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EDITORIAL
O ano de 2020 marcou-nos a todos!
A situação de emergência de saúde pública vivida em Portugal, e no
mundo, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, afetou de forma muito significativa os quotidianos das Instituições e dos Cidadãos durante este último ano. Não obstante, foi este
mesmo contexto que permitiu evidenciar, de um modo muito particular,
a importância da investigação e desenvolvimento (I&D), do conhecimento científico, e a relevância e a necessidade do investimento que a ciência
merece, e deve continuar a ter.
Na verdade, foi também um ano de novas oportunidades e desafios!
A Revista GESTIN - Revista Científica da Escola Superior de Gestão
de Idanha-a-Nova (ESGIN) foi divulgada em formato digital, acompanhando a transformação digital emergente. Uma medida que pretendeu
aproximar a academia da sociedade, difundindo o conhecimento produzido pelos investigadores que, edição após edição, muito têm contribuído
para a elevação do nome da Revista.
Assumimos este compromisso na expectativa de alcançar um público mais vasto e abrangente, tornando acessíveis conteúdos relevantes nas
áreas científicas das Ciências Sociais e do Comportamento, do Direito, da
Gestão e do Turismo, as áreas de intervenção da ESGIN.
Na edição deste número duplo, destacamos o aparecimento de novas
palavras-chave associadas aos trabalhos publicados. A pandemia provocou profundas alterações na sociedade e na economia global, gerando
igualmente novas oportunidades de investigação. Acreditamos que o futuro se encontra a ser escrito hoje. Queremos, por isso, acompanhar esta
tendência!
Sara Brito Filipe

Diretora da Revista GESTIN
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THE CONVERGENCE BETWEEN HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT AND MARKETING:
DETERMINING FACTORS OF ORGANIZATIONAL
COMMUNICATION INFLUENCING INTERNAL
COSTUMERS SATISFACTION
A CONVERGÊNCIA ENTRE A GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS E O MARKETING: A INFLUÊNCIA DA
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL NA SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES INTERNOS
Andreia Estrela1, Jacinta Moreira2

Abstract
Human Resources Management and Marketing have long been showing signs of joint action in favor of the company’s benefits. This is achieved through internal consumer satisfaction and organizational communication as key factors in the union of the two sciences.
Based on this assumption, the objective of this paper is to analyze the convergence between
Human Resource Management and Marketing and, simultaneously, identify the factors
underlying organizational communication capable of influencing internal customer satisfaction. The results reveal that interpersonal communication, the intention to turnover and
the organizational climate enhance internal customer satisfaction.
KEYWORDS: Human Resources, Marketing, Organizational Communication, Satisfaction

Resumo
A Gestão de Recursos Humanos e o Marketing há muito que mostram sinais de atuação conjunta em prol dos benefícios da empresa. Tal é alcançado por meio da satisfação
do cliente interno e da comunicação organizacional como fatores-chave na união das duas
ciências. Partindo deste pressuposto, o objetivo do artigo é analisar a convergência entre a
Gestão de Recursos Humanos e o Marketing e, simultaneamente, identificar os fatores subjacentes à comunicação organizacional capazes de influenciar a satisfação do cliente interno.
Os resultados revelam que a comunicação interpessoal, a intenção de turnover e o clima
organizacional potencializam a satisfação do cliente interno.
Palavras Chave: Recursos Humanos, Marketing, Comunicação Organizacional, Satisfação
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1. INTRODUCTION
Globalization has led to the emergence of more demanding customers and more competitive
markets. It became critical that organizations begin to be more assertive about work-related issues,
their costs, and internal and external organizational relationships (Santos, 2004). It was perceived
that people are the most precious asset of organizations and, as such, Human Resource Management (HRM) has become indispensable in this context since the internal customer is the factor
that allows organizational competitiveness (Freitas, Souza, Teixeira & Jabbour, 2013).
Faced with this new paradigm, the HRM started to focus on strategies that made each employee the organization’s way of differentiating itself from its competitors. HRM is no longer
focused only within the organization, but is also attentive to issues related to the nuances of Marketing, more specifically to the opportunities and threats that exist (Lindon, Lendrevie, Rodrigues, Lévi & Dionísio, 2011).
Facing this environment lived by the organizations, the combination of Marketing and HRM
becomes fundamental to reach the satisfaction of both internal and external clients, thus making
it vital to eliminate paradigms and barriers between these two areas (Bohnenberger, 2005).
Given that the time spent in an organization dedicated to communicative behavior is estimated to be between 50 and 80% of the total time, communication is thus a reliable indicator for understanding the functioning of organizations (Giri & Pavan Kumar, 2010). It is in this perspective
that organizational communication is approached as the central element of this article.
In turn, the satisfaction of internal clients is determined by the organizational communication, since the perception of a collaborator with regard to the style of communication, credibility
and content of what is transmitted by its superiors, as well as the organizational communication
system, influences to their satisfaction (Giri & Pavan Kumar, 2010).
Regarding the structure of the work, the following is considered: in the second section, a
review of the literature on the convergence between HRM and Marketing, as well as the determinants of organizational communication influencing internal customer satisfaction and this
section ends with the hypotheses and proposal of the research model; in point three the type of
study is defined as the population, method of data collection and sample; in point 4, the data
obtained is analyzed in order to determine the influence of the determinants of organizational
communication relative to internal customer satisfaction. In the last point the final considerations
are presented.
2. REVIEW OF LITERATURE
2.1. The importance of the convergence between HRM and Marketing
In the competitive environment in which companies are embedded, it is essential to find solutions that allow organizations to be sustainably competitive. In this sense, it was perceived that
one of the essential solutions is the focus on the internal customer, identifying it as a differentiating element (Bohnenberger, 2005).
The internal customer concept means that each employee is both a supplier and a customer to
the organization, so the organizational work environment can be thought of as a series of transactions between customers and suppliers (Rafiq & Ahmed, 1993). The client is within the organization and, in this sense, it is a fact that the employees are the internal customers of the company
and the internal products are the activities that they perform, which must meet their needs and
desires, regardless of whether he is part of a public or private company (Mainardes & Cerqueira,
2015).
Transactions that occur between an employee and his / her superior are no less real than the
transactions between a consumer and a company. The difference is that the former transact hu-
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man resources and the latter goods and services. In a way, employees represent a primary internal
market for the organization, where the competitive advantage in the market is goes to the organizations that are able to provide adequate service to their internal and external customers (Hales,
1994).In this way, as external customer satisfaction is positive for the company, it can thus be said
that the attraction and retention of employees generates a competitive advantage for any organization (Mainardes & Cerqueira, 2015).
If today companies followed this traditionally established type of ideology, they would not
be able to respond to the demands of both consumers, who have a perspective focused on the
high standards of quality by the organizations, and employees who want to participate in decision making and organizational policies in order to be involved in the production of goods and
provision of services in the company. This change of paradigm was felt even in the denomination
of each element of the organizational team: each person working in the organization is called a
collaborator and not a worker (Lindon et al...., 2011).
It is in this new paradigm that HRM is based: a management that makes each employee make
the organization different from the others and help create the corporation’s identity, through
their individual contribution to the development of the company. Thus, HRM no longer focuses
only on the internal world of the organization, but also on Marketing, especially in terms of opportunities and threats that determine its practicability. (Lindon et al...., 2011).
Focusing on the global orientation of the organization, Internal Marketing arises, and since
it is composed of strategic management, organizational culture, human resources, intellectual capital and organizational reputation, objectives of each organization can be achieved (Lindon et
al...., 2011). In this way, it is fundamental that there is a focus on meeting their needs, as well as
on their motivation through Internal Marketing, which should precede any procedure related
to External Marketing. Internal Marketing arises in the sense of reaching the objectives of the
organizations through the motivation of the collaborators, since this helps in the attraction and
retention of the internal client (Azêdo & Alves, 2013).
The focus of Marketing is thus no longer just the external customer, but also the internal
customer. Only organizations that are differentiated and able to respond to the demands of the
market are able to survive and this is where the importance of Internal Marketing in the company
is denoted, since it will allow to create a customer-focused organizational culture, resilience and a
corporate spirit regarding business projects (Lindon et al...., 2011).
The promotional communications can be carried out in cooperation with employees or even
tested between employees in order to make them conscious. (Hales, 1994). It is in this sense that
the importance of the convergence of HRM and Marketing is highlighted, since the use of traditional HRM concepts and methods alone would not be able to respond to this globalized and
demanding market, being essential the application of Internal Marketing tools in all organizations
(Lindon et al...., 2011). Thus, it can be said that Internal Marketing is a form of Strategic HRM in
a field focused on Marketing (Bohnenberger, 2005).
Organizational success will depend on motivated employees with a competency profile prepared to respond to the needs and requirements of the future and with high levels of performance
(Lindon et al...., 2011). Within the scope of the importance of the competency profile associated
to organizational success, it is very important to invest in human capital by companies, since they
are the people that promote organizational success and differentiation. Thus, one of the main
organizational challenges is precisely the retention and preparation of the people who will allow
the company to achieve the results, by identifying the skills that will lead to success in the medium
and long term. Therefore, it is crucial that organizations identify the most valuable skills and their
gaps, since people with an appropriate competency profile can be differentiating and contribute
to achieving the goals and desired outcomes (Ceitil, 2016).
Some authors also point out that it will make sense, in a futuristic perspective, to combine
Marketing and HRM in order to create a single department that is able to focus on the internal
customer while focusing also on the external customer.
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According to published studies, the convergence between HRM and Marketing can be
analyzed in terms of organizational communication and internal customer satisfaction, determined by factors such as the organizational climate, turnover intention, customer orientation and
interpersonal communication.
2.1.1. Organizational Communication
Organizational communication is a theoretical variable that measures the level of information
transmission between employees regarding the workplace and the work itself. This type of communication occurs within a social system composed of interdependent groups that try to achieve
common goals. Nowadays, more and more employees consider communication a crucial part of
their work (Giri & Pavan Kumar, 2010).
It is essential to realize that communication plays a fundamental role in any organization,
insofar as it acts in a targeted manner for the following three types of clients: internal clients, external clients and press relations. Following this line of thinking, one can easily perceive the true
importance of organizational communication to the organization’s identity and culture, since it
serves as a link between the organization itself and its internal and external audiences (Costa,
2008).
Work satisfaction has been a factor associated with organizational communication, since the
more participative the internal client is, the more satisfied it will be. In this sense, in order to be
able to have a motivated group of workers and a defender of the corporate image, it is important
to develop an effective communicational strategy (Costa, 2008).
In short, communication plays a key role in internal customer satisfaction. A collaborator’s
perception of the style of communication, credibility and content of what his or her superiors
convey, as well as the organizational communication system influences the satisfaction they feel
about their work. In this way, communication plays a very important role in the functioning and
development of organizations, where employee satisfaction and performance is expected to increase with effective communication (Giri & Pavan Kumar, 2010).
2.1.2. Organizational Climate
The Organizational Climate has shown itself to be a relevant variable in the field of research
on organizational behavior, insofar as it relates to the employees’ perceptions in the organizational sphere, being therefore directly related to the aspects of human behavior in the organizations
(Menezes & Gomes, 2010). However, its definition continues to be revealed by researchers as
something that does not have consensus (Calado & Sousa, 2014), since the conceptualization of
the construct varies between perceptions, descriptions, organizational aspects, interpretations,
dispositions, feelings, focuses on the individual, focuses on the group and other aspects related to
the organization (Calado & Sousa, 2014).
According to Muchinsky’s (1977) study, employees who initially feel positive about communication within the organization also have positive feelings about the psychological environment
in the workplace, management in general, and the way in which identified with the organization
(Muchinsky, 1977).
2.1.3. Turnover Intention
The turnover intention is a desire on the part of the collaborator associated with the intention
to leave the organization in the near future (Silva et al...., 2014). It corresponds to the “movement of
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people between an organization and its environment, and these movements are characterized and
defined by the volume of people entering and leaving the organization” (Pavanello & Jaeger, 2016:
71).
In this context, it is worth noting the importance of the organizations’ investment in their internal client, namely in training, development, maintenance and retention since this has a direct
impact on the company’s results (Medeiros et al...., 2012; Santos, 2012). In addition to the satisfaction factor, and although this is the variable most directly related to the turnover intention, the
internal customer is influenced in relation to his behavior by a series of other relevant variables,
such as his personal life (Medeiros et al...., 2012).
Not surprisingly, communication has a significant impact on employees’ commitment to the
organization. As such, companies must make sure that there is effective communication with their
employees and develop commitment in order to decrease turnover intent. When communication
within the company has quality, job satisfaction is enhanced, increasing the quality of work and
decreasing the willingness to leave the company (Brien, Thomas & Hussein, 2015). Employees
who are more satisfied with the quality of information reported by their colleagues are less likely
to leave their jobs voluntarily. Factors such as personal feedback, leadership communication and
communicational climate were identified as significant antecedents of turnover intention (Allen,
1996; Mustamil, Yazdi, Syeh & Ali, 2014).
2.1.4. Customer Orientation
Customer orientation has allowed the insertion of the concept of Marketing in the organization, providing knowledge and dissemination of information about consumers, which makes it
possible to identify needs and offer the public a higher value (Révillion, 2013), directing the area
of performance of the business to the client according to the market in which the organization
operates (Senra, 2015).
The internal customer must always be oriented towards the external customer and, only with
an organizational culture built in this sense, it becomes possible the convergence of Marketing,
HRM and Communication (Coda et al...., 2007). The internal client conveys in his behavior the
strategies defined in the organization with regard to the orientation for the external client. In a
more concrete way, the external client exposes their desires and needs and the internal customer,
as a client-oriented organizational element, proceeds in order to satisfy what he wants (Senra,
2015). The higher the customer orientation, the greater the satisfaction (Révillion, 2013).
The role of organizational communication is fundamental to the client orientation, since it
allows organizations to turn strategy into action. It is essential that the communication strategy
is designed with a focus on the internal and external client, taking into account organizational
dynamics and behavior, organizational climate, organizational culture and confidence building,
allowing clear and objective dissemination of all rules and principles which guide the organization (Coda et al.... 2007). The greater the focus on the client, the greater the organization’s ability
to generate competitive and persuasive strategies that allow them to respond to customers’ volatile and evolving needs (Révillion, 2013). Studies by Donavan, Brown & Mowen (2004) show that
client orientation positively influences job satisfaction, commitment and employee performance.
2.1.5. Interpersonal Communication
Interpersonal communication consists of the continuous establishment of relationships between individuals (Fisher & Adams, 2010). This type of communication occurs between two
people in all forms, channels, degrees of depth, intensity and time, comprising the transmission
of messages and feedbacks. Occurs anywhere and involves all the motivations arising from the
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organizational scope (Filho, 2009). In order to achieve organizational success, interpersonal relationships are essential from the point of view of interpersonal communication in its most varied
forms (Póvoa, 2009).
With regard to job satisfaction associated with interpersonal communication, there are a number of strategies that can be implemented to increase it. One of the strategies is to increase the quality
of the leader, since satisfaction tends to be higher among those who believe that their superiors are
competent, who treat them with respect and have the interests of the collaborator as the focus. Similarly, satisfaction also increases when employees believe there is an “open line” of communication
between themselves and their superiors. Employee counseling is also an important factor as it allows
employees to work on what is best suited for them (Awad & Alhashemi, 2012).
2.1.6. Internal Customer Satisfaction
Internal customer satisfaction is one of the most investigated areas due to its repercussion on
the life of both the individual and the organization. This construct has been the object of study
since the 1920s to the present (Martinez & Paraguay, 2003).
For Locke (1969), job satisfaction provides a sense of well-being which, in turn, is caused by
the inner customer’s happiness derived from his work in the organization. This satisfaction at
work, as the emotional state it is, can be expressed in two ways: through happiness (satisfaction)
or through unhappiness (dissatisfaction). Job satisfaction is variable from individual to individual
and is caused by events and conditions of work and by work agents. Thus, factors such as the tasks
attributed to the employee, their remuneration, promotion, working conditions, organizational
climate and recognition influence job satisfaction, in the same way that the stakeholders and the
organization itself influence internal customer satisfaction (Marqueze & Moreno, 2005).
2.2 Study hypotheses
According to the study by Muchinsky (1977), there are correlations between the several dimensions of the organizational communication and the organizational climate, being that the relation
of the satisfaction with the communication and trust revealed the correlations stronger with the
different dimensions of the organizational climate, namely with the organizational structure, the
organizational identification, the interpersonal environment and the affectivity towards the management of the company . In accordance with the above, the following hypothesis is defined:
H1 - Organizational communication positively influences the organizational climate
When communication within the company has quality, job satisfaction is reinforced, increasing the quality of work and decreasing the willingness to leave the company (Brien et al...., 2015;
Mohamad, 2008). Employees who are more satisfied with the quality of information reported
by their colleagues show they are less likely to leave the job voluntarily. A study by Allen (1996)
related the communication with the turnover intention, revealing that the hypothesis studied by
him that there was influence of the organizational communication in the turnover intention was
verified. Also, Mohamad (2008), who studied the effects of communication in the specific case of
a hotel in Malaysia, reiterates the results obtained by Allen (1996). According to the data presented, the following hypothesis is stated:
H2 - Organizational communication negatively influences turnover intention
The role of organizational communication is fundamental in terms of client orientation, since
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it allows organizations to turn strategy into action. It is essential that the communication strategy
is designed with a focus on the internal and external client, taking into account organizational dynamics and behavior, organizational climate, organizational culture and trust building, allowing
the clear and objective dissemination of all rules and principles that guide the organization (Coda
et al...., 2007). Results obtained by Wagenheim & Rood (2010), in a study whose objective was
to determine the relationship between organizational communication and customer orientation,
were inconclusive since it was not possible to prove that greater employee satisfaction with organizational communication increases customer orientation due to the lack of statistical significance. In view of this contextualisation, the following hypothesis is stated:
H3 - Organizational communication positively influences customer orientation
The strengthening of communication ties increases interpersonal relationships, as such, organizations must act to improve communication between employees and superiors. Consequently,
such a strategy leads to a healthier organization, increases employee satisfaction, commitment,
and loyalty. Increasing flexibility and cooperation increases the need for effective communication,
as it promotes the union of the various collaborators in the execution of tasks (Awad & Alhashemi, 2012). In turn, when a company has poor communication quality, there is an impact on interpersonal communication because barriers emerge that prevent the clarity and objectivity of the
information transmitted from one person to another (Hedler, Silva, Alonso, Campos & Carmo,
2015). It is therefore essential to ensure that communication in organizations becomes horizontal
and promotes dialogue, since only in this way is possible good interpersonal communication by
promoting the sharing of ideas, objectives, fears and expectations (Novelli, Moura, & Curvello,
2013). In this sense, organizations must apply communication strategies that promote human
relationships, strengthen communication channels and foster knowledge sharing (Novelli et al....,
2013). With these data the following hypothesis is stated:
H4 - Organizational communication positively influences interpersonal communication
Satisfaction is an affective variable and consists of positive or negative evaluation of the environment. The organizational climate is a cognitive variable and consists of the perspective, the
relation of the absence / presence of the aspects related to the environment, as well as its adequacy,
that is, in a more rational and less an emotional perception (Martins et al...., 2004). The organizational climate influences both internal customers, external customers and the organization
itself, both negatively and positively, as a measure of the levels of satisfaction or dissatisfaction of
the company’s collaborators (Bispo, 2006). In Rahimic’s study (2013), which consisted in evaluating the influence of organizational climate on job satisfaction, it was verified that the degree
of influence of satisfaction on the job corresponded to 86.6%. As such, the author infers that the
vast majority of changes in the level of employee satisfaction is associated with variations in the
organizational climate. Already Jyoti (2013), in his study on the impact of the organizational
climate on job satisfaction, obtained an adjusted R2 value of 0.692, thus proving the strong linear
association between both variables. In this context, the following hypothesis is stated:
H5 - Organizational climate positively influences internal customer satisfaction
Organizational, environmental and individual variables have an impact on employees’ perceptions regarding the expectations related to their position and the labor market, from a perspective
of improvement at the professional level both inside and outside the organization. Satisfaction
is influenced by the individual variables and expectations related to the position and other job
opportunities present in the market, which will determine whether or not to leave the company
or invest in another organization through the acquisition of a new professional position (Costa
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et al...., 2008). Saeed, Waseem, Sikander & Rizwan (2014) proved the negative relationship between turnover intention and job satisfaction, with lower satisfaction leading to a greater intention to leave the company and vice versa. The research carried out by Medina (2012) confirms the
association between these two variables. In this way, the following hypothesis is presented:
H6 – Turnover intention influences negatively internal customer satisfaction
Studies by Donavan et al.... (2004) show that client orientation positively influences work
satisfaction, commitment and employee performance. The outcomes are mostly internal to the
organization, however they are important to the employee’s motivation and well-being and to a
successful day-to-day work. Although employees who have little contact with external customers
are also influenced by customer orientation (and experience satisfaction associated with it), employees who maintain constant contact with external customers have shown consistent customer
orientation effects on satisfaction and commitment to the company.
In the study carried out by Saura, Contrí, Taulet & Velázquez (2005), where the relationships
between customer orientation and job satisfaction are analyzed, it is concluded that employees
who have a better orientation towards the client have more positive experiences. In view of these
data, the following hypothesis is stated:
H7 - Customer orientation positively influences internal customer satisfaction
Regarding workplace satisfaction associated with interpersonal communication, there is a series
of strategies that can be implemented to increase it. One of the strategies is to increase the quality
of the leader, since satisfaction tends to be higher among those who believe that their superiors are
competent, who treat them with respect and have the interests of the collaborator as the focus. Similarly, satisfaction also increases when employees believe there is an “open line” of communication
between themselves and their superiors. Employee counseling is also an important factor as it enables employees to work on what is best suited for them (Awad & Alhashemi, 2012).
In an investigation conducted by Dehaghani, Akhormeh & Mehrabi (2012), a group of nurses at Al-Zahra hospital underwent training on interpersonal communication, and a parallel control group was maintained that did not attend training. After this episode, the difference between
the means of job satisfaction was verified and it was observed that in the control group there was
no variation, but in the test group, after this training, job satisfaction increased by 7.96 percentage
points, which leads to confirm the positive influence of good interpersonal communication on
satisfaction. Siburian, Willem, Psr & Medan (2013), in an applied study of teachers from a secondary school in Indonesia, shows that the direct influence of interpersonal communication on job
satisfaction corresponds to 43%.With these data the following hypothesis is stated:
H8 - Interpersonal communication positively influences internal customer satisfaction
Having this study the objective of analyzing the influence of organizational communication
on internal customer satisfaction, we took into account the dependent variables denominated
not only by internal customer satisfaction but also by the organizational climate, turnover intent,
customer orientation and interpersonal communication. However, as far as independent variables
are concerned, the independent variable is both organizational communication and, at the same
time, the dependent variables already mentioned, since they also become independent variables
insofar as they are influenced by organizational communication while influencing internal customer satisfaction (Fortin, 2000). The model is the following:
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Figure 1 – Conceptual Model
3. METHODOLOGY
3.1. Type of Study
The present study, of a conclusive character, has a quantitative approach and is framed within
the scope of a descriptive study. In the scope of data collection, the present study is considered
cross-sectional (Malhotra, 2019).
3.2. Population, Method of Collection of Data and Sample
In the scope of the present study, we selected male and female individuals, over 18 years of age
and employed in public or private companies in Portugal.
The chosen method of data collection was the questionnaire. This questionnaire was prepared
using the online tool called Google Docs and was applied to a sample residing in mainland Portugal and in the islands of Madeira and the Azores. As a form of disclosure, the social platform
Facebook and E-mail were used, requesting a response to the questionnaire of the employed individuals. In addition, public and private entities were asked to provide their employees with a questionnaire to answer. The data were processed using the Statistical Package for the Social Science
24 (SPSS 24) software or means of statistical analysis.
Regarding the characterization of the sample, it is verifiable that the respondents recorded
very diversified demographic data, namely in terms of age, level of education, profession and time
worked in a given company. The sample collected shows that 76.2% of the individuals in the study
are female and 23.8% are male. The most representative age groups were those corresponding to
individuals aged 25-29 years (22.4%) and 40-44 years (21.1%). Regarding the level of schooling, 26.5% of the respondents completed secondary education, 4.8% finished bachelor’s degree,
44.9% undergraduate degree, 17.0% master’s degree and 4.8% doctoral degree. The remaining
2.0% had another level of schooling.
As for profession, and considering that the professional groups were defined through Website Marktest (Marktest Group, 2020), the group most represented corresponds to individuals who
work in middle and upper management (44.9%). Regarding the time in the company, respondents
who have been in the company for more than ten years are the most heavily represented (34.0%).
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4. DATA ANALYSIS
4.1. Pearson Correlation Coefficients
After characterizing the sample, univariate analysis was performed, the mean response of each
parameter for each individual was determined and the correlation between variables was assessed.
The mean and standard deviation of each parameter in its entirety were also determined.
It is important to mention that, after the univariate analysis, it appears that the average values
correspond to the range between 2,435 (rotation intention) and 4,143 (customer orientation).
The variables organizational communication, organizational climate, interpersonal communication and satisfaction show similar average levels, varying at most three decimal places from one
another, with a tendency to median values of the scale used.
The Pearson correlation coefficient (R) varies between -1 and 1, measuring the linear association between quantitative variables. The closer the R value of the extreme values, the greater the
association between the variables (Pestana & Gageiro, 2014). The correlations3 present in this
study can be seen in the following table:
Table 1 – Pearson Correlation Coefficient
		
Average
			

Standard		
deviation

1

2

3

4

5

6

1

Organizational
Communication 3.244
.735
1					
2 Organizational
Climate
3.268
.991
.815**
1				
3 Turnover
2.435
1.465
Intention			 .308**
.282**
1			
4 Customer
4.143
.617
.163**
.156
.125
1
Orientation		
5 Interpersonal
3.350
.936
.742**
.713**
Communication					
.282**
.142
1
6 Satisfaction
3.061
.759
.763**
.738**
.128
						
.419**		
.715**
1
** Significant correlation at the 0.01 level (2-tailed)
* Significant correlation at the 0.05 level (2-tailed)

4.2. Bivariate Linear Regression Model - Organizational Communication
Bivariate regression is used to analyze the relationship between a dependent variable and an
independent variable, where one variable is used to predict another variable, using a linear function y = ax + b (Burns, Veeck & Bush 2017; Malhotra, Birks & Wills, 2012). With this analysis
it is possible to determine the strength, measured by R2, and significance of association between
both variables (Malhotra et al...., 2012).
Although there is a correlation between the organizational communication and the four evaluated variables (all statistically significant at 0.05 level), it is verified that, with respect to turnover intention and customer orientation, R2 values are low (0.095 and 0.027, respectively). The
weak association between turnover intention and communication obtained in this study is rei3

R <0.20 very low linear association, 0.20 <R- <0.39 low linear association, 0.40 <R- <0.69 moderate linear association, 0.70 <R- <0.90 high linear association, 0.90 <R- <1 very high linear association (Pestana & Gageiro, 2014).
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terated by the results obtained in the studies carried out by Mohamad (2008) and Allen (1996).
With regard to customer orientation, the study by Wagenheim & Rood (2010), which analyzed
the influence of organizational communication on this variable, obtained inconclusive results,
although the sample size was smaller (97 respondents’ vs 147 in this study) and the questionnaire
collection environment was focused on a single company.
In relation to the organizational climate and interpersonal communication, the literature suggests significant correlations between the variables and organizational communication (Hedler
et al...., 2015), and it is essential that organizational communication becomes horizontal internally and promotes dialogue, because only then is the existence of good interpersonal communication, promoting exposure and sharing of ideas, objectives, fears and expectations (Novelli et
al...., 2013). In this study there is a moderate correlation of organizational communication with
organizational climate (R2 = 0.665) and interpersonal communication (R2 = 0.550).
Associating the results obtained with the hypotheses to be tested in this study, it appears that
hypotheses H1, H2, H3 and H4, verifying, therefore, an influence of organizational communication in organizational climate, interpersonal communication, intention of turnover and customer
orientation.
4.3. Multiple Linear Regression Model – Satisfaction
Multiple linear regression involves a single dependent variable and two or more independent
variables (Burns et al...., 2017; Malhotra et al...., 2012). In this study, the satisfaction acted as
dependent variable and the organizational climate, turnover intention, client orientation and interpersonal communication were used as independent variables.
Having verified that all the premises are respected for a correct analysis of multiple linear
regression, we proceeded to the statistical analysis of the variables under study and consequent
analysis of the formulated hypotheses:
Table 2 - Multiple Linear Regression Analysis

Coefficient
			
Independent Constant
variables
Organizational
climate

Dependent variable - satisfaction
Standard
T
Level of
deviation
significance

1,116

.282

3,956

.000

.325

.055

5,965

.000

H5 confirmed

Turnover
intention

-107

.027

-3,900

.000

H6 confirmed

Customer
orientation

.046

0.63

.739

.461

H7 isn’t confirmed

Interpersonal
comunication

.283

.058

4.922

.000

H8 confirmed

R 2 = 0.654
R 2 adjusted = 0.645
F = 67,179
Degrees of freedom = 142
Sig = .000
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Regarding the relationship between satisfaction and the organizational climate, it is verified
that this is positive and statistically significant at the level of 0.05, presenting a coefficient of
0.325. These results are in line with the results obtained in the study by Rahimic (2013) and Jyoti
(2013), thus confirming the strong linear association between these two variables, so the better
the organizational climate, the greater the satisfaction of the company’s employees.
Regarding the turnover intention, a negative (-0.107) and statistically significant relationship
with satisfaction was observed. The studies carried out by Medina (2012) and (Saeed et al....,
2014), although presenting coefficients around -0.4, also reiterate the hypothesis put forward
in the present study regarding the existence of a negative influence of the turnover intention on
internal customer satisfaction, that is, the greater the turnover intention the lower the internal
customer satisfaction.
Regarding customer orientation, the existing relationship, although positive, is not statistically significant, contrary to the study by Saura et al.... (2005) who verified the positive influence
of customer orientation on satisfaction.
Finally, in terms of interpersonal communication, it presents a positive and statistically significant relationship with satisfaction, with a coefficient of 0.283. Both in the study by Dehaghani
et al.... (2012) and in Siburian et al.... (2013), there is a significant influence of interpersonal
communication on internal customer satisfaction, and in the first study the test group had an
almost 8% increase in satisfaction after an interpersonal communication training. Already in the
second study, there was an influence of 66% of interpersonal communication on satisfaction. It
can be said that when the quality of interpersonal communication increases, the satisfaction of
the internal customer sees a variation in the same direction.
By associating the obtained results with the hypotheses of the model, the hypotheses H5, H6
and H8 are confirmed, internal customer satisfaction being determined by the organizational
climate, turnover intention and interpersonal communication. The organizational climate is, of
the 3 factors, the one that most influences.
5. CONCLUSION
The main objective of this study was to show the importance of joining the areas of HRM
and Marketing, in a scenario of convergence between organizational communication and internal
customer satisfaction. Regarding the objective mentioned above, this was achieved successfully,
which allowed to prove that organizational communication and almost all its determinants (in
this study designated by turnover intention, interpersonal communication and organizational climate) exert influence on internal customer satisfaction.
This study contributes to the affirmation of the need of the alliance between HRM and
Marketing due to the innumerable organizational advantages that this union provides. While
HRM must manage its internal clients taking into account their expectations and needs, the environment and sustainable development, Marketing must follow the reality of internal customers
(known as the internal market) and their requirements, namely to promote cultural management
that creates organizational commitment, to foster the spirit of change, to combat stressors, to
adapt the structure of the organization to the market and its requirements, to operationalize
HRM, analyze and define competency profiles appropriate to organizational objectives, recruit
and select employees, conduct fair and effective performance appraisals, plan human resources
and career management, manage reward systems, train and develop internal customers and promote quality internal communication.
According to the aspects analyzed and in a more practical configuration, it is clear that there
is an important and essential convergence between organizational communication and internal
customer satisfaction. In this context, organizational communication has an influence on the
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organizational climate, on interpersonal communication, on the intention of turnover and on
customer orientation, so your strategies must be carefully designed and applied. In addition, the
satisfaction of the internal customer is also influenced by the organizational climate, the intention
to turnover and interpersonal communication, factors which are determinants of organizational
communication that is directed both outside and inside the organization.
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HOTEL ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
PERCEPTIONS: CUSTOMER AND MANAGEMENT
PERSPECTIVES
PERCEÇÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NOS
HOTEIS: PERSPETIVAS DOS CLIENTE E DA GESTÃO
Bárbara Patrício1; Jorge Julião2; Marcelo Gaspar3
Abstract
With increasing relevance at the national and global levels, the sustainability issue leads
to countless adjustments to daily human behaviours, which should minimize the impacts
on the environment through products, services, and procedures. The hotel industry is one
of the trades that has done significant efforts to reduce the ecological footprint by introducing many improvements in their daily labour routines. This work addresses a survey that
originated 320 questionnaire responses from customers, and five hotel managers’ interviews
addressing their motivations and difficulties in adopting sustainable practices. This research
focuses on finding the main perceptions and behaviours of consumers and hotel managers
on conservation of the environment itself and their perspective about sustainability towards the hotel industry. Preliminary findings showed that consumers are introducing more
often sustainable policies in their routines and consider environmental sustainability as an
important practice in their life. Moreover, respondents assume that the hotel industry has
an important role in preserving the environment. Yet participants do not choose a hotel or
local accommodation due to their environmental practices, issues such as price or location
are more important in the selection process.
KEYWORDS: Environmental sustainability; hospitality; Consumers perceptions; Sustainable practices

Resumo
Com cada vez mais relevância, a nível nacional e global, o tema da sustentabilidade tem
promovido significativos ajustamentos nos comportamentos humanos diários, no sentido
de minimizar os impactos no ambiente através de produtos, serviços e procedimentos. A
indústria hoteleira é uma das áreas de negócios que tem feito esforços significativos para
reduzir a sua pegada ecológica, introduzindo muitas melhorias nas suas rotinas diárias de
trabalho. Este trabalho aborda um inquérito a clientes que originou 320 respostas, e cinco
entrevistas de gestores de hotéis, abordando as suas motivações e dificuldades na adoção
de práticas sustentáveis. Esta investigação centra-se em encontrar as principais perceções
e comportamentos dos consumidores e gestores hoteleiros sobre a conservação do próprio
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ambiente e a sua perspetiva sobre a sustentabilidade para a indústria hoteleira. Os resultados preliminares mostram que os consumidores estão a introduzir políticas mais frequentemente sustentáveis nas suas rotinas e consideram a sustentabilidade ambiental como uma
prática importante na sua vida. Além disso, os inquiridos assumem que a indústria hoteleira
tem um papel importante na preservação do ambiente. No entanto, os participantes não
escolhem um hotel ou alojamento local devido às suas práticas ambientais, questões como
o preço ou a localização são mais importantes no processo de seleção.
PALAVRAS CHAVE: Sustentabilidade ambiental; hospitalidade; Perceções dos consumidores; Práticas sustentáveis.

