salsa?      Sim   □             Não    □ 
 

Parte I 
 1 2 3 4 5 
As características desta marca vêm à minha mente imediatamente      

Rapidamente reconheço o símbolo ou logótipo desta marca       

Consigo reconhecer esta marca no meio de outras marcas de moda       

Tenho dificuldade em identificar esta marca       

 
Esta marca é de alta qualidade      

Comparada com outras marcas, esta marca é de mais qualidade      

Tenho muita confiança nesta marca      

Acredito que esta marca serve bem os objectivos que pretendo ao comprá-la      

Esta marca parece ser de pouca qualidade      

 

Parte II 
 1 2 3 4 5 
Esta marca é bem produzida      

Esta marca é confortável      

Esta marca fica-me bem      

Esta marca tem muito a ver comigo/com o meu gosto      

Esta marca é adequada ao meu estilo de vida      

Esta marca é conhecida entre as pessoas com quem me dou habitualmente      

 
Esta marca revela sinceridade      

Esta marca revela honestidade      

Esta marca revela-se saudável      

Esta marca revela-se alegre      
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Esta marca mostra ousadia      

Esta marca mostra-se espirituosa      

Esta marca mostra-se imaginativa      

Esta marca mostra-se actual      

 

Esta marca mostra ser de confiança      

Esta marca identifica-se com a inteligência      

Esta marca mostra ser bem sucedida      

 

Esta marca demonstra sofisticação      

Esta marca demonstra ser encantadora      

 

Esta marca representa liberdade      

Esta marca demonstra ser de carácter forte      

 

Parte III 
 1 2 3 4 5 
Esta marca tem uma imagem forte       

Esta marca providencia um alto valor em relação ao preço que pago por ela      

Preocupo-me com esta marca      

 

Parte IV 
 1 2 3 4 5 
Faz sentido comprar esta marca mesmo que seja igual a qualquer outra marca em 
qualidade e preço 

     

Mesmo que outras marcas tenham as mesmas características desta marca, eu vou 
preferir comprar esta marca 

     

Se existir outra marca tão boa quanto esta marca, eu prefiro comprar esta marca      

Se outra marca não for diferente desta marca em qualquer aspecto, parece-me uma 
opção inteligente comprar esta marca 

     

 
Considero-me leal a esta marca      

Esta marca é a minha primeira escolha      

Compro esta marca sempre que posso      

Esta marca é a marca que uso mais      

Se esta marca não estiver disponível não me fará grande diferença ter de usar outra 
marca 

     

Sugiro esta marca a outros consumidores      

 
Mesmo que o preço desta marca aumente um pouco eu prefiro esta marca      

Estou disposto a pagar um preço mais alto por esta marca do que por qualquer outra      

 
Comprou alguma peça de vestuário da Marca Salsa?       Sim     О             Não       О 

 

Parte V – Perguntas sobre as Lojas da Salsa 
 1 2 3 4 5 
Comprar nesta loja revela mais estilo      

Comento com os meus amigos a existência desta loja       

Esta loja está sempre muito actualizada em termos de moda       

Os funcionários das lojas desta marca devem as tendências da moda      

As lojas desta marca devem oferecer uma linha completa de serviços       

Os funcionários das lojas desta marca devem ser prestáveis e actuar com maturidade      

O design interior das lojas desta marca transmite a aparência e o sentimento de uma 
loja de qualidade 

     

Os funcionários das lojas desta marca devem estar vestidos de acordo com o conceito 
da marca 
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Muito obrigada pela sua participação. 
Os resultados obtidos irão ajudar as empresas a perceber melhor as percepções dos clientes sobre 
marcas e a servi-los melhor. 
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 Anexo 04 

Modelo Estrutural A: 

 

Input Matrix - Covariance Matrix (N = 272) 