1. INTRODUCTION
In the past few years, a lot has been written and discussed about environmental sustainability.
Moreover, it is given a high level of seriousness to the theme, highlighting the need to act urgently. These concerns are extended to many areas and industries and so the growing concern with
environmental sustainability triggered a sense of responsibility that allowed many companies and
organizations. Thus, these organizations need to develop responses based on this topic with the
purpose to enhance their competitive advantage and simultaneously represent a source of credibility and distinction for companies. According to National Geographic (2018), Portugal was
one of the countries that rose its position in the human development index, being the 17th in
terms of environmental policies. Tourism is one of the areas that has been experiencing exponential growth in the country, with special emphasis on the city of Porto, which registered in 2019,
according to the Portuguese Hospitality Association, an occupancy rate of 90% (AHP, 2020),
thus overcoming places like Lisbon or Algarve. Therefore, the aim of this study is to analysis the
perspectives of guests and hotel management about environmental sustainability itself, and hotel
management’s role in this matter.
2. BACKGROUND
The concept of sustainability causes ambiguities and a lack of clarity according to several authors since it is often mistaken with sustainable development – an approach that goes against the
limits of nature (Hopwood et al...., 2005), whereas the term implies the notion of growth that
is accomplished through the intensive use of resources. Colbert & Kurucz (2007) explain that
sustainability has and must be contextualized according to the dimension to which it belongs –
social, economic, and environmental. Thus, the term environmental sustainability can be defined
as a set of criteria that guide human activities and actions (Salas-Zapata & Ortiz-Muñoz, 2019).
On what concerns the path to environmental sustainability, the theme triggered primary interest in 1972 at the First United Nations World Conference of Man and the Environment that
took place in Stockholm. Gradually the theme of sustainability achieves an increasingly active
voice with organizations like the UN (United Nations). Bergquist et al.... (2019), assumes that
the very first steps about environmental sustainability in companies and organizations started
with the regulations established by several countries of the world such as recycling, air and water pollution, or protection of vulnerable species. Companies are increasingly willing to explore
practices related to environmental problems as they are often the industries that cause more environmental pollution (Taherdangkoo et al...., 2019).
In addition, a marketing strategy based on “green” actions by a company will make relationships with consumers, as well as with society in general benefit. These measures provide a
better understanding of the topic for consumers while triggering a sense of obligation for compe-
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ting companies to follow this example. The adoption of sustainable practices by organizations and
companies provides a greater willingness to participate in these measures and a better perception
of companies by consumers, as well as a greater growth in the understanding of the subject in
general.
Ceylan & Murat (2019) question sustainability in the economic context since an economy
that fails to meet the basic needs of the population is a volatile and unstable economy and is
consequently uncertain. Thus, opposite to what ecologists and many other individuals outside
the economic context think when referring that sustainability is a single and comprehensive criterion that can and should guide global development, the expansion of the economy in parallel
with population growth and standards of life need to be based on environmental sustainability
principles and actions.
Keeble (1988) assumes that sustainability is one that meets the current needs of tourists and
host regions, doing sustainable management of all economic, social, and ethical resources. However, there are imbalances between environmental sustainability and hotels, originated during the
construction, production, distribution, and consumption process (Paskova & Zelenka, 2019).
Therefore, it is not possible to consider the hotel industry as 100% sustainable, because the construction, production, distribution, and consumption process can cause negative consequences
either in the social, environmental, or economic dimensions.
The hotel industry has been in charge of adopting attitudes and measures that give voice to
environmental practices, such as compliance with environmental legislation, reduction in the use
of energy, water, and other materials; reduction of solid waste production; recycling as well as
monitoring its environmental impact (Silva et al...., 2015). The Hotel Energy Solutions Report
(HES, 2011), warns that nowadays the fight against climate change cannot be seen as a trend but
as an essential condition for the survival and success of the sector. This report also suggests that
the biggest obstacles in the adoption of sustainable practices by hotel units differ from country
to country in agreement to their culture and sensitivity and, at the same time, due to being something that is not reflected in the short term. Dabour (2003) points out that the lack of technical
knowledge about sustainable possibilities can result in negative consequences. Melissen (2013)
also gave, as an example, the notion that a higher sustainable approach to the sector demands a
new generation of business that goes beyond the current approach. Thus, the actual framework
only counts on the ecological and economic elements of sustainable development, since the social
dimension is uncommon, hotel units should, therefore, lean on local communities, organizations,
and suppliers in a sense of economic as well as social cooperation.
In a report written by Bruns-Smith et al.... (2015) with 120 000 participants, it was possible
to conclude that the majority of guests are very receptive to participate in sustainability programs.
However, the fact of the hotel unit uses and contributes to friendly actions of the environment
does not represent an aspect of preference when compared to conditions such as price or location.
Also, it was found that around 75% of participants are even more interested in participating in actions that are carried out by hotels if these benefits convert as, for example, points on loyalty cards.
3. RESEARCH METHODOLOGIES
The current research presents an exploratory study, which aims to analyse both hotel guests
and hotel management perceptions towards environmental sustainability aspects and issues.
With this purpose, a survey was conducted targeting hotel guests, and a sample of 320 valid responses was collected. Moreover, five interviews were carried out with managers of four hotels and
one local accommodation, all from the region of Porto. The purpose of these interviews was to
assess their motivation, interest, and difficulties on what concerns the environment and its sustainability in the industry. This study’s survey focuses on behaviours, attitudes, and opinions of
the individuals towards environmental sustainability and hotel management sustainability, using
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mostly Likert scale questions. The interviews with the managers were structured with questions
about their approach towards the hotels’ environmental sustainability.
4. MAIN RESULTS AND DISCUSSION
Regarding the hotel guests’ behaviour, it was possible to understand that the participants
classified as “important” (52.5%) their relationship with environmental sustainability. They also
mentioned adopting frequently (48.1%) sustainable practices in their home routines. On what
concerns to the hotel industry and their responsibility to build a more sustainable world, the respondents consider that hotel managers have an important role in this issue (88.1%). In addition,
the majority of guests (72%) replied as being willing to contribute with a fraction of the price
paid for their stay to develop more environmental actions. Conversely, when comparing environmental practices, with hotel features as prices, location, and comfort, consumers rated these
latter more important than environmental preservation. Moreover, guests classified environmental preservation as “neither too little nor too much important” in their hotel selection process.
In addition, they mentioned that the fact that a hotel claims having implemented sustainable
practices does not influence their decision when selecting accommodation (74.7%). Also, their
willingness to participate in a sustainable action promoted by the units in which they’re staying
is predominantly neutral, responding as “neither too little nor too likely” by 30% and “likely” by
27%. Furthermore, to better analyse the results, the SPSS statistical program was used to complete a “spearman correlation”, which helps to identify the variables that better correlate with one
another. This was useful to understand that the importance that individuals give to environmental sustainability influences many aspects such as willingness to contribute to sustainable practices
developed by hotels or their frequency in adopting sustainable practices by themselves.
Regarding the interviews with hotel managers, the results show that environmental policies
differ from hotel to hotel, importing their mission as a hotel unit and their clients’ interests. Nevertheless, the hotel managers mentioned that customers are increasingly more aware of the environmental concerns and they tend to look for hotels that contribute someway to decrease the
ecological footprint. Nonetheless, this is not evident in their strategy when compared with other
factors such as price policy or location. Amongst the respondents, only one hotel showed that
environmental policies are a matter of huge interest in their strategy carrying out actions that
contribute to the preservation of the planet. The main barriers founded in the adoption of environmental policies are the price of some “eco-products”, the lack of general knowledge and the
inexistence of educative training on what concerns environmental sustainability has prevented
and hindered this greener path.
5. SUMMARY AND CONCLUSIONS
Current research explores the results from five interviews with hotel managers and 320 questionnaire responses from hotel guests. The results contributed to a better understanding of the
hotel guests and managers perceptions about the emergent issue of environmental sustainability.
It is showed that economic, social, and environmental dimensions should be in balance, so a valuable contribution to environmental sustainability is achieved.
This study identifies that the majority of hotel guests are sensitive to environmental issues,
classifying their role in environmental sustainability as important, and adopting sustainable practices in their home routines. As a result, a large majority of them indicated that are willing to
contribute with a fraction of the paid price to contribute to the integration of sustainable practice.
Conversely, the study also identifies that guests rate less sustainable practices, when compared
with hotel features as price, locations, and comfort, and hotels having this attribute seem not to
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have a great influence on the hotel selection. Nonetheless, it seems to exist a positive correlation
between guest´s behaviour towards environmental sustainability and willingness to contribute to
sustainable practices and hotel selection.
This research also shows that hotel managers are well informed about their guests´ behaviour.
They are aware that their guests are becoming more environmentally concerned and for some,
the hotel’s sustainable practices affect the guest selection. Hotel managers also tend to give less
importance to green attributes and do not consider them in their strategy, because they are also
aware that most of the guests give more importance to other hotel features, like price and location,
and the high costs associated with the environmental policies.
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USO DE BPMN EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDEESTUDO DA IMPORTÂNCIA DA MODELAGEM DE
PROCESSOS NESTE SETOR
USE OF BPMN IN HEALTH INSTITUTIONS- A STUDY OF THE
IMPORTANCE OF PROCESS MODELLING IN THIS SECTOR
Bruna Luciano1; Ana Pinto2; Sara Nunes3

RESUMO
Atualmente, uma instituição de saúde, seja de que tipo for, tem necessidade de uma
gestão detalhada e minuciosa de todos os processos envolventes, de modo a que os seus
colaboradores executem as tarefas eficientemente e a organização atinja os seus objetivos.
Nas instituições de saúde, os processos não se encontram claramente identificados e
formalizados e os manuais de procedimentos presentes nestas organizações são difíceis de
interpretar ou de demorada consulta. O Business Process Management (BPM), poderá ser a
solução utilizada para a gestão de processos neste tipo de organizações, de modo a diminuir
erros e falhas técnicas e humanas.
O objetivo deste artigo é estudar a importância e a necessidade da implementação da
Business Process Modelling and Notation (BPMN) nas instituições de saúde, através da
análise estatística de dados provenientes da aplicação de um inquérito a profissionais que
exercem a sua atividade nessas mesmas instituições, avaliando, entre várias vertentes, o seu
conhecimento dos processos realizados na instituição e serviço, e a facilidade com que podem consultar manuais de procedimentos, em caso de dúvida.
Sendo esta uma notação usada em contexto de negócios e na área da gestão, a literatura
e estudos realizados é escassa, quando relacionamos o BPMN à área da saúde.
Embora apenas 20,6% dos profissionais inquiridos tenham conhecimento deste tipo
de notação, 72,2% acha vantajosa a implementação de um método que defina e caracterize
os processos realizados na instituição onde exerce. Mais ainda se conclui, que quando analisadas as médias das repostas relacionadas com a confiança, facilidade e rapidez com que
estes profissionais consultam um manual de procedimento, estas são relativamente baixas.
PALAVRAS CHAVE: Business Process Management; BPMN; Instituição de Saúde; Processos.

Abstract
Currently, a healthcare institution, of whatever type, needs a detailed management of
all the processes involved, so that these organizations and their professionals can provide
their services more efficiently, and archive the goals of the institution.
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In health institutions, the processes aren’t identified, procedure’s manuals are difficult
to interpret and often, the professionals don’t have time to consult them. Business Process
Management can be a possible solution, used for managing the processes in this type of
institution, decreasing human and technical errors.
This article aims to study the importance and the need to implement the Business Process Modelling and Notation (BPMN) in a healthcare institution, through the analysis of
statistical data from the application of an inquiry to the different kind of professionals who
exercise their daily activities in these organizations, evaluating their knowledge about the
processes in their institution and service, and how easy they can consult procedure’s manuals in case of doubt.
Being this a notation used in the business and management fields, the literature and
studies realised are few, when we corelate BPMN and the health field.
Although only 20,6% of the professionals inquired know this notation, 72,2% thinks
that the implementation of a method that defines and characterises the processes performed in the service and institution where they work, is advantageous. In addition to that,
when we analyse the answers given by the professionals, about the trust, easiness and quickness with what they consult the procedure’s manuals, the means were relatively low.
KEYWORDS: Business Process Management; BPMN; Health Institution; Processes.

1. INTRODUÇÃO
As organizações possuem atividades que se inter-relacionam e que de determinadas formas,
entregam produtos ou serviços. Todos os produtos ou serviços prestados por uma organização são
o resultado de um conjunto de processos que têm como finalidade, atingir os objetivos da organização ( Júnior, Rocha, & Cunha, 2013).
Um processo é uma série de atividades realizadas dentro de uma empresa ou organização. Um
modelo de processo define o comportamento de um processo e consiste num início claro, nas
várias tarefas que são necessárias executar, sequências e condições que determinam o fluxo, e um
final claro (Stemerding & Dijk, 2005).
Atualmente, em diversas unidades de saúde, os processos realizados diariamente nos diversos
serviços não se encontram claramente identificados e formalizados. Com o objetivo de clarificar e gerir minuciosamente esses mesmos processos, foram unidas as áreas da saúde e da gestão e
considerada uma solução para simplificar o trabalho de diversos profissionais, de modo a que os
mesmos estejam constantemente dispostos e preparados para prestar o seu serviço.
O Business Process Management (BPM), é uma disciplina cujo intuito passa pela melhoria
nos processos de negócio de uma organização, de forma a tornar a realização do trabalho mais
rápida e eficaz, e consequentemente, simplificando os processos, reduzindo o uso de recursos e
melhorando significativamente a precisão com que o trabalho é elaborado. O BPM consegue ainda fornecer documentação e dados dos processos em tempo real, o que é essencial nos serviços de
uma organização na área da saúde (Gomes, 2018).
As organizações que adotam a prática de uma gestão orientada para os processos, requerem
que os mesmos sejam previamente modelados numa linguagem específica. Existem diversas linguagens de modelação de processos, sendo que no presente estudo será abordada de maneira mais
aprofundada o BPMN (Business Process Modelling Notation), o qual permite às organizações
obterem representações gráficas dos seus processos, perceber anomalias, incoerências e ineficiências nos seus processos, através de diagramas (Freitas, 2015).
O objetivo do presente trabalho centra-se no estudo da perceção da necessidade da aplicação
da prática organizacional da gestão orientada para processos, numa instituição na área da saúde,
através da análise das respostas de diversos profissionais, a um questionário, que exercem a sua
função em organizações deste tipo.
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O artigo estará dividido em diversos capítulos, entre eles a revisão da literatura (que inclui a
gestão de processos de negócios e a modelação e notação desses mesmos processos), e metodologia
utilizada (abordando a caracterização do questionário, recolha e tratamento dos dados). Posteriormente, será apresentado o capítulo dos resultados, com toda a caracterização da amostra e dos
resultados provenientes do questionário aplicado, e por fim a conclusão.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Gestão de Processos de Negócio
As organizações podem manter um foco especial nos seus processos de negócio, sendo este conhecido como BPM (Business Process Management). Esta gestão orientada para os processos de
negócio oferece às organizações um aumento dos níveis de desempenho e flexibilidade superiores
a uma gestão funcional e hierárquica. Com a adoção de uma gestão orientada para os processos
de negócio as organizações têm mais capacidades para responder às necessidades e mudanças do
mercado de forma eficiente e eficaz (Rolón et al.... 2015).
Segundo Gomes (2018), os alicerces de uma organização são os seus processos de negócio e a
forma como estes são geridos. Uma melhor gestão dos seus processos de negócio equivale a uma
organização mais capaz de alcançar os seus objetivos, sendo o BPM uma parte fulcral no sucesso
atual de uma organização. Faz com que a organização tenha uma visão clara dos seus processos e
relações entre si, de forma a executar com sucesso os seus produtos e serviços.
Por outro lado, para Lee & Dale (1998), o BPM é uma abordagem estruturada e sistemática
que visa analisar, melhorar, controlar e gerir os processos de negócio com o objetivo de aumentar
a qualidade dos produtos e serviços, facilitando a criação de valor, assim como analisa e melhora
as atividades fundamentais como a produção, marketing, comunicações e outros elementos fundamentais da empresa de modo contínuo.
A investigação na área da Gestão de Processos de Negócio desenvolveu-se gradualmente como
uma “disciplina” direcionada para as ciências da computação, gestão, setor empresarial e os sistemas de informação (Fernández, Fernandéz, & García, 2019), sendo reconhecida e respeitada
pelos profissionais, devido ao impacto académico que teve. Nas últimas décadas, segundo van
der Aalst, ter Hofstede, e Weske (2003), houve um interesse crescente na Gestão de Processos de
Negócio devido ao seu contributo para o aumento da produtividade, alcance da excelência operacional ou economia de custos.
As notações BPM, pretendem representar como ocorrem os processos nas organizações, assim
como a interação entre os participantes e a execução das atividades, que seguem um conjunto
definido de regras de forma a atingir um objetivo. Existem diversos tipos de notação/linguagem
(Silva & Soares, 2016), tais como o Integrated Definition Language (IDEF 0, IDEF3) (Kim,
Dong-Soon Yim, & Weston, 2001), Unified Modeling Language (UML), UML2.0 (Siau, 2010),
e o BPMN. De seguida iremos abordar este último tipo de notação.
2.2. Modelação e notação de processos de negócio
A BPMN foi desenvolvida pela Business Process Management Initiative (BPMI) e passou por
uma série de revisões. Em 2005, a BPMI associou-se com o Object Management Group (OMG),
que assumiu a iniciativa, e lançou em 2011 o BPMN 2.0, alterando o nome da notação para Business Process Model and Notation. Foi desenvolvido um padrão mais detalhado para a modelagem
de processos de negócio, usando um conjunto mais rico de símbolos e notações para os diagramas
de processos (Lucis Software Inc., 2020; Silva & Soares, 2016).
Esta é uma linguagem projetada especificamente para a modelagem de processos de negócios,
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a nível organizacional, e obteve um grau elevado de aceitação geral no tecido empresarial devido
ao facto de ter sido desenvolvido para ser usado e compreendido por qualquer tipo de profissionais, independentemente da sua formação ou função que desempenha numa organização (Diretores, Analistas, Técnicos, Engenheiros, entre outros), sem necessidade de conhecimentos técnicos
especializados (Rolón et al.... 2015).
O BPMN fornece uma notação gráfica que expressa todos os aspetos dos processos sob forma
de diagrama, permitindo a criação de processos de negócio de ponta a ponta. Através de um Business Process Diagram, e com base numa técnica de fluxograma adaptada para criação de modelos
gráficos de operações de processos de negócio, permite o fácil desenvolvimento de diagramas simples e de fácil compreensão.
2.2.1. Elementos “core” do BPMN
Os fluxogramas desenvolvidos através do BPMN possuem diversos elementos gráficos (Figura 1) que possibilitam o desenvolvimento e criação de processos simples e complexos:

Flow Objects
•Events, Activities, Gateways
Connecting objects
•Sequence flow, message flow, association
Swimlanes
•Pool or lane
Artefacts
•Data objetct, group, annotation
Figura 1 - Elementos gráficos da linguagem BPMN. Elaboração própria.

Flow Objects - ou objetos de fluxo, são elementos gráficos principais usados para representar o
comportamento do processo de negócio (Freitas & Pereira, 2008). Estão divididos em três
grupos de forma a que os modeladores não necessitem de aprender a reconhecer uma grande
variedade de formas (White, 2004), sendo eles o evento, a atividade e o gateway (Figura 2)
(Freitas A. P., 2015; Gomes, 2018).
Connecting Objects - ou objetos de conexão determinam a conexão dos objetos e a ordem das
atividades durante o processo (Freitas & Pereira, 2008). São eles que formam o esqueleto do
processo de negócio (White, 2004). Existem três tipos de conectores, sendo eles o Sequence
Flow, Message Flow, e Associação (Figura 2) (Freitas & Pereira, 2008; Gomes, 2018).
Swimlanes - diversas metodologias utilizam o conceito de swimlanes, como forma de organizar
as atividades e separá-las em categorias visíveis, de maneira a ilustrar as diferentes funções e
responsabilidades que cada uma tem. Estão divididas em duas categorias, sendo elas a Pool e a
Lane (Figura 2) (Freitas A. P., 2015; Gomes, 2018).
Artefacts - ou artefactos, são usados de forma a dar informação adicional sobre o processo. Qualquer número de artefactos pode ser adicionado a um diagrama, sendo apropriado ao contexto
do processo de negócio a ser modelado. O BPMN define que existem três tipos de artefactos,
sendo eles o Data Objects, Grupo e Anotações (Figura 2) (Freitas A. P., 2015; Gomes, 2018).
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Figura 2 - Grupos de elementos gráficos do BPMN. Adaptado de (Rolón, Chavira, Orozco & Soto, 2015)

2.3. Processos Hospitalares
Os processos nos hospitais são altamente complexos e variáveis, devido ao trabalho diário
que requer reações frequentes tanto aos resultados intermediários dos processos de diagnóstico
quanto às instruções médicas inesperadas.
Para além da complexidade, estas estruturas têm uma enorme interdependência, ou seja, os
seus serviços não são independentes e isolados, mas estão interligados, e fazem a organização funcionar como um todo. O mau funcionamento de um serviço interfere com todo o conjunto de
serviços e consequentemente com o resultado final (Gomes, 2018).
Deste modo, é extremamente importante que o setor da saúde mantenha os seus processos
atuais, não apenas para alcançar a melhoria continua dos serviços oferecidos, mas também como
parte essencial dos programas de qualidade nos quais está integrado (Rolón at al. 2015).
Num mercado competitivo da assistência médica, é imperativo que os hospitais reorganizem
a sua estrutura e operações, de modo a tornarem o atendimento ao cliente mais eficiente. A mão-de-obra, capital e a informação, são recursos críticos: disponibilidade, correção e facilidades para
processar informação são cruciais para um atendimento eficiente ao paciente (Rolón, Chavira,
Orozco, & Soto, 2015).
Organizações na área da saúde enfrentam diversas dificuldades e problemas na gestão dos seus
inúmeros processos, podendo estes problemas ser divididos nomeadamente em problemas estratégicos, problemas táticos e problemas operacionais. De uma perspetiva Business Process Management, podemos definir uma relação com estas dificuldades (Figura 3), sendo elas (Bandara,
Indulska, Chong, & Sadiq, 2007):
Problemas estratégicos
• Relacionam-se com a gestão orientada por processos, de suporte e das TI,
organização de processos e problemas de administração.
Problemas táticos
• Dificuldades a nível de modelação de processos, medição de desempenho
de processos e metodologias.
Problemas operacionais
• Problemas relacionados com dificuldades nas tecnologias que suportam a
gestão dos processos.

Figura 3 - Principais problemas das organizações. Elaboração própria.
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Neste tipo de organizações, é comum encontrar um manual de processos/procedimentos nos
diversos serviços (Gestão, Administração, Enfermagem, Patologia, entre outros), que os profissionais podem consultar quando surgem duvidas acerca de um determinado procedimento ou
técnica. Estes manuais são documentos que visam estabelecer e uniformizar as principais práticas
e procedimentos de carácter técnico-organizativo do serviço (Direção-Geral da Saúde, 2014);
Além de bastante extensos, estes documentos não são práticos numa situação de emergência, e não
são interpretáveis por qualquer tipo de profissional.
Assim, o BPM é uma abordagem fiável para uniformizar os processos, e é uma das práticas de
gestão de processos mais usada pelas organizações, podendo ser aplicada em diversos contextos,
enquanto o BPMN fornece, através de uma linguagem simples, informação pertinente sobre o
processo/procedimento a qualquer tipo de profissional.
3. METODOLOGIA
Relativamente ao processo de revisão da literatura, este artigo baseou-se na pesquisa de artigos, trabalhos académicos e documentos bibliográficos relacionados com o tema em estudo.
Recorremos a motores de pesquisa como o Web of Science, Google Scholar, Research Gate, e
plataformas e repositórios de institutos de ensino superior.
No que toca ao artigo propriamente dito (implementação do questionário e caracterização
dos resultados) a abordagem metodológica utilizada foi a quantitativa, uma técnica utilizada em
projetos que abordam questões de pesquisa, recolha de dados e análise dos mesmos. O objetivo
desta pesquisa é obter uma resposta à questão “Será vantajosa a implementação do BPMN numa
instituição de saúde?”, através da análise das respostas obtidas na aplicação de um questionário a
profissionais provenientes deste tipo de instituições.
3.1. Caracterização do questionário
O questionário aplicado possui 17 questões e foi dividido em 3 secções, sendo elas as que se
apresentam na Figura 4.

Questões relativas ao
serviço/departamento
e manual de
procedimentos.

Questões
direccionadas para o
BPMN.

Questões de carácter
sociodemográfico.

Figura 4 - Secções do questionário. Elaboração própria.

As questões sociodemográficas incluem idade, nível de habilitações, função que o inquirido
desempenha região onde se encontra a exercer e o tipo de instituição onde exerce a sua atividade
profissional.
3.2. Recolha de dados e representatividade da amostra
O questionário foi aplicado online em diversas redes sociais e grupos profissionais, e teve
como população alvo todos os profissionais que exercem funções numa instituição de saúde em
território nacional.
Segundo dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), em 2018 existiam 26879 médicos,
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43166 enfermeiros, 9795 Técnicos Superiores de Diagnostico e Terapêutica e 6290 Técnicos Superiores de Saúde e outros Técnicos Superiores (INE, 2020).
Para a elaboração do presente estudo, foi considerada uma amostra de profissionais provenientes das mais variadas áreas de formação, que exercessem a sua atividade profissional em instituições
de saúde, independentemente do grau de formação que possuíam e função que realizavam
Ficou definida uma amostra de 131 profissionais que representam o tecido profissional da
área da saúde português. O questionário foi implementado por Google forms, de 29 de Março a
07 de Maio de 2020, tendo por base um questionário estruturado de elaboração própria.
3.3. Tratamento de dados
Os dados recolhidos através da aplicação do questionário foram sujeitos a um tratamento
estatístico. Além dos procedimentos de análise descritiva, foram efetuados testes estatísticos ao
relacionamento entre algumas variáveis e, posteriormente, uma análise multivariada com base na
técnica de Análise Fatorial.
A análise dos resultados foi desenvolvida no software estatístico Statistical Package for Social
Sciences (SPSS), versão 22.0, tendo todos os testes estatísticos sido efetuados para um nível de
significância de 5%.
4. RESULTADOS OBTIDOS
4.1. Caracterização da amostra
Através de uma análise da tabela 1, podemos verificar que a amostra em estudo é constituída por
131 profissionais de Instituições de Saúde, dos quais 32,8% possuem idades inferiores a 26 anos. A
maior parte dos inquiridos possuem habilitações literárias ao nível da licenciatura/ CTeSP (sendo
que 61,1% possuem licenciatura), e desempenham a função de Técnico Superior de Diagnóstico e
Terapêutica ou Técnico Superior de Saúde na organização onde realizam a sua atividade profissional
(57,3%). Nas restantes funções estão incluídos: Diretores de Departamento, Gestores, Elementos do
Conselho Executivo, Engenheiros, Farmacêuticos, Médicos e outros técnicos.
Relativamente à região do país onde exercem, foi utilizada a classificação NUTS II, sendo na
região centro que se situa grande parte da população inquirida (71,0%).
No tipo de instituição onde exercem a sua atividade profissional, existe uma elevada percentagem de profissionais a exercer no Serviço Nacional de Saúde- Setor Público Empresarial (35,9%),
e em clínicas privadas (32,1%).
Tabela 1 - Caracterização da amostra. Elaboração própria.
		

Nº de Profissionais

Percentagem

Idades

Inferior a 26 anos
Entre 26 e 35 anos
Entre 36 e 49 anos
Superior a 50 anos
Total

43
41
35
12
131

32,8
31,3
26,7
9,2
100,0

Nível de Habilitações

Ensino Secundário
Licenciatura/ CTesP
Pós-graduação
Mestrado/ MBA e Superior
Total

10
84
20
17
131

7,6
61,1
15,3
13,0
100
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Função que desempenha

Gestão/ Administração/ Direção
Técnico Superior (TSDT/ Saúde)
Enfermeiro
Médico
Outros
Total

14
75
25
5
12
131

10,7
57,3
19,1
3,8
9,2
100

Região do país onde exerce

Região Centro
Área Metropolitana de Lisboa
Restantes Regiões
Total

93
20
18
131

71,0
15,3
13,7
100,0

47
42
42
131

35,9
32,1
32,1
100,0

Tipo de Instituição onde exerce SNS- Setor Público Empresarial
Clínica Privada
Outras Instituições
Total

4.2 Importância dos processos na instituição e serviço
Pretendeu-se conhecer a importância que os profissionais que exercem em instituições de
saúde, dão aos processos que são desenvolvidos na sua instituição e departamento. Deste modo,
foram reunidas um conjunto de 9 afirmações, Tabela 2, que avaliam a concordância dos profissionais relativas à importância do conhecimento dos processos realizados, a existência de um manual
de procedimentos e a confiança e facilidade com que os profissionais o consultam (caso exista).
Podemos assim dividir as afirmações em duas categorias: a primeira relativa ao conhecimento
dos processos e sua importância; e uma segunda direcionada para o manual de procedimentos
presente nos departamentos/serviços.
Em termos médios, os inquiridos atribuem níveis superiores de concordância às afirmações
“Gostaria de compreender melhor os processos realizados na instituição onde trabalho” e “Acho
importante que todos os elementos da instituição onde trabalho possuam um conhecimento geral
sobre os processos realizados na mesma.”, tendo esta última atingido a média mais alta, de 4,49,
e um desvio padrão mais baixo de 0,826 indicando um elevado grau de concordância por parte
dos inquiridos (Tabela 2).
Já nas afirmações direcionadas para o manual de procedimentos, na afirmação “Existe um manual de procedimentos relativos a todos os procedimentos/processos que ocorrem no meu departamento/serviço.”, observamos o valor de desvio padrão mais elevado de todas as afirmações,
querendo isto dizer que os inquiridos não foram unanimes nas suas respostas, ou seja, existem
departamentos/serviços com e sem manual de procedimentos. A média mais baixa encontra-se
associada à afirmação “Acho fácil e rápida a consulta do manual de procedimentos do meu serviço/departamento”, com um valor de 3,26 (Tabela 2).
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Tabela 2 - Grau de Concordância, através de Escala de Likert, com as afirmações expostas. Elaboração própria.
N
Mín. Máx. Média Desvio
					
padrão
Em cada afirmação que se segue, selecione o grau que melhor
descreve a sua opinião.
1. Tenho conhecimento de todos os processos/ procedimentos
realizados no meu departamento/serviço.

131

1

5

3,69

1,089

2. Tenho conhecimento geral dos processos realizados
na instituição onde trabalho.

131

1

5

3,74

,908

3. Gostaria de compreender melhor os processos realizados
na instituição onde trabalho.

131

1

5

4,01

,846

4. Acho importante que todos os elementos da instituição
onde trabalho possuam um conhecimento geral sobre
os processos realizados na mesma.

131

1

5

4,49

,826

5. Existe um manual de procedimentos relativos a todos
os procedimentos/processos que ocorrem no meu
departamento/serviço.

131

1

5

3,66

1,214

6. Em caso de dúvida, posso consultar o manual referido
anteriormente.

131

1

5

3,65

1,208

7. É fácil compreender os processos realizados no meu
departamento quando consulto o manual.

131

1

5

3,35

1,123

8. Sinto-me confiante com o manual de procedimentos
existente no meu serviço/departamento.

131

1

5

3,34

1,101

9. Acho fácil e rápida a consulta do manual de
procedimentos do meu serviço/departamento.

131

1

5

3,26

1,134

N válido (de lista)

131				

4.3. Implementação do BPMN
Uma das questões diretas realizadas aos inquiridos foi “Acha vantajoso a implementação de
um método/ notação (BPMN), que defina e caracterize os processos realizados na unidade de
saúde onde trabalha?”. Na (Figura 6) estão expostas as respostas dos profissionais, com 72,52%
de respostas positivas e apenas 3,05% de respostas negativas. Podemos assim concluir que grande
parte dos profissionais acha vantajoso a implementação do BPMN na instituição onde exerce.

71,52%
3,05%
24,43%

Figura 5 - Respostas à pergunta “Acha vantajoso a implementação de um método notação (BPMN), que
defina e caracterizs os processos realizados na unidade de saúde onde trabalha?”. Elaboração própria.
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4.4. Conhecimento de BPMN
De modo a investigar a percentagem de profissionais que tinha conhecimento do BPMN e o
nível desse mesmo conhecimento, foram aplicadas duas questões aos inquiridos, sendo elas “Tem
conhecimentos de BPMN” e “Qual o seu grau de conhecimento do BPMN (Business Process
Modelling Notation) ?”. As respostas encontram-se representadas na Figura 6 e Figura 7.

Figura 6 - Conhecimento de BPMN. Elaboração própria.

Relativamente à primeira pergunta, obtivemos 27 respostas positivas (20,6%), e 104 respostas
negativas (70,4%), revelando que a grande maioria dos profissionais não possui qualquer conhecimento de BPMN. Aos 27 profissionais que reponderam de forma positiva, foi-lhes pedido que
indicassem o grau de conhecimento desta notação, recorrendo ao uso de uma Escala de Likert.
Nesta escala, 1 representa “Pouco conhecimento” e 5 “Conhecimento avançado”.

7
Figura 7 - Grau de conhecimento do BPMN dos inquiridos. Elaboração própria.
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A média no grau de conhecimento dos profissionais rondou os 3,26, com um desvio padrão
de 0,813.
4.5. Conhecimento de BPMN e Função desempenhada
O Teste de Fisher identificou uma associação estatisticamente significativa entre as variáveis
“Indique a função que desempenha na organização onde realiza a sua atividade profissional” e
“Tem conhecimentos de BPMN” (p<0,01). Em particular, observa-se que profissionais que desempenham funções na área da administração/ gestão/ direção, são os que mais possuem conhecimentos de BPMN (50%), enquanto apenas 20% dos técnicos superiores, 10% dos enfermeiros
e médicos e 16,7% de outras funções (que incluem farmacêuticos, engenheiros, auxiliares e outros
técnicos) possuem conhecimento desta notação. De ressaltar que nenhum dos médicos inquiridos possui conhecimento do BPMN.
Sendo o BPMN uma notação usada principalmente em áreas de gestão de negócios (Fernández et al... 2019), é expectável que funções nas áreas de gestão/ administração/ direção possuam
esses conhecimentos. Todavia, observamos que independentemente da função, existem outros
profissionais com esses conhecimentos (Figura 8).

Figura 8 - Resposta à pergunta “Tem conhecimento do BPMN?” consoante a função. Elaboração própria.

4.5.1. Manual de procedimentos e conhecimento dos processos
O teste de Correlação de Spearman, permitiu identificar a existência de correlação significativa (p<0,01) entre as questões “Acho fácil e rápida a consulta do manual de procedimentos do
meu serviço/ departamento” vs. “Sinto-me confiante com o manual de procedimentos existente
no meu serviço/departamento”, com um coeficiente de correlação de 0,895 (coeficiente varia entre -1 e +1), indicando a existência de uma correlação forte entre as duas variáveis.
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Ao pesquisar a existência de diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito ao Conhecimento geral dos processos na instituição onde o profissional trabalha para as várias funções
desempenhadas, o teste de Kruskal-Wallis evidenciou que há efeito da função que o profissional
desempenha sobre o conhecimento geral dos processos na instituição onde trabalha (p= 0,044).
Através do gráfico da Figura 9, percebemos que as restantes funções “Outras” têm uma perceção diferente relativamente ao conhecimento que possuem sobre os processos da instituição onde
trabalham (Têm mais conhecimento), enquanto a função “Médico”, possui menos conhecimentos.

Figura 9 - Médias das respostas às questões consideradas pertinentes quando aplicado o teste de Kruskal
Wallis, relacionando as mesmas com a função do profissional. Elaboração própria.

Quando relacionamos a função do profissional ao conhecimento da existência de um manual
de procedimentos no serviço/departamento, onde o mesmo desempenha a sua função, verificamos que a função tem um efeito sobre o conhecimento da existência de um manual no serviço
(Figura 10).
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Figura 10 - Resposta à afirmação “Existe um manual de procedimentos (...) no meu serviço” consoante a
função do profissional. Elaboração própria.

Percebemos assim, que Técnicos Superiores, profissionais que desempenham funções na área
da Gestão, Enfermeiros e outros profissionais, responderam na sua grande maioria que concordavam com a afirmação “ Existe um manual de procedimentos relativos a todos os procedimentos/
processos que ocorrem no meu departamento/ serviço”, ficando apenas os médicos com um maior
numero de respostas não só na opção “Concordo” como na opção “Não concordo nem discordo”.
Existe também um baixo número de profissionais a responder “Discordo Totalmente” e “Discordo”. Desde modo, concluímos que independentemente da função, os profissionais, na sua grande
maioria, possuem um manual de procedimentos no seu serviço.
Quando aplicado o teste de Kruskal-Wallis à relação entre a função que o profissional desempenha e a confiança que o profissional tem no manual de procedimentos existente no seu
departamento/serviço, concluímos que a primeira tem efeito na segunda, obtendo um p=0,004.
Através da análise do gráfico da Figura 9, percebemos que os Técnicos Superiores e “Outros”
são os que se sentem mais confiantes com o manual de procedimentos presente no serviço, ao
contrário dos profissionais na área da gestão/Administração/Direção e os Médicos, que possuem
menos confiança nos mesmos documentos.
Quando relacionadas a função do profissional e a perceção do mesmo relativamente à facilidade e rapidez na consulta do manual de procedimentos, verificamos um efeito da primeira variável
sobre a segunda (p=0,011).
Através da análise do gráfico da Figura 9, observamos que tal como na questão anterior, os
“Técnicos Superiores” e “Outros” profissionais, consideram fácil e rápida a consulta do manual,
enquanto que profissionais na área da “Gestão/Administração/Direção” e “Médicos”, discordam
da afirmação.

44

4.6. Análise Fatorial
A análise fatorial permite identificar variáveis latentes, não diretamente observáveis, a partir
do agrupamento das variáveis observadas. As correlações observadas entre as variáveis resultam
do facto de estas partilharem fatores comuns (variáveis correlacionadas). Como o questionário
usado no estudo é de elaboração própria, procedemos a uma análise fatorial exploratória, que
nos permite reduzir o número de variáveis.
Neste sentido, os itens da escala de Likert (Tabela 2) foram submetidos a uma Análise Fatorial,
tendo-se obtido um KMO de 0,819 e um valor de p<0,001 associado ao Teste de Bartlett, indicando que as técnicas de Análise Fatorial se adequam à amostra em análise.
Para a extração dos eixos recorreu-se à Análise em Componentes Principais e para a determinação do número de eixos a reter, utilizou-se o Scree Plot de Cattell. Os três eixos retidos explicam
80,7% da variância total. Após a rotação Varimax, obteve-se a distribuição dos itens pelos fatores
que se apresenta na Tabela 3. De modo a facilitar a interpretação removeram-se as cargas fatoriais
inferiores a 0,3.
Tabela 3 - Matriz de componente rotativa. Elaboração própria. Método de Extração: Análise de Componente Principal; Método de Rotação: Varimax com Normalidade de Kaiser.
Matriz de componente rotativa

Componente
1

2

Tenho conhecimento de todos os processos/ procedimentos realizados
no meu departamento/serviço.		

,862

Tenho conhecimento geral dos processos realizados na instituição onde trabalho.		

,775

3

Gostaria de compreender melhor os processos realizados na instituição
onde trabalho.			

,920

Acho importante que todos os elementos da instituição onde trabalho
possuam um conhecimento geral sobre os processos realizados na mesma.		

,782

,433

Existe um manual de procedimentos relativos a todos os procedimentos/
/processos que ocorrem no meu departamento/serviço.

,833		

Em caso de dúvida, posso consultar o manual referido anteriormente.

,898		

É fácil compreender os processos realizados no meu departamento quando
consulto o manual.

,888		

Sinto-me confiante com o manual de procedimentos existente no meu
serviço/departamento.

,934		

Acho fácil e rápida a consulta do manual de procedimentos do meu
serviço/departamento.]

,917

A estrutura fatorial obtida evidencia que o Fator 1 reúne os itens relativos ao manual de procedimentos, o Fator 2 relaciona-se com o conhecimento pessoal dos processos, e o Fator 3 concentra
informação relativa à importância do conhecimento geral dos processos.
Como medida de consistência interna utilizou-se o Alpha de Cronbach por fatores (Tabela
4), obtendo-se níveis satisfatórios que oscilam entre 0,677 (Importância do conhecimento geral
dos processos) e 0,947 (Manual de Procedimentos); e o Alpha de Cronbach para a escala completa, de 0,857.
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Tabela 4 - Alpha de Cronbach. Elaboração própria.
Fator/ Escala
1.
2.
3.
4.

Nº de itens

Alpha de Cronbach

5
2
2
9

0,947
0,646
0,677
0,857

Manual de Procedimentos
Conhecimento pessoal dos processos
Importância do conhecimento geral dos processos
Escala Completa

De seguida apresentamos os descritivos (mínimo, máximo, média e desvio padrão), para
os fatores retidos (Tabela 5):
Tabela 5 - Descritivos dos Fatores retidos. Elaboração própria.
Fator
N Mínimo Máximo Média
						

Desvio
Padrão

1. Manual de Procedimentos
2. Conhecimento pessoal dos processos
3. Importância do conhecimento geral dos processos

1,050
0,86164
0,727

131
131
131

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

3,4519
3,7137
4,2481

Podemos verificar, relativamente aos fatores retidos, que a média mais elevada (4,2481), pertence ao Fator 3 (que engloba perguntas sobre a importância do conhecimento mais generalizado
dos processos), indicando que os profissionais inquiridos atribuem uma pontuação mais elevada, e consequentemente mais importância, a perguntas relacionadas com o conhecimento
geral dos processos na instituição onde trabalham. O desvio padrão deste fator (0,727) indica
uma concentração de respostas semelhantes por parte dos inquiridos, comparativamente aos restantes fatores, que possuem desvios padrão mais elevados.
Embora todos os fatores apresentem médias relativamente elevadas, a média mais baixa
(3,4519) pertence ao Fator 1 (inclui as questões que abordam o manual de procedimentos), que
em conjunto com o desvio padrão (1,050), remetem para uma elevada dispersão nas respostas
obtidas, indicando que existem profissionais com e sem manuais de procedimentos nos serviços onde exercem as suas funções, e que consequentemente podem ou não conseguir consultar
esses mesmos documentos.
Relativamente ao Fator 2 (Conhecimento pessoal dos processos), engloba as perguntas mais
direcionadas para o conhecimento dos processos a nível pessoal de cada profissional. Possui uma
média de 3,7137 e um desvio padrão de 0,86164.
5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O objetivo do presente artigo estava direcionado para o estudo da necessidade de implementar
um sistema BPMN, numa instituição de saúde, através da análise de dados obtidos quando inquiridos profissionais que trabalham neste tipo de instituições.
Existem nos resultados do presente artigo, alguns pontos que merecem ser discutidos à luz
da revisão da literatura. Numa primeira abordagem, o Business Process Management é utilizado,
maioritariamente, em áreas da gestão e negócios, como reportado por Fernández et al.... (2019),
sendo deste modo natural que grande parte dos inquiridos não possua qualquer conhecimento do
BPM ou BPMN.
Relativamente à importância dos processos na instituição e serviços, rapidamente compreendemos que os profissionais na área da saúde, não só gostariam de compreender melhor os processos (do seu serviço e instituição), como acham que esse conhecimento seria bastante importante,
acompanhando e dando enfase ao ponte de vista de Gomes (2018), que defende que “a base de
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uma organização, é a forma como os seus processos são geridos”.
Já no que toca aos manuais de procedimentos presentes em diversos serviços de saúde, foram apresentadas médias baixas, principalmente quando relacionados com a função [Teste de
Kruskal-Wallis], como acontece com os Médicos e Profissionais na área da Gestão/Administração/Direção que se sentem menos confiantes com o manual de procedimentos existente, e não
consideram a sua consulta fácil e rápida.
O mesmo é suportado pelas respostas à pergunta “Acha vantajoso a implementação de um método/ notação, que defina e caracterize os processos (…)?”; embora apenas 20,6% dos profissionais
tenham algum tipo de conhecimento de BPMN, 72,5% respondeu que era vantajosa a implementação de um método deste tipo, ressaltando a insatisfação dos profissionais de saúde.
O facto de as organizações de saúde não possuírem processos claros e formalizados, acarreta ineficiências ao nível de toda a organização. Deste modo, torna-se importante conhecer todos os processos existentes neste tipo de instituições, e tornar o conhecimento em volta dos mesmos acessível a
qualquer profissional, de modo a que estes estejam preparados para prestar o seu serviço, e, para que
em caso de dúvida, possam aceder a informação pertinente, clara e objetiva acerca destes mesmos
processos (Muller & Solti, 2011), diminuindo os erros e falhas, tanto técnicas como humanas.
Foi assim considerado o uso do BPM (Business Process Management), uma disciplina direcionada para os processos de negócio de instituições, mas que poderá ser aplicada a outras áreas,
nomeadamente a área da saúde, como descrito por Rolón, Chavira, Orozco, e Soto, (2015) e
Fernández et al.... (2019).
Relativamente às limitações do estudo, ressaltamos o facto de que 57,3% dos inquiridos eram
Técnicos Superiores, a não existência de inquiridos na região autónoma da Madeira, e que o número de inquiridos poderia ser mais elevado. Deste modo não existe uma amostra equilibrada,
nomeadamente ao nível das funções desempenhadas pelos profissionais, pelo que em estudos futuros, apelamos não só ao aumento do número de inquiridos no geral, mas também ao número
de inquiridos nas restantes funções desempenhadas neste tipo de instituições (nomeadamente
médicos e profissionais nas áreas da gestão), de modo a obter um estudo que represente a realidade
portuguesa na área da saúde.
Em suma, verificamos que os profissionais, no geral, atribuem um elevado grau de importância
aos processos e procedimentos realizados na instituição e no serviço onde trabalham, mas não se
sentem confiantes com o manual de procedimentos que possuem. Consideram ainda que a implementação do BPMN seria uma mais valia para definir e caracterizar os processos numa instituição.
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INTERNACIONALIZAÇÃO E SOCIEDADE 5.0
INTERNATIONALIZATION AND SOCIETY 5.0
Catarina Romão Proença 1

Resumo
Indústria e internacionalização são conceitos extremamente importantes para o desenvolvimento da economia e da sociedade. Este artigo procura analisar quais as mudanças que
a implementação da sociedade 5.0, irá promover ao nível da internacionalização das organizações empresarias, assim como, as alterações de comportamentos e ações para a tomada de
decisão. Em contexto teórico percebe-se que a mudança de paradigma será uma mais valia
para as empresas, que ao se ajustarem e adotarem esta inovação tecnológica e conceptual da
nova sociedade, terão vantagens competitivas, de relacionamento e de produtividade. No
entanto é necessário ainda discutir e explorar estes conceitos de forma mais aprofundada,
pois para além de serem recentes, acarretam alguns entraves na sua implementação global.
PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização, Sociedade 5.0, Indústria 5.0, Tecnologias

Abstrat
Industry and internationalization are extremely important concepts for the development of the economy and society. This article seeks to analyse the changes that the implementation of society 5.0, will promote in terms of the internationalization in business
organizations, as well as changes in behaviours and actions for decision making. In a theoretical context, it is perceived that the change will be an asset for companies, which when
adopting this technological and conceptual innovation of the new society, will have more
competitive, better relationship and productivity advantages. However, it is still necessary
to discuss and explore these concepts in more depth, because in addition to being recent,
they may be cause some obstacles in their global implementation.
KEYWORDS: Internationalization, Society 5.0, Industry 5.0, Technologies

1. INTRODUÇÃO
Num mundo cada vez mais globalizado a eficiência do modelo de internacionalização é sinónimo de progresso e de criação de valor. A inovação tecnológica tem sido uma das dimensões que
mais tem contribuído positivamente para novas abordagens e conceitos de internacionalização.
Temas como sociedade 5.0 e indústria 5.0 são matérias cada vez mais emergentes e atuais que
procuram responder a problemas existentes e constituírem-se potencialmente em soluções futu1
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ras. Segundo Salgues (2018) existem palavras chave para a sociedade 5.0: i) adaptabilidade; ii)
agilidade; iii) mobilidade e iv) reatividade. Estão diretamente ligadas ao facto de as mutações,
mudanças e evoluções serem uma observação constante na nossa vida diária, que se reflete na
infraestrutura, conhecimento e competências.
A junção da internacionalização e da sociedade 5.0, faz cada vez mais sentido para indústrias
atuais e inovadoras, como as emergentes Born Globals.
Este artigo avalia num contexto teórico, o comportamento e relativas consequências que a
sociedade irá introduzir na indústria e, consequentemente, na estratégia de internacionalização
das mesmas. Para tal, foi realizado um levantamento das matérias ditas como tradicionais, a sua
análise e apresentadas as alterações e novas suposições inerentes à atual e futura realidade.
A contribuição deste artigo, é a concretização de um trabalho empírico, de carácter exploratório, onde foi realizado um levantamento teórico das temáticas, internacionalização, modelos de
internacionalização e a sociedade empresarial. O objetivo é a analise e comparação dos conceitos e
modelos que terão impacto nesta mudança, ou seja, a 4ª revolução industrial.
O presente trabalho está organizado da seguinte forma. A seção 2 descreve a revisão da literatura e os principais conceitos de internacionalização. A seção 3 apresenta uma síntese teórica
relativa à sociedade. A secção 4 faz a análise e junção dos dois conceitos e determina quais as
mudanças que a sociedade e a indústria terão que explorar e incorporar. Finalmente, a Seção 5
apresenta as conclusões e o trabalho futuro.
2. INTERNACIONALIZAÇÃO
O conceito de internacionalização desde há muito que tem sido tema de discussão, não existindo um consenso quanto à sua definição. Para Meyer, (1996) “a internacionalização é um processo em que as empresas vão aumentando o nível das atividades fora do seu país de origem.”,
enquanto que Freire, (2003) determina que: “a internacionalização de uma empresa consiste, em
primeiro lugar, na extensão das suas estratégias de produtos-mercados e de integração vertical para
outros países.”
Numa abordagem simplista e prática, podemos dizer que internacionalizar significa avançar
para os mercados internacionais de forma a concretizar negócio.
2.1. As diferentes teorias da Internacionalização
Em termos de evolução temporal, a internacionalização pode ser dividida em duas fases distintas. A primeira, mais antiga, quando as empresas têm um processo de internacionalização lento e
com pouca intensidade, e a segunda fase quando há um crescimento rápido da internacionalização
e esta desempenha um papel importante na estratégia empresarial.
As teorias tradicionais colocam enfoque na internacionalização de produtos e no investimento
direto nos países estrangeiros, onde as empresas multinacionais desempenham um papel central.
Pelo contrário, nas recentes teorias, a internacionalização tem sido abordada como um processo
em que as empresas aumentam a sua participação em operações internacionais.
As teorias de internacionalização podem dividir-se em duas:
• Teoria comportamental: considera a internacionalização como um processo sequencial, com base na evolução do comportamento e os estudos da exportação que se centralizam no processo a partir das atitudes, perceções e comportamentos dos empresários, que procuram reduzir riscos nas decisões sobre onde e como expandir e enfatizam
a importância da aprendizagem e da acumulação do conhecimento nas empresas.
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Tabela 1 - Resumo das teorias da abordagem comportamental (Fonte: Mendonça, A & Cunha, 2011)
Teorias

Aspetos relevantes

Modelo Uppsala

O modelo Uppsala revela que a falta de conhecimento é um obstáculo importante
para o desenvolvimento de operações internacionais e que o conhecimento
necessário pode ser adquirido principalmente através de operações no exterior.

I-Models
(Inovação)

Os modelos pertencentes a esta abordagem explicam a internacionalização com
uma perspetiva relacionada à inovação. Os modelos baseiam- se na aprendizagem
em conexão com a adoção de inovação; assim, a internacionalização caracteriza-se
como um processo passo-a- passo.

Teoria da
Internacionalização
Empreendedora

Esta teoria justifica a utilização da orientação empreendedora como uma forma de
representar o estilo e o método específico sobre a orientação estratégica, tomada de
decisão e implementação da empresa.

Teoria das Redes

Esta teoria define que, consoante a posição ocupada por uma empresa na rede,
assim se definirá o seu leque de oportunidades, constrangimentos e se desenvolverão as suas estratégias. As redes fornecem às empresas um conjunto de recursos
e informações sobre o mercado e os clientes aumentando as hipóteses de sobrevivência e sucesso.

• Teoria económica: baseada em critérios económicos prevalece o pensamento racional
de soluções, mediante as vantagens que a empresa tem como fatores chave no processo
de internacionalização.
Tabela 2 - Resumo das teorias da abordagem económica (Fonte: Mendonça, A & Cunha, 2011)
Teorias

Aspetos relevantes

Teoria do Ciclo
do Produto

Esta teoria sustenta a hipótese do ciclo de produto. Portanto o produto começa
com a suposição de que o estímulo à inovação é geralmente fornecido por alguma
ameaça ou promessa no mercado.

Teoria do Poder
de Mercado

Esta teoria baseia-se na redução da concorrência, no sentido de que esta obriga a
empresa a reinvestir continuamente os lucros e ampliar mercado a fim de se manter
competitiva.

Teoria da
Internalização

Esta teoria afirma que as empresas esperam que as atividades sejam mais rentáveis
quando estão sob controlo comum. Essa estratégia possibilita que a empresa minimize custos de transação explorando melhor as capacidades subutilizadas da
organização.

Paradigma Eclético

O paradigma eclético afirma que a extensão, geográfica e industrial, é determinada
pela interação de três conjuntos de variáveis: Esses são comumente conhecidos por
OLI: Ownership – propriedade; Location– localização;
Internalization - internalização.

2.2. Motivações para a Internacionalização
Segundo Bartlett & Beamish, (2010) existem 5 motivações que se dividem em dois grupos:
(1) as motivações tradicionais, que datam desde o início dos primeiros processos de internacionalização, e (2) as motivações emergentes, que dizem respeito ao novo ambiente económico das
últimas décadas.
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Figura 1 - Motivações tradicionais e emergentes (Fonte: Mendes, 2015)

• A procura de mercado diz respeito a empresas que investem num determinado país
ou região com a intenção de fornecer produtos ou serviços (Hansson, A. & Hedin,
2007).
• A procura de recursos ocorre quando as empresas investem no estrangeiro com o
objetivo de obter recursos mais baratos ou recursos que não existem no mercado doméstico (Dunning, 1993).
• A procura de eficiência dá-se quando as empresas têm o objetivo de racionalizar as
estruturas de investimentos estabelecidas, a fim de beneficiar da gestão comum das
mesmas (Dunning, 1993).
• O posicionamento competitivo diz respeito a empresas que procuram presença física
em mercados líderes onde a concorrência está presente ou, em oposição, presença física
em mercados em desenvolvimento e com grande potencial, mas com a ausência de
concorrentes (Bartlett & Beamish, 2010).
• O scanning global ocorre quando as empresas pretendem explorar os benefícios de
operações globais (Bartlett & Beamish, 2010). Nestesubgrupo, os motivos prendem-se com a necessidade de aceder a tendências emergentes, novas tecnologias e às melhores competências a nível mundial, entre outros.
Existem ainda outras classificações, como as de Czinkota, (2004) em que são identificadas 11
motivações divididas em dois grupos: (1) motivações proactivas, que representam estímulos no
sentido de alcançar uma mudança estratégica na empresa, e (2) motivações reativas, que dizem
respeito às alterações do mundo empresarial que fazem com que as empresas tenham que alterar
as suas atividades ao longo do tempo.

Figura 2 - Motivações proativas e reativas (Fonte: Mendes, 2015)
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2.3. O aparecimento das Born Globals / International New Ventures
Foram várias as teorias desenvolvidas no sentido de explicar o processo de internacionalização,
no entanto, os comportamentos reais das empresas apresentam desvios que fazem com que não se
possa adotar um padrão. Este é um paradigma relativamente recente, que pode ser explicado por
fatores como as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o aumento do capital humano
com experiência internacional. Assim surgiu o conceito das Born Globals (Figura 3), as podem
ser subdividas em 4 perspetivas essenciais: o espirito empreendedor; a estratégia empresarial; a
estratégia organizacional, e o ambiente externo à organização.

Figura 3 - Fatores que caracterizam as Born Globals (Fonte: Andersson, Danilovic, & Huang, 2015)

Classificar uma empresa como sendo Born Global não é unanime (Dominguinhos, 2007), no
entanto, as definições caracterizam-nas como empresas que em pouco tempo, após o de início das
suas atividades se tornam globalizadas. Este conceito deve-se, particularmente, à revolução tecnológica dos últimos anos, com o desenvolvimento das tecnologias de informação que aceleraram
drasticamente os fluxos de comunicações e consequentemente de informação.
A Tabela 3, explica sucintamente as características destas empresas:
Tabela 3 - Características das Born Globals (Fonte: Autor)
Características das Born Globals
Dimensão

Pequenas e Médias empresas (PMEs).

Concentração
Inicio da atividade
internacional

Essencialmente em setores de alta tecnologia, contudo não somente nesta área.
Normalmente 3 anos após a sua fundação.

Motivações para a
internacionalização

Estratégia clara e proativa; Internacionalização faz parte da estratégia;
Posição de destaque em mercados de nichos globais.

54

3. SOCIEDADE 5.0
A sociedade 5.0 é o conceito que sucede a Indústria 4.0. Trata-se de um processo muito mais
transformador do que o seu antecessor, visto que repercute em um bem de maior valor para a sociedade: a humanidade. Ou seja, enquanto a Indústria 4.0 é centrada, essencialmente, no fabrico
e no produto, a Sociedade 5.0 procura posicionar o ser humano como centro gravitacional da
inovação e da transformação tecnológica (Davies, 2018).
3.1. A evolução das sociedades

Figura 4 - Evolução das sociedades (Fonte: Keidanren, 2016)

A evolução da sociedade divide-se em 5 etapas (“Engenharia de Produção: Sociedade 5.0,”
2019):
• Sociedade 1.0 Caça-Coleta: sociedade nómada que vivia e sobrevivia da caça;
• Sociedade 2.0 Agricultura: sociedade sedentária, com o advento da agricultura,
ocorrendo o surgimento de pequenas cidades e o início do comércio através da realização de trocas;
• Sociedade 3.0 Indústria: surgimento das máquinas a vapor e das indústrias, nesta
etapa ocorre uma grande mudança na sociedade, destacando-se a produção em massa.
• Sociedade 4.0 Informação: destaque para automação dos processos aplicando os
conceitos de sistemas ciber-físico, realidade aumentada e realidade virtual, internet
das coisas, inteligência artificial e cloud computing, entre outros;
• Sociedade 5.0 Integração: conexão integrada homem-máquina, sendo o ser humano
o centro da sociedade, que usufruir de todas as alternativas da tecnologia de forma a
transformar e melhorar a qualidade de vida.
3.2. Emergir da indústria 5.0
O princípio básico da quarta revolução industrial é que, encadeando máquinas, dispositivos
inteligentes e sistemas, as empresas estão a criar redes inteligentes em toda a cadeia de valor (desde
o fornecimento de matéria-prima até à produção) que podem se controlar mutuamente.
Os avanços tecnológicos continuam a crescer a uma velocidade incrível, que conceitos como a
sociedade 5.0 e indústria 5.0 têm surgido na atual comunicação empresarial. Estes conceitos têm
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como base o aumento do toque humano de volta ao fabrico. Portanto, a Indústria 4.0 coloca a
tecnologia inteligente na vanguarda da produção, enquanto que a Indústria 5.0 trará o aumento
da colaboração entre humanos e sistemas inteligentes.
A Indústria 5.0 é necessária devido à alta procura de individualização dos consumidores nos
produtos que compram, o que significa que eles preferem um grau de personalização e customização nos produtos. Para além disso com adoção destes conceitos, as TIC nas organizações terão
um papel importante na promoção de inovação e internacionalização.

Figura 5 - Relação sociedade 5.0, indústria 5.0 e internacionalização (Fonte: Autor)

3.3. Benefícios da sociedade 5.0
Os principais benefícios com a adoção deste conceito a nível global, são (“Sociedade 5.0 - A
Resposta à ‘desumanização’ da 4a revolução industrial,” 2019):
• Equilíbrio do processo económico com a resolução de problemas sociais;
• Melhoria da qualidade de vida das pessoas, colocando os sistemas inteligentes ao serviço do ser humano;
• As pessoas terão mais tempo e uma vida mais ativa, libertando-se de alguns dos mais
comuns constrangimentos e ultrapassando debilitadoras limitações;
• Dar-se-á mais valor à imaginação e à criatividade;
• Libertação de constrangimentos associados com a escassez de recursos e questões do
foro ambiental, de uma forma geral, privilegiando a sustentabilidade;
• Sociedade mais feliz, mais satisfeita e, consequentemente, mais produtiva.
4. INTERNACIONALIZAÇÃO E A SOCIEDADE 5.0
A ‘sociedade super-inteligente’- Society 5.0 prevê um sistema socioeconómico sustentável e
inclusivo, alimentado por tecnologias digitais, como análise de Big Data, inteligência artificial
(IA), Internet das Coisas e robótica. O conceito de indústria 5.0 visa compreender e acompanhar a evolução da sociedade. De acordo com objetivo 9 (Indústria, inovação e infraestrutura,) da
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), este tem como objetivo alinhar o de-
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senvolvimento tecnológico, industrial e económico ao bem-estar social e humano, respeitando o
meio ambiente (“Objetivo 9: Indústria, inovação e infraestruturas - Nações Unidas - ONU,” n.d.).
4.1. A mudança de paradigma
Considerando a atualidade social e empresarial e a tendência de adoção global da sociedade e
indústria 5.0, existem mudanças que são essenciais e notórias, que devem ser adotadas pelos empresários e restantes stakeholders. A mudança também passará a nível de decisões estratégicas de
internacionalização, portanto, quando falamos dos critérios que envolvem o sucesso empresarial
em projetos de internacionalização, estes distinguem-se em 5 pontos fundamentais, os quais percebemos teoricamente a seguinte tendência na sociedade 5.0:
Tabela 4 - Critérios para a internacionalização (Fonte: Autor)
Critério Decisivo para a Internacionalização

Tendência e Previsão 5.0

1. Motivação do empresário
2. Estrutura organizativa da empresa
3. Solidez financeira da empresa
4. Pretensões de evolução da empresa no processo de internacionalização
5. Experiências anteriores, Contactos prévios, Intenções

Aumento ↑
Diminuição ↓
Diminuição ↓
Aumento↑
Aumento ↑

Esta mudança de paradigma relativa aos critérios para a internacionalização pode ser explicada
pela figura 6. É percetível por observação direta que o objetivo é incorporar na sociedade a inovação e o conhecimento alcançados pela 4ª Revolução Industrial, aliando tecnologias e pessoas.
Assim a motivação do empresário será o motivo com maior ponderação, uma vez que esta sociedade centra e focaliza o individuo como o principal responsável das tomadas de decisões tanto
na sociedade como no mundo empresarial. A estrutura organizativa da empresa irá ter um papel
menos relevante no sucesso da implementação da estratégia internacional, assim como a solidez
financeira da organização, explicada sobretudo pelo surgimento das PME´s - Born Globals. As
pretensões de evolução da empresa será um fator que ganhará peso, assim como a experiência
anterior, os contatos prévios e intenções, este essencialmente atendendo à globalização emergente
e a adoção das TIC.
4.2. As teorias tradicionais e a internacionalização 5.0
A internacionalização 5.0 (conceito adotado pelo autor que engloba a nova sociedade 5.0 +
indústria 5.0) veio desafiar as teorias tradicionais da internacionalização. Porquê? A maior parte
das teorias sobre internacionalização, descrevem-na como um sistema que ocorre progressivamente, em várias fases e onde o conhecimento é adquirido de uma forma gradual. Ora atendendo que
estas teorias têm vindo a ser corroboradas com a proliferação das empresas Born Globals no mercado, não será necessário um update / upgrade ou ajustamento das teorias tradicionais a uma nova
versão industrial, a indústria 5.0? Fica a questão. No entanto, existem outras que podem ser adotadas a esta nova versão industrial, como é o exemplo da teoria das redes, que define os mercados
industriais como redes de relacionamento entre empresas. Considerando que as atuais empresas
adotam tecnologias digitais (IA, CRM, Big data,..) existe maior facilidade de criar relações entre
as diversas partes interessadas.
De forma a perceber melhor as diferenças entre as teorias tradicionais e a internacionalização
5.0, foi elaborada a Tabela 5.
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Tabela 5 – Teorias tradicionais vs Internacionalização 5.0 (Fonte: Autor)
Teorias tradicionais

Internacionalização 5.0

Velocidade

Lenta e gradual

Rápida e inclusiva

Âmbito

Não aplicável

Aplicável a várias atividades da empresa

Diversidade

Abordagem de um mercado de cada vez

Atuar em vários mercados simultaneamente

Objetivo

Aumentar o lucro

Ganhar vantagem competitiva

Idade

Empresas consolidadas e tradicionais

Empresas novas e inovadoras

Aprendizagem

Adquirida por experiência
experimental empresarial

Adquirida por experiência experimental
empresarial e dos recursos humanos

Distância

Escolha do mercado com base na
distância psíquica

Não relevante

Conclui-se que as teorias tradicionais têm uma metodologia rígida e pouco adaptativa às novas realidades ou desafios tecnológicos enquanto que a internacionalização 5.0 acaba por ser mais
ágil e desafiante perante as adversidades e oportunidades atuais.
4.3. Motivações para a internacionalização 5.0
Esta nova realidade trará também alterações ao nível das motivações dos empresários e das
empresas relativas ao tema internacionalização. Assim de acordo com o descrito no ponto 2.3
deste artigo, podemos determinar que as motivações tradicionais não serão as mais adotadas pela
indústria 5.0, pois apenas se centralizam no lucro gerado. Então quais serão as possíveis motivações adotadas por esta sociedade e indústria? As motivações emergentes. O seu foco é a vantagem
competitiva que a organização retira ao se internacionalizar, falamos do posicionamento competitivo e do scanning global. Estas motivações surgiram nas empresas mais novas e inovadoras, que
aproveitam as TIC para se demarcarem das restantes.
Ainda relativamente a motivações, estas também foram dividas por Czinkota, (2004), em dois
grupos: as motivações proativas e as reativas. Considerando a constante inovação empresarial e as
novas vantagens tecnológicas disponíveis no mercado empresarial, percebe-se que cada vez mais
serão adotadas motivações proativas que reativas. Estas alterações também poderão gerar um grupo novo de motivações, as motivações colaborativas, seguem alguns exemplos na Figura 6.

Figura 6 - Motivações colaborativas (Fonte: Autor)
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Estas motivações devem ser fomentadas e adotadas, tanto no ecossistema empresarial como
na sociedade em geral. Para além de se conciliarem com os conceitos da sociedade 5.0, também se
complementam com as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - 9 da ONU (“Objetivo 9: Indústria, inovação e infraestruturas - Nações Unidas - ONU,” n.d.).
A indústria inclusiva e sustentável deve ser estudada e implementada, como descrito no objetivo
9.2 da agenda 2030 da ONU “9.2: Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até
2030, aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno
bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor
desenvolvimento relativo”;
A partilha de dados e informação, de know-how com o uso das TIC, como descrito no objetivo 9.c da agenda 2030 da ONU “9.c: Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de
informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a
preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020”;
A rede de parceiros, é desenvolvida de acordo com a estratégia empresarial e com a implementação de softwares como CRM. Como descrito no objetivo 9.1 da agenda 2030 da ONU ”9.1:
Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e robusta, incluindo infraestrutura
regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com
foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos”;
A mitigação de risco, através de medidas de apoio colaborativas entre governos e de partilha
do risco com outras entidades e/ou parceiros, como descrito no objetivo 9.3 da agenda 2030 da
ONU “9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em
países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração
em cadeias de valor e mercados”.
4.4. As TIC ao serviço da internacionalização 5.0
As tecnologias sempre estiveram na origem de todos esses processos de internacionalização,
pois constituem um meio de comunicação privilegiado, dando cada vez mais a sensação de proximidade. Na atualidade é cada vez mais evidente a internacionalização precoce das empresas, essa
evidência deve-se de certo modo às tecnologias disponíveis no mercado e cada vez mais direcionadas ao relacionamento com o cliente e diversos stakeholders.
Assim, foi definida no Japão uma Estratégia de Tecnologia de Inteligência Artificial essencial
à Sociedade 5.0. Esta caracteriza a IA como um serviço e prevê três fases para o desenvolvimento
e uso da IA: (1) expansão do uso da IA orientada a dados em cada domínio de serviço, (2) uso
geral de IA e dados entre os serviços e (3) a formação de ecossistemas através de uma complexa
fusão desses serviços. Deve ser aplicada a três áreas prioritárias da sociedade: a saúde, mobilidade
e produtividade.
O uso de dados prevenientes de softwares como IA, Big data, IOT podem fornecer informações importantes para a implementação, desenvolvimento e controlo da estratégia de internacionalização. Outros softwares como o CRM, conseguem estabelecer relações, aproximar clientes e
restantes partes interessadas, estudar produtos e mercados e investir em I&D. Tudo isto possibilita
criar redes funcionais e confiáveis de comunicação e parceria. Como usualmente conhecido, podemos adotar o lema das IOT, para explicar a importância destas tecnologias para a internacionalização e para a sociedade: “Conectar o unconectado”.
Em suma as TIC, permitem reduzir o atrito da distância entre os diversos contactos
como as pessoas, organizações e instituições e ainda diminuir o fator complexidade do
tratamento e troca de informação, permitindo apoiar os processos de inovação e de internacionalização.

59

4.5. Problemas/ barreiras da internacionalização 5.0
Esta sociedade super-inteligente terá que passar por alguns desafios antes de se consolidar, nomeadamente quando se trata da sua implementação. Por forma a não ser apenas um mero conceito
político-ideológico, é necessário integrar várias dimensões, como: “1) Política de Inovação (do
lado do governo); 2) Espírito empreendedor (do lado da sociedade) e 3) habilidades empreendedoras (da sociedade civil e instituições)” (Yousefikhah, 2017).
É um problema com o futuro aberto (“Society 5.0: o grande plano de transformação social do
Japão,” n.d.): “Whether such a vast societal change will work, and the wall of social acceptance
will be broken down is a question that will be answered in the future. Making predictions in this
regard would be Western arrogance from our part and a big mistake. So: who knows? And is this
a model we could envision in other parts of the world?”.
Assim os principais problemas/barreiras identificados perante a internacionalização 5.0 devem-se essencialmente à cibersegurança, a adoção e adaptação dos conceitos da nova sociedade e
indústria e por último a garantia de acesso igualitário às TIC por todas as indústrias/organizações,
pois são tecnologias substancialmente caras numa fase inicial para uma PME.
No entanto, medidas para mitigar estes problemas estão a ser consideradas e desenvolvidas, em
simultâneo com as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - 9 da ONU.
5.CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO
O objetivo principal deste artigo foi a análise teórica e o contraste entre conceitos tradicionais de internacionalização com a revolução industrial 4.0. Assim foi desenvolvido o conceito de
internacionalização 5.0 que diz respeito aos novos modelos e teorias ajustados à sociedade 5.0 +
indústria 5.0.
Para a concretização do presente trabalho, foram realizadas pesquisas e elaboradas comparações entre as duas realidades em estudo.
As principais conclusões retiradas envolvem a entrada de novas motivações para a internacionalização 5.0, como exemplo as motivações colaborativas; a existência de mudança na ponderação
dos critérios de decisão, uma vez que a temática procura a envolvência total do individuo no futuro empresarial e social; e também se denotou uma necessidade de reformulação e adaptação das
teorias tradicionais de internacionalização às indústrias inovadoras, as 5.0.
Os resultados da pesquisa demonstram que as TIC foram uma alavanca fundamental para o
desenvolvimento dos diversos conceitos em estudo e que contribuem de forma ativa e inovadora
para a internacionalização, promovendo a globalização das diversas empresas, principalmente as
conhecidas Born Globals, e outras PME’s tecnologicamente avançadas.
Em suma, este tema é de especial interesse para as todas as empresas que pretendam acompanhar o mercado, ganhar vantagens competitivas e enquadrar- se numa sociedade humana, sustentável, inclusiva e produtiva, no âmbito da designada sociedade 5.0. É claro que nem tudo são
vantagens, mas organizações como a ONU, estão atentas aos problemas adjacentes a nível tecnológico, social e empresarial.
Como trabalho futuro pretende-se fazer um estudo empresarial a nível nacional, por forma a
perceber se as empresas portuguesas estão dispostas a implementar e adotar estes novos conceitos,
quantos casos já existem das denominadas Born Globals e perceber de que forma esta sociedade
irá interferir a nível de estratégias e adoção de medidas de internacionalização. Para além disso
seria interessante manter esta investigação atualizada, abrangendo outras áreas de interesse, dando
a conhecer estudos à sociedade em geral, particularmente à indústria, governo e instituições de
ensino.
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VALORES DE LIDERANÇA E VALORES DE CULTURA
ORGANIZACIONAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR: QUEM “MANDA” EM QUEM? SUAS
IMPLICAÇÕES NOS VALORES DE Stakeholders
VALUES OF LEADERSHIP AND VALUES OF ORGANIZATIONAL
CULTURE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: WHO
“LEAD” WHO? ITS IMPLICATIONS FOR STAKEHOLDER VALUES
Eugénia de Matos Pedro1
Resumo
Na atualidade, a liderança nas instituições de ensino superior (IES) enfrenta diversos desafios
num ambiente competitivo e em constante mudança. As escolhas estratégicas destes gestores
têm um efeito direto no ambiente institucional das próprias organizações. Mais do que nunca
a liderança deve ser vista como estando incorporada em um determinado contexto social e
influenciada pelo (ou influenciar o) ambiente institucional. Por isso os valores desempenham
um papel fundamental para conduzir as IES rumo à excelência, estando os valores da cultura
organizacional intimamente ligados aos valores de liderança. A revisão da literatura sugere
que existe uma relação entre os valores da liderança e os valores da cultura organizacional no
contexto das IES, no entanto, há uma escassez de estudos que investiguem a fundo que tipo
de relação existe entre ambos os conceitos. Este trabalho pretende contribuir para a discussão
desta suposta relação e aferir da sua implicação nos valores dos stakeholders.
PALAVRAS CHAVE: Cultura Organizacional; Gestão Estratégica; Liderança; Stakeholders; Valores.