 NN2 NN3 NN4 QQP1 QQP3 QQP4 PP1 PP2 PP3 CCM1 CCM2 CCM3 CCM4 LL1 LL2 LL3 LL4 PPP1 PPP2 

NN2 0,980 0,714 0,545 0,388 0,379 0,375 0,213 0,219 0,244 0,145 0,125 0,142 0,199 0,143 0,164 0,306 0,239 0,070 0,073 

NN3 0,714 0,967 0,571 0,342 0,448 0,395 0,276 0,270 0,273 0,275 0,253 0,231 0,278 0,234 0,250 0,382 0,328 0,206 0,214 

NN4 0,545 0,571 1,127 0,266 0,262 0,314 0,111 0,141 0,168 0,077 0,016 0,032 0,086 -0,042 0,011 0,092 0,043 -0,057 -0,130 

QQP1 0,388 0,342 0,266 0,754 0,454 0,438 0,268 0,245 0,276 0,320 0,346 0,338 0,326 0,376 0,371 0,465 0,371 0,239 0,274 

QQP3 0,379 0,448 0,262 0,454 0,740 0,564 0,303 0,282 0,287 0,440 0,459 0,437 0,364 0,474 0,512 0,570 0,510 0,368 0,399 

QQP4 0,375 0,395 0,314 0,438 0,564 0,773 0,304 0,282 0,344 0,342 0,335 0,347 0,359 0,364 0,367 0,493 0,384 0,222 0,269 

PP1 0,213 0,276 0,111 0,268 0,303 0,304 0,593 0,502 0,492 0,325 0,334 0,261 0,249 0,354 0,367 0,383 0,332 0,248 0,335 

PP2 0,219 0,270 0,141 0,245 0,282 0,282 0,502 0,523 0,470 0,293 0,293 0,219 0,222 0,284 0,295 0,311 0,253 0,203 0,277 

PP3 0,244 0,273 0,168 0,276 0,287 0,344 0,492 0,470 0,646 0,293 0,309 0,224 0,280 0,285 0,321 0,379 0,289 0,188 0,304 

CCM1 0,145 0,275 0,077 0,320 0,440 0,342 0,325 0,293 0,293 1,157 0,904 0,850 0,688 0,725 0,768 0,749 0,737 0,623 0,746 

CCM2 0,125 0,253 0,016 0,346 0,459 0,335 0,334 0,293 0,309 0,904 1,189 0,995 0,725 0,824 0,894 0,855 0,845 0,783 0,894 

CCM3 0,142 0,231 0,032 0,338 0,437 0,347 0,261 0,219 0,224 0,850 0,995 1,168 0,759 0,792 0,828 0,801 0,781 0,699 0,768 

CCM4 0,199 0,278 0,086 0,326 0,364 0,359 0,249 0,222 0,280 0,688 0,725 0,759 1,060 0,620 0,613 0,669 0,632 0,467 0,541 

LL1 0,143 0,234 -0,042 0,376 0,474 0,364 0,354 0,284 0,285 0,725 0,824 0,792 0,620 1,197 1,041 1,011 0,956 0,830 0,903 

LL2 0,164 0,250 0,011 0,371 0,512 0,367 0,367 0,295 0,321 0,768 0,894 0,828 0,613 1,041 1,343 1,113 1,082 0,889 1,025 

LL3 0,306 0,382 0,092 0,465 0,570 0,493 0,383 0,311 0,379 0,749 0,855 0,801 0,669 1,011 1,113 1,476 1,121 0,787 0,903 

LL4 0,239 0,328 0,043 0,371 0,510 0,384 0,332 0,253 0,289 0,737 0,845 0,781 0,632 0,956 1,082 1,121 1,374 0,789 0,966 

PPP1 0,070 0,206 -0,057 0,239 0,368 0,222 0,248 0,203 0,188 0,623 0,783 0,699 0,467 0,830 0,889 0,787 0,789 1,328 1,143 

PPP2 0,073 0,214 -0,130 0,274 0,399 0,269 0,335 0,277 0,304 0,746 0,894 0,768 0,541 0,903 1,025 0,903 0,966 1,143 1,424 

 

Modelo Estrutural B: 

Input Matrix - Covariance Matrix (N = 272) 