Abstract
Today leadership in higher education institutions (HEI) faces many challenges in a competitive environment and ever-changing. The strategic choices of these managers have a direct
effect on the institutional environment of the organizations. More than ever, leadership must
be seen as being embedded in a particular social context and influenced by (or influence) the
institutional environment. Therefore, values play a key role in driving HEI towards excellence,
where the values of the organizational culture closely linked to the values of leadership. The
literature suggests that there is a relationship between leadership values and the values of organizational culture in the context of HEI; however, there are few studies that investigate what
kind of relationship exists between both concepts. This work aims to contribute to the discussion of this supposed relationship and assess its implications on the values of stakeholders.
KEYWORDS: Organizational Culture; Strategic Management; Leadership; Stakeholders;
Values..
1
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1. INTRODUÇÃO
Cada vez mais as instituições de ensino superior (IES) se apercebem de que o ensino superior
pode ser considerado como uma indústria de serviços business-like e começam a focar-se mais em
cumprir ou mesmo em exceder as necessidades de quem o procura (Gruber, Fuß, Voss & Gläser-Zikuda, 2010). Neste contexto, o mercado direcionado para a educação passou por mudanças e
a concorrência entre as IES estabeleceu-se a nível mundial (Tam, 2007) trazendo consequências
para todos os seus intervenientes (Mainardes, Ferreira & Domingues, 2009). Os gestores das IES,
como meio de sobrevivência, voltam-se para a identificação de vantagens competitivas e para a
posterior construção de estratégias baseadas nessas vantagens (Segev, Raveh, & Farjoun, 1999;
Mainardes et al...., 2009). Um mercado altamente competitivo passa a exigir das universidades
competências pouco desenvolvidas anteriormente: a gestão estratégica de recursos e capacidades;
a gestão da imagem perante a sociedade; estudantes com preparação adequada para o mercado
de trabalho; a avaliação de desempenho, entre outros (Michael, 2004). Mainardes et al.... (2009)
referem que este tipo de organizações não tem uma orientação dirigida para o mercado, por isso,
os gestores das IES encontram algumas dificuldades no desenvolvimento de estratégias.
Anteriormente, as medidas comuns de desempenho das IES eram indicadas pelo número de
estudantes matriculados, a quantidade de publicações de investigação, a quantidade de financiamento para a investigação, etc., ou seja, todos este desempenho era baseado em indicadores estruturais tangíveis. No entanto, medidas intangíveis como a satisfação dos estudantes e a reputação
da IES estão entre critérios igualmente importantes de um desempenho superior (Mokhtar et
al...., 2012). Os indicadores intangíveis de desempenho tornaram-se evidentes na medição do
desempenho organizacional (Ab Hamid et al...., 2010; Mokhtar et al...., 2011, 2012), ficando evidente que só a medição de critérios tangíveis não é suficiente. Por conseguinte, valores como os da
liderança, da cultura, dos stakeholders, da produtividade, dos funcionários e dos resultados de desempenho estão interrelacionados e são cruciais para o sucesso de qualquer organização (Mokhtar
et al...., 2003; Ab Hamid et al...., 2013).
A cultura organizacional, que está muito ligada ao desempenho, também é um elemento relevante para a excelência da organização pois molda as características organizacionais gerais ou retrata
cada membro da equipe na organização (Pettigrew, 1979; Schein, 1990; Matin, Jandaghi, Khanifar & Heydari, 2009; Ab Hamid et al...., 2011). Deste modo, os valores de uma instituição devem
ser objeto de interesse entre os investigadores e os gestores, uma vez que eles geram consequências
positivas de negócios para as organizações (Desarbo, Jedidi & Sinha, 2001; Camarero, Antón &
Carrero, 2010). No entanto, Youngblood (2000) salienta que a cultura organizacional pode ofuscar
a liderança no sucesso organizacional. Isso também é apoiado por Zaini (2009), que diz que a cultura
pode torna-se o fator crucial nas IES, pois as IES são respeitadas não só pelos programas académicos
oferecidos, mas também pelo seu ambiente cultural e académico que estimula a mente, testando a
intelectualidade, a criatividade e o conhecimento-amigável (Ab Hamid et al...., 2011).
Este tipo de contexto estratégico e competitivo na procura da excelência, por sua vez, determina também um estilo particular de liderança no topo das organizações, através da conceção e
implementação de novas estratégias que ajudem as organizações a lidar com estas transformações
e com as incertezas geradas dentro da própria organização com o meio ambiente em geral (Hitt,
Haynes & Serpa, 2010). Os valores padrão adotados pela organização devem ser fortalecidos e
engrandecidos dentro da própria organização e, ao mesmo tempo, estar capacitados a todos os
níveis e dirigidos a todos os seus membros (Mokhtar et al...., 2012). O sucesso de uma organização sempre se refletiu no seu líder (Dahlgaard-Park & Dahlgaard, 2010; Dahlgaard, Pettersen &
Dahlgaard-Park, 2011). A liderança é considerada o fator determinante no sucesso das organizações em relação aos seus objetivos (Mokhtar et al...., 2012). Por conseguinte, a liderança é um dos
valores fundamentais pois é o fio condutor para o bem-estar das organizações, ganhando relevo
em vários estudos (Russell, 2001; Russell & Stone, 2002; Joseph & Winston, 2005; Krishnan,
2005; Idris & Ali, 2008; Ab Hamid et al...., 2010; Hitt et al...., 2010; Jameson, 2012). As atitudes

63

e os comportamentos do líder devem refletir os valores inerentes à organização cabendo-lhe a
ele, enquanto líder, espelhar estes valores e levar a organização à excelência (Currie, Lockett &
Suhomlinova, 2009). Uma ação baseada em valores deve ser posta em prática pelo líder uma vez
que dele depende a sua realização (Abdus Sattar, Kashif ur & Ommar, 2010).
A evolução das exigências dos ministérios, os desafios financeiros, os professores e os estudantes criam um ambiente turbulento no qual os líderes das IES devem ser capazes de prosperar
(Kalargyrou, Pescosolido & Kalargiros., 2012). No entanto, estes líderes são geralmente os professores que não têm experiência em liderança formal e, como tal, a sua preparação e desenvolvimento de habilidades formais são praticamente inexistentes, consistindo principalmente na sua
formação profissional, uma vez que as habilidades de liderança são habilidades que podem ser
desenvolvidas (Kalargyrou et al...., 2012). A liderança deve ser vista como estando incorporada
em um determinado contexto social e influenciada pelo (ou influenciar o) ambiente institucional
(Currie et al...., 2009).
A concorrência e a consequente competitividade entre as IES também trouxe efeitos a nível
dos stakeholders (Mainardes et al...., 2009) pois, não só os estudantes passaram a ter mais opções
de escolha, como também as IES se depararam com a abertura de novas IES e novos cursos, a
internacionalização de universidades, a criação de universidades virtuais e de universidades corporativas com origem em grandes organizações privadas, começando à procura de mais espaço no
mercado e sentindo o acréscimo de concorrência (Mintzberg & Rose, 2003). Ab Hamid et al....,
(2011) referem que um dos critérios de desempenho de uma organização é a relação existente
entre os stakeholders, que se tornou num ativo que alavanca os valores e leva à criação de riqueza
nas organizações, o que vem ao encontro do preconizado por Mainardes et al.... (2009) quando
referem que a sobrevivência e o sucesso de uma organização depende da maneira como os seus
gestores conseguem gerar riqueza, valor e satisfação aos seus stakeholders.
Os conceitos relacionados com a cultura organizacional e com a liderança são extremamente
complexos e embora exista uma ampla literatura sobre ambos, tem havido muito pouca investigação que incida exclusivamente nesta relação (Gál, 2012). Este trabalho pretende lançar alguma
luz sobre a importância desta suposta relação e evidenciar através da revisão da literatura não só
a sua existência como também aferir do peso que os valores da liderança e os valores da cultura,
independentemente, têm sobre os valores dos stakeholders.
Uma vez que a liderança se torna crucial no bom rumo das IES e a cultura organizacional é
fundamental para o seu bom desempenho, a questão central é: Os valores de liderança influenciam ou são influenciados pelos valores de cultura organizacional nas IES?
Como objetivos pretende-se saber: (i) a influência que os valores de liderança têm sobre os
valores dos stakeholders, em IES; e (ii) a influência que os valores da cultura têm sobre os valores
dos stakeholders, em IES.
Para responder às questões aludidas, o presente estudo visa propor um modelo conceptual.
Pretende ainda: (i) identificar as teorias relacionadas com as IES que possam coadjuvar na análise, estabelecendo uma relação entre os constructos em estudo; e (ii) identificar e caracterizar os
constructos-chave através do estado da arte.
Esta investigação justifica-se pelo facto de haver uma lacuna referente à relação existente entre os valores da liderança e os valores da cultura organizacional, nas IES, que necessita de ser
colmatada e aprofundada através do desenvolvimento de novas investigações. Na literatura de
referência, muitas vezes, afirma-se que existe uma relação entre a liderança e a cultura organizacional (Mozaffari, 2008; Gál, 2012). No entanto, carece de um estudo mais específico, com base
em evidências de que os valores da liderança influenciam ou são influenciados pelos valores da
cultura organizacional, nas IES, estando por isso relacionados. Deste modo, a contribuição deste
trabalho centra-se nas teorias relacionadas com os valores da liderança, os valores da cultura organizacional e os valores dos stakeholders que apoiadas pelas teorias da competitividade, dos recursos
e capacidades e dos stakeholders, provêm um modelo conceptual que procura dar resposta à lacuna
encontrada na literatura.
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O estudo encontra-se estruturado em três partes. Na primeira parte, realiza-se uma revisão de
literatura considerada relevante, no sentido de identificar as teorias que se aplicam às IES e identificar e caracterizar os constructos em estudo. Na segunda parte, propõe-se um modelo conceptual.
Por fim, apresentam-se as conclusões, as limitações e as linhas de orientação para investigações
futuras.
2. TEORIAS APLICADAS ÀS IES
As evidências demostram que os processos de orientação estratégica se transformaram numa
ferramenta de gestão muito significativa que pode ser determinante para levar as organizações ao
êxito (Taylor & Machado, 2006; Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2013). Contudo, a estrutura
organizacional de uma IES é geralmente bifurcada entre as componentes académicas e administrativas, sendo a “liberdade académica” um dos fortes valores de componente académica pois é
a que não pode tolerar qualquer interferência de fontes exteriores pelo que a pressão de fatores
como a estabilidade cria uma situação única no ensino superior (Messah & Mucai, 2011). No
entanto, apesar da sua importância teórica, desde uma perspetiva empírica descobriu-se que os
processos de desenho e implementação de uma estratégia nas universidades apresentam falências
significativas e requerem ser melhoradas com vista a alcançar um alto nível de desempenho nas
IES (Machado, Farhangmehr & Taylor 2004; John Taylor, 2007; Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2013).
Seguindo Porter (1998), uma vantagem competitiva sustentável e de sucesso tem que ser encontrada através da escolha de uma estratégia de diferenciação o que significa oferecer ou produzir
o que os outros não podem facilmente imitar (Arouet, 2009). Este processo, mediante o qual a
organização procura alcançar uma vantagem competitiva sustentável que lhe permita conseguir a
eficácia e o cumprimento da sua missão institucional, implica, na perspetiva de Rodríguez-Ponce
& Pedraja-Rejas (2013), conseguir um alinhamento entre os recursos e as capacidades da instituição com as exigências do seu ambiente laboral e do seu setor industrial.
Outro fator a ter em conta, é o facto de as IES terem muitos stakeholders que devem ser envolvidos no processo de gestão estratégica. Para além de administradores, do corpo docente, de
funcionários e de estudantes, as instituições também precisam equacionar os interesses dos pais
dos estudantes, das agências governamentais, dos benfeitores, da comunidade e dos órgãos de
acreditação (Messah & Mucai, 2011), da indústria e ainda dos ex-estudantes (Lewa, Mutuku &
Mutuku, 2009). A missão das IES foi ampliada para ir mais além do ensino e da investigação e
incluir os serviços à comunidade, o que requer que se estabeleçam alianças com as comunidades circundantes e com os stakeholders ( Jongbloed, Enders & Salerno, 2008). Cada um desses
stakeholders faz exigências à instituição e a gestão estratégica deve trazer essas partes interessadas
até ao processo de gestão estratégica para maximizar a “satisfação do cliente” (Messah & Mucai,
2011). Segundo a teoria dos stakeholders, o resultado final da atividade de uma organização deve
levar em conta os retornos dos resultados para todos os stakeholders envolvidos e não apenas os
resultados para os proprietários ou acionistas (Mainardes et al...., 2009). A teoria dos stakeholders
pode revelar-se muito útil para as IES na explicação da atenção prestada às várias comunidades
encontradas no seu ambiente circundante, além da interação relacional entre a IES e a sua comunidade ( Jongbloed et al...., 2008).
Tendo em conta os aspetos focados, ou seja, a competitividade entre as IES, o alinhamento
dos recursos e capacidades e ainda os stakeholders das IES, proceder-se-á de seguida à análise de
três teorias que tratam de estratégias organizacionais e que estão relacionadas com estes aspetos:
(i) as Teorias de Competitividade; (ii) a Teoria de Recursos e Capacidades; e (iii) a Teoria de
Stakeholders.
Teorias da competitividade. No ambiente externo atual, o comportamento das IES deve moldar-se por uma administração estratégica de negócios apesar de existirem diferenças entre uma
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universidade e uma organização empresarial típica (Mintzberg & Rose, 2003; Mainardes et al....,
2009). Assim, esta conjuntura leva as IES a elaborarem estratégias competitivas inovadoras com
o propósito de captar, conquistar e fidelizar os estudantes, garantindo ou ampliando a sua participação no mercado (Lee & Tai, 2008).
As escolhas estratégicas dos gestores, na opinião de alguns autores, têm um efeito direto no desempenho das organizações (Porter, 1991; Roquebert, Phillips & Westfall, 1996). A esse respeito
Mainardes et al.... (2009) alegam que a adaptação de uma estratégia por parte das organizações
ao seu ambiente externo é um princípio de competitividade. Referem ainda que as Teorias da
Competitividade na Indústria, resultantes dos estudos de Porter (1979; 1980; 1985) e a Teoria
da Competitividade Territorial (Storper, 1997; Cooke, 2001) são as que melhor se enquadram na
conjetura atual da gestão competitiva das IES.
Relativamente às Teorias de Competitividade da Indústria, Porter (1979) foi quem mais se
destacou com as estratégias competitivas. Assim, este autor (Porter, 1991) identifica cinco níveis
de forças competitivas e a maneira como estas forças afetam o desenvolvimento de uma estratégia.
Estas forças são: a ameaça de novos entrantes; a ameaça de substitutos; o poder de negociação do
cliente; o poder de negociação do fornecedor; e a rivalidade entre os concorrentes. Mais tarde,
estas forças serão reforçadas por um sexto fator que diz respeito à influência governamental (Mainardes et al...., 2009; Murphy & Katsinas, 2012).
Porém, o modelo das cinco forças mostra-se incompleto quando se trata de organizações
complexas, como é o caso das IES (Mainardes et al...., 2009). Neste caso, o poder dos docentes
influência de forma significativa a competitividade das instituições educacionais, sendo um dos
principais fatores geradores de vantagens competitivas sustentáveis de uma IES (Mintzberg &
Rose, 2003). Dentro das IES os três fatores mais importantes neste modelo de Porter são: (i)
a rivalidade, muitas vezes vista como uma instituição entre os aplicativos (Murphy & Katsinas,
2012); (ii) a ameaça de novos entrantes, através da internacionalização das IES tradicionais, das
universidades corporativas, das universidades virtuais de outros países (Mainardes et al...., 2009) e
através dos programas e cursos que podem ser desenvolvidos em outras instituições concorrentes
(Murphy & Katsinas, 2012); (iii) o poder de negociação do cliente, ou seja mais opções de escolha
(Mainardes et al...., 2009) e a habilidade dos estudantes para o exercício dessa escolha (Murphy
& Katsinas, 2012).
Relativamente à influência de governos e de outros tipos de organizações, ou seja a sexta força
de Porter (1991), já referida anteriormente, na opinião de Mainardes et al.... (2009) não pode ser
desconsiderada quando se trata do desenvolvimento de estratégias competitivas em IES uma vez
que o mercado do ensino superior é um ambiente normalmente controlado pelos governos. Estes
autores sugerem que deve haver ajustes na aplicação dos modelos oferecidos por Porter (1979;
1980; 1985) aquando da construção de estratégias competitivas em IES.
A segunda contribuição de Porter relaciona-se com a proposta de estratégias competitivas
genéricas (Porter, 1980) e que dizem respeito ao custo, à diferenciação e ao enfoque (Mainardes et
al...., 2009). Seguindo Porter (1998), uma vantagem competitiva sustentável e de sucesso tem que
ser encontrada através da escolha de uma estratégia de diferenciação o que significa oferecer ou
produzir o que os outros não podem facilmente imitar. De acordo com este autor, uma estratégia
competitiva baseada no custo seria uma escalada destrutiva que acabaria por derrotar as empresas e
toda a indústria desapareceria ou se transformaria noutro tipo de atividade (Arouet, 2009). Neste
caso a diferenciação é a opção de escolha quando a IES oferece serviços de educação inovadores,
diferenciando-a dos seus concorrentes diretos (Tam, 2007).
Relativamente às Teorias de Competitividade Territorial, as estratégias voltadas para a competitividade contam com uma componente importante, os aspetos territoriais locais (Dyer, 1996).
Assim, o caminho estratégico que as organizações traçam, as suas estruturas e operações, estão
ligados ao seu território de atuação, ou seja o território onde atua a empresa define como a mesma
trabalha (Storper, 1997). A este respeito Mainardes et al.... (2009) salientam que é a comunidade local e os seus atores quem define e procura uma estratégia de desenvolvimento, de forma
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integrada, perseguindo de forma compartilhada soluções para os seus problemas. Neste contexto,
destacam-se as IES locais, que assumem como estratégia a competição no mercado, atendendo
às necessidades das organizações e preparando profissionais que atuarão nestas empresas locais,
criando, assim, vantagens económicas (Mainardes et al...., 2009). Desta maneira, os benefícios
económicos e sociais que as IES auferem são consideráveis, torna-as mais competitivas no mercado da educação, e cumprem com a sua missão na sociedade (Storper, 1997; Cooke, 2001).
Teoria de Recursos e Capacidades. De acordo com Daft (1986) são concebidos como recursos
de uma empresa todos os seus ativos, as suas capacidades, os seus processos organizativos, as suas
características, a informação, o conhecimento, etc., controlados pela dita organização e que por
sua vez lhe permitem conceber e aplicar estratégias que melhorem a sua eficiência e a sua eficácia.
Peteraf (1993) refere que a Teoria de Recursos e Capacidades (TRC) sustenta como tese central
a existência de heterogeneidade entre as organizações, pelas diferenças existentes na carteira de
recursos, capacidades ou competências básicas que possuem e o seu possível valor como fontes de
vantagens competitivas sustentáveis. Ou seja, a organização é concebida como um conjunto único
de recursos e capacidades heterogéneas que se convertem no elemento chave da análise estratégica.
Desta maneira, a lógica que sustenta a TRC é que o principal objetivo do desenvolvimento de
uma estratégia é identificar e realizar as vantagens competitivas sustentadas de uma organização
(Peteraf, 1993). Desta forma para que uma vantagem competitiva seja sustentada, os recursos estratégicos devem ser os únicos de uma organização em particular e difíceis de imitar ou substituir
(Peteraf, 1993). Para Barney (1991), as empresas alcançam vantagem competitiva quando desenvolvem estratégias baseadas nas suas forças internas, evitando as fraquezas internas, e neutralizando as ameaças externas. Esta teoria sintetiza que as principais diferenças de desempenho das
organizações no mercado se devem aos seus recursos, competências e individualidade, capazes de
torná-las inimitáveis, intransferíveis e insubstituíveis (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991).
Conforme descrito por Barney (1991) e Peteraf (1993), a TRC fundamenta-se nos seguintes
pressupostos: (i) as empresas apesar de atuarem no mesmo setor (ou de pertencerem a um mesmo grupo estratégico) não são parecidas em termos de recursos e capacidades estrategicamente
relevantes; (ii) os recursos e as capacidades internas da organização são estavelmente heterogéneos, isto é, além de possuírem características diferentes, não estão disponíveis para todas as organizações nas mesmas condições; (iii) a heterogeneidade dos recursos compõe a principal fonte
de diferenciação e de vantagem competitiva. Cada organização desenvolve uma base estável de
recursos e capacidades, dentro de um certo ambiente competitivo, a partir da qual as estratégias
são formuladas. Deste modo, as características competitivas e a capacidade de geração de rendas
estão diretamente relacionadas com a combinação/articulação dos recursos e das capacidades que
a empresa dispõe; e (iv) finalmente, o que determinará a capacidade de uma empresa em se adaptar
ao ambiente externo são os seus recursos e as suas capacidades.
Resumindo, os indicadores que podem gerar vantagem competitiva sustentável para a empresa, pressupondo a heterogeneidade dos recursos estratégicos e que estas diferenças são estáveis ao
longo do tempo, são: o valor (que permite à empresa explorar as oportunidades surgidas no seu
ambiente de competição e neutralizar as suas ameaças); a raridade dos recursos (pouco comuns)
entre os atuais e potenciais competidores da organização; a inimitabilidade, ou seja, deve ser difícil de imitar ou substituir, para que outras empresas não possam produzir o mesmo; a organização
(para explorar os recursos disponíveis) (Barney, 1991). Miller (2002) reforça que uma organização competitiva foca os seus esforços nas suas capacidades internas (inovação, inimitabilidade,
imagem, segmentação de mercado e posicionamento de produto ou serviço). Lynch & Baines
(2004) concluem que as universidades têm deficiências significativas na análise dos seus recursos
e capacidades e no desenho de uma estratégia e sua implementação, pelo que sugerem que estas
instituições realizem uma análise adequada da maneira como os seus recursos e as suas capacidades
estão alinhados com os seus objetivos e com as suas missões, e ainda com as mudanças nas políticas
governamentais.
A análise de recursos (tangíveis e intangíveis) e das capacidades oferece uma base essencial
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para o desenho de uma estratégia nas IES uma vez que elas operam num ambiente competitivo tanto na formação de capital humano avançado como na criação de conhecimento avançado
(Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2009; 2013). Desta maneira a criação dentro das IES, a difusão e a aplicação de conhecimento é uma tarefa essencial da gestão de topo, estando no conhecimento a fonte da vantagem competitiva (Ireland, Hitt & Sirmon, 2003). As IES também devem
considerar a importância dos professores, investigadores e a capacidade de gerar publicações para
realizar uma adequada medição do potencial de criação de valor académico nas instituições (Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2009; 2013). A implementação da estratégia compreende aspetos
e dimensões determinantes para o momento da execução da estratégia e entre as variáveis mais
relevantes encontram-se os sistemas de controlo estratégico, a cultura organizacional e a estrutura
da organização (Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2013).
Existem múltiplos estudos e autores que trabalharam a TRC, destacando-se de entre eles,
Wernerfelt (1984), Barney (1991), Grant (1991), Peteraf (1993), Teece & Pisano (1994), Teece, Pisano & Shuen (1997). Relativamente a este estudo está-se em consonância com Wernerfelt
(1984), Barney (1991) e Peteraf (1993).
Teoria dos Stakeholders. De acordo com Freeman (1994), os stakeholders são qualquer grupo
ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da organização e, ainda,
quaisquer constituintes no ambiente externo da organização, que são afetados pelas decisões e
ações da organização (Robbins & Coulter, 2009). Nesta perspetiva esta teoria considera que o
resultado final da atividade de uma organização deve levar em conta os retornos dos resultados
para todos os stakeholders envolvidos e não apenas os resultados para os proprietários ou acionistas (Mainardes, 2009). Para Clarkson (1995), a sobrevivência e o sucesso de uma organização
depende da habilidade dos seus gestores para gerar riqueza, valor e satisfação aos seus stakeholders.
A evidência empírica reforça a influência dos stakeholders não-financeiros sobre a criação de
valor económico (Harrison, Bosse & Phillips , 2010). Há ampla evidência de que as empresas
variam na forma como gerem os seus stakeholders (Shropshire & Hillman, 2007). Mantere (2013)
diz que as estratégias são produzidas na interação, não apenas dentro da organização, mas com os
seus aliados e fornecedores, clientes finais e outros stakeholders. Ainda na perspetiva deste autor, a
estratégia de uma organização articula a relação da organização com a sociedade e aborda a questão de como se envolver com os stakeholders para garantir a sustentabilidade do negócio estando o
cerne da questão na ideia de que as empresas devem equilibrar as tensões entre o ganho económico
de curto prazo e o desempenho sustentável a longo prazo, ou seja, nos últimos anos, a ideia de que
as empresas têm de se preocupar apenas com os valores dos acionistas foi contestada e emana da
visão de que a colaboração com uma ampla gama de stakeholders importa para a criação de valor da
organização (Mantere, 2013). A estratégia ao nível das organizações vai além das preocupações de
responsabilidade social; importa como estas criam valor e sustentam uma vantagem competitiva.
No entanto, as questões dos stakeholders não são rotineiramente discutidas com questões estratégicas tradicionais (Crilly, 2013).
No contexto das IES, a questão principal que mobiliza todos os stakeholders envolvidos, é a
questão da alta competição que afeta as finanças e a qualidade da educação destas instituições
(Michael, 2005). Portanto, utilizar os conhecimentos gerados pela teoria dos stakeholders ajuda as
IES a saber com quem lidam e o que pretendem estes indivíduos ou grupos, desenvolvendo assim
estratégias para atender cada um (Mainardes et al...., 2009). Nesta perspetiva, têm sido desenvolvidos alguns estudos com a finalidade de identificar corretamente os stakeholders envolvidos com
as IES e estabelecer concretamente as necessidades de cada um e o grau de importância no seu
relacionamento (Mainardes, Alves & Raposo, 2013, 2013a; Maric, 2013).
Relativamente ao estudo de Mainardes et al.... (2013b) os resultados indicam que os stakeholders ligados à investigação têm ganho maior importância no ambiente universitário contemporâneo. Na verdade, a lista com os vinte e um grupos distintos de atores identificados por estes
autores esclarece a complexidade que há em estabelecer quem faz parte dos stakeholders deste tipo
de organização. Assim, é preciso estabelecer prioridades conforme o objetivo pretendido, uma
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vez que uns predominam sobre os outros, e parece impossível atribuir a mesma atenção a todos
eles. Relativamente ao estudo destes autores a lista final conta com os seguintes stakeholders identificados nas IES: estudantes; docentes e/ou investigadores; funcionários; empresas parceiras de
I&D; governo/ministérios; corpos de acreditação; câmaras municipais locais; pessoal não docente; outras universidades e/ou IES (publicas ou privadas); comunidade local; escolas secundárias;
famílias dos estudantes; atores de investigação e desenvolvimento; sociedade portuguesa em geral;
gestores de universidades; entidades profissionais; financeiras privadas; associações comerciais;
ex-estudantes; comunidade científica e suas publicações e outputs; Comunidade Europeia; e estudantes internacionais.
No que diz respeito ao estudo de Maric (2013), este autor revelou a mesma dificuldade em
estipular um critério que se adequasse a todas as IES. Assim, este autor identificou os principais
grupos de stakeholders nas IES, que são: os clientes, os funcionários, as comunidades locais, os fornecedores e os distribuidores, e os acionistas. Primeiramente diz que a teoria dos stakeholders adequada para as IES integra como grupos constitutivos: as comunidades, os acionistas e os clientes,
dividindo-os em doze categorias de stakeholders: as entidades governamentais, a administração,
os funcionários, a clientela, os fornecedores, os doadores, as comunidades, os reguladores governamentais, os reguladores não-governamentais, os intermediários financeiros e as joint-venture.
Depois, subdivide-os ainda em stakeholders primários e stakeholders secundários. Os grupos primários que afetam o desempenho da missão são os constituídos pelos ministérios e agências governamentais; os secundários são: os estudantes, os funcionários, a concorrência e outras universidades que começam a formar relações específicas, têm várias demandas, interesses e constroem redes
que necessitam de uma gestão forte e interações entre todos os setores (Maric, 2013).
As IES veem-se forçadas a reconsiderar cuidadosamente o seu papel na sociedade e a avaliar as
relações com os seus diversos constituintes, os seus stakeholders e a comunidade em geral ( Jongbloed et al...., 2008). As relações eficazes com toda a rede de stakeholders de uma organização são
essenciais para a sobrevivência a longo prazo dessa organização e essas relações devem ser geridas
de forma a melhor atender as necessidades e expectativas da organização e as necessidades dos
stakeholders (Mokhtar et al...., 2012). Relativamente a este aspeto alguns autores chegaram à conclusão que os valores/crenças estavam entre os fatores que influenciavam os stakeholders (Stefl &
Tucker, 1994; Brugha & Varvasovszky, 2000). Desta maneira, os líderes devem preocupar-se em
desenvolver valores relacionados com a confiança pois interferem nos interesses dos stakeholders,
protegendo-os (Mokhtar et al...., 2003). As IES têm uma responsabilidade para com a sociedade
no desenvolvimento do futuro capital humano incutindo um valor educacional aos seus stakeholders (ou seja, aos estudantes, aos ex-estudantes, aos mercados de emprego, etc.) (Shawyun, 2010).
Por exemplo, Conti (2006) enfatizou a necessidade de entender a gestão da qualidade a partir
de uma perspetiva de sistemas, estendendo os conceitos de transações económicas e de gestão da
qualidade das relações sociais através da criação de valor para os stakeholders. Esta nova perceção
de qualidade torna-se nos “juízos de valor” que estão intrinsecamente associados às relações entre
o homem e seu ambiente, e que consistem na troca de valores (Shawyun, 2010). Resumindo, uma
perspetiva dos stakeholders baseada em valores enfatiza a responsabilidade, em vez do lucro, e vê a
organização primeiramente como uma coligação para servir todas as partes envolvidas.
O objeto de estudo deste trabalho corresponde ao «universo» dos diversos stakeholders que
fazem parte das IES pelo que é necessário estabelecer prioridades conforme o objetivo pretendido,
uma vez que uns predominam sobre os outros. Assim, tendo por base o estudo de Mainardes et
al.... (2013) onde são identificados vinte e um grupos distintos de atores nas IES, selecionamos
para este estudo os quatro primeiros desta lista porque estão por ordem de importância e porque
se enquadram nos objetivos pretendidos. São eles: os estudantes; os docentes e/ou investigadores;
os funcionários; e as empresas parceiras de I&D.
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2.1. A cultura organizacional e os valores
As escolhas estratégicas dos gestores, na opinião de alguns autores, têm um efeito direto no desempenho das organizações (Porter, 1991; Roquebert et al...., 1996) como já anteriormente referido.
Neste sentido, muitos estudos descobriram que os valores desempenham um papel fundamental
para conduzir a organização rumo à excelência de desempenho (Ab Hamid et al...., 2010; Abdus Sattar et al...., 2010; Abdullah et al...., 2011, 2012; Ab Hamid et al...., 2011; Ab Hamid et al...., 2013).
Carmeli & Tishler (2004) salientam que a cultura organizacional se refere aos valores fundamentais subjacentes, às crenças e aos princípios que servem de base ao sistema de gestão de uma
organização, bem como ao conjunto de práticas e de comportamentos de gestão que exemplificam
e reforçam esses princípios básicos. Todas as organizações devem realizar um esforço de transformação interna para acelerar a excelência e este objetivo pode ser alcançado através da absorção de
bons valores (Mokhtar et al...., 2011). A integração de valores e de ações é importante para o desenvolvimento dos organismos (Viinamäki, 2009) uma vez que, em geral, esta integração fornece uma
estrutura holística e abrangente para avaliar o desempenho das organizações que incorporam valores
corporativos e universais nas medidas de desempenho (Mokhtar et al...., 2012). Collins & Porras
(1996) afirmam que as instituições que alcançam um sucesso duradouro têm valores fundamentais
fixos. Os valores são os objetivos compartilhados, as crenças, os ideais e os objetivos das organizações
(Mokhtar et al...., 2003), criados e destinados ao bem e servem de guia para as pessoas, de modo a
que não se desviem do caminho certo, sendo respeitados pelas organizações (Mokhtar et al...., 2012).
Por conseguinte, os indicadores intangíveis de desempenho tornaram-se evidentes na medição do desempenho organizacional (Mokhtar et al...., 2011; 2012; Ab Hamid et al...., 2010),
ficando evidente que a medição de critérios tangíveis não é suficiente para uma gestão eficiente.
Assim, valores como os da liderança (Russell, 2001), da cultura (Schein, 1990), da produtividade
(Kapyla, Jaaskelainen & Lonnqvist et al...., 2010), dos funcionários ( Mokhtar et al...., 2003), dos
stakeholders (Phillips, 2006) e dos resultados de desempenho (Ab Hamid et al...., 2013), estão
interrelacionados e são cruciais para o sucesso de qualquer organização (Ab Hamid et al...., 2013).
De acordo com esta linha de raciocínio, apresenta-se em seguida uma revisão focada na discussão, em curso, sobre os valores da cultura, os valores da liderança e os valores dos stakeholders.
2.2. A relação entre os valores de cultura e os valores de liderança
Os investigadores na área da estratégia estão interessados na cultura organizacional pelo papel
que ela tem na criação de vantagem competitiva. Porter (1980) usou o caso da Clark Equipment
para argumentar que as empresas com retorno abaixo da média sofrem de cultura organizacional
ambígua e obscura. Barney (1986) afirmava que a cultura organizacional é uma fonte de vantagem
competitiva sustentável como um recurso valioso, raro, e imperfeitamente imitável. Fiol (1991)
continuou essa abordagem, estudando a interação entre os valores e as práticas como uma fonte
de vantagem competitiva. Klein, Masi & Weidner (1995) colocaram a cultura organizacional no
centro dos esforços de uma organização para melhorar a sua eficácia global e da qualidade dos seus
produtos e serviços (Carmeli & Tishler, 2004).
Bourgeois & Brodwin (1984) categorizou a implementação de uma estratégia onde se encontra a componente cultural que leva os elementos do modelo participativo para níveis inferiores na
organização como uma resposta à questão “Como posso conseguir comprometer toda a minha
organização com os nossos objetivos e estratégias?”. O gestor responsável, ou seja, a liderança, guia
a organização comunicando a sua visão e permitindo a cada um individualmente participar na
elaboração da sua rotina de trabalho em conjunto com essa visão (Ikävalko & Aaltonen, 2001). A
abordagem cultural atende a esses requisitos, ou seja, na abordagem cultural a liderança assume
o papel de um treinador focando-se na definição e no desenvolvimento de uma nova cultura na
organização. Na abordagem cultural, o papel da liderança é alterado para a premissa de um pio-
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neiro que tem uma influência distinta sobre a realização dos objetivos de qualidade da organização
(Bourgeois & Brodwin, 1984).
Segundo Mozaffari (2008) a literatura nos campos da cultura e da liderança organizacional
considera que as duas áreas têm sido associadas de forma independente para o desempenho organizacional, examinando as relações entre os estilos de liderança e de desempenho e também entre
a cultura e o desempenho organizacional. Vários autores examinaram as relações entre os estilos
de liderança e o desempenho (por exemplo Bycio et al...., 1995), e também entre a cultura organizacional e o desempenho (por exemplo Kotter & Heskett, 1992). Além disso, vários aspetos da
literatura sobre cultura organizacional fazem alusão ao papel dos líderes em “criar” e em “manter”
determinados tipos de cultura (Schein, 1990). Da mesma forma, Mozaffari (2008) refere que a
capacidade de entender e trabalhar dentro de uma cultura é um pré-requisito para a uma gestão
eficaz pois quanto mais congruência existe entre a cultura organizacional e os estilos de liderança
mais eficácia haverá nas habilidades de gestão; a diversidade de estratégias de liderança promove
respostas pró-ativas para a diversidade de questões na cultura organizacional, sendo que a intenção dessas práticas de liderança nas IES é transacionar a resposta da cultura organizacional a essas
diversas questões (Aguirre & Martinez, 2002).
Segundo Gál (2012) o impacto da cultura organizacional na liderança começa a ter destaque em
alguns estudos uma vez que as teorias culturais possuem regras sobre o que é ou não aceite nos comportamentos da liderança. Algumas teorias tentam capturar a relação a um nível de conteúdo, enquanto
outras teorias tentam descobrir o mecanismo de funcionamento da relação entre os dois conceitos.
Ainda na opinião deste autor a aceitação de um líder é a condição básica para que esse líder influencie
a cultura e os seus membros, ou seja, o estilo de liderança tem que atender ao contexto cultural para
que um líder seja aceite, havendo um tipo de filtragem restritiva: se o estilo de liderança é adequado
para a cultura, em seguida, o líder pode influenciar a cultura. As dimensões culturais afetam o estilo
da liderança. Mas o mesmo acontece com os seus seguidores, pois os seus desejos, as suas necessidades
motivacionais, os seus valores, as suas crenças, as suas atitudes e os seus comportamentos podem afetar
o líder e podem representar uma ameaça oculta para o sucesso da organização global (Gál, 2012). Nesta
sequência, podemos dizer que o modelo interpretativo da estratégia baseada em valores está associado
aos aspetos sociais e culturais de uma organização. Então a estratégia também consiste na transmissão
de significados, usando metáforas de orientação ou quadros de referência que visam motivar os stakeholders de forma a favorecer a organização (Ikävalko & Aaltonen, 2001).
Uma vez que a cultura organizacional se refere às crenças e aos valores já existentes na organização (Carmeli & Tishler, 2004), geralmente os gestores ajustam o seu comportamento de
liderança para cumprir a missão da organização e isso pode influenciar a satisfação no trabalho
dos funcionários. Por isso, é essencial compreender a relação entre a cultura organizacional, o
comportamento da liderança e a satisfação dos funcionários (Tsai, 2011).
Com base no exposto formulam-se as seguintes proposições:
P1: Os valores de cultura de uma IES têm um impacto positivo e significante nos valores
de liderança dessa mesma instituição.
P2: Os valores de cultura de uma IES têm um impacto positivo e significante nos valores
de stakeholders dessa mesma instituição.
P3: Os valores de liderança como mediadores dos valores de cultura de uma IES têm um
impacto positivo e significativo nos valores de stakeholders dessa mesma instituição.
2.3. A contribuição dos valores de liderança para os valores de cultura
Taylor & Machado (2006) referem que os conceitos de liderança e de gestão das IES são muitas vezes confundidos e mal compreendidos, e portanto, rigorosamente debatidos no seio da comunidade académica, sendo a continuidade da teoria à prática, no que diz respeito à liderança e
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à gestão nas IES, dicotómica. Ainda nesta linha, essa desconexão mina a capacidade de formular
estratégias eficazes para a compreensão destes conceitos em termos de como eles podem ser mais
eficazes. Pode-se argumentar que a liderança e a gestão não podem ser tratadas como discretas e
entidades autónomas (Taylor & Machado, 2006). A interdependência simbiótica de liderança e
da gestão no ensino superior é um elemento importante na compreensão de ambos os conceitos
(Clark, 2004). Taylor & Machado (2006) realçam ainda que cada um depende do outro para o
apoio e para fornecer à instituição uma multifacetada área de tomadas de decisão, desenvolvimento de políticas estratégicas e de funções administrativas necessárias para o bom funcionamento.
Por esta compatibilidade de existir, os dois conceitos devem ser claramente entendidos por todos
os stakeholders, e os indivíduos envolvidos na liderança devem possuir as competências pessoais
e as ferramentas necessárias para implementar os seus papéis, contribuindo como líderes e como
gestores (Nanus, 1992).
É sabido que a liderança em instituições direcionadas para o ensino é influenciada pelos princípios legitimadores e pelas bases normativas governamentais (Ocasio, 1997; Meyer & Hammerschmid, 2006). Os líderes dessas instituições, nas suas atitudes e comportamentos, na opinião de
Currie et al.... (2009) são pressionados, guiados e informados pelas diretrizes, pelas expectativas
e pelos valores dos atores organizacionais que constituem o seu ambiente institucional. Tais atores organizacionais incluem os órgãos governamentais que emanam as diretrizes, as associações
profissionais que prescrevem a fidelidade a certos princípios, os estabelecimentos de ensino que
promulgam certas abordagens. Essas diretrizes, expectativas e valores que se sobrepõem, mitigam
e interagem com as características pessoais dos líderes e dos seus seguidores e com os fatores imediatos, situacionais que afetam o processo de liderança. Como resultado, os estilos de liderança
dentro das IES refletem uma amálgama de individual, de organizacional e de influências institucionais (Currie et al...., 2009).
Segundo um estudo realizado por Jameson (2012), acerca da confiança na liderança de uma
IES, perante um clima de incertezas, o autor chegou à conclusão de que os estudantes e todo o
staff de uma IES, quando estão em dúvida relativamente ao futuro, a capacidade de gerir a incerteza gerando a confiança e o otimismo, nesse mesmo futuro, é um atributo chave para a liderança.
Nesta perspetiva, ainda na opinião deste autor, os líderes destas instituições, têm uma necessidade
crucial em articular esta «fronteira» com vista a filtrar influências nocivas, que partem do ambiente em geral, sobre as culturas organizacionais internas dessa IES. Neste sentido entende-se que
um estilo apropriado de liderança/gestão terá de ser forte pois é definido na literatura como um
fator de sucesso importante em termos de enraizamento das bases, com vista a atingir a qualidade total de uma gestão bem-sucedida na organização (Zairi & Alsughayir, 2011). As crenças e a
confiança nos outros, assim como um tratamento justo, são incentivos para um bom desempenho
das instituições pelo que os valores e a estratégia devem ser comunicados a toda a organização,
para que todos saibam que estes líderes, com valores dignos de confiança, íntegros, que mostram
compromisso, entusiasmo e respeito pelos outros, têm uma ação focada em tomada de decisões
resolutivas (Waal & Sultan, 2012). A liderança é considerada um fator crítico e por isso alguns estudos foram realizados tendo em conta a sua importância (Russell, 2001; Russell & Stone, 2002;
Krishnan, 2005; Joseph & Winston, 2005; Idris & Ali, 2008; Hitt et al...., 2010). No entanto,
relativamente às IES, poucos estudos analisaram os seus líderes e esta falta de investigações talvez
seja porque os dirigentes das IES não tenham estado recetivos a este tipo de estudos.
Kalargyrou et al.... (2012) referem que a liderança académica é muitas vezes definida como
uma série de tarefas e funções realizadas por vice-reitores, decanos, presidentes de departamento,
dentro das universidades. Consequentemente, estes mesmos autores referem que a liderança no
ambiente académico é rotineiramente descrita como uma função administrativa, completamente independente das outras funções administrativas, ou é descrita como um traço único e não
como algo que pode ser emulado, aprendido ou desenvolvido. Isto deve-se ao facto de que as
IES têm propósitos únicos na sociedade, e qualquer definição de liderança académica também
deve estar profundamente preocupado com o definido por Duignan & MacPherson (1993) que
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diz que a liderança baseada em valores deve estar principalmente preocupada com a geração de
conhecimento e com a promoção de um ensino eficaz e de aprendizagem. Como tal, este tipo
de liderança baseada em valores é focada em objetivos que podem ser menos tangíveis do que os
objetivos de um negócio mais tradicionalmente estudado na organização. Para que os líderes governem eficazmente uma IES, devem ser motivadores, mentores e delegantes, entender a parte da
gestão educacional, administrativa e financeira, e oferecer ao (seu) corpo docente oportunidades
de desenvolvimento profissional dentro da instituição proporcionando ainda o desenvolvimento
do staff, dos estudantes e da cultura organizacional da sua instituição, ou seja, incorporar nela a
participação de todos os seus stakeholders (Kalargyrou et al...., 2012).
Kalargyrou et al.... (2012) salienta que um líder numa IES deverá ter habilidades de liderança
cognitivas, interpessoais e cognitivas, de negócios, estratégicas e, ainda, valores pessoais. Relativamente aos valores pessoais, os mesmos autores salientam que se podem incluir a conduta ética, a
orientação para a conquista, o desejo de superação, a competitividade, a objetividade, a independência, a aceitação de responsabilidade, o espírito sólido, a persistência contra os obstáculos, a
iniciativa, a determinação, a confiança, a direção-interna, a preferência pelo risco e pela responsabilidade na procura dos objetivos. Mokhtar et al.... (2003) salientam também a importância das
relações entre a liderança e os valores da cultura organizacional, pelo que a adoção de valores deve
ser desenvolvida e internalizada na liderança para que a empresa alcance a excelência organizacional. Gerir uma organização através de valores de liderança tem um grande significado e impacto,
mas representa um grande desafio a ser realizado (Mokhtar et al...., 2003).
Os resultados do estudo de Abdus Sattar et al.... (2010) indicam que existe uma relação significativa e positiva entre os valores da liderança e o bem-estar e a proteção de todos os stakeholders
da organização. Além disso, os resultados deste estudo realizado no Islão, sugerem que a liderança
tenta levar a organização para uma gestão baseada nos valores totais, garantindo o bem-estar e
a proteção de todos os stakeholders da organização, incluindo os acionistas, os funcionários, os
clientes e a sociedade em geral. Este estudo conclui que a liderança baseada em valores garante a
satisfação de todos os intervenientes da organização.
Voegtlin, Patzer & Scherer (2012) argumentam que um líder bem-sucedido é mais eficaz na
construção de boas relações e mais robusto com os stakeholders, podendo fazer a mudança organizacional necessária, especialmente na estrutura e na cultura; os líderes bem-sucedidos são capazes
de motivar, ter aspirações, encorajar os seus seguidores de forma a que resulte em mais satisfação
no trabalho, mais comprometimento, mais lealdade e um comportamento de cidadania organizacional. Assim, a liderança tem um efeito direto e indireto sobre a cultura organizacional (Al-Khasawneh & Futa, 2013) que por sua vez influencia os seus stakeholders.
Tendo em conta o atrás exposto, consideram-se as seguintes proposições:
P4: Os valores de liderança de uma IES têm um impacto positivo e significante nos valores
de cultura dessa mesma instituição.
P5: Os valores de liderança de uma IES têm um impacto positivo e significante nos valores
de stakeholders dessa mesma instituição.
P6: Os valores de cultura como mediadores dos valores de liderança de uma IES têm um
impacto positivo e significativo nos valores de stakeholders dessa mesma instituição.
3. PROPOSTA DE MODELO CONCEPTUAL
Segundo Shawyun (2010), torna-se necessário identificar o ritmo da gestão na instituição, a
fim de explorar as vantagens competitivas ou para melhorar as deficiências competitivas, mantendo uma cultura baseada em valores de confiança, cooperação e liderança em equipa e em toda a
organização. Ainda na opinião deste autor, tendo em conta um planeamento estratégico para as
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IES baseado na visão, missão, metas e objetivos, o objetivo é determinar a visão e a missão com
base nos recursos e nas capacidades necessárias para alcançar uma posição favorável. Como a visão
define “o que a IES quer ser no futuro”, ela precisa definir quais os recursos e as capacidades que
são necessárias para atingir o objetivo ou a missão sobre “o que a IES pode ser ou pode fazer”. O
mesmo vale para as metas e para os objetivos, uma vez que as metas definem “o que a IES quer
alcançar”, que será traduzido em um conjunto mensurável de recursos e capacidades em termos de
indicadores chave de desempenho ou de medidas (Shawyun, 2010). Cada vez mais as IES devem
assumir uma terceira missão, a de se envolver em interações com parceiros industriais e regionais
(Ben Jongbloed et al...., 2008). Para cumprir a sua obrigação no sentido de ser uma instituição
socialmente responsável e para evitar a sobrecarga da missão, as IES terão de escolher cuidadosamente os seus stakeholders e identificar o grau de “direito” de diferenciação (Ben Jongbloed et
al...., 2008). Para o futuro das universidades uma estratégia baseada nas Teorias de Competitividade Territorial, ou seja, estratégias voltadas à competitividade tendo em conta os aspetos territoriais locais serão aquelas que poderão ser mais viáveis em IES que se situem em regiões mais
pobres e com menos recursos ( Jongbloed et al...., 2008). No que diz respeito à aplicação da Teoria
dos Stakeholders salienta-se a importância de identificar (Mainardes et al...., 2013, 2013a; Maric,
2013) e orientar os stakeholders, de acordo com os objetivos estratégicos da IES, devendo ser este
um dos principais passos na elaboração e aplicação de uma estratégia dirigida aos stakeholders
(Mainardes, Raposo & Alves, 2012).
Por conseguinte é fundamental: definir quais são os valores que estão subjacentes à cultura
organizacional e quais são os valores que estão subjacentes à liderança, nas IES, para responder
às condições de mercado necessárias; avaliar o âmbito das operações à luz do desenvolvimento de
condições competitivas; definir as consequências de manter ou mudar as estratégias da instituição
em matéria de crescimento, de estabilidade, de recursos e de capacidades que são necessárias; ter
em conta a região onde a IES está inserida; e definir quais os stakeholders envolvidos. Devemos
ter em conta que os cargos de Reitor nas IES portuguesas, por exemplo, se realizam de quatro
em quatro anos e tanto os reitores entrantes como a própria instituição devem estar preparados e
recetivos à mudança e à elaboração de novos planos estratégicos decorrentes da sua governação.
Tendo por base a revisão de literatura e as proposições anteriormente formuladas, procede-se
à apresentação de uma proposta de modelo conceptual que se apresenta em seguida na Figura 1.

Figura 1: Modelo conceptual proposto
Fonte: Elaboração própria.

74

3.1. Medição das variáveis
Abdullah et al.... (2011) referem que os valores fundamentais são considerados conceitos teóricos ou construções e são abstrações cujos significados são imprecisos, ou seja, não podem ser
medidos exatamente e variam consideravelmente entre os indivíduos. Estes autores referem ainda
que todos os valores fundamentais predeterminados são transformados em indicadores estatísticos através de itens apropriados para avaliar os principais valores desejados na organização.
Valores de liderança. Currie et al.... (2009) referem que as atitudes e os comportamentos do
líder devem refletir os valores inerentes à organização cabendo-lhe a ele, enquanto líder, espelhar
estes valores e levar a organização à excelência. Os valores fundamentais têm de ser enraizados
através de uma liderança baseada em valores (Mokhtar et al...., 2003), pois esta é significativa na
sua realização (Abdus Sattar et al...., 2010). Assim, com base em estudos prévios, são identificados
seis valores fundamentais como medida dos valores de liderança: a veracidade, a lealdade, a sinceridade, o senso de direção, o compromisso, a competência (Hamid et al...., 2010; Abdullah et al....,
2011; Ab Hamid et al...., 2011; Ab Hamid et al...., 2013).
Valores de cultura. Conforme já referido, a cultura é de suma importância pois configura os traços e as características organizacionais gerais, ou, simplesmente, descreve cada membro da equipa
(Pettigrew, 1979; Schein, 1990; Matin et al...., 2009; Ab Hamid et al...., 2011). Desta perspetiva,
tendo em conta estudos de vários autores (Abdullah et al...., 2011; Ab Hamid et al...., 2011; Ab
Hamid et al...., 2013), apontam-se seis valores fundamentais como medida da cultura organizacional nas IES: a cidadania, a consulta, o cuidado, a confiança, o respeito e a qualidade.
Valores de stakeholders. Os valores dos stakeholders, que devem ser medidos pela satisfação,
advogam a crença e acreditam no sucesso da organização (Mokhtar et al...., 2011). A relação entre
os stakeholders alavanca os seus valores e leva à criação de riqueza nas organizações (Philips, 2006).
Assim, de acordo com Abdullah et al.... (2011) e Ab Hamid et al.... (2013), estipulam-se como
valores fundamentais dos stakeholders a respeitabilidade, a não discriminação, o interesse mútuo,
a recetividade, a responsabilidade social e a interdependência.
4. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES
Tendo como principal objetivo compreender se são os valores de liderança que mais influenciam os valores de cultura das IES ou pelo contrário são as IES que através dos seus valores de cultura mais influenciam os valores de liderança, este trabalho propôs um modelo conceptual a partir
das proposições estabelecidas com base na revisão da literatura. Este modelo tomou por suporte
quatro abordagens teóricas que tratam de; valores de cultura organizacional; valores de liderança;
e valores de Stakeholders, bem como as teorias da competitividade, dos recursos e capacidades e
dos stakeholders.
Relativamente à questão central: «Os valores de liderança influenciam ou são influenciados
pelos valores de cultura organizacional nas IES?», através da revisão da literatura, ficou bem evidente a existência de uma relação entre os valores de cultura e os valores de liderança, assim como
a relação de ambos com os valores dos stakeholders. Uma vez que não foi encontrado nenhum
estudo empírico que tivesse abordado especificamente esta questão foi proposto um modelo
conceptual para que futuros estudos possam estudar o tipo de relação existente entre estes dois
constructos. Relativamente às estratégias a adotar poderá concluir-se que as IES para serem competitivas deverão fazer uma análise criteriosa e cautelosa dos desafios e das ameaças do ambiente,
desenvolvendo a capacidade de gerir as pressões aplicadas pelos diferentes grupos de interesse, avaliando primeiramente quais os valores culturais subjacentes à instituição, quer a nível de liderança
quer a nível de stakeholders.
A orientação estratégica tem um conjunto de fases geralmente aceites para a gestão da IES, que
são a missão, que visa compreender o propósito, o porquê da existência da organização; a estra-
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tégia, que tenta saber qual a posição relativa à diferenciação competitiva; os valores, cuja função
é saber quais os valores em que a instituição acredita; e ainda as regras e o comportamento que
sustêm os valores e as competências diferenciadoras (Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2009,
2013). A escolha de um método para a implementação de uma gestão estratégica nas IES dependerá de fatores situacionais, tais como o tamanho da instituição, a complexidade dos programas, a
cultura institucional e ainda o estilo da gestão (Messah & Mucai, 2011). Desta maneira a criação
nas IES, a difusão e a aplicação de conhecimento é uma tarefa essencial da gestão de topo, estando
no conhecimento a fonte da vantagem competitiva (Ireland et al...., 2003). As IES também devem considerar a importância dos professores, investigadores e a capacidade de gerar publicações
para realizar uma adequada medição do potencial de criação de valor académico nas instituições
(Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2009, 2013). No caso das IES, a estratégia deve conduzir
à busca e à consecução de uma vantagem competitiva sustentável assim como deve contribuir
para a concretização da missão, dos objetivos e dos propósitos institucionais (Rodríguez-Ponce &
Pedraja-Rejas, 2007).
No que concerne aos recursos e às capacidades, depende da maneira como a gestão das IES
tiram partido desses recursos e dessas capacidades disponíveis na própria instituição, sem nunca
esquecer as necessidades dos diversos stakeholders envolvidos. Percebe-se que as IES orientadas
para o mercado entregam aos seus clientes, por conseguinte aos estudantes e à sociedade em geral,
competências que farão a diferença no desempenho da instituição (Lee & Tai, 2008). Porém, as
IES ainda carecem de uma gestão mais profissional para uma aplicação mais proveitosa da Teoria
dos Recursos e Capacidades. Assim, salientam-se três dos obstáculos a ter em consideração: (i)
o facto de haver no meio académico alguma resistência considerável quanto à gestão com foco
empresarial dentro das IES; (ii) o facto das IES não identificaram o seu core business, e sem ele o
setor da educação não fundamenta adequadamente as suas estratégias; e (iii) ainda o facto da gestão das IES não possuir fundamentos específicos e continuar a importar os conceitos do mundo
empresarial (Mainardes et al...., 2009).
Na cultura organizacional, ficou também evidente que ela é uma das chaves para o sucesso de
qualquer tipo de organização. Porter (1980) já o tinha afirmado quando deu o exemplo da Clark
Equipment e o argumento de que o retorno se devia a uma cultura organizacional deficiente.
Barney (1986) por sua vez também o confirma quando salienta que a cultura organizacional é
uma fonte de vantagem competitiva sustentável, sendo um recurso valioso, raro, e imperfeitamente imitável. Com as alterações verificadas no ambiente das IES e a consequente necessidade
de se estabelecerem novos acordos entre estas instituições, a necessidade de avaliar a cultura organizacional torna-se ainda mais importante (Mozaffari, 2008). Portanto, é preciso desenvolver
e reforçar uma cultura organizacional na qual os líderes estratégicos entendam que devem agir no
melhor interesse da organização, defender os valores morais da sociedade e agir de forma altruísta
e ética. Embora esta seja uma tarefa difícil de concretizar, se se conseguir implementa-la nos novos
sistemas de ensino, enfatizando-a através dos meios de comunicação, e reforçando-a através dos
sistemas de incentivos aos altos executivos, ainda há esperança para uma liderança estratégica eficaz (Hitt et al...., 2010). Não obstante, há uma certa incongruência entre o tipo dominante de cultura organizacional e os estilos de liderança. Este fator pode dever-se a um desempenho inibidor
e inconsciente, perpetuando um ciclo de cautela e/ou de confiança excessiva na estabilidade e no
controle (Al-Khasawneh & Futa, 2013). É preciso desenvolver e reforçar uma cultura organizacional na qual os líderes estratégicos entendam que devem agir no melhor interesse da organização,
defender os valores morais da sociedade e agir de forma altruísta e ética.
Uma perspetiva dos stakeholders baseada em valores só é conseguida através da conceção e desenvolvimento de estratégias por parte da instituição através da análise das condições de concorrência, a fim de melhorar a compreensão da validade do conjunto atual de instituições com visões
estratégicas e do conjunto de aptidões e de capacidades que serão necessários (Ben Jongbloed et
al...., 2008).
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5. LIMITAÇÕES E LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA
O presente estudo tem como principal limitação o facto de se tratar apenas de um estudo
teórico e não ter sido possível verificar empiricamente quem influencia e quem é influenciado, relativamente aos valores da cultura organizacional e da liderança nas IES. Assim, sugere-se o uso do
modelo conceptual proposto em futuras investigações, para tentar aferir o tipo de relação existente entre os valores de liderança e os valores de cultura organizacional nestas instituições de ensino.
Uma vez que a análise da literatura nos campos da cultura e da liderança organizacional têm
sido associadas de forma independente com relação ao desempenho organizacional, sugere-se
também a realização de estudos neste âmbito.
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FATORES MOTIVADORES, PRINCIPAIS BARREIRAS
E LIMITAÇÕES NA ADOÇÃO DO E-COMMERCE
MOTIVATING FACTORS, MAIN BARRIERS AND
LIMITATIONS IN THE ADOPTION OF E-COMMERCE
Hélio Lameiras1

Resumo
O mundo tecnológico é uma realidade incontornável na atividade das empresas e das
pessoas, marcando cada vez mais o futuro e os agentes que se confrontam com problemas de
escala, onde a digitalização e o comércio eletrónico são importantes fatores de penetração
em outros mercados. Independentemente da dimensão de qualquer empresa, a atual realidade obriga não só a uma presença online destacada e dinâmica, que permita estabelecer e
manter relacionamentos efetivos com o mercado, mas sobretudo adaptar os processos e as
equipas para a revolução tecnológica.
Num contexto de economia aberta, e como consequência do forte crescimento da Internet ao longo dos últimos anos, este artigo procura compreender o fenómeno do comércio
eletrónico, as suas definições, os seus princípios estratégicos, elementos motivadores, principais barreiras e limitações. A partir de uma revisão narrativa da literatura a contribuição do
presente estudo consiste, em identificar melhor este fenómeno, e pode servir de ponto de
partida para outros estudos capazes de responderem positivamente às crescentes exigências
deste tipo de mercado face às constantes e rápidas evoluções do seu ramo tecnológico.
PALAVRAS CHAVE: Comércio eletrónico, evolução, condicionantes, estratégia, inovação, competitividade, COVID-19.

Abstract
The technological world is an unavoidable reality in the activity of companies and people, increasingly marking the future and the agents that face problems of scale, where digitization and electronic commerce are important factors of penetration in other markets.
Regardless of the size of any company, the current reality requires not only a prominent and
dynamic online presence, which allows establishing and maintaining effective relationships
with the market, but above all adapting processes and teams for the technological revolution.
In an open economy context, and as consequence of the strong growth of the Internet
over the last few years, this article seeks to understand the phenomenon of electronic commerce, its definitions, its strategic principles, motivating elements, main barriers and limitations. Based on a narrative review of the literature, the contribution of this study consists
in better identifying this phenomenon, and can serve as a starting point for other studies
1
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capable of responding positively to the growing demands of this type of market in view of
the constant and rapid developments in its technological field.
KEYWORDS: Electronic commerce, evolution, constraints, strategy, innovation, competitiveness, COVID-19.

1. INTRODUÇÃO
O mundo está em constante mudança e este processo faz parte das nossas vidas há décadas. A
crescente globalização marca presença na comunicação social, na distribuição de bens e serviços,
na segurança, na comunicação e mobilidade entre pessoas e organizações, na saúde, entre muitas
outras realidades, das quais se destaca como um dos pilares do nosso tempo as tecnologias da
informação, representada pelos três “C”: computadores, comunicações e conhecimento (Silva,
Silva, Romão, & Conde, 2003).
O forte crescimento da Internet nos últimos anos veio permitir às empresas repensar as suas
estratégias e a forma de atuar no mercado, transformando-se este grande canal de comunicação
numa rede comercial com inúmeras vantagens permitindo às mesmas realizar negócios com investimentos bastante reduzidos, alterando ainda a forma de relacionamento entre clientes e fornecedores: o comércio eletrónico (CE), igualmente conhecido por e-commerce. As facilidades
originadas por eventuais compras online e o impacto que representava no volume de vendas das
empresas, vieram também conferir um maior poder aos consumidores no processo de compra,
obtendo ganhos a nível de tempo, de troca de informação e de facilidade.
O processo combinatório de recursos naturais, capital financeiro, recursos humanos, análise
do mercado e a satisfação dos consumidores é agora mais transparente e rico em conhecimento
para determinar o sucesso relativamente aos produtos e serviços disponibilizados. O nível de sofisticação exigido à gestão empresarial e ao Marketing empresarial é maior, bem como as políticas
facilitadoras cujo papel é preparar os consumidores para acederem facilmente à diversidade de
ofertas e tomar as melhores decisões (Dionísio, Rodrigues, Faria, Canhoto, & Nunes, 2009).
Usufruindo dos últimos grandes avanços tecnológicos, o relacionamento entre clientes e fornecedores originou uma nova forma de comprar, vender ou trocar produtos, serviços ou informação via redes de computador, a qual exige às empresas o domínio nas áreas tecnológicas e a aposta
forte no webmarketing, que permite o desenvolvimento de produtos ou serviços na vertente web,
possibilitando atingir o maior número possível de consumidores (Turban, King, McKay, Marshall, Lee, & Viehland, 2008). As vantagens do CE são consideráveis, mas a sua implementação
no seio interno da organização poderá ter um impacto significativo, encontrando barreiras que
serão verdadeiros desafios.
2. O COMÉRCIO ELETRÓNICO
Desde tempos remotos que o comércio assumiu um papel importante na troca ou venda de
bens e serviços, permitindo que estes cheguem a lugares onde não é possível a sua produção ou
simplesmente não existe conhecimento para o seu desenvolvimento. Este sempre se caraterizou
por ser uma atividade social e económica associada ao homem praticamente desde a sua existência.
Através do comércio estes problemas foram sendo minimizados ao longo dos tempos, de forma
rápida e cómoda para todos os intervenientes. Com a ascensão da Internet e todas as tecnologias
associadas a si, o comércio tradicional passou a contar com plataformas e aplicações que potencializam este negócio e o tornam mais apelativo, aproximando clientes e fornecedores, bem como
agilizando o processo de compra e venda. Esta inovação dá origem ao CE, que tem como elemen-
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tares e suas primeiras formas a utilização o telex, seguidamente o telefone, máquina de fax, ATM2
e pontos de venda (POS) ligados aos bancos, e mais recentemente trocas de mensagens de correio
eletrónico entre computadores (Silva et al...., 2003). O CE é visto como um processo de compra,
venda e troca de produtos, serviços e informação através de redes de computadores, onde Kalakota
e Winston (1999) o definem a partir de quatro perspetivas:
1) Perspetiva de comunicações: entrega de informação, produtos/serviços ou pagamentos através de linhas telefónicas, redes de computadores ou outros meios.
2) Perspetiva de processo comercial: aplicação da tecnologia nas transações negociais e
fluxos de trabalho.
3) Perspetiva de serviços: ferramenta que foca o objetivo da empresa e dos consumidores,
gerindo o corte de despesas enquanto promove a qualidade dos produtos e aumenta a
velocidade do serviço de entregas.
4) Perspetiva online: providencia a capacidade de compra e venda de produtos e informações na Internet e outros serviços online.
O CE igualmente conhecido como e-business, frequentemente utilizado para referenciar
novas formas de competir na Internet, deverá ser considerado pelas empresas como uma das
componentes estratégicas mais importantes para o seu sucesso futuro, ou por outro lado, uma
condicionante à sua sobrevivência. Não deve ser visto apenas como venda de produtos e serviços
na Internet, mas também como um potencializador de serviços entre colaboradores e parceiros,
conduzindo transações eletrónicas facilmente (Turban et al...., 2008). O e-business pode ainda ser
definido segundo Gouveia (2006) como o desenvolvimento e coordenação de processos de negócio essenciais através do uso intensivo de tecnologia de informação e comunicação e de informação digital. Este procura acrescentar valor aos negócios existentes, ou através do alcance mundial
da Internet, desenvolver novos negócios virtuais (Rodrigues, 2002).
Complementarmente, negócio eletrónico para além de ter a capacidade de integrar as atividades associadas com o CE, deve ser interpretado como sendo uma combinação complexa entre
processos de negócio; aplicações e tecnologias empresariais e estruturas organizacionais com os
seus respetivos recursos humanos, de forma a permitir a construção de negócios de alto desempenho (Robinson & Kalakota, 2001).
2.1. Tipologias
O uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação nas atividades de negócio deu
origem ao CE, diferenciado do comércio tradicional, por incorporar fatores inovadores, maior
dinamismo, facilidades de acesso ao meio com um número superior de utilizadores e potencial
anonimato. Segundo Silva et al.... (2003), tendo em conta a tecnologia utilizada ou suporte; os
montantes envolvidos; o tipo de produto ou de serviço; o sector de atividade económico ou os
tipos de intervenientes, o CE pode ser classificado de acordo com as seguintes tipologias da Tabela
1:

2

Automated Teller Machine. Máquina automática que permite realizar operações bancárias.
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Tabela 1 - Principais tipologias de e-business.
Tipologia Descrição

Designação

B2B
business-to-business
		
		
		

Comércio entre empresas. As empresas efetuam transações
comerciais exclusivamente com outras empresas, entre as quais
existe uma relação estreita de fornecimentos e distribuição,
excluindo o Estado.

B2C
business-to-consumer
		
		

Comércio entre empresas e consumidores. Estabelecimento de
relações comerciais entre empresas e consumidores finais,
também designado por comércio a retalho.

C2C
consumer-to-consumer
		
		

Comércio entre consumidores. Os particulares estabelecem
transações comerciais com outros particulares, normalmente
concretizados por leilões eletrónicos.

G2C
government-to-citizen
		
		

O Estado fornece bens, serviços ou informação aos seus cidadãos.
Relações entre a Administração Pública e os cidadãos e/ou
empresas.

B2E
business-to-employee
		
		

As empresas fornecem bens, serviços ou informação aos seus
empregados. Identificação das relações da empresa com os seus
trabalhadores.

E2E
employment-to-employment Promoção de boas práticas de divulgação, registo e partilha do
		
conhecimento entre empregados através de plataformas
		
eletrónicas.
S2S
T2S
S2P

school-to-student
teacher-to-student
school-to-parents

Conjunto de modelos de negócios eletrónicos, servindo de suporte
às relações entre alunos, docentes, escolas e encarregados de educação através de plataformas de suporte ao ensino e aprendizagem.

Fonte: elaboração própria.

Desta forma são criados inúmeros desafios que se relacionam com critérios de tempo de resposta, qualidade e produtividade, exigindo a cada indivíduo uma correta gestão dos mesmos, ultrapassando mesmo os períodos associados à sua atividade profissional (Gouveia, 2006).
O CE está a tornar-se crítico em três dimensões interrelacionadas: interações B2C, interações
dentro de empresa, e interações B2B. A facilidade de comunicação entre empresa e cliente e a acessibilidade, faz com que na relação B2C, o consumidor tenha uma palavra a dizer na hora de decidir que produtos são produzidos, em que quantidades e de que forma os serviços são entregues.
2.2. Inovação
Num mercado globalizado, as empresas conseguiram encontrar na internacionalização uma
oportunidade de alavancar os seus retornos atuando em mercados externos, submetendo-se a
normas internacionais que envolvem a elaboração de produtos, absorção de estratégias de gestão,
acessibilidade a novas tecnologias entre outros. Esta extensão do mercado de negócio permitiu o
melhoramento e direcionamento de recursos em pesquisa e desenvolvimento, bem como a obtenção de determinadas vantagens, tais como experiências e novos conhecimentos especialmente em
mercados desenvolvidos (Stal, 2010).
O crescimento da Internet, originou novas oportunidades para as PME’s introduzirem as suas
atividades de negócio no CE, tendo como base para o desenvolvimento das principais oportunidades de negócios globais a disponibilidade universal a baixo custo da Internet (Costa, Melo, Cardoso,
& Ferreira, 2012). A Internet conjuntamente com as suas tecnologias, têm mais a oferecer às PME’s
do que os ambientes tradicionais, estabelecidos de comunicação e processamento de informação.
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O impacto das tecnologias de informação e comunicação no negócio eletrónico foi tão significativo, que nos próximos tempos se espera que continuem a desenvolver um papel importante na
inovação e no desenvolvimento do próprio negócio. Podemos destacar sobretudo: a capacidade de
miniaturização de circuitos eletrónicos e dispositivos portáteis que permitiu o desenvolvimento
de telemóveis, computadores portáteis e dispositivos móveis; o custo cada vez menor associado a
tecnologias de dispositivos móveis; a aquisição de dados por meios eletrónicos tais como códigos
de barras e utilização da RFID3 e de dados biométricos; o aumento da capacidade de armazenamento que possibilita a utilização de computadores para trabalhar com todo o tipo de informação
multimédia (Gouveia, 2006).
Reconhecendo as vantagens das tecnologias de informação e comunicação, surgem diferentes
tentativas de previsão para a obtenção de vantagens no negócio eletrónico relativamente à concorrência, mas a conceção e exploração deste tipo de negócio não é tão simples quanto aparenta, uma
vez que exige um esforço adicional a todos os responsáveis empreendedores no que diz respeito ao
conhecimento do mercado e de cada negócio específico, bem como o profundo conhecimento das
necessidades a serem satisfeitas (Santos, Vasconcelos, & Luca, 2010). A constante evolução das
tecnologias associadas é também um dos fatores que exige um grau de conhecimento tecnológico
considerável, pois a sua rápida e constante evolução origina algumas incertezas no futuro. Quanto
melhor for definida a estratégia para a implementação do CE, menor a probabilidade de num
futuro próximo surgirem situações não previstas e prejudiciais ao negócio da empresa.
Ravi Kalakota e Marcia Robinson (2001), numa das obras mais populares sobre o CE, apresentam num dos capítulos, seis categorias que listam vinte tendências, os fatores fundamentais de
desenvolvimento do negócio eletrónico descritos na Tabela 2.
Tabela 2 – Tendências para o negócio eletrónico.
Categoria

Tendência

Clientes

1. Serviço mais rápido
2. Self-service
3. Maior escolha de produtos
4. Soluções integradas

Serviços
Eletrónicos

5. Serviços e vendas integrados
6. Suporte transparente
7. Cumprimento flexível e conveniência do sereviço de entrega
8. Maior visibilidade do processo.

Organizacional

9. Outsourcing
10. Fabricação de contrato
11. Distribuição virtual

Empregados

12. Contratando os melhores e mais brilhantes
13. Manter funcionários taalentosos

Tecnologia
Empresarial

14. Aplicações empresariais integradas
15. Integração multicanal
16. Middleware

Tecnologia
Geral

17. Splicsções web sem fios
18. Computação portátil e aparelhos de informação
19. Convergência de infraestruturas
20. Provedores de serviços de aplicação

Fonte: adaptado de Robinson & Kalakota (2001).
3

Radio Frequency Identification. Serviço de identificação de produtos e serviços através da leitura de um código de
barras.
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Destacam-se três categorias, as quais através do seu potencial de desenvolvimento, permitem
obter novas perspetivas de inovação e melhoria de qualidade nos três pilares do negócio eletrónico (acesso, serviços e transações), sendo elas o potencial tecnológico, o potencial humano e o
potencial organizacional. Segundo Gouveia (2006), cada uma delas assume um papel importante
no contexto atual sendo que:
• O potencial tecnológico é o mais óbvio, uma vez que a capacidade de processamento e de armazenamento dos computadores tende a aumentar a cada dia, com aplicações cada vez mais sofisticadas que retiram o máximo partido da Internet. O ritmo
de evolução é acelerado o que complica a definição de estratégias a longo prazo, mas
permite satisfazer os utilizadores cada vez mais rápido e de uma forma mais cómoda.
Destacam-se desenvolvimentos relevantes em diversas áreas nomeadamente: mobilidade; imediaticidade; organização em rede; mapeamento e transcodificação de dados;
informação e ubiquidade.
• O potencial humano determina a capacidade dos utilizadores/clientes em acompanhar e utilizar a oferta que lhes é feita. A correta adequação do negócio eletrónico ao
perfil de competências dos potenciais utilizadores/clientes torna-se um dos aspetos
essenciais para o seu sucesso. Procura-se desta forma a satisfação de eventuais necessidades ou a oferta de funcionalidades, que exigem a capacidade de processar a informação segundo determinadas competências, manipulando-a através de dispositivos
tecnológicos que os utilizadores/clientes possuem.
• O potencial organizacional conhece o impacto das tecnologias de informação no seio
das organizações, tanto pela simples introdução de computadores e redes, como pelo
suporte da função sistema de informação e integração de diferentes sistemas que permitem o apoio na tomada de decisões e do negócio, relacionando recursos humanos,
práticas específicas do negócio e da tecnologia de suporte. A introdução de práticas
de negócio eletrónico está relacionada com a virtualização da cadeia de valor, lidando
tecnologicamente com fornecedores e clientes, bem como a atividade de produção e
serviço associada à organização, permitindo repensar diversas atividades. Para manter
o negócio coerente e integrado é necessário implementar diversos níveis de controlo
adequados que permitem repensar os modelos de governação através dos seus gestores
e responsáveis pelo negócio. Existem quatro fatores que podem ser associados ao valor:
velocidade de serviço ou tempo de resposta; conveniência; personalização e preço.
Além de todo o estudo e esforço aplicado na correta conceção do negócio eletrónico, para
alcançar o sucesso é necessário igualmente coragem e ousadia para inovar, uma vez que dada a
imaterialidade deste tipo de negócio também importa estar no sítio e no tempo certo.
2.3. Fatores condicionantes
As empresas devem definir uma estratégia devidamente alicerçada na sua realidade e
capacidade, tendo em conta o seu mercado, apostando numa liderança e modelo de governação
sólidos, desenvolvendo novos produtos e formas de venda. O CE irá certamente crescer e é necessário que as empresas entendam a sua importância para captar mais negócio. No entanto esta
aposta deverá ser feita de uma forma consciente e muito bem delineada, uma vez que as adoções
de novas estratégias podem aportar algum risco, tornando-se fundamental entender o impacto
negativo que ela poderá infligir no normal funcionamento da empresa. Cardoso e Pedroso (2020)
destacam que em Portugal os principais constrangimentos existentes ao desenvolvimento do CE
são:
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- “Elevada oferta de espaços comerciais com horários alargados;
- Dificuldade na entrega a tempo e horas das encomendas, principalmente no interior do
país;
- Falta de escala e necessidade de alocar recursos a outras atividades, limitando a capacidade de investimento em inovação;
- Elevada iliteracia digital e financeira do consumidor nacional, representando um obstáculo ao desenvolvimento do e-commerce e ao aumento da utilização da internet;
- Adoção tardia em Portugal dos meios de pagamento digital com elevada utilização a nível
internacional, prejudicando a competitividade dos operadores nacionais;
- Desconfiança por parte dos consumidores na realização de pagamentos online;
- Consumidores nacionais não estão dispostos a pagar portes de envio;
- Consumidores nacionais compram fora de Portugal, uma vez que não há diversidade de
oferta suficiente no país, além de ser geralmente mais barato comprar no estrangeiro;
- Dificuldade de captação e retenção de talento por parte das empresas nas áreas de engenharia, tecnologia e informática;
- Ausência de websites otimizados para smartphones ou preparados para aceitar pagamentos através de um dispositivo móvel;
- Financiamento elevado na aposta em mercados externos, via comércio eletrónico;
- Reduzida dimensão do mercado nacional, obrigando a uma aposta além-fronteiras;
- Forte concorrência internacional;
- Diferentes contextos e especificidades de cada mercado ao nível do comércio eletrónico.”
Os fatores condicionantes não existem apenas nas empresas, mas igualmente por parte dos
clientes, nomeadamente no receio da quebra de segurança dos meios de pagamento e divulgação
de dados online, bem como no acesso e experiências deficitárias na utilização da Internet nos grupos alvo (Dionísio et al...., 2009).
Turban et al.... (2008) destaca como principais barreiras as diferenças culturais, diferenças
organizacionais, interfaces B2B incompatíveis, barreiras de comércio internacional e falta de padrões. Descrito na Tabela 3, este divide e sumariza as barreiras em tecnológicas e não tecnológicas:
Tabela 3: Barreiras tecnológicas e não tecnológicas.
Limitações tecnológicas

Limitações não tecnológicas

- Falta de um conjunto de padrões de
qualidade, segurança e confiança universal.