 AA3 AA4 AA5 CCM1 CCM2 CCM3 CCM4 LL1 LL2 LL4 PPP1 PPP2 
AA3 0,799 0,683 0,546 0,370 0,411 0,414 0,409 0,438 0,489 0,533 0,262 0,302 
AA4 0,683 0,979 0,736 0,434 0,517 0,530 0,468 0,504 0,570 0,585 0,376 0,431 
AA5 0,546 0,736 0,872 0,449 0,492 0,438 0,458 0,469 0,535 0,572 0,389 0,426 

CCM1 0,370 0,434 0,449 1,157 0,904 0,850 0,688 0,725 0,768 0,737 0,623 0,746 
CCM2 0,411 0,517 0,492 0,904 1,189 0,995 0,725 0,824 0,894 0,845 0,783 0,894 
CCM3 0,414 0,530 0,438 0,850 0,995 1,168 0,759 0,792 0,828 0,781 0,699 0,768 
CCM4 0,409 0,468 0,458 0,688 0,725 0,759 1,060 0,620 0,613 0,632 0,467 0,541 
LL1 0,438 0,504 0,469 0,725 0,824 0,792 0,620 1,197 1,041 0,956 0,830 0,903 
LL2 0,489 0,570 0,535 0,768 0,894 0,828 0,613 1,041 1,343 1,082 0,889 1,025 
LL4 0,533 0,585 0,572 0,737 0,845 0,781 0,632 0,956 1,082 1,374 0,789 0,966 

PPP1 0,262 0,376 0,389 0,623 0,783 0,699 0,467 0,830 0,889 0,789 1,328 1,143 
PPP2 0,302 0,431 0,426 0,746 0,894 0,768 0,541 0,903 1,025 0,966 1,143 1,424 
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Modelo Estrutural C: 

Input Matrix - Covariance Matrix (N = 272) 

 NN2 NN3 NN4 QQP1 QQP3 QQP4 AA3 AA4 AA5 PP1 PP2 PP3 CCM1 CCM2 CCM3 CCM4 LL1 LL2 LL4 PPP1 PPP2 

NN2 0,980 0,714 0,545 0,388 0,379 0,375 0,369 0,404 0,332 0,213 0,219 0,244 0,145 0,125 0,142 0,199 0,143 0,164 0,239 0,070 0,073 

NN3 0,714 0,967 0,571 0,342 0,448 0,395 0,368 0,434 0,394 0,276 0,270 0,273 0,275 0,253 0,231 0,278 0,234 0,250 0,328 0,206 0,214 

NN4 0,545 0,571 1,127 0,266 0,262 0,314 0,251 0,250 0,155 0,111 0,141 0,168 0,077 0,016 0,032 0,086 -0,042 0,011 0,043 -0,057 -0,130 

QQP1 0,388 0,342 0,266 0,754 0,454 0,438 0,456 0,489 0,373 0,268 0,245 0,276 0,320 0,346 0,338 0,326 0,376 0,371 0,371 0,239 0,274 

QQP3 0,379 0,448 0,262 0,454 0,740 0,564 0,505 0,583 0,497 0,303 0,282 0,287 0,440 0,459 0,437 0,364 0,474 0,512 0,510 0,368 0,399 

QQP4 0,375 0,395 0,314 0,438 0,564 0,773 0,535 0,600 0,459 0,304 0,282 0,344 0,342 0,335 0,347 0,359 0,364 0,367 0,384 0,222 0,269 

AA3 0,369 0,368 0,251 0,456 0,505 0,535 0,799 0,683 0,546 0,322 0,271 0,318 0,370 0,411 0,414 0,409 0,438 0,489 0,533 0,262 0,302 

AA4 0,404 0,434 0,250 0,489 0,583 0,600 0,683 0,979 0,736 0,337 0,293 0,364 0,434 0,517 0,530 0,468 0,504 0,570 0,585 0,376 0,431 

AA5 0,332 0,394 0,155 0,373 0,497 0,459 0,546 0,736 0,872 0,322 0,317 0,362 0,449 0,492 0,438 0,458 0,469 0,535 0,572 0,389 0,426 

PP1 0,213 0,276 0,111 0,268 0,303 0,304 0,322 0,337 0,322 0,593 0,502 0,492 0,325 0,334 0,261 0,249 0,354 0,367 0,332 0,248 0,335 

PP2 0,219 0,270 0,141 0,245 0,282 0,282 0,271 0,293 0,317 0,502 0,523 0,470 0,293 0,293 0,219 0,222 0,284 0,295 0,253 0,203 0,277 

PP3 0,244 0,273 0,168 0,276 0,287 0,344 0,318 0,364 0,362 0,492 0,470 0,646 0,293 0,309 0,224 0,280 0,285 0,321 0,289 0,188 0,304 

CCM1 0,145 0,275 0,077 0,320 0,440 0,342 0,370 0,434 0,449 0,325 0,293 0,293 1,157 0,904 0,850 0,688 0,725 0,768 0,737 0,623 0,746 

CCM2 0,125 0,253 0,016 0,346 0,459 0,335 0,411 0,517 0,492 0,334 0,293 0,309 0,904 1,189 0,995 0,725 0,824 0,894 0,845 0,783 0,894 

CCM3 0,142 0,231 0,032 0,338 0,437 0,347 0,414 0,530 0,438 0,261 0,219 0,224 0,850 0,995 1,168 0,759 0,792 0,828 0,781 0,699 0,768 

CCM4 0,199 0,278 0,086 0,326 0,364 0,359 0,409 0,468 0,458 0,249 0,222 0,280 0,688 0,725 0,759 1,060 0,620 0,613 0,632 0,467 0,541 

LL1 0,143 0,234 -0,042 0,376 0,474 0,364 0,438 0,504 0,469 0,354 0,284 0,285 0,725 0,824 0,792 0,620 1,197 1,041 0,956 0,830 0,903 

LL2 0,164 0,250 0,011 0,371 0,512 0,367 0,489 0,570 0,535 0,367 0,295 0,321 0,768 0,894 0,828 0,613 1,041 1,343 1,082 0,889 1,025 

LL4 0,239 0,328 0,043 0,371 0,510 0,384 0,533 0,585 0,572 0,332 0,253 0,289 0,737 0,845 0,781 0,632 0,956 1,082 1,374 0,789 0,966 

PPP1 0,070 0,206 -0,057 0,239 0,368 0,222 0,262 0,376 0,389 0,248 0,203 0,188 0,623 0,783 0,699 0,467 0,830 0,889 0,789 1,328 1,143 

PPP2 0,073 0,214 -0,130 0,274 0,399 0,269 0,302 0,431 0,426 0,335 0,277 0,304 0,746 0,894 0,768 0,541 0,903 1,025 0,966 1,143 1,424 
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Anexo 05 
 

Modelo Estrutural A: 
 

 

Univariate Skewness Indices  

 Skewness Corrected Normalized 
NN2 -1,260 -1,267 -8,482 
NN3 -0,713 -0,717 -4,803 
NN4 -1,069 -1,075 -7,198 

QQP1 -0,500 -0,503 -3,368 
QQP3 -0,411 -0,414 -2,770 
QQP4 -0,836 -0,841 -5,631 
PP1 -0,307 -0,309 -2,070 
PP2 -0,285 -0,287 -1,919 
PP3 -0,450 -0,453 -3,031 

CCM1 -0,091 -0,091 -0,612 
CCM2 0,026 0,027 0,178 
CCM3 0,011 0,011 0,074 
CCM4 -0,286 -0,287 -1,925 
LL1 0,351 0,353 2,364 
LL2 0,465 0,467 3,130 
LL4 0,617 0,620 4,154 

PPP1 0,445 0,447 2,993 
PPP2 0,543 0,546 3,657 

 

Univariate Kurtosis Indices 

 Kurtosis Corrected Normalized 
NN2 1,268 1,314 4,270 
NN3 0,164 0,190 0,553 
NN4 0,680 0,715 2,290 

QQP1 0,023 0,046 0,079 
QQP3 0,229 0,256 0,770 
QQP4 0,798 0,835 2,687 
PP1 0,924 0,963 3,109 
PP2 1,056 1,098 3,555 
PP3 0,653 0,687 2,197 