- A preocupação com a segurança e privacidade
é um obstáculo para o consumo.

- Largura de banda insuficiente especialmente
- A falta de confiança no comércio eletrónico e em
para o comércio via telemóvel (m-commerce).
fontes desconhecidas de vendas inibe as compras.
- As ferramentas de desenvolvimento de software - As pessoas ainda não confiam suficientemente nas
ainda estão em desenvolvimento.
transações sem papel e sem rosto.
- Dificuldade na integração do software de
- Demasiadas questões legais e de política pública,
Internet e de comércio eletrónico com deterincluindo tributação, ainda não foram resolvidas
minadas aplicações e bases de dados existentes.
ou não são claras.
- São necessários servidores Web especiais além dos - Leis nacionais e internacionais podem atrapalhar.
servidores de redes, que representa maior custo.
- O acesso à Internet ainda é caro e/ou
nada simples.

- É difícil medir os benefícios do comércio eletrónico,
como eficácia da publicidade online, por exemplo.
Não existe metodologia estabelecida.

- O atendimento de B2C em grande escala
requer depósitos automáticos especiais.

- Alguns consumidores gostam de tocar nos produtos

e senti-los. Resistem a trocar as lojas reais pelas virtuais.
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- Existe ainda um número insuficiente de vendedores e

compradores para se estabelecerem operações lucrativas no comércio eletrónico.

- A fraude online está a aumentar.
- É difícil obter capital de risco devido ao fracasso de
muitas dot-coms.

Fonte: adaptado de Turban et al.... (2008).

Na generalidade das empresas, podemos destacar as principais barreias: noção do elevado investimento e difícil rentabilização; barreiras culturais e internas na utilização de tecnologia; fraco
conhecimento técnico por parte da empresa para implementar um sistema adequado; falta de
tempo ou de recursos humanos para afetar à nova estratégia; inexistência de estratégia para tornar
o CE parte integrante do negócio, reorientando a relação com os clientes e parceiros.
Identificar potenciais efeitos negativos na reestruturação da empresa, é uma maneira de salvaguardar o aparecimento de problemas críticos a partir de uma estratégia mal concebida, a qual
num curto prazo poderá ditar o fim de um negócio saudável.
2.3.1. Pandemia de COVID-19
As principais implicações económicas originadas pela pandemia de COVID-19, além da queda global da procura, materializaram-se na aceleração das tendências digitais, como o teletrabalho,
telemedicina, formação online e o CE. Em períodos de confinamento estas tendências tornaram-se a melhor forma de satisfazer as necessidades das famílias e empresas, mas também vieram expor
algumas debilidades pela sobrecarga web tecnológica e operacional, uma vez que a procura disparou consideravelmente para valores nunca antes vistos.
Em Portugal, o Portal da Queixa registou nos cinco primeiros meses de 2020 um aumento exponencial de reclamações no setor do CE, contabilizando mais de 18 mil queixas, traduzindo-se
numa subida de 132% comparativamente ao período homólogo. Atrasos nas entregas, encomendas extraviadas, rutura de stocks, entregas sem controlo, devoluções, produtos que não correspondiam à encomenda feita, faturação indevida, entre outros problemas, foram alguns dos motivos
na origem das reclamações dirigidas às empresas de entregas de encomendas e correio expresso
(Cardoso & Pedroso, 2020). É essencial uma estratégia forte, consistente e flexível de CE para
ter capacidade de resposta a situações extraordinárias, pois só assim é possível evitar grande parte
dos problemas anteriormente descritos, uma vez que situações de excesso de procura ou pedidos
personalizados por parte dos clientes devem ter sempre uma resposta adequada.
2.4. Fatores motivadores
A Internet ao permitir os consumidores conectarem-se a diferente lugares e zonas geográficas,
dispõem de muitos espaços com um poder informativo considerável, repletos de imensas páginas
web que conseguem concentrar grandes quantidades de informação diversificada e consultável de
uma forma bastante rápida e cómoda. Tendo em conta as características deste canal, surgem diversos motivos que estão na base dos consumidores aderirem cada vez mais ao CE. Martinez e Hoyos
(2007) identificam esses motivos que estão na base dessa adesão crescente a este canal:
• Oferta: forte poder informativo e faculta grandes quantidades de informação, disponibilizando maior quantidade e variedade de produtos e serviços relativamente ao comércio tradicional.
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• Rapidez: maior rapidez e facilidade na procura e comparação da oferta, relativamente
a outros meios.
• Comodidade: bastando a conectividade à rede web através de qualquer equipamento
tecnológico a partir de casa ou de outro local, é possível ter o canal de distribuição
disponível, tornando-se mais cómodo relativamente aos canais tradicionais.
• Económico: análise e comparação de preços facilitados, sendo mais eficiente o processo de decisão e compra, ajustando melhor a relação qualidade/preço.
• Privacidade: anonimato e intimidade na relação comercial, não sendo necessário sair
de casa, evitando a exposição pública ao fazer compras.
O acesso a novos mercados e a novos clientes com custos relativamente reduzidos, a proximidade e a facilidade de comunicação com o cliente, bem como a abertura do negócio durante toda
a semana e 24hrs por dia, permitem valorizar as marcas das empresas dentro e fora do país de origem. Estes fatores permitem distinguirem-se da concorrência e abrir uma porta para o comércio
mundial no caso das pequenas e médias empresas, pois para a maioria o e-commerce é a única forma de chegarem a novos mercados, uma vez que a entrada e instalação no estrangeiro fisicamente
acarreta elevados custos, impossíveis de suportar (Cardoso & Pedroso, 2020).
Existem muitos motivos para uma forte aposta no CE, mas na altura de tomar decisões que
definem o sucesso da empresa no canal online, devem as mesmas segundo Aparício (2020) abordar as seguintes questões:
•
•
•
•
•
•

Qual a minha vantagem competitiva? No que é que “eu posso melhor”?
O cliente que tenho online é o mesmo das minhas lojas físicas?
Os novos players no mercado online são importantes?
Qual a política de preços que devo adotar? Posso vender mais barato?
Qual a situação da política promocional em todos os canais?
Como se encontra organizada e qual a situação da estrutura online no organograma da
empresa?
• Para o meu novo canal que investimento é necessário? Disponho de recursos e visão
estratégica?
Face à globalização e o maior grau de concorrência, o CE para muitas das empresas torna-se
uma oportunidade única para evoluir. Atendendo à situação atual do CE anteriormente descrita
bem como os fatores motivadores, qualquer empresa poderá apostar numa estratégia de CE bem
delineada, assente na inovação, internacionalização, investimento e atualização tecnológica de
acordo com as suas possibilidades.
2.4.1. Negócio mundial
A ideia de que o CE se adequava ou estava acessível apenas às grandes empresas acabou por
desaparecer com o tempo, pois proliferaram cada vez mais casos de sucesso de pequenas empresas
a prosperar neste negócio. A crescente utilização de meios eletrónicos que permitem a interação
entre pessoas ou organizações varia de acordo com o tipo de situação, gerando novas experiências
através de serviços tecnológicos, em muitos casos bastante avançados (Barbosa & Zilber, 2013).
Esta sofisticação permite aos seus utilizadores retirar partido de um vasto conjunto de novas possibilidades, originando transformações que potencializam diferentes tipos de negócio eletrónico.
O CE está presente na maioria dos setores de atividade, sendo responsável por um crescente
volume de negócios. Tendo como fonte um estudo do INE em termos percentuais, podemos verificar através da Figura 1 que em Portugal anualmente o número de utilizadores que recorrem ao
CE para adquirir produtos ou serviços tem vindo a aumentar em todos grupos etários.
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Figura 1 – Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram CE para fins privados por
grupo etário em Portugal. Fonte: INE (2019).

Em Portugal, segundo um estudo referido por Pinheiro (2019), no ano de 2018 foram atingidos 87,5 mil milhões de euros através do CE, ultrapassando 44% do PIB e agregando os indicadores do B2B, B2G e B2C. O negócio B2C cresceu para os 5,5 mil milhões de euros, representando cerca de 3% do PIB, onde quase 50 % dos utilizadores de Internet fizeram compras online.
Embora com valores um pouco abaixo da média europeia, a maioria dos portugueses tem vindo
a utilizar a Internet para consultar produtos, serviços e preços. A Figura 1 destaca essa mesma
utilização, constatando-se que o grupo etário dos 25 aos 34 anos é o mais ativo, seguido do grupo
etário dos 16 aos 24 anos.
Percebe-se desta forma a importância que o CE assume no mercado português, no entanto
ainda tem muito a evoluir. Analisando a Figura 2, descritiva do mercado europeu, Portugal apresenta 49% de consumidores que realizaram compras online na Internet no ano de 2018, valor
modesto comparativamente aos 88% da Suíça que ocupa o primeiro lugar (Lone, Fàvero, Quaglieri, & Packiaraja 2019). O futuro, cada vez mais digital, exige às empresas nacionais que se
concentrem no e-commerce e se internacionalizem, diversificando as exportações nacionais com
foco nos mercados digitais.

Figura 2 - % de consumidores europeus que fizeram compras online em 2018. Fonte: Lone et al.... (2019).
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Verifica-se desta forma a perspetiva do mercado português no que diz respeito ao CE e o seu
posicionamento relativamente ao europeu. Constata-se igualmente que existem muitas oportunidades de negócio no contexto nacional, pois Portugal é o segundo país da Europa com maior
índice de compras realizadas em sites estrangeiros, e internacionalmente nos novos mercados existentes (Cardoso & Pedroso, 2020).
Se Portugal ocupa um lugar modesto no contexto europeu a nível de CE, quando a realidade
transita para o panorama mundial, o posicionamento torna-se mais fraco uma vez que existem
economias muito mais fortes que a própria europeia. Orendorff (2019) destaca os dez maiores
mercados do CE a nível mundial no ano de 2019 através da Figura 3, na qual é possível verificar que a Asia ocupa o primeiro lugar com 831,7 biliões de dólares transacionados, seguido da
América do Norte com 552.6 biliões. Apenas em terceiro lugar surge a Europa com 346,5 biliões.
Austrália, Africa e Médio Oriente e a América do Sul, surgem em quarto, quinto e sexto lugar
respetivamente.

Figura 3 - Os 10 maiores mercados de CE. Fonte: Orendorff (2019).

Além de serem conhecidos os valores financeiros que o CE atingiu a nível mundial no ano
de 2019, será igualmente interessante conhecer o seu futuro, ou seja, os valores que poderão ser
atingidos nos próximos anos face ao seu constante crescimento e evolução. Real (2019) através
da Figura 4, destaca um conjunto de países que apresentam a maior previsão de crescimento a
cinco anos até 2023, onde China, EUA e França (70,7%, 45,7% e 45,6% respetivamente) lideram
a classificação.
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Figura 4 – Estimativa de crescimento do CE 2018-2023. Fonte: Real (2019).

Portugal e os restantes países europeus têm vindo a explorar este novo mercado e a evoluir
gradualmente, mas ainda existe muito investimento a realizar pelas empresas neste setor de forma
a explorar novos mercados e obter novas fontes de rendimento, por isso será considerado uma boa
oportunidade para evoluir e negociar com melhores resultados.
3. CONCLUSÕES E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
Cada vez mais se percebe que o CE como complemento ao comércio tradicional assume um
papel preponderante na evolução das empresas, designadamente as PME. Surge assim uma janela para o mundo onde existem novos mercados para estas empresas venderem os seus produtos
a nível internacional. Dados recentes, apontam para um forte crescimento nos próximos anos,
registando-se em 2019 a nível mundial, 14 biliões de euros em transações de euros de CE, demonstrando bem as potencialidades da exportação online (Henriques, 2020).
Evidenciado pela rápida proliferação das Intranets, o CE tornou-se um forte catalisador para
mudanças radicais no funcionamento interno organizacional, fazendo com que os modelos organizacionais atuais sejam diferentes do passado por causa da mudança de uma organização hierárquica de comando e controle para uma organização baseada em informações. As formas emergentes de estrutura técnico-organizacional envolvem mudanças nas responsabilidades de gestão,
nos fluxos de comunicação e informação e nas estruturas dos grupos de trabalho (Robinson &
Kalakota, 2001).
O CE também está modificando as relações entre empresas, fazendo com que através da forma

95

de organização em rede permita que pequenas empresas confiem em outras para o abastecimento e distribuição de produtos, originando um relacionamento mais estreito entre clientes, trabalhadores, fornecedores, distribuidores, competidores e gestão das transações online na cadeia de
abastecimento.
Face às alterações do mercado, as organizações não podem permanecer isoladas, pois se querem ser bem-sucedidas, a sua gestão deve enfrentar as mudanças que ocorrem nos vários espaços
do mercado. Igualmente, os gestores não conseguem trabalhar com eficácia sem uma grande reconstituição de mentalidades, atitudes, habilidades e conhecimentos.
Um equilíbrio sustentável, sinergias com os parceiros e clientes, alicerçados numa forte estratégia permitirá às empresas terem a capacidade e flexibilidade de se adaptarem a situações extraordinárias como o caso da pandemia de COVID-19, permitindo que as mesmas consigam conviver
e prosperar durante a sua existência em vez de tentar superá-la no curto prazo.
Existem bastantes motivos para apostar no CE, mas o principal desafio para as empresas tradicionais não é especificamente a tecnologia, pois esta oferece na maioria das vezes opções muito baratas e acessíveis, mesmo para as PME, mas sim projetar corretamente a estratégia e gerir as expetativas, que serão positivas para as empresas que atendem aos critérios anteriormente mencionados.
Conhecendo as principais barreiras e limitações, bem como os fatores motivadores, a transição ou
expansão por parte das empresas para o CE terá maior probabilidade de ser bem-sucedida.
Como futuras linhas de investigação outras análises também podem ser efetuadas, por exemplo que tipo de competências a recrutar, deteção de oportunidades menos evidentes, motivações,
autoconfiança e disposições para assumir riscos com objetivos definidos para empreender e inovar
(Bressan, 2013).
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ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS TURISTAS NOS
ALOJAMENTOS DO DESTINO TURÍSTICO PENICHE
STUDY OF THE SATISFACTION OF THE TOURISTS IN THE
ACCOMMODATIONS OF THE TOURIST DESTINATION
PENICHE
Inês Santos1; Júlia Fonseca2; Dulcineia Ramos3
Resumo
O artigo refere-se à análise da satisfação alcançada pelos turistas na sua estadia nos
alojamentos do destino Peniche. O estudo passa por perceber se a satisfação é um fator
determinante para a formação de lealdade ao alojamento, da sua recomendação boca-a-boca e da confiança adquirida. Nesse sentido e com base na informação recolhida através
de questionários presenciais, onde a amostra final foi de 175 inquiridos (turistas que ficaram
alojados pelo menos uma noite no concelho de Peniche), efetuou-se um estudo empírico,
de forma a obter os resultados pretendidos na investigação. As principais conclusões obtidas permitem confirmar a influência positiva da satisfação sobre a formação de lealdade ao alojamento, sobre a recomendação boca-a-boca e, por fim, na criação de confiança.
PALAVRAS CHAVE: turismo, destino, alojamento, satisfação, lealdade, recomendação,
confiança.

Abstract
This article concerns the analysis of the satisfaction about tourism accommodation in
Peniche destination. The main concern is about the trust between costumer and business,
the word of mouth between clients and, the most important factor, the loyalty with a specific lodging, affects the business itself. Therefore this study contributes in the development
and practice of the most important factor in tourism, the client satisfaction. In this sense
and based on information collected through face-to-face questionnaires, where the final
sample was 175 respondents (tourists staying at least one night in the municipality of Peniche), an empirical study was carried out in order to obtain the desired results research.
The main conclusions obtained allow us to confirm the positive influence of satisfaction on
the formation of loyalty to accommodation, on the word of mouth recommendation and,
finally, on the creation of trust.
KEYWORDS: tourism, destination, accommodation, satisfaction, loyalty, word of mouth, trust.
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1. INTRODUÇÃO
O turismo, ao longo dos últimos anos, tem-se tornado um dos mais importantes motores de
crescimento da economia global, capaz de movimentar milhões de pessoas à volta de todo o mundo. E, este desenvolvimento passou a ser um fator muito importante para a maioria dos estados.
O setor do turismo é hoje uma fonte de desenvolvimento dos destinos e das populações, sendo
que “o turismo interessa hoje em dia à maioria dos países, das cidades e mesmo das comunidades”
(Tocquer & Zins, 2004, p.9).
A utilidade do turismo encontra-se associada à capacidade que os bens e serviços turísticos
possuem para satisfazer as necessidades de viagem quaisquer que sejam as motivações que estejam
na sua origem (Cunha, 2001).
Ao longo dos últimos anos, têm surgido diferentes tipologias de alojamentos, desenvolvendo assim, uma panóplia de oferta ao seu dispor do turista. Segundo Cunha (2001), os meios de
alojamento têm registado uma rápida e grande evolução devido à democratização do turismo, da
alteração das motivações e da segmentação da procura.
Santos (2013) afirma que os turistas devem viajar para um determinado destino turístico porque esperam satisfazer os seus desejos e necessidades nesse mesmo local.
O objetivo geral do presente artigo baseia-se no estudo da satisfação dos turistas na sua estadia
nos alojamentos do destino turístico Peniche, contribuindo assim, para o desenvolvimento da
teoria e da prática relativa a esta temática. Os objetivos específicos passam por estudar o destino
Peniche; contribuir para o enriquecimento do estudo da temática satisfação e os seus efeitos: (1)
perceber se os turistas ficam satisfeitos ou não com a sua estadia nos alojamentos do destino, (2)
se a estadia correspondeu às suas expetativas, (3) se a satisfação em relação ao alojamento leva
o turista à formação de lealdade relativamente ao mesmo, à sua recomendação boca-a-boca e à
criação de confiança; contribuir para a melhoria dos alojamentos do destino; contribuir para uma
interligação entre os alojamentos e o destino.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Destino
O conceito de destino turístico pode ser apresentado através de diferentes definições e perspetivas. Davidson & Maitland (1997) afirmaram que os destinos são um foco de atenção, uma
vez que estimulam e motivam as visitas e são o local onde a maior parte do produto turístico é
produzido.
Segundo os autores Goeldner et al.... (2002), um destino turístico consegue tornar-se atrativo
se for capaz de criar, manter e desenvolver, um conjunto de fatores e recursos capazes de motivar e
incentivar o processo de decisão e escolha de um determinado destino.
É de extrema importância que as entidades competentes pelos destinos consigam oferecer serviços de qualidade pelo preço pago (Ostrowski, O’Brien, & Gordon, 1993).
Os turistas distinguem os destinos turísticos através da identificação da diversidade, qualidade
e conjunto de atividades e atrações que os destinos possam ter como oferta (Laws, 1995).
2.2. Satisfação
Para Pires & Santos (1999), o processo de satisfação dos clientes define-se por perceber se os
produtos/serviços correspondem ou não às necessidades e expectativas dos mesmos, levando à
insatisfação ou à satisfação.
A satisfação do cliente pode ser função da comparação entre as expetativas criadas acerca da
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capacidade do produto ou serviço satisfazer as suas necessidades e o desempenho percebido após a
compra do produto ou serviço. A satisfação influencia o comportamento de compra futuro (Marques, 2014).
Os destinos turísticos, as empresas e as organizações têm como compromisso e responsabilidade conseguir satisfazer os consumidores através das suas ofertas. O que conduz ao êxito das
indústrias turísticas é a satisfação dos clientes (Stevens, Knutson, & Patton, 1995).
2.3. Lealdade
Um dos grandes objetivos estratégicos de uma empresa é a procura da lealdade dos seus consumidores, sendo assim, a satisfação um passo necessário na formação de lealdade (Oliver, 1999).
A retenção de clientes é uma conduta importante para a lealdade. Essa mesma retenção trás
mais rentabilidade do que a conquista de novos clientes, tornando-se este, o grande objetivo da
maior parte das organizações (Hill & Alexander, 2006).
A lealdade é a intenção ou predisposição do cliente para fazer uma recompra ( Johnson &
Gustafsson, 2000).
As organizações devem conhecer as fontes de valor importantes para o cliente, que muitas
vezes são fatores determinantes da lealdade dos mesmos. Segundo o autor, as fontes de valor estão
relacionadas com a qualidade, os serviços, a confiança, etc (Marques, 2014).
2.4. Recomendação boca-a-boca
Ferguson et al.... (2008) sustentam que os clientes que defendem uma empresa são aqueles
que ativamente expõem as qualidades e virtudes de uma organização a outras pessoas (familiares,
amigos, etc.). Clientes satisfeitos que voluntariamente se envolvem na comunicação word of mouth. Também Prebensen et al.... (2010) afirmam que as pessoas satisfeitas tendem a recomendar os
produtos a familiares e amigos. Caso a satisfação não seja atingida, pode acontecer exatamente o
contrário, tal como referem os autores Kozak & Rimmington (2000) os turistas insatisfeitos com
os produtos/serviços farão um comunicação negativa dos mesmos.
Para Martin & Lueg (2013) o WOM é uma das formas de comunicação interpessoal mais
eficaz, sendo superior às abordagens convencionais de marketing, conseguindo ultrapassar a mera
troca de informações comerciais.
Sniezek & Swol (2001) afirmam que os indivíduos procuram aconselhar-se com outras pessoas antes de tomarem a decisão final de compra de um produto ou serviço.
2.5. Confiança
A confiança é um elemento essencial para a construção de um relacionamento forte com os
clientes (Beldad, de Jong, & Steehouder, 2010).
Quanto maior for a confiança do cliente sobre as empresas, maior será a probabilidade de
serem realizados negócios no futuro e conseguir manter um relacionamento duradouro (Rich,
2000, Holanda, 2008).
Segundo os autores Reichheld & Schefter (2000) as empresas devem ganhar a confiança dos
seus clientes. Para eles, a confiança é formada após o serviço ser experimentado pelo cliente. Caso
esse serviço seja classificado como de nível superior, leva a que a experiência seja repetida.
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3. METODOLOGIA
A recolha de informação é um processo lógico da investigação empírica ao qual compete selecionar técnicas de recolha e tratamento da informação adequadas, bem como controlar a sua
utilização para os fins especificados.
O instrumento de recolha de dados escolhido para o estudo foi o inquérito, aplicado através
de questionários presenciais e a amostragem escolhida foi não probabilística, amostragem por
conveniência. Foram analisados 175 questionários válidos aplicados a turistas que ficaram alojados pelo menos uma noite nos diferentes estabelecimentos do destino Peniche. A recolha decorreu entre abril e junho de 2018. A análise das informações recolhidas através dos questionários foi
realizada com o auxílio do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
3.1. Modelo de investigação proposto
Foi realizada uma investigação empírica, de matriz quantitativa e de teor descritivo. Kerlinger
(1973) define a investigação como um método empírico, sistemático e controlado. Este método
serve para verificar hipóteses, no que se refere a relações presumidas entre fenómenos naturais.
Segundo Oliveira & Ferreira (2014) as hipóteses de investigação descrevem a representação
gráfica de um modelo onde se pode observar a relação existente entre as diferentes variáveis, sendo
elas dependentes e independentes. Num trabalho de pesquisa é crucial que sejam determinadas as
hipóteses de investigação, uma vez que, estas permitem testar o quadro concetual. Assim, seguidamente apresenta-se o modelo concetual do presente estudo.
Lealdade
H1
Recomendação
boca-a-boca
H2

Satisfação
Confiança
H3

Figura 1 - Modelo Concetual
Fonte: Elaboração própria

Com base no modelo conceptual proposto, definem-se as hipóteses de investigação apresentadas nos pontos seguintes.
3.1.1 A relação entre a satisfação e a lealdade
Oliver (1999) entende que a lealdade não existe sem o alcance pleno da satisfação, como tal,
o autor afirma que a satisfação é apresentada como um antecedente da lealdade, mas ela só leva a
esse estado após junção de diversos fatores. Para ele, a satisfação é vista como conceito chave para a
conquista da lealdade. Ainda Oliver (1999) afirma que a satisfação é um passo para a formação da
lealdade. E, a lealdade torna-se assim, numa intenção de retorno ou recompra do produto/serviço
( Johnson & Gustafsson, 2000).
Em diversos estudos empíricos e, na sua generalidade, os autores chegaram à conclusão que a
satisfação influência e tem um forte impacto na lealdade (Espartel, 2005)
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A satisfação num contexto turístico tem fundamental importância para a lealdade ao destino,
sendo que, um elevado nível de satisfação resultará ‘’num aumento da repetição de futuras visitas’’
(Valle et al...., 2006, p.25).
Vilares & Coelho (2005) definiram lealdade como uma intenção que o cliente tem para comprar novamente o produto/serviço.
Para os autores Westbrook & Oliver (1991) a satisfação do consumidor é fator imprescindível
para existir repetição da experiência de compra ou consumo.
Assim, podemos dizer que a satisfação e lealdade contribuem positivamente para o retorno do
turista ao alojamento.
Verificamos assim que diferentes autores afirmam que existe efetivamente um contributo positivo para a formação de lealdade quando a satisfação é alcançada.
Neste sentido, iremos procurar analisar a relação existente entre a satisfação e a lealdade no
contexto do nosso estudo e para isso formulámos a seguinte hipótese:
H1: A satisfação global em relação ao alojamento influência positivamente o comportamento de lealdade.
3.1.2 A relação entre a satisfação e WOM
Hoje em dia, e cada vez mais, pessoas influenciam pessoas. E, nada influência mais do que a
recomendação de um amigo ou familiar. Prebensen et al.... (2010) afirma que as pessoas satisfeitas
tendem a ser leais em termos de recomendar os produtos e serviços a familiares e amigos. Caso a
satisfação não seja atingida, pode acontecer exatamente o contrário, tal como referem os autores
Kozak & Rimmington (2000, p.261) “tourist dissatisfaction, willingness to look for other destinations, and negative word-of-mouth communication”.
Tocquer & Zins (2004) afirmam que um nível elevado de satisfação provoca uma comunicação interpessoal favorável (boca-a-boca). Também Yoon & Uysal (2005) dizem que a satisfação
dos turistas torna-se num forte contributo para a intenção de repetir e recomendar a terceiros.
Bosque & Martin (2008, p.556) citam ‘’os indivíduos podem experimentar emoções positivas ou negativas durante a mesma estadia devido à experiência de múltiplas interações com os
recursos do local’’. Posto isto, as experiências positivas relativas ao recurso alojamento, ajudam na
intenção de recomendação do mesmo.
Verificamos assim que diferentes autores afirmam que existe efetivamente um contributo positivo para a recomendação boca-a-boca quando a satisfação é alcançada.
Neste sentido, iremos procurar analisar a relação existente entre a satisfação e a recomendação
boca-a-boca no contexto do nosso estudo e para isso formulámos a seguinte hipótese:
H2: A satisfação global em relação ao alojamento influência positivamente o comportamento de recomendação boca-a-boca.
3.1.3. A relação entre a satisfação e a confiança
A definição do conceito de confiança não é uma tarefa fácil dada a abundância de definições
encontradas na literatura desenvolvida até aos dias de hoje.
A afirmação de Hosmer (1995, p.399) diz-nos que “Confiança é o resultado de comportamentos “corretos”, “justos” e “sérios” (…) decisões e ações moralmente corretas baseadas em princípios éticos de análise, que reconhecem e protegem os direitos e interesses dos outros na sociedade”.
Podemos considerar, segundo esta afirmação que, a confiança advém do conjunto das decisões ou
ações que reconhecem e protegem os interesses e direitos dos consumidores.
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Ainda Hosmer (1995) afirma que a confiança é, no fundo, a expectativa criada por uma pessoa, grupo ou organização de comportamentos eticamente justificáveis.
A confiança é para muitos autores um elemento fundamental para a obtenção de relacionamentos de sucesso entre as entidades e os clientes (Moorman, Zaltman & Deshpande, 1992; Morgan & Hunt, 1994; Chiou & Pan, 2009).
Garbarino & Johnson (1999) entendem que a confiança é fulcral nas trocas relacionais. Ainda
os mesmos autores afirmam que a literatura apresenta um relacionamento forte baseado na satisfação e confiança do cliente.
O estudo de Chiou & Pan (2009) obteve o resultado de que a confiança tem um importante
efeito na satisfação global para os consumidores assíduos.
Também o estudo de Alves et al.... (2016) confirmou que quanto maior a satisfação, maior é
a confiança do consumidor.
Verificamos assim que diferentes autores afirmam que existe efetivamente um contributo positivo para a formação da confiança quando a satisfação é alcançada.
Neste sentido, iremos procurar analisar a relação existente entre a satisfação e a confiança no
contexto do nosso estudo e para isso formulámos a seguinte hipótese:
H3: A satisfação global em relação ao alojamento influência positivamente a confiança.
4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
O destino Peniche possui diversas tipologias de alojamento, sendo contabilizadas no Turismo
de Portugal 142 estabelecimentos em 2018. A recolha dos questionários foi realizada nestes estabelecimentos. Do trabalho de campo realizado obteve-se 175 questionários válidos e ao qual foi
aplicado a análise estatística.
Constata-se que dos 175 turistas inquiridos, 53,7% são do sexo feminino e 46,3% do sexo
masculino. Relativamente à faixa etária, os inquiridos têm na maioria idades compreendidas entre
os 19 anos e os 50 anos.
No que toca à nacionalidade dos turistas, 65,14% são de nacionalidade portuguesa, 40,0%
com estudos ao nível do ensino secundário e 44,0% ao nível superior, onde 71,4% trabalha por
conta de outrem.
Quase metade dos turistas inquiridos (44,0%) procurou informações sobre o destino/alojamento através da internet.
Para 58,9% dos turistas era a primeira vez que estavam a ficar alojados no destino. Ficaram
alojados em Peniche entre 1 a 2 noites (52,0%), em hotel (38,9%) ou hostel (29,1%), pelo motivo
de lazer/férias (88,0%).
O destino superou as expetativas de 159 dos turistas inquiridos e, 173 dos turistas afirmou ter
intenção de voltar.
Através da análise descritiva analisou-se a satisfação do turista relativamente ao destino e ao
alojamento. O que deixou os turistas muito satisfeitos no que toca aos atributos do destino foram
as praias (78,3%), paisagens (82,9%), gastronomia local (70,9%) e segurança sentida (76,6%).
No que toca à satisfação relativa à cultura e património histórico obteve resultados muito fracos. Os inquiridos responderam ‘’não sei/não respondo’’ relativamente aos museus (46,9%) e aos
monumentos históricos (33,7%). Relativamente à satisfação sentida nos alojamentos, os resultados obtidos foram muito satisfatórios. Na maioria dos itens apresentados, as respostas obtidas
foram ‘’muito satisfeito’’, sendo que, a limpeza (77,7%), a localização (75,4%), a confiança sentida
(78,3%), a cortesia dos funcionários (82,9%) e a segurança interna sentida (81,1%) foram os pontos que mais satisfizeram os turistas.
Relativamente às variáveis em estudo, começou-se por medir a média e o desvio-padrão. A
média é um resumo dos dados recolhidos, apresentando o valor resultante da soma dos elemen-
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tos de um determinado conjunto, dividida pelo número de elementos (Field, 2009:33). Segundo
Martin (2013) o desvio padrão de uma amostra de dados, corresponde à medida de dispersão dos
dados relativos à média, não podendo assumir valores negativos e quanto maior for o seu valor,
maior será a dispersão dos dados. Ou seja, um desvio padrão pequeno indica que os valores amostrais estão próximos da média. Portanto, quanto menor for o desvio padrão, mais homogénea é
a amostra. Conforme podemos verificar na tabela 1, os valores obtidos são bastante satisfatórios.
Tabela 1 - Média e Desvio Padrão
Variáveis
Satisfação
Lealdade
Recomendação
Confiança

Média

Desvio parão

4,55
3,84
4,65
4,59

0,07
0,33
0,05
0,08

Fonte: Elaboração própria

Para medir a dimensionalidade das variáveis optou-se por aplicar o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e o teste de Bartlett. O KMO e o teste Bartlett são dois procedimentos estatísticos que
permitem aferir a qualidade das correlações entre as variáveis em estudo, de forma a prosseguir
com a análise factorial. O valor de de KMO, para ser aceitável, deve dar valores acima de 0,50 e o
teste Bartlett deve corresponder a um valor de 0,00 (Pestana & Gageiro, 2005). O índice de KMO
deste estudo apresenta na sua maioria valores considerados bons (0,80<KMO<0,9), com exceção
da variável recomendação que tem o valor de 0,50, no entanto, ainda dentro dos valores considerados apropriados (0,50 a 1). Todos os valores de Bartlett deram sig. 0,00, ou seja, as variáveis estão
correlacionadas significativamente.
Para medir a confiabilidade das variáveis foi utilizado como indicador o coeficiente Alpha de
Cronbach. Conforme afirmam Pestana & Gageiro (2008) o teste Alpha de Cronbach permite determinar o limite inferior de consciência interna de um determinado grupo de itens ou variáveis.
O valor de Alpha pode ser positivo, variando entre 0 e 1, podendo ter as seguintes leituras: (i) >
a 0,9 consciência muito boa; (ii) entre 0,8 e 0,9 boa; (iii) entre 0,70 e 0,80 razoável; (iv) entre 0,6
e 0,7 fraca; (v) < a 0,6 inadmissível. A tabela 2 revela que a correlação dos itens é satisfatória em
todas as variáveis, apresentando todas elas valores bastante superiores a 0,6.
Tabela 2 - Alpha de Cronbach
Variáveis

Alpha de Cronbach

Satisfação
Lealdade
Recomendação
Confiança

0,930
0,855
0,902
0,958

Fonte: Elaboração própria

Os valores da variância devem apresentar uma percentagem superior a 60% (Pestana & Gageiro, 2005). Os valores da variância explicada do presente estudo ultrapassam os 60%, sendo a
variância mais elevada (91,16%) correspondente à variável recomendação.
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Tabela 3 - Variância explicada
Variáveis

Variância explicada

Satisfação
Lealdade
Recomendação
Confiança

73,16
69,99
91,16
83,24

Fonte: Elaboração própria

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida de associação linear entre variáveis. É
também uma medida da variância compartilhada entre duas variáveis. Os seus valores podem variar de -1 a 1. O sinal indica direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força
da relação entre as variáveis. Quanto mais próximos os valores se aproximarem de -1 e 1, maior é
a sua associação linear, havendo uma correlação perfeita. Uma correlação de valor 0 indicará que
não há relação linear entre as variáveis (Filho & Júnior, 2009). Conforme podemos verificar com
os dados obtidos na tabela 4, a satisfação global alcançada com a estadia nos alojamentos influencia positivamente as variáveis lealdade, recomendação boca-a-boa e confiança, uma vez que, todos
os resultados deram um valor superior a 0,50, valor considerado de elevada dependência entre as
variáveis (Cohen, 1988).
Tabela 4 - Coeficiente de correlação de Pearson
Satisfação
Satisfação
Lealdade
Recomendação
Confiança

1

,567**
,793**
,849**

Lealdade

Recomendação

Confiança

,793**
,511**

,849**
,577**
,763**

,567**

1

,511**
,577**

1

,763**

1

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).
Fonte: Elaboração própria

4.1. Validação das hipóteses
Para validar as três hipóteses de estudo, recorreu-se à análise da regressão linear simples. O
objetivo desta análise passa por testar as hipóteses definidas, averiguando-se a influência existente
entre as variáveis dependentes (lealdade, recomendação boca-a-boca e confiança) e a independente (satisfação). Em suma, o objetivo passa por perceber qual a influência que o grau de satisfação
sobre o alojamento leva à lealdade, à recomendação boca-a-boca e à obtenção de confiança.
O modelo de regressão linear simples (MRLS) é um modelo que define a relação existente
entre a variável independente e a variável dependente. (Pestana & Gageiro, 2005)
Com o MRLS é avaliado o valor do coeficiente de determinação (R2). Este coeficiente indica
quanto o modelo foi capaz de explicar os dados obtidos, onde o seu valor ideal será o mais próximo
possível de 1 (R2=1). Quanto maior for o valor de R2, mais forte será a relação entre as variáveis
em estudo. (Pestana & Gageiro, 2005)
Tabela 5 - Modelo de regressão linear (dependente: lealdade)
Va		
Satisfação

B

t

Sig.

VIF

,464

9,039

,000

1,000

R2= 0,318 / F=81,698 ; sig. 0,000 / Constante 0,550
Fonte: Elaboração própria
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A hipótese H1 determinava a influência positiva da satisfação sobre a lealdade ao alojamento.
Dos resultados obtidos através do MRLS conclui-se que esta hipótese é suportada no presente
estudo, visto que, a “satisfação” explica 31,8% (R2=0,318) da variação da “lealdade” e apresenta
um significativo ao nível de 5% (sig.=0,00 <0,05).
Podemos assim dizer que este resultado vai ao encontro do previsto, ou seja, que a satisfação
em relação ao alojamento influência positivamente a lealdade ao mesmo. Quanto maior for a satisfação em relação ao alojamento, maior será a tendência do turista se tornar leal.
Tal como afirmam os autores Prebensen et al.... (2010) as pessoas satisfeitas tendem a ser leais.
Também Fornell (1992) afirma que a satisfação dos clientes favorece a lealdade face ao produto ou
marca, uma vez que estão mais predispostos a repetir a experiência de compra no futuro.
Tabela 6 - Modelo de regressão linear (dependente: recomendação)
Va		
Satisfação

B

t

Sig.

VIF

,258

17,126

,000

1,000

R2= 0,627 / F=293,307 ; sig. 0,000 / Constante 1,090
Fonte: Elaboração própria

A hipótese H2 previa a influência positiva da satisfação sobre a recomendação boca-a-boca do
alojamento. Dos resultados obtidos através do MRLS conclui-se que esta hipótese é suportada no
presente estudo, visto que, a “satisfação” explica 62,7% (R2=0,627) da variação da “recomendação
boca-a-boca” e apresenta um significativo ao nível de 5% (sig.=0,00 <0,05).
Podemos assim dizer que este resultado vai ao encontro do previsto, ou seja, que a satisfação
em relação ao alojamento influência o comportamento de recomendação do alojamento, o que
vem confirmar resultados de estudos anteriores.
Tocquer & Zins (2004) afirmam que um nível elevado de satisfação provoca uma comunicação interpessoal favorável. Também Prebensen et al.... (2010) afirma que as pessoas satisfeitas
tendem a recomendar os produtos a familiares e amigos. Assim, o presente estudo, tal como o estudo feito por Argan (2012) corroborou que a recomendação boca-a-boca positiva tem um efeito
significativo no nível de satisfação.
Tabela 7 - Modelo de regressão linear (dependente: confiança)
Va		
Satisfação

B

t

Sig.

VIF

,748

21,115

,000

1,000

R2= 0,719 / F=445,862 ; sig. 0,000 / Constante 3,736
Fonte: Elaboração própria

A hipótese H3 indicava a influência positiva da satisfação sobre a criação de confiança em
relação ao alojamento. Dos resultados obtidos através do MRLS conclui-se que esta hipótese é
suportada no presente estudo, visto que, a “satisfação” explica 71,9% (R2=0,719) da variação da
“confiança” e apresenta um significativo ao nível de 5% (sig.=0,00 <0,05).
Podemos assim dizer que este resultado vai ao encontro do previsto, ou seja, que a satisfação
em relação ao alojamento influência o comportamento de confiança no mesmo, o que vem a confirmar os estudos anteriores que já indicavam este relacionamento entre estas variáveis (Garbarino
& Johnson, 1999).
Também, os estudos de Chiou & Pan (2009) e de Alves et al.... (2016) vêm confirmar que a
satisfação influência a confiança, ou seja, quanto maior a satisfação, maior a confiança.
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5. CONCLUSÃO
Esta investigação teve como principal objetivo perceber se a satisfação alcançada pelos turistas na sua estadia nos alojamentos do destino Peniche, influencia positivamente a formação de
lealdade ao alojamento, da sua recomendação boca-a-boca e da confiança adquirida. Após análise
de todos os resultados obtidos chegou-se à conclusão que foi concretizado o objetivo principal,
visto que foi desenvolvida uma investigação que permitiu comprovar que a satisfação relativa ao
alojamento influencia positivamente a formação de lealdade (31,8%), recomendação boca-a-boca
(62,7%) e confiança (71,9%). Os resultados obtidos sugerem que, os atributos do serviço de alojamento e sua qualidade corresponderam às necessidades, desejos e expetativas do turista, alcançando assim a satisfação.
Após a informação apresentada na presente investigação, verifica-se que a mesma poderá ser
um contributo importante para o desenvolvimento do destino e dos alojamentos locais. Para além
do mais, vem reforçar alguns estudos já existentes relativos à cidade de Peniche, à satisfação em
turismo e aos alojamentos.
As entidades responsáveis sobre a divulgação e promoção do destino Peniche deverão apostar
mais em todo o potencial existente no património local que ainda se encontra por ser melhor
explorado, aproveitado e divulgado. Nesse sentido e com o intuito de aumentar o leque de oferta
dos alojamentos, seria interessante existir a criação de pontes entre estes intervenientes e as várias
atividades passiveis de serem efetuadas na cidade de Peniche
Como sugestão futura, seria interessante a introdução de mais variáveis que possivelmente
possam ter impacto nas variáveis utilizadas no presente estudo e a realização de um estudo transversal no tempo e a outras atividades ligadas ao turismo.
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A COCRIAÇÃO NO PROCESSO DE INOVAÇÃO
NAS MARCAS
CO-CREATION IN THE BRAND INNOVATION PROCESS
Jacinta Moreira1, Liliana Vitorino2
Resumo
O artigo tem como objetivo apresentar uma revisão teórica sobre os conceitos de cocriação de valor e inovação das marcas, aqui analisados numa perspetiva integrada, com
impacto direto na vantagem competitiva das marcas. De facto, a interligação e atuação conjunta, destas duas áreas assume um papel cada vez mais importantes na atualidade, embora
tal não esteja completamente explorado na literatura, verificando-se muitas lacunas e falta
de informação quando se procede a uma pesquisa sobre a temática. Assim, considerou-se
importante fazer um levantamento dos estudos existentes e, com base neles, traçar um quadro conceptual que possibilite um entendimento claro do tema.
PALAVRAS CHAVE: Cocriação, Inovação, Marcas, Vantagem Competitiva.

Abstract
The article aims to present a theoretical review on the concepts of co-creation of value
and brand innovation, analysed here in an integrated perspective, with a direct impact on
the competitive advantage of brands. In fact, the interconnection and joint action of these
two areas assumes an increasingly important role today, although this has not been fully
explored in the literature, with many gaps and lack of information when researching the
theme is carried out. Thus, it was considered important to survey existing studies and, based
on them, draw a conceptual framework that allows a clear understanding of the theme.
KEYWORDS: Co-creation, Innovation, Brands, Competitive Advantage.

1. INTRODUÇÃO
O sucesso de uma empresa reside, em grande parte, no desenvolvimento de novos produtos
que, simultaneamente, devem satisfazer os seus consumidores e gerar lucros para a mesma. Acresce também que a inovação é uma das principais formas que a empresa pode utilizar para diferenciar as suas marcas, produtos e serviços da concorrência e garantir um crescimento sustentável a
médio e longo prazo. Neste sentido, a inovação constitui um dos elementos principais do sucesso
1
2
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de marcas, produtos e serviços, tendo um forte impacto no processo de decisão de compra do
consumidor. De facto, uma marca que seja inovadora ou que consiga oferecer produtos e serviços
inovadores insurge-se como única aos olhos do consumidor, quando comparada com outras marcas similares.
Num ambiente globalizado como aquele em que estamos inseridos, onde a cada instante surgem novas marcas que se tornam imediatamente disponíveis, a inovação constitui um elemento
chave para o sucesso das empresas. Além disso, a alteração das preferências dos consumidores, os
reduzidos ciclos de vida do produto, os avanços tecnológicos e os movimentos da concorrência
obrigam a que as empresas reajam, de forma a manter a sua sobrevivência. Um dos caminhos a
seguir pode ser precisamente via inovação, aqui entendida ao nível de uma qualquer alteração
na marca ou no produto e/ou serviços, capaz de proporcionar uma melhoria nas características,
desempenho ou na qualidade oferecida ao consumidor.
A inovação pode ser empreendida de diversas formas e ter o seu foco quer dentro quer fora
da empresa. A este propósito, alguns autores argumentam que as melhores soluções no âmbito da
inovação não têm origem nas empresas, nem tão pouco nos seus colaboradores mas sim noutros
atores, inclusivamente externos (Benkler, 2006; Nambisan & Lusch, 2015; Stamm, 2004). Aqui,
destaca-se o papel dos consumidores enquanto fontes importantes de inovação, ao fornecerem,
por um lado, competências e ideias relevantes, que ajudarão a desenvolver produtos que melhor
servirão as suas necessidades, e, por outro lado, a proporcionar maior familiarização com as marcas
que se envolvem neste processo.
A inovação é essencial para o desenvolvimento de marcas fortes, sendo que atualmente constitui já uma prática bastante comum nas empresas que pretendem oferecer ao mercado marcas (sobretudo globais) com uma imagem poderosa e favorável, capazes de estabelecer relações duradouras com os seus clientes. Neste sentido, a cocriação na inovação pode surgir como uma poderosa
prática para alcançar vantagem competitiva, devendo por isso ser integrada na gestão das marcas.
A este propósito, diversos estudos comprovam que existe uma relação direta da cocriação com a
inovação nas marcas e, consequentemente, com o sucesso destas a longo prazo, nomeadamente através da satisfação e fidelização de clientes (Arica & Çorbaci, 2020; Bevilacqua, Freitas & Paula, 2020;
González-Mansilla, Berenguer-Contrí & Serra-Cantallops, 2019; Ramaswamy & Ozcan, 2016).
Perante o exposto, com a revisão apresentada neste trabalho, pretende-se demonstrar que a
introdução de inovação nas marcas pelas empresas, sobretudo em resultado da parceria com os
seus consumidores, constitui um fator de diferenciação e de impulso à compra e ao consumo, com
repercussões diretas ao nível do comportamento do consumidor.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. A lógica dominante do serviço e a cocriação de valor
A economia atual caracteriza-se por uma forte globalização e integração de mercados, o que a
par com a rápida mudança nas modas e tendências de consumo, onde os bens apresentam ciclos
cada vez mais curtos, torna essencial uma monitorização frequente do papel e do comportamento
do consumidor.
Com um mercado cada vez mais dinâmico e concorrencial, o modelo tradicional de marketing
baseado na lógica que a atividade económica se resume à produção e distribuição de bens, começa
a deixar de ter sentido pois já não alavanca vantagem competitiva (Machado, 2010). Na verdade,
graças à globalização e à evolução das novas tecnologias, os consumidores tornaram-se mais exigentes, informados e conscientes (Vega-Vazquez, 2013) e querem estar envolvidos com as marcas
e organizações que admiram e utilizam no seu dia a dia (Kotler, Kartajaya & Setiwan, 2011). A
revolução digital foi um dos fatores que mais contribuiu para estas mudanças, sobretudo com o
advento das redes sociais, assistindo-se a uma adesão e envolvimento dos consumidores com o
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Facebook, Youtube, Google, Twitter, etc., o que diminui a distância entre estes e as marcas e empresas que, por sua vez, dependem cada vez mais dos mercados. A este propósito e, concretamente
no âmbito da inovação, Nambisan & Lusch (2015) referem que uma organização não consegue
criar ou inovar alguma coisa de valor sem o envolvimento com os indivíduos e/ou com outros
atores do mercado.
Em alternativa, Vargo & Lusch (2004) propuseram um novo paradigma para a compreensão
da troca e criação de valor, que denominaram de Lógica Dominante do Serviço. Esta nova lógica
defende que cada ator aplica as suas competências especializadas (os chamados recursos operantes,
como por exemplo conhecimentos e aptidões) através de ações, desempenhos e/ou processos para
seu benefício ou benefício de um outro ator, cocriando assim valor. Esta abordagem é aplicável a
empresas, organizações governamentais, organizações sem fins lucrativos, famílias ou a indivíduos
e todos os atores funcionam como parceiros colaborativos que integram recursos e cocriam valor
entre si numa relação outros-para-outros (Gummesson & Mele, 2010).
Vargo & Lusch (2008, 2016) propuseram um conjunto de premissas que resumem este novo
movimento do mercado, onde a interação e o relacionamento são centrais para o intercâmbio
entras as partes, conforme se ilustra na Tabela 1.
Tabela 1- Premissas Fundamentais da Lógica Dominante do Serviço
Premissa
Conteúdo
Fundamental
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8
PF9
PF10
PF11

O serviço é a base fundamental das trocas
As trocas indiretas mascaram a base fundamental de troca
Os produtos são mecanismos de distribuição para a prestação do serviço
Os recursos operantes são a fonte fundamental da vantagem competitiva
Todas as economias são economias de serviços
O valor é cocriado por múltiplos atores, sempre incluindo o beneficiário
Os atores não podem entregar valor, mas podem participar na criação e oferta de proposições
de valor
Uma visão centrada no serviço é inerentemente orientada e relacionada para o beneficiário
Todos os atores sociais e económicos são integradores de recursos
O valor é sempre único e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário
A cocriação de valor é coordenada através de instituições e acordos gerados por atores

Fonte: Vargo & Lusch (2008; 2016)

De acordo com os autores, a base das atividades de marketing é o serviço (palavra designada
no singular para ilustrar o processo e não unidades de input intangíveis) e o cliente é sempre um
cocriador de valor, isto é, um parceiro colaborativo que, em conjunto com outros prestadores e
através da integração de recursos e aplicação de competências, gera benefícios e valor mútuos para
as partes (Gummesson & Mele, 2010; Plé & Cáceres, 2010; Vargo & Lusch, 2008; Vargo, Maglio
& Akaka, 2008).
Na Lógica Dominante do Serviço, a concetualização da cocriação de valor, vai muito mais
para além da participação do cliente no processo de conceção e produção (Vargo et al...., 2008). O
termo cocriação procura transmitir o papel do cliente colaborativo na criação de valor, enquanto
a mera participação do cliente no desenvolvimento da oferta de uma organização tem sido identificado como coprodução (Vargo & Akaka, 2009). Segundo Etgar (2008), a coprodução está
diretamente ligada com a customização e inclui todas as formas de cooperação entre o indivíduo
e o prestador, sendo que precede a fase do consumo, ou seja, apenas ocorre na fase da produção
enquanto a cocriação ocorre desde o contacto inicial até ao consumo final do produto ou serviço.
Com base nesta concetualização, conclui-se que o papel do cliente na coprodução é opcional enquanto o seu papel na criação de valor não é.
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Prahalad (2004a) aprofundou o conceito de cocriação de valor referindo-se ao valor embutido
nas experiências de envolvimento personalizadas com o cliente. Prahalad & Ramaswamy (2004b:
10) referem que a “experiência total de cocriação com a network resulta em valor que é mais pessoal
e único para cada indivíduo”.
Em “Invited Commentaries on ‘Evolving to a New Dominant Logic for Marketing’”, Prahalad (2004a) refere que existem três forças que conduzem ao envolvimento entre organizações e
clientes e consequente cocriação: a conetividade omnipresente que permite os clientes estarem informados e interligados, a convergência das tecnologias (e em especial a emergência da tecnologia
digital) e a globalização da informação. Destas três forças resultam quatro implicações:
1. Os consumidores não estão isolados. Os clientes, a comunidade de clientes e a organizações interagem entre si;
2. O resultado do envolvimento é a cocriação de valor; o que é cocriado é a experiência.
Os produtos físicos e o serviço podem ser artefactos em torno do qual as experiências
personalizadas são cocriadas;
3. São necessários novos blocos de construção para cocriar valor. Os novos blocos para a
cocriação são o diálogo, o acesso, a transparência da informação (para evitar e eliminar
assimetria de informação entre organização e cliente) e a avaliação do risco;
4. Nenhuma organização consegue uma experiência total de cocriação sozinha. Por vezes, é
necessária uma rede de organizações para prestar uma experiência única de cocriação.
Esta abordagem contribui com a oportunidade de se analisar as marcas e a sua gestão na ótica
da cocriação e da experiência do cliente (Payne, Storbacka, Frow & Knox, 2009).
2.2. As marcas e a cocriação de valor
As marcas constituem uma ferramenta utilizada pelas empresas para construir relacionamentos com os consumidores e, simultaneamente, para se diferenciarem da concorrência, para além
de que é através delas que o próprio consumidor consegue construir imagens, mais ou menos
favoráveis, acerca das empresas (Kotler & Armstrong, 2004).
De acordo com de Chernatony (2010:3) “uma marca pode ser considerada como um cluster de
valores emocionais e funcionais, que prometem uma experiência única e bem-vinda”. O relacionamento desenvolvido entre os consumidores e as empresas através das marcas resulta num aumento
de confiança e lealdade à própria marca, o que contribui para que um maior número de compras
repetidas se verifique (Assael, 1998). Neste sentido, a confiança e a lealdade à marca integram os
componentes intangíveis básicos da gestão de marcas, e representam dois dos grandes elementos
que mais têm conquistado a atenção dos gestores de marcas, na medida em que é sobretudo através
da sua conquista, que as empresas conseguem sobreviver à elevada competitividade que atualmente caracteriza os mercados, para além dos benefícios diretos que resultam dessa interação, nomeadamente custos de marketing reduzidos, retorno elevado do investimento, maiores oportunidades
de acesso a novos mercados e word-of-mouth favorável (Chaudhuri & Holbrook, 2001).
A marca pode-se tornar uma experiência se as empresas souberem avaliar o que constitui uma
experiência personalizada e centrada no cliente, pois só assim conseguem cocriar valor único e
distinto (Prahalad, 2004a; Prahalad & Ramaswamy, 2004a). O relacionamento marca-cliente é
considerado como a principal fonte de valor da marca (Keller, 2003), sendo portanto importante
criar relações experienciais entre ambos (Payne, Storbacka & Frow, 2008). De acordo com os autores, a cocriação de valor significa que a experiência comportamental, cognitiva e emocional do
cliente são a base do valor, das impressões, do reconhecimento e da internalização que se aplicam
à marca. O estudo de Choi, Ko & Kim (2016) reforça que os aspetos experienciais e emocionais
devem ser enfatizados durante as interações cliente-marca. Assim, numa era em que o cliente surge
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tão ativo e envolvido, cabe à gestão da marca criar interações business-to-consumer (B2C) para
que o valor seja criado. As atividades da marca, envolvendo a participação, permitem ao cliente
comprometer-se com as marcas para garantir que estas melhoram as suas vidas (Mun, 2011).
As experiências são especialmente importantes pois podem levar o cliente a participar no processo de criação (Payne et al...., 2009), podendo contribuir para a inovação e conceção de um
produto (Füller, Jawecki & Mühlbacher, 2007). Alguns autores referem também os outcomes
alcançados das interações cliente-marca, que incluem as vendas e a quota de mercado, a imagem
positiva da marca e a lealdade da marca (Gentile, Spiller & Noci 2007). Yoo & Donthu (2001)
referem-se também aos ativos da marca como um dos retornos esperados desta interação, na qual
identificam três dimensões do ativo da marca: a lealdade da marca, o reconhecimento de qualidade e o reconhecimento da marca. A interação cliente-marca permite ainda ganhar valores utilitários e hedónicos (Addis & Holbrook, 2001). Pode-se afirmar então que os clientes ao interagir
com as marcas, para além da cocriação de valor, também contribuem para a identidade e reputação
da marca (Black & Veloutsou, 2017).
A lealdade à marca pode definir-se enquanto compromisso do cliente em recomprar a marca
de forma consistente no futuro, apesar da existência de permanentes esforços de marketing de outras marcas concorrentes (Oliver, 1999). A lealdade deriva de características distintivas da marca,
capazes de satisfazer o cliente de uma forma superior à concorrência, pelo que a satisfação desempenha um papel fundamental na criação e desenvolvimento da lealdade, pois se os consumidores
não ficarem satisfeitos com a marca, rapidamente procuram alternativas no mercado. A satisfação
do cliente corresponde ao estado de espírito do cliente após a experiência com a marca e resulta
da avaliação que o cliente faz entre o desempenho real da marca e o desempenho esperado, sendo
que apenas a satisfação real conduz à lealdade (Kotler & Armstrong, 2004). Cumulativamente,
a lealdade apresenta duas vantagens importantes, nomeadamente: funciona com uma barreira à
entrada de novas marcas no mercado assim como à própria concorrência existente, e permite que
as empresas detentoras da(s) marca(s) obtenham maior lucro, uma vez que os clientes leais são
menos sensíveis ao preço (Aaker, 1991).
Associado à confiança e à lealdade, e enquanto elemento determinante destas, emerge um terceiro componente das marcas, mais recente em termos de análise empírica, a inovação. A inovação
assume-se como um dos aspetos mais importantes dos estudos empresariais desenvolvidos atualmente, fornecendo uma base importante para a compreensão da evolução da economia global.
Segundo Aaker (2007), a inovação constitui o centro da estratégia e o ADN da grande maioria das
empresas e, consequentemente das marcas, conducente de crescimento e de aumento dos lucros
das mesmas, funcionando igualmente como uma forma de criar diferenciação.
A inovação pode ser analisada numa lógica de cocriação e, a este propósito Payne et al....
(2009) referem também que as oportunidades de cocriação representam opções estratégicas para
as empresas criarem um aumento do significado da marca para os seus clientes devido às características inovadoras que a própria cocriação implica. Estas oportunidades incluem: oportunidades
de desenvolvimento tecnológico (ex: oportunidades para o cliente se envolver diretamente com
a organização ou outros clientes online), oportunidades de mudar a lógica da indústria (ex: a
emergência de novos concorrentes pode criar mais excitação e envolvimento para os clientes) e
oportunidades de mudar preferências e estilos de vida dos clientes (ex: as preocupações ambientais podem criar incentivos para os clientes cocriarem, a fim de poupar energia).
A inovação nas marcas, ainda que pouco estudada, dado o seu caráter recente, pode ser definida enquanto melhoria na marca que resulta em mudanças fundamentais nas práticas e mercados
existentes (Nguyen, Yu, Melewar & Gupta, 2016), assim como na exponenciação do negócio da
empresa, sobretudo através de três vias distintas (Aaker, 2007:9): (i) criação ou melhoria da oferta
da empresa, tornando-a diferenciada e mais atrativa; (ii) criação de uma subcategoria da marca
de modo a alterar o cabaz de compras dos potenciais clientes; e (iii) alteração das perceções da
empresa ou da marca institucional, tornando-as mais respeitadas e consequentemente, as ofertas
de produtos mais credíveis.
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A integração e a interação entre as marcas e os consumidores podem conduzir a uma colaboração capaz de promover a inovação na marca. Estas práticas de inovação da marca contribuem,
consequentemente, para o aumento do valor coletivo da ofertada marca (Banda, Pritchard &
Nhedzi 2020).
É neste sentido que tem emergido, o conceito de coinovação, baseado na ideia que o valor
pode ser facilitado através das atividades de integração de recursos e a interação entre os vários atores da network, ou seja via processo de cocriação de valor (Vargo & Lusch, 2004b). Seguindo esta
lógica, a coinovação é definida como “a fase do processo de inovação resultante de interações dinâmicas e contínuas entre os recursos, ações e um grupo de atores (Russo-Spena & Mele, 2012:527). As interações permitem aos participantes trocar ideias, soluções, conhecimentos e perícia, integrando
assim competências chave através de um processo coletivo de aprendizagem (Wang, Hsiao, Yang
& Hajli, 2016). Quanto maior for o nível de envolvimento dos vários atores nas atividades de
cocriação e o seu envolvimento no produto/organização/marca, maior será o processo de aprendizagem coletivo que beneficiará todos os participantes (Lee, Olson & Trimi, 2012).
As práticas de coinovação tornam os potenciais clientes mais conscientes em relação às marcas
(Wang et al...., 2016), para além que fortalecem as associações à marca, aumentam os seus principais pontos de diferenciação, revitalizam a marca e melhoram consideravelmente o seu brand
equity (Keller & Lehmann, 2006; Brexendorf, Bayus & Keller, 2015).
Payne et al.... (2009) apresentam as componentes chave do processo de cocriar valor, onde a
experiência de relacionamento com a marca evoca duas perspetivas do comportamento do consumidor: a perspetiva do processamento de informação e a perspetiva experiencial que inclui o
papel do consumidor nas comunidades e a inovação do utilizador, conforme se pode observar na
figura seguinte:

Cocriação e Experiência de Relacionamento da Marca
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Figura 1 – Modelo para Cocriar uma Experiência de Relacionamento com a Marca
Fonte: Payne et al.... (2009:382)

O elemento mais importante do processo de cocriação de valor da marca com os clientes é o
encontro. Os encontros representam os processos onde ambas as partes interagem e mutuamente
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cocriam experiências; são o ponto de contacto que depois determina a cocriação de valor (Payne et
al...., 2009; Koo & Rha, 2012), e é onde a aprendizagem e a comunicação entre marcas e clientes
efetivamente ocorre (Woodside & Ko, 2013). Obviamente que este processo cocriativo depende
do contexto específico e varia com a natureza e longevidade da relação com a marca. Assim, estes
encontros podem ocorrer por iniciativa da organização (por exemplo através de operações de telemarketing), ou por iniciativa do cliente (por exemplo através de uma reclamação), ou por ambos
(por exemplo: participar no leilão de um carro) (Payne et al...., 2009).
A compra de produtos ou serviços de uma marca constitui a forma base de um encontro de
cocriação de valor, para além das experiências físicas nas lojas, em eventos promocionais ou nos
websites online onde as marcas e os seus clientes comunicam e interagem. As plataformas online
de redes sociais são um bom exemplo de um encontro de cocriação de valor onde a marca e os seus
clientes conseguem interagir cognitivamente para aprender e partilhar informação relacionada
com o produto/marca; eles também interagem emocionalmente através da partilha dos seus interesses comuns (Choi et al...., 2016). As redes sociais permitem então que esta relação fique mais
nutrida, pois a comunicação, disseminação de informação e a capacidade dos membros entrarem
em contacto com a comunidade é muito mais fácil. As redes sociais permitem assim uma maior
exposição da marca através das páginas de fãs, comentários e partilhas (Luo, Zhang & Liu,, 2015).
Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre (2011) consideram que as comunidades da marca
nas novas plataformas online são uma oportunidade para manter os atuais clientes e atrair novos e
uma boa prática de cocriar valor, pois aqui facilmente os clientes podem partilhar as suas experiências de consumo com outros (Muñiz & Shau, 2005) e os gestores da marca podem ouvir e interagir
com os seus clientes (Kaplan & Haenlein, 2010).
Schau, Muñiz & Arnould (2009) organizaram quatro categorias para representar uma constelação de práticas aglutinadoras da criação de valor nas experiências da comunidade de marcas:
as redes sociais, o envolvimento da comunidade, a impression management e o uso da marca.
Estas categorias podem ser operacionalizadas na comunidade através por exemplo de partilha de
informação, perpetuando a história e a cultura da marca e fornecendo assistência. Através destas
interações contínuas, os seguidores das marcas obtêm um conhecimento mais profundo da marca,
o que facilita a tríade consumidores, marca e outros consumidores (Muñiz & O’guinn, 2001).
No seguimento do exposto, reconhece-se então a importância da internet para um maior desenvolvimento do envolvimento dos clientes com as marcas. Choi et al.... (2016) referem que os
clientes podem aprender sobre as marcas e tomar decisões de consumo mais inteligentes ao recorrer às interações B2C via plataformas online. Estas plataformas devem estar disponíveis nos vários
dispositivos e canais de forma a criar valor para a marca através da experiência humana, acelerando
uma vista experiencial da inovação e criação de valor em conjunto com cliente e stakeholders
(Ramaswamy, 2009).
2.3. As marcas e o processo de inovação
Atualmente assiste-se a uma oferta de marcas sem precedentes, onde a inovação se apresenta como um fator de diferenciação e, por consequência, determinante do sucesso das empresas.
A inovação insurge-se como um processo de disponibilização de novos (ou significativamente
melhorados) produtos e serviços ao mercado, sendo responsável pelo aumento da qualidade dos
produtos e serviços, bem como pela diminuição dos preços dos mesmos, contribuindo assim para
uma melhoria substancial da qualidade de vida dos consumidores, para a criação de novas oportunidades e vantagens competitivas nos mercados e para o crescimento da economia (Hauser, Tellis
&Griffin, 2006; Naveed, Akhtar & Cheema, 2014).
Apesar da inovação na marca estar diretamente relacionada com questões de caráter mais intangível, ela ocorre comumente ao nível do produto, concretizando-se através do desenvolvimento de novos produtos, de um novo design do produto ou ainda através da incorporação de novos
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componentes, benefícios ou funcionalidades que melhorem a qualidade geral e as características do
produto oferecido pela marca (Vazquez-Brust & Sarkis, 2012). Por outras palavras, a inovação da
marca deriva da capacidade da própria marca em introduzir algo de novo no mercado com o objetivo
de melhorar a qualidade do produto e assim promover novas e evidentes vantagens para as empresas,
nomeadamente a prática de preços mais elevados, derivado do caráter inovador e diferenciado da
marca, o que, em última instância, contribui para uma melhor avaliação da marca e para o aumento
do seu brand equity (Bevilacqua et al...., 2020; Sinapuelas, Wang & Bohlmann, 2015).
Todavia, ainda que grande parte das inovações da marca sejam projetadas para os produtos,
no seu global afetam as perceções relativamente à marca e à própria empresa detentora da marca,
sobretudo por dois motivos (Aaker, 2007): (i) uma imagem inovadora favorece a credibilidade
aos novos produtos e, consequentemente, a sua aceitação e (ii) a reputação da inovação torna a
empresa mais atraente para os clientes. A este propósito, Bevilacqua et al.... (2020) referem que
as inovações bem-sucedidas melhoram significativamente a perceção das marcas pelos clientes,
as atitudes destes face às marcas bem como o uso. A inovação, através dos produtos, afeta, pois, o
significado da marca, melhorando-o, pelo que algumas marcas podem utilizar os produtos como
fonte de inovação e, por isso, como um fator distintivo, aumentando, consequentemente, a sua
distância face às outras marcas. (Keller & Lehmann, 2006; Brexendorf et al...., 2015).
A inovação da marca via produto ocorre também muito frequentemente através da extensão
de linha, ou seja, através da introdução de novas características ou benefícios num produto, sob a
alçada de uma marca-mãe, dando assim origem a um produto inovador, ao qual o consumidor responde através de duas formas comportamentais: por um lado reconhece o efeito da marca-mãe em
termos de preferência e consequente notoriedade ampliada e, por outro lado, identifica o produto
inovador como aquele que primeiro introduziu novos insights no mercado (Sinapuelas et al....,
2015). A inovação da marca decorrente da extensão de linha, embora seja na sua maioria considerada incremental, apresenta claras vantagens para as empresas, nomeadamente: (i) diminuição da
incerteza associada à inovação; (ii) maior aceitação do produto inovador pela associação à marca;
e (iii) avaliação do novo produto pelo consumidor em função da identificação da marca-mãe (Ricardson, Dick & Jain, 1994).
A propósito das inovações incrementais, estas residem numa alteração instrumental, resultando em pequenas ruturas, alterações ou aperfeiçoamentos nas práticas associadas à marca, enquanto as inovações radicais, menos usuais em questão de marcas, são de caráter mais revolucionário,
envolvendo um maior grau de risco, produzindo mudanças fundamentais e profundas na marca, o
que, na sua maioria, resulta num novo produto ou nova marca (McDermott & O’Connor, 2002).
As inovações incrementais são típicas de marcas seguidoras enquanto as inovações radicais são
mais comuns em marcas líder (Bevilacqua et al...., 2020; Beverland, Napoli & Farrelly, 2010).
De acordo com o exposto, facilmente se conclui que a inovação está fortemente associada a
marcas fortes, sendo cada vez mais utilizada pelas empresas como uma ferramenta para a construção de uma imagem positiva e favorável perante o mercado, tendo efeitos a longo prazo, sobretudo ao nível da lealdade do cliente (Deloitte, 2006; Kaplan, 2010; Ottenbacher & Gnoth,
2005), para além de que as inovações em marcas fortes são mais visíveis e apresentam uma maior
probabilidade de ser adotadas pelo mercado, devido principalmente à reputação de que a marca já
goza (Aaker, 2007; Brexendorf et al...., 2015). A este propósito, Keller (2013) refere também que
as marcas fortes beneficiam de maior familiaridade, reconhecimento e associações positivas na
mente dos consumidores, impondo-se como sinónimo de segurança para os mesmos, na medida
em que reduzem consideravelmente os riscos percebidos associados à inovação, para além de que
segundo Aaker (2007), as inovações em marcas fortes são mais fáceis de recordar, o que torna a
marca como principal escolha. A construção de marcas fortes depende por isso da habilidade da
marca em inovar e do desenvolvimento de formas únicas e exclusivas de entrega de valor superior
ao cliente (Nguyen et al...., 2016).
A inovação da marca tem influência nas atitudes e comportamentos do consumidor, fazendo
com que este adote novos comportamentos ou interrompa os antigos, principalmente se a mesma
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resultar numa superioridade da performance e em características únicas e diferenciadoras relativamente às outras marcas, determinando um aumento da compra e consumo (Andrews & Kim,
2007; Chou, 2009; Hinz & Spann, 2008; Shiau, 2014; Brexendorf et al...., 2015). Como consequência, as empresas conseguem aumentar os lucros e melhorar o seu desempenho, para além dos
demais efeitos visíveis ao nível da eficiência produtiva da empresa e vantagem competitiva (Chou,
2009; Heunks, 1998). A inovação constitui assim a base de sucesso das empresas e do mercado,
sendo que para Harms, Rohmann, Heinrich, Druener & Trommsdorff (2002), o crescimento duradouro e sustentável da economia só pode ocorrer se as empresas disponibilizarem constantemente novas marcas, produtos ou serviços.
Do exposto resulta que existe uma forte ligação entre inovação, satisfação do cliente e fidelidade à marca, pois quando uma empresa oferece uma marca inovadora, a satisfação e a fidelidade
do cliente aumentam, sendo que maiores níveis de satisfação conduzem a um aumento da fidelidade do cliente, verificando-se por isso uma relação direta e positiva entre inovação, satisfação do
cliente e lealdade à marca. A inovação pode assim ser utilizada como uma orientação estratégica
com vista à satisfação do cliente, sendo que esta última influencia positivamente a intenção de
recompra, isto é, a lealdade (Naveed et al...., 2014).
Estabelecendo uma relação entre a inovação da marca e o processo de co-criação, tem-se que
os resultados do processo de inovação podem ser alavancados sempre que os destinatários finais
das marcas possam também eles ser parte integrante do modelo de inovação. A este propósito,
Russo-Spena & Mele (2012: 527) consideram desde logo os agentes do mercado no entendimento que apresentam da inovação da marca: “inovação da marca constitui um processo resultante de
interações dinâmicas e contínuas entre recursos, ações e um grupo de atores”. Segundo Elia, Petruzzelli
& Urbinati (2020) os clientes ou consumidores podem colaborar ao longo dos diferentes estágios
do processo de inovação através da partilha de informação, ideias e conhecimento, sendo esta
envolvência tanto maior quanto maios for também a ligação entre estes e a marca.
A inovação constitui, assim, um elemento importante dos mercados atuais, na medida em
que possibilita uma posição competitiva às empresas, conduzindo ao seu sucesso e contribuindo,
estrategicamente, para a sua diferenciação e crescimento (Trienekens, Uffelen & Omta, 2008).
Segundo Maciariello (2009) a inovação é frequentemente associada à criação de novos mercados
para a empresa, na medida em que através dela são potenciadas novas expetativas, estabelecem-se
novos padrões e novos modos de satisfação do mercado alvo. As empresas dependem assim cada
vez mais da inovação como garantia de diferenciação, vantagens competitivas e crescimento futuro (Bevilacqua et al...., 2020).
3. SÍNTESE
As oportunidades de cocriação representam opções estratégicas para as empresas promoverem
um aumento do significado da marca para os seus clientes. Os clientes podem criar marcas de valor, se interagiram ativamente com as suas marcas através dos encontros entre marca-cliente. Esta
interação pode também privilegiar a marca ao fornecer importantes inputs na esfera da inovação,
que ajudarão na diferenciação. Os clientes e/ou outros atores podem ser parceiros colaborativos
ao integrar os seus recursos no sistema de inovação, resultando num processo de coinovação.
Assim, o processo de inovação impulsiona o potencial de cocriação e de relacionamentos gratificantes a longo prazo com os clientes, com efeitos na lealdade destes últimos para com as empresas.
Cabe, portanto, aos gestores gerar um ambiente de confiança que permita a participação do
cliente e/ou outros participantes do mercado, onde haja liberdade para estes serem criativos e
partilhar o valor da marca. Ao mesmo tempo, os gestores devem fornecer feedback do processo de
forma contínua de modo a melhorarem os relacionamentos entre as partes envolvidas no processo
e a fomentarem o próprio envolvimento.
Apresenta-se na figura abaixo a síntese da concetualização teórica explorada no presente trabalho:
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Cocriação de
Valor
(Empresa - Cliente)