CCM1 -0,766 -0,758 -2,578 
CCM2 -0,681 -0,672 -2,294 
CCM3 -0,710 -0,701 -2,390 
CCM4 -0,387 -0,372 -1,303 
LL1 -0,435 -0,420 -1,464 
LL2 -0,602 -0,591 -2,028 
LL4 -0,498 -0,484 -1,675 

PPP1 -0,515 -0,503 -1,735 
PPP2 -0,596 -0,584 -2,005 

 
Modelo Estrutural B: 

 
Univariate Skewness Indices  

 Skewness Corrected Normalized 
AA3 -0,703 -0,707 -4,735 
AA4 -0,670 -0,674 -4,510 
AA5 -0,714 -0,718 -4,809 

CCM1 -0,091 -0,091 -0,612 
CCM2 0,026 0,027 0,178 
CCM3 0,011 0,011 0,074 
CCM4 -0,286 -0,287 -1,925 
LL1 0,351 0,353 2,364 
LL2 0,465 0,467 3,130 
LL4 0,617 0,620 4,154 

PPP1 0,445 0,447 2,993 
PPP2 0,543 0,546 3,657 

 

Univariate Kurtosis Indices  

 Kurtosis Corrected Normalized 
AA3 0,718 0,754 2,418 
AA4 0,214 0,241 0,722 
AA5 0,276 0,303 0,929 

CCM1 -0,766 -0,758 -2,578 
CCM2 -0,681 -0,672 -2,294 
CCM3 -0,710 -0,701 -2,390 
CCM4 -0,387 -0,372 -1,303 
LL1 -0,435 -0,420 -1,464 
LL2 -0,602 -0,591 -2,028 
LL4 -0,498 -0,484 -1,675 

PPP1 -0,515 -0,503 -1,735 
PPP2 -0,596 -0,584 -2,005 
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Modelo Estrutural C: 
 

Univariate Skewness Indices  

 Skewness Corrected Normalized 

NN2 -1,260 -1,267 -8,482 
NN3 -0,713 -0,717 -4,803 
NN4 -1,069 -1,075 -7,198 

QQP1 -0,500 -0,503 -3,368 
QQP2 -0,181 -0,182 -1,219 
QQP3 -0,411 -0,414 -2,770 
AA1 -0,457 -0,459 -3,075 
AA3 -0,703 -0,707 -4,735 
AA4 -0,670 -0,674 -4,510 
PP1 -0,307 -0,309 -2,070 
PP2 -0,285 -0,287 -1,919 
PP3 -0,450 -0,453 -3,031 

CCM1 -0,091 -0,091 -0,612 
CCM2 0,026 0,027 0,178 
CCM3 0,011 0,011 0,074 
CCM4 -0,286 -0,287 -1,925 
LL1 0,351 0,353 2,364 
LL2 0,465 0,467 3,130 
LL4 0,617 0,620 4,154 

PPP1 0,445 0,447 2,993 
PPP2 0,543 0,546 3,657 

 

Univariate Kurtosis Indices  

 Kurtosis Corrected Normalized 

NN2 1,268 1,314 4,270 
NN3 0,164 0,190 0,553 
NN4 0,680 0,715 2,290 

QQP1 0,023 0,046 0,079 
QQP2 -0,443 -0,428 -1,490 
QQP3 0,229 0,256 0,770 
AA1 0,517 0,549 1,740 
AA3 0,718 0,754 2,418 
AA4 0,214 0,241 0,722 
PP1 0,924 0,963 3,109 
PP2 1,056 1,098 3,555 
PP3 0,653 0,687 2,197 

CCM1 -0,766 -0,758 -2,578 
CCM2 -0,681 -0,672 -2,294 
CCM3 -0,710 -0,701 -2,390 
CCM4 -0,387 -0,372 -1,303 
LL1 -0,435 -0,420 -1,464 
LL2 -0,602 -0,591 -2,028 
LL4 -0,498 -0,484 -1,675 

PPP1 -0,515 -0,503 -1,735 
PPP2 -0,596 -0,584 -2,005 

 

 
 
 

 
 
 
 