Inovação da
Marca
(Coinovação)

Satisfação
do Cliente
Lealdade
do Cliente

! Teórico da Coinovação
Figura 3 - Modelo
Fonte: Elaboração própria
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MARKETING DIGITAL E REDES SOCIAIS NO
TURISMO. O CASO DE SALVADOR DA BAHIA,
BRASIL
DIGITAL MARKETING AND SOCIAL NETWORKS IN
TOURISM. THE CASE OF SALVADOR OF BAHIA, BRAZIL
Jessica Sandes1; Miguel Constantino2; Naiara Andrade 3
Resumo
A relação entre o marketing digital, as redes sociais e o turismo têm sido cada vez mais
um tema de interesse na medida em que organizações públicas e privadas atualizam-se e desenvolvem novas ações estratégicas para atuar em meio às novas tecnologias. No entanto, a
literatura indica que este cenário é ainda novo e são vários os caminhos a serem percorridos
para que seja alcançado um bom planeamento que contenha esses três elementos. Quando
este contexto abrange a área turística, o que se observa é uma relação entre os consumidores
e as empresas e entidades do setor, permeada pelo espaço online, bem como as divulgações e
o retorno do público-alvo a respeito de atividades dentro da cadeia turística. Estas conexões
e contextualizações podem ser abrangidas, avaliadas e melhor calculadas com as ferramentas de marketing digital. Compreender de que modo se dão estas interligações torna-se fundamental para comprovar os efeitos gerados na comunicação e na movimentação turística
de uma região. Desta forma, o presente estudo objetivou verificar o planeamento estratégico
(2017 – 2020) da Prefeitura de Salvador da Bahia, Brasil, que foi desenvolvido com tendo
em foco a comunicação digital para impulsionar o turismo da cidade. O método empregue
para a análise foi o de generalização analítica, com uma pesquisa qualitativa que assumiu
uma linha exploratória. Como conclusão foi possível identificar que a combinação entre o
marketing digital, as redes sociais e o turismo podem alcançar implicações positivas, mesmo
na esfera pública. No que se refere a futuras linhas de investigação, a finalidade seria a de
ampliar o estudo, desta vez através de inquéritos, para entender de que maneira é que os
visitantes começaram a observar a imagem da cidade no meio online. A intenção seria a de,
ainda, conferir a perceção dos turistas após a visita.
PALAVRAS-CHAVE: Internet; Marketing digital; Redes Sociais; Turismo; Salvador da
Bahia – Brasil

Abstract
The relationship between digital marketing, social networks and tourism has been a
subject of great interest, as public and private organizations are updated and develop stra1
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tegies to act in the midst of new technologies. However, the literature indicates that this
scenario is still new and there are several paths to be followed in order to achieve good
planning that contains these three pillars. When this context refers to tourism, there is a
relationship between consumers, companies and sector entities, permeated by the digital
environment, as well as the disclosures and the return of the target audience regarding activities within the tourist chain. These connections and contextualizations can be covered,
evaluated and better understood with digital marketing tools. Understanding how these
interconnections occur is essential to prove the effects generated in the communication and
tourism of a region. Thus, the present study aimed to verify the strategic planning (2017 2020) of the City Hall of Salvador da Bahia, Brazil, which was developed with a focus on
digital communication to boost city tourism. The method used for the analysis was analytical generalization, with a qualitative research that assumed an exploratory line. As a conclusion, it was possible to identify that the combination of digital marketing, social networks
and tourism can have positive implications, even in the public sphere. With regard to future
lines of investigation, the purpose would be to expand the study, this time through surveys.
It would be interesting to understand how visitors came to observe the city’s image online.
The intention would also be to check the perception of tourists after visiting.
KEYWORDS: Internet; Digital marketing; Social networks; Tourism; Salvador da Bahia
- Brazil

1. INTRODUÇÃO
O marketing digital e as redes sociais têm se tornado, cada vez mais, umas das principais ferramentas estratégicas para o impulsionamento de destinos turísticos. Neste sentido, a junção desses
instrumentos pode ser melhor explorada, detalhada e programada em um planeamento estratégico que, por norma, já é utilizado por várias organizações para conseguirem delinear a longo
médio - prazo um plano que visa executar os objetivos previamente definidos, quase como uma
antecipação dos acontecimentos que poderão surgir e como a organização estará preparada para
quando se debater com esses eventos (Bryson, 2004).
A Prefeitura de Salvador da Bahia, no Brasil, no ano de 2018, sensivelmente em meados do
mês de abril, desenvolveu um programa estratégico com o objetivo de promover digitalmente o
destino de Salvador da Bahia, a fim de atrair mais turistas, nacionais e internacionais, dando destaque aos pontos turísticos, à gastronomia, à música e ao carnaval. A cidade, que tem o turismo
como principal sector económico, uma vez que engloba uma rede de mais de 50 outros sectores
(incluindo hotéis, agências de turismo, casas de show e entretenimento, restaurantes, entre outros
serviços) havia sofrido uma quebra no turismo entre os anos de 2010 e 2017, o que se ressentiu
significativamente a nível econômico.
Este artigo tem o objetivo de refletir sobre como a junção de tais ferramentas (marketing digital, redes sociais e turismo) pode resultar em ações estratégicas para o aumento da visibilidade do
destino turístico nas plataformas online e, consequentemente, no aumento no número de visitantes de uma região. Sendo assim, através de um case study do planeamento estratégico da Prefeitura
de Salvador da Bahia no Brasil, procuraremos perceber como o marketing digital e as redes sociais
podem, portanto, exercer influência direta no turismo de uma cidade.
2. MARKETING DIGITAL
O marketing vem sendo forçado a alterar conceitos, objetivos, formas de atuar e, sobretudo, a
adaptar-se às novas tendências de mercado e tecnologias, de forma a aproveitar todas as suas poten-
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cialidades (Adolpho, 2011). Neste panorama, existe uma sociedade moderna em que tanto o real e o
virtual, quanto o analógico e o digital, coexistem e geram uma nova realidade. Sendo assim, é em um
ambiente diverso, plural, intenso e fugaz que nascem consumidores conectados, empresas cada vez
mais transformadas e estratégias que vão ao encontro do chamado “marketing digital”.
Conforme Chaffey & Smith (2008) o marketing digital envolve a utilização da internet e de
técnicas especializadas para obter objetivos de marketing. Kotler et al.... (2009), por outro lado,
trata o marketing digital como uma forma de diálogo e interação das entidades com o seu público
alvo, valendo-se de canais digitais e tecnologias. Em Smith (2010), o marketing digital é a arte de
divulgar produtos e serviços usando a distribuição em canais. Para o autor, o conceito pode ser
ainda mencionado como e-marketing e abrange a publicidade online, que confere mensagens de
marketing aos consumidores.
Ao trazer todas estas considerações para o campo do turismo, observa-se que o marketing digital abre a mão a caminhos e ferramentas, a exemplo das redes sociais, com o sentido de aproximar
entidades turísticas e os seus clientes, além de promover um destino com mais eficiência. Segundo
González (2011) os programas e atividades de marketing, neste sentido, empregam esforços na
construção e gestão dos relacionamentos. Se antes eles aconteciam a partir do ato de compra dos
turistas, agora ocorre o oposto: antes da compra, deve existir um relacionamento.
Abraçar uma abordagem respaldada pelas métricas contribui para a arte decisiva da linguagem
dos negócios (Kotler et al...., 2009). Portanto, quando uma corporação executa ações de marketing digital surge a obrigação de monitorizar essa apresentação no canal online, com o objetivo de
extrair dados sobre a força das ações desenvolvidas. Seguindo essa conceção, como indica a publicação do website Meio e Mensagem (2012), o Socialbakers é um recurso e surge como um instrumento de métricas e análises que admite acompanhar o desempenho das redes sociais e ponderar
o relacionamento da marca com o público, de maneira inteligente. Oferece métricas qualificadas
para uma averiguação do engajamento e do desempenho do conteúdo trabalhado em cada rede.
No intuito de complementar o leque de estratégias digitais, espaço considerável pode ser creditado ao V-tracker, que atinge o monitoramento responsável pela coleta de menções, nas redes
sociais, feitas sobre certa palavra, a partir de uma lista de termos detalhadamente selecionados.
Podem ser citadas também as facilidades do Google Trends. Em Preis et.al (2013) o GT reúne
uma base de dados e mostra quais temas são pesquisados em tempo real, quais foram pesquisados
nos últimos 30 dias (ou no último ano, ou nos últimos 5 anos, ou em qualquer data pré-definida
desde 2004), além de outros dados importantes.
Cabe dizer que, ao observar a performance das variadas ações de marketing digital o investimento de uma empresa, especialmente do setor turístico, pode ser ajustado para que seja coerente
apostar nos canais que se mostrem mais eficazes. As entidades turísticas devem estar representadas
em todos os canais de marketing e aprimorar o planeamento em multicanais, personalizando os
serviços de acordo com a procura. Cai, Feng & Breiter (2004) comentam que para alcançar o
sucesso de venda de um destino turístico é fundamental compreender a conduta dos potenciais
consumidores e incorporar esses componentes na ampliação e no fornecimento de conhecimento
adequado, nos canais apropriados.
No que se refere à SEO, ou search engine optimization, outra ferramenta de mais valia em um
programa de ações de marketing, Zhu (2011) argumenta que as práticas englobam todas as ações
de otimização de páginas da Internet, editando o conteúdo e código de HTML (hypertext mark-up language) para acrescentar relevância a essa página, em detrimento de algumas palavras-chave.
Ascenção (2011) menciona que as práticas de SEO estão divididas em duas áreas: a otimização
on-page e a otimização page. A primeira refere-se ao que se faz dentro do site para torná-lo amigável ou SEF (search engine friendly). Já, a segunda, consiste na obtenção de links em sites relacionados que apontam para o da organização, ou seja, o chamado link building. O ranking dos motores
de busca, como o Google, é exatamente construído com base em critérios internos e externos à
página da Internet.
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Para Crutoni (2010) quanto mais relevante, incomum e autêntico for o conteúdo, maior é a
valorização atribuída pelo Google na sua fórmula. A assimilação e hierarquização das palavras-chave em texto, proeminentes para o target, podem ser conhecidas através do Google Analytics.
Com ele, torna-se viável ponderar as visitas que o site teve num mês, ou numa semana, dia e hora
exatos. O GA permite analisar a origem do tráfego, posts mais lidos nas redes sociais, páginas mais
acedidas e as principais procuras que as pessoas fazem dentro de um website específico, bem como
palavras-chave que tiveram mais acessos.
As ferramentas de monitorização somadas às interações nas redes sociais permitem, portanto,
que os gestores possam desenvolver novas ações para alcançar as metas predefinidas.
3. REDES SOCIAIS
Castro (2015) afirma que, inicialmente, uma das plataformas fundamentais na divulgação de
um destino online é um site, pois conduz os turistas a examinarem as informações detalhadas de
um local num endereço da web exclusivo. Mesmo assim, um trabalho de promoção constante do
site se faz essencial, para que este seja conhecido pelo público-alvo. Por este motivo é importante
acertar o mix de canais de marketing digital que orientam o visitante a ir até à página oficial de um
destino turístico, por exemplo.
Por outro lado, a divulgação não é realizada apenas por este meio. Para Recuero (2009) as redes sociais são de extrema importância e não constituem um projeto de lançamento, mas são, sim,
resultado da apropriação dos instrumentos de comunicação mediada pelo computador e pelos
usuários das redes.
A autora, quando faz a relação entre as redes sociais, trata da interação de indivíduo para com
indivíduo. Destaca, também, as informações geradas neste ambiente, que acabam por construir ou
estabelecer uma identificação, de um usuário de internet para com outro, ou para com uma marca,
por exemplo. Este processo forma uma definição vista posteriormente como “laços” ou “nós”. Sendo assim, esta definição pode, do mesmo modo, ser ampliada ao meio corporativo, que depende da
troca de informações entre pessoas para instalar a confiabilidade e a credibilidade, através de uma
comunicação cada vez mais assertiva e eficaz.
Espaços de interação como os que ocorrem no Facebook, no Instagram, no YouTube e no
Twitter, em complemento a um website oficial, são considerados imprescindíveis na divulgação de
uma marca ou de uma cidade-destino. Fundamentando-se em Chan & Guillet (2011) é possível
dizer que através de conteúdos interessantes, fotos, vídeos e dados partilhados com os usuários dos
media digitais, é aceitável admitir que certa marca seja colocada em evidência, gerando, ainda, a
vontade, por parte do potencial consumidor, em apreciá-la em detalhes.
Chan & Guillet (2011) definem social media “como um grupo de aplicações baseadas na Internet que existem na plataforma web 2.0 e permitem que os utilizadores de Internet de todo o
mundo interajam, comuniquem e compartilhem ideias, conteúdos, pensamentos, experiências,
perspetivas, informações e relacionamentos”.
Segundo Teixeira (2013) as redes sociais podem funcionar dentro de redes, deste modo divididas: de relacionamento, profissionais, comunitárias, políticas, etc., cada uma de acordo com suas
características e com propósitos diferentes.
Os consumidores de diversos segmentos estão inseridos em várias destas “categorias de redes”
e, como usuários, frequentemente buscam conselhos, opiniões e experiências de outras pessoas em
relação a um produto, especialmente quando não estão seguros a respeito da sua qualidade. Schubert & Ginsburg (2000) enfatizam que “o feedback de outras pessoas pode ser um indicador da
qualidade de um produto ou serviço, trazendo assim uma maior confiança na decisão de compra”.
No caso da área turística, este modelo de consultoria também ocorre, o que demonstra a importância do ambiente digital e das comunidades virtuais para qualquer que seja a tomada de
decisão e para o bom relacionamento entre os diversos atores sociais e as entidades. É necessário
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compreender o quanto isto interfere nos processos de divulgação e venda de serviços, para que
toda a comunicação empregada e o marketing sejam efetivos e úteis, aos olhos do consumidor.
4. TURISMO
Com base em Emmendoerfer & Soares (2014), quando se fala em viagem, há também a ideia
de harmonização entre o que o lugar pode proporcionar ao indivíduo e as expectativas relacionadas à experiência vivenciada. É nesse encontro da oferta e do consumo que cresce a dimensão
cultural. Sendo assim, as informações que cercam o patrimônio natural e cultural podem ser capazes de acender a curiosidade e o interesse dos visitantes pelos mais diversos valores dos locais e
das comunidades, criando uma comunicação e uma empatia com um específico destino turístico.
Conforme citam Mota, Vianna & Anjos (2013) as definições teóricas sobre o turismo e o
marketing turístico realçam desde os encantos de uma pequena dimensão geográfica (que pode
ser retratada em pontos ou roteiros) até as cidades, as regiões, os estados e o país, como meios de
oferta turística.
Destino turístico é um território (país, região, estado, cidade, distrito, bairro, vila ou rua) que
recebe turistas, onde o mesmo deve ser visto e entendido como um produto turístico (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2007; Wallingre, 2009). Por outro lado, Dymond (1997) e Hall
(2004) ressaltam que a indústria do turismo deve estar sempre preocupada e sensibilizada com a
comunidade local, além de ser acolhida por ela. Esta premissa é primordial para que a atividade turística seja coerente e que se prolongue no tempo de vida, fazendo assim parte de uma comunidade
e não sendo imposta (Emmendoerfer & Soares, 2014). Entretanto, o destino turístico conta com
limites físicos e administrativos que determinam a sua gestão, imagens e perceções, fundamentais
para promover a competitividade no mercado (Buhalis, 2000; Dwyer & Kim, 2003).
Esta competitividade na atuação tem relação direta com atratividades que exigem infraestrutura e qualidade permitindo, assim, uma receção que satisfaça os desejos dos turistas. Cho (2008)
cita as atratividades dos destinos através de categorizações: atrações turísticas, que podem ser naturais, culturais e sociais; conveniências, com infraestrutura básica, serviços e comércio; acessibilidade, por meio da facilidade de acesso e mobilidade, além da imagem, que trata das ideias e
impressões sobre o destino; bem como preço, que muda conforme a tipologia dos serviços e com
a sazonalidade.
Reis & Urani (2011) apontam que as tradições e manifestações culturais regionais são características que enaltecem ainda mais o valor do destino e servem como matérias-primas para o
desenvolvimento da oferta turística em algumas cidades. Estas, então, são reconhecidas pela competitividade econômica e pela qualidade de vida que oferecem aos seus habitantes. Ao encontrar
diferenciais competitivos, as cidades destacam-se de modo a servirem de exemplo de acordo com
o que produzem, seja relacionado a produtos ou a serviços.
Montiel (2002) e García (2010) apresentam alguns conceitos que falam do meio digital como
um marco, algo que revolucionou a forma com que os consumidores pesquisam e preparam as suas
viagens. Portanto, em todas as fases do ciclo da viagem, a Internet é uma especial ferramenta e, justamente por isso, as instituições e empresas de turismo contam com as Tecnologias de Informação
e Comunicações (TICs) como um elemento fundamental para trabalhar na promoção de seus
produtos e serviços, que estão presentes nas páginas da web, nos aplicativos móveis, nos fóruns de
discussão entre os viajantes, nas pesquisas do Google e nas redes sociais.
Para Kotler et.al (2011) o setor do turismo não está alheio às variações tecnológicas e digitais que mudaram o comportamento de seus participantes. Atualmente, consumidores, empresas,
fornecedores e concorrentes comunicam-se e fortalecem relacionamentos em canais alternativos.
Da consulta de preços à reserva de um hotel que atenda às exigências do consumidor: tudo
isto e mais pode ser realizado de modo fácil e rápido através de um sistema de buscas em tempo
real. E a velocidade com que estas ações ocorrem no ambiente online muitas vezes obriga as ci-
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dades a se autopromoverem como produtos. Para García (2010) o marketing da cidade pode ser
caracterizado como uma política viva formada por várias atividades designadas, primeiro, a verificar e determinar as necessidades de seus distintos públicos, autênticos e potenciais; e, depois, a
produzir produtos e serviços na cidade para satisfazer essas necessidades, criando e aperfeiçoando
a sua procura. Procura, esta, identificada pelo turista, que por sua vez procura informação de outros viajantes e chega, inclusive, a interagir e trocar ideias para analisar a popularidade e a reputação de um destino turístico. Daí a surgirem sites interativos que exibem conteúdo turístico e são
altamente populares (Munar, 2012).
Esta interação na web cada vez mais fundamentada na comunicação consumer-to-consumer
modifica o modo de consumo e os processos de produção na área do turismo (Xiang & Gretzel,
2010), já que o conteúdo gerado e motivado pelo turista compete com as Destination Marketing
Organizations (DMO) que, até então, eram as detentoras das informações e do conhecimento
acerca do local de viagem (Schmallegger & Carson, 2008).
De acordo com Kim (1998) um destino turístico pode ser percebido como “um complexo
produto da indústria turística que engloba, entre outros elementos: o clima, os predicados naturais e culturais, os equipamentos, infraestruturas, instituições e serviços”. E já que os destinos
são “vendidos” simultaneamente a vários mercados, precisam, então, ser promovidos e comercializados baseando-se no posicionamento que assumem em cada um deles. Desta maneira, abre-se
o espaço para a capacidade inovadora, conceito de Porter (2012) que admite uma significação
individualizada na era atual aceitando que, para muitas organizações, isto é um fator crucial para
atingir competitividade. Perceber o ambiente em que uma empresa está inserida e saber o que é
preciso ser feito para destacar a sua atuação em meio à concorrência constitui um exercício de
autoavaliação constante.
As companhias situam-se num cenário que solicita eficiência, desenvolvimento sustentável,
qualidade de vida e gestão hábil de recursos. Beni (2004) ajuda a explicar que, neste sentido, a
indústria do turismo também vem se adequando a um mercado volátil e de intensas transformações, principalmente no que se refere ao universo digital. Logo, a Internet pode ser considerada a
ferramenta perfeita para eliminar distâncias. Pode-se dizer que é um meio indispensável de comunicação sem fronteiras.
5. REGIÃO DE SALVADOR DA BAHIA – BRASIL
Situada na região Nordeste do Brasil, Salvador da Bahia foi fundada em 1549, tendo sido a
primeira sede da administração colonial portuguesa do país. A cidade é uma das mais antigas da
América e uma das primeiras a ser planeada, ainda no período do Renascimento. Atualmente, a
capital baiana possui cerca de três milhões de habitantes e tem o turismo como um dos principais
setores de gestão de rendimentos da cidade, isto porque engloba 52 setores económicos ligados
ao turismo4. A cidade foi reconhecida como “Cidade da Música” pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 2016, e tem patrimónios reconhecidos
nacional e mundialmente, a exemplo do Centro Histórico; o Elevador Lacerda; o Conjunto Urbano e Arquitetónico da Cidade Baixa; e o Farol da Barra. No entanto, além do turismo de lazer
fortalecido na época alta, período de verão, entre dezembro e março, a cidade também era reconhecida por ser um dos principais destinos do turismo de negócios, área que mantinha em alta o
fluxo turístico durante a baixa estação.
Entre 2010 e 2017, o turismo em Salvador da Bahia sofreu uma crise5 por conta da degradação
e perda total do Centro de Convenções da Bahia, que impediu a realização de eventos nacionais e
4
5

Informações cedidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador da Bahia
https://www.revistaeventos.com.br/Destino/Turismo-de-Salvador-tem-a-pior-crise-de-sua-historia-reconhece-Nelson-Pelegrino/39303 | https://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2016/07/salvador-tem-pior-ocupacao-hoteleira-em-30-anos_127193.html) – Acesso 21 de maio de 2020
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internacionais da cidade. Esta foi intensificada devido à precária estrutura do aeroporto à época;
pela falta de segurança pública; e pela ausência de políticas públicas para a preservação de patrimônios históricos e naturais.
O setor do turismo foi contemplado já no primeiro planeamento estratégico desenvolvido
pela Prefeitura de Salvador da Bahia, em 2013. O documento, que foi cumprido em 75% pelo
órgão público, previa ações e metas até o ano de 2016. As principais ações que contemplavam o
turismo tinham relação com a infraestrutura da cidade e de pontos turísticos. O segundo planeamento estratégico (2017 – 2020) determinou com um dos principais objetivos impulsionar o
turismo e retomar a posição da cidade no setor, aumentando em 800 mil o fluxo de visitantes em
Salvador até 2020, de acordo com o documento. Entre as ações previstas no documento, constam:
a construção do novo Centro de Convenções de Salvador, para recuperar o turismo de eventos e
negócios; criar novos roteiros turísticos; desenvolver ações de divulgação da cidade junto ao comércio turístico, com o objetivo de promover a cidade nos principais mercados emissores nacional
e internacional; desenvolver plano de média da cidade. Além de desenvolver um plano operativo
de marketing digital; gerar campanha de publicidade digital, gerar e monitorar os conteúdos desenvolvidos para a internet, fortalecendo o portal oficial da cidade; e monitorar a reputação, na
internet, dos equipamentos e atrativos turísticos, por meio do Programa de Otimização de Performance (POP). Esta pesquisa vai se debruçar exclusivamente nas ações planeadas para o marketing
digital e redes sociais, apresentando as metas e ações previstas e resultados alcançados.
Para se compreender melhor a estratégia de promoção digital de Salvador da Bahia, é necessário entender como a administração pública no Brasil funciona. Sendo assim, a administração
pública tem como finalidade visar o interesse dos cidadãos, seja ela direta ou indireta, os órgãos
públicos, os funcionários públicos que prestam um serviço à população, fazem-no em prol do interesse dos mesmos. Segundo Meirelles (2002), a administração pública é a gestão dos bens e dos
interesses da comunidade, que engloba o âmbito federal, estadual e municipal. Esta atividade tem
como objetivo desenvolver e assegurar os interesses da comunidade por intermédio das organizações que prestam os serviços públicos (Appleby, 1945).
No Brasil, a administração pública é dividida por duas formas de atuação, a direta que é composta por entidades que respondem diretamente ao Presidente da República, aos ministérios, às
secretarias federais, estaduais, municipais, entre outros. Estas não possuem personalidade jurídica
própria, património ou orçamento próprio. Sendo o oposto da segunda atuação, a administração
pública indireta, que se enquadra no caso da Prefeitura de Salvador da Bahia, que pode eventualmente depender de financiamentos federais (Matias, 2010).
O planeamento estratégico nas organizações públicas, para Bryson (2004), tem como foco
principal criar valor público, ou seja, aumentar a qualidade de vida e liberdade dos cidadãos, como
por exemplo a criação de infraestruturas, de projetos, serviços, que visem o interesse do público.
Este tipo de planeamento proporciona um benefício nas tomadas de decisões, porque direciona
de uma forma estratégica em ambientes que estão numa constante alteração e prioriza os objetivos.
Os serviços públicos que fazem parte da administração pública, podem ser melhorados, ou pode-se combater lacunas dos mesmos com um planeamento estratégico. Porque este tem a capacidade
de identificar as oportunidades e o que ainda se pode vir a explorar ( Joyce 1999).
Segundo Souza (2010), é necessário que a identidade pública defina a missão, a visão e os
valores. Na missão, a organização tem que perceber as necessidades do mercado e como esta pode
contribuir para atenuar as necessidades. A visão é o que a organização quer, neste caso em concreto, do estudo em análise nesta investigação, a Prefeitura quer impulsionar o turismo da cidade.
Os valores são a conduta que guia estas ações. A organização tem que entender os seus pontos
fortes, que características é que o órgão possui para realizar os seus objetivos, e os pontos fracos,
as características negativas que podem prejudicar essa realização. As tendências atuais não podem
ser esquecidas, como as sociais, as políticas, as económicas, culturais etc. Só assim é que o planeamento será bem-sucedido (Andrade, 2010).
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Em suma, um órgão público poderá se deparar com bastantes dificuldades, porque, por norma,
existe uma resistência à mudança, não existe uma continuidade administrativa no setor público, é
sempre necessário o apoio dos políticos, o que poderá suscitar interesses terceiros, e a burocracia
poderá se tornar exaustiva. Contudo, não existe contrastes radicais entre a administração do setor
público para o privado, existem sempre pontos em comum Giacobbo (1997).
Os trabalhos de promoção turísticas da cidade foram iniciados em abril de 2018, através da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ações desenvolvidas para os meios digitais foram
elaboradas por uma agência contratada pelo órgão público. Uma das estratégias adotadas foi a utilização do movimento “Visit”, uma prática de mercado já utilizada por outros destinos turísticos.
(Ver exemplos em Figura 1)

Figura 1: Exemplos de outros perfis “visit” destino
Fonte: Instagram – Acesso 24 de maio de 2020

Segundo o documento do planeamento estratégico, a equipa de trabalho chega ao público-alvo por meio da produção de conteúdo, que contempla informações sobre pontos turísticos,
gastronomia, música e curiosidades sobre o destino. A tomada de decisão sobre o conteúdo que
é publicado nas plataformas digitais é 100% pautada em insights, proporcionada por ferramentas
de inteligência, como socialbakers, v.tracker, google trends e google analytics; com acompanhamento
diário; e com cruzamento de dados.
Desta forma, os conteúdos são produzidos no website oficial do destino (www.salvadordabahia.
com - portal que também pode ser acedido através do visitsalvadordabahia.com) em três idiomas
(português, inglês e francês); as publicações passaram a ser diárias nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram (no perfil @visitsalvadordabahia) e com interações qualificadas, com respostas em
português, inglês e espanhol. Além disso, foi criado um perfil na plataforma Spotify, com o objetivo
de intensificar o título de cidade da música, concedido pela Unesco; e um canal no Youtube com a
criação de web-séries que exploram a cultura, a gastronomia, a música e a história da cidade.
Para além destas ações, o planeamento contemplou a aquisição de um software para a gestão
da reputação do destino na internet. Este, que foi intitulado de Programa de Otimização de Performance (POP) e foi desenvolvido pela empresa espanhola ReviewPro, monitora, em tempo real,
os comentários dos visitantes — em mais de 175 sites e agências online de turismo de 145 países,
e em 45 idiomas — 106 meios de hospedagens e 37 atrativos turísticos da cidade. O POP rendeu
ao Executivo Municipal, o Prêmio Nacional do Turismo, na categoria Monitoramento e Avaliação
do Turismo, em 2018, e inspirou a criação do Prêmio POP, o qual a Prefeitura reconhece, por
meio de troféu, os hotéis e equipamentos mais bem avaliados pelos turistas. As avaliações dos
usuários são contabilizadas através de informações contidas nas reviews, por meio de um algoritmo que gera o índice Global Review Index (GRI), responsável por medir e classificar a reputação
dos itens avaliados no destino Salvador, garantindo, uma visão detalhada a respeito da perceção do
turista sobre a experiência na capital baiana.
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6. METODOLOGIA
Esta pesquisa baseia-se no estudo de caso sobre o planeamento estratégico (2017 – 2020)
desenvolvido pela Prefeitura de Salvador da Bahia, Brasil, para impulsionar o turismo da cidade,
e visa responder à seguinte questão de investigação: “Como o marketing digital e as redes sociais
podem ser ferramentas importantes para o impulsionamento do turismo de uma região?”.
Segundo Yin (1994), os estudos de caso são adequados em pesquisas que envolvem questões
de “como” e “por que”, de forma que os investigadores possuem pouco controlo sobre as temáticas
estudadas, e quando são analisados fenómenos contemporâneos. Para Dubois & Gadde (2002) a
interação entre fenómeno e contexto pode ser melhor entendida por meio de um estudo de caso.
Desta forma, a partir das questões de investigação apresentadas e com base nestes autores, optou-se pelo desenvolvimento de case study como estratégia de pesquisa do presente trabalho.
Esta é uma pesquisa qualitativa e de cunho exploratório, que segue a lógica indutiva a fim de
descrever, explicar e avaliar as ações realizadas pelo Executivo Municipal de Salvador da Bahia, com
base nos planeamentos estratégicos antecipadamente desenvolvidos pela Prefeitura e levantamentos
de resultados também disponibilizados por esta esfera pública (fontes primárias), e com base em reportagens sobre o turismo em Salvador da Bahia, veiculadas, no Brasil, entre os anos de 2010 e 2020
(fontes secundárias). O objetivo é relacionar as temáticas do marketing digital, das redes sociais e do
turismo para perceber se a relação entre estas pode resultar no sucesso de uma região.
O método utilizado para a análise é de generalização analítica, seguindo o raciocínio do autor
Yin (1994, p.10), que afirma que “estudos de caso, tal como as experiências, são generalizáveis em
preposições teóricas, e não para populações ou universos. Neste sentido, os estudos de caso, tal
como as experiências, não representam uma ‘amostra’, e o objetivo do investigador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística)”.
Para fundamentar tais análises, foi realizado um levantamento teórico acerca dos conceitos de
estratégia, planeamento estratégico, marketing digital, redes sociais e turismo. Os principais resultados desta pesquisa são ideias teóricas sobre possíveis consequências resultantes da união entre
marketing digital, redes sociais e turismo para uma região. Este estudo pretende, ainda, contribuir
para futuras e mais profundas pesquisas sobre comunicação estratégica no âmbito do turismo.
7. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
A pesquisa avaliou que as aplicações das estratégias no marketing digital começaram a ser
implantadas em fevereiro de 2018, mas os perfis oficiais do turismo do destino nas redes sociais
digitais só foram lançados em junho do mesmo ano. Em, aproximadamente, dois anos destes canais, a base de fãs nas redes sociais é de: 50,9 mil seguidores no Instagram; 42,4 mil curtidas no
Facebook; 1,8 mil de seguidores no Twitter; e 1,44 mil inscritos no YouTube. Neste período6, o
site oficial de Salvador da Bahia registou cerca de 3 milhões de acessos.
Entre o lançamento dos perfis (em 2018) e fevereiro de 2020, a Secretaria Municipal de Cultura de Turismo de Salvador da Bahia afirma que mais de 70 milhões de pessoas foram alcançadas
pelos conteúdos produzidos para estes perfis. A quantidade de visualizações dos conteúdos audiovisuais produzidos para o Youtube, Instagram e Facebook foi de 21 milhões, no mesmo período.
No comparativo mundial no Youtube, em março de 2020, Salvador da Bahia esteve em segundo
no ranking de visualizações, atrás da cidade de Dubai. Em nível nacional, esteve em primeiro,
seguido de Rio de Janeiro e São Paulo.
A partir da melhoria da imagem e da reputação da cidade em território online, a Prefeitura de
Salvador da Bahia conseguiu fazer parcerias com linhas aéreas e atrair novos voos para a cidade,
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Dados de junho de 2018 a 27 de maio de 2020. Acesso: 27 de maio de 2020
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oriundos de mercados emissores – considerados importantes pela Secretaria de Cultura e Turismo
– como Portugal, Argentina e Chile.
De todos os resultados analisados nesta investigação, o mais marcante é que a principal meta
do planeamento (aumentar em 800 mil o número de visitantes até 2020) foi ultrapassada em cerca
de dois anos. O fluxo turístico anual da cidade era de aproximadamente 8,8 milhões em 2017,
ano em que o planeamento foi elaborado. Este número subiu para 9,3 milhões, em 2018, e para
9,9 milhões, em 2019. Os dados fortalecem a teoria de que a união entre o marketing digital, o
turismo e o planeamento estratégico pode ser positiva.
8. CONCLUSÕES
Embora seja um caso único e específico, o exemplo da Prefeitura de Salvador da Bahia demonstra que a combinação entre marketing digital, redes sociais e turismo pode obter resultados
positivos mesmo na esfera pública. Esta investigação demonstra que o planeamento estratégico,
com todas as metas e ações traçadas com o foco no marketing digital e nas redes sociais, renderam
números positivos não só no ambiente online, mas também no alcance de uma das principais
metas, que era aumentar a quantidade de turistas na cidade e reposicioná-la no mercado turístico
– com destaque para o facto de as metas terem sido atingidas antes mesmo do prazo estipulado.
Ressalta-se o facto de que este é apenas um caso e que isto torna-se um fator limitante nesta
pesquisa. Outro ponto importante a ser levado em consideração é o facto de o Marketing Digital
ter sido a principal estratégia do planeamento, mas não a única. O documento também previa
ações de capacitação de agentes de viagem e turismo nos principais mercados emissores (a nível
nacional e internacional), participação em feiras de turismo e de negócios, elaboração de calendário de eventos e renovação da organização do carnaval (evento de maior impacto económico
e turístico da cidade). No entanto, por ser uma análise empírica sobre o método utilizado pela
Prefeitura e por conseguirmos mensurar os resultados, foi possível responder às perguntas de investigação deste estudo, bem como alcançar um dos objetivos deste, que é contribuir para futuras
investigações sobre a combinação destes temas.
Para futuras linhas de investigação, o objetivo é ampliar esta pesquisa, procurando, por meio
de inquéritos, interpretar a forma que os turistas passaram a ver a imagem da cidade online, além
de avaliar a perceção dos visitantes sobre a vivência na mesma.
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IMPACT OF THE ECOTOURISM EXPERIENCE ON
CONSUMERS: ONLINE REVIEW ANALYSIS
IMPACTO DA EXPERIÊNCIA EM ECOTURISMO NOS
CONSUMIDORES: ANÁLISE DE REVISÃO ONLINE
Mafalda Neves Faria1; Jorge Julião2; Marcelo Gaspar3
Abstrat
According to the World Travel & Tourism Council (WTTC), Portugal is the European country with the highest growth in the tourism sector. Nonetheless, this recent increase in mass tourism may have a negative impact on the environment and the livelihood
of local inhabitants. This leads to the need to develop solutions that allow for the touristic
activity to be more sustainable and beneficial for those involved and affected by it. Focusing
on ecotourism, the comments available in TripAdvisor about establishments certificated by
TÜV as “eco”, were analysed. This study focuses on the consumers’ perceptions about the
sustainability claims of local Portuguese hotels with an eco-hotel certification. Moreover,
the main related characteristics of ecotourism, such as nature, learning and sustainability
were analysed. Based on the results, it is possible to conclude that these parameters related
to ecotourism are the less referred by customers on their reviews about their experience on
an eco-hotel, and that the fact that they have chosen an eco-hotel did not imply that such
choice was based on their concerns about the environment and sustainability.
KEYWORDS : Sustainability; Tourism, Environmental Awareness, Sustainable Development, Ecotourism, Consumer Perception.

Resumo
De acordo com o World Travel & Tourism Council (WTTC), Portugal é o país europeu com maior crescimento no setor do turismo. No entanto, este recente aumento do
turismo de massas pode ter um impacto negativo no ambiente e no meio de vida dos habitantes locais. Isto leva à necessidade de desenvolver soluções que permitam que a atividade
turística seja mais sustentável e benéfica para os envolvidos e afetados por esta atividade.
Focando-se no ecoturismo, neste trabalho foram analisados os comentários disponíveis no
TripAdvisor sobre estabelecimentos certificados pela TÜV como “eco”. Este estudo centra-se na perceção dos consumidores sobre as reivindicações de sustentabilidade dos hotéis
portugueses locais com certificação de eco-hotel. Além disso, foram analisadas as principais
características relacionadas com o ecoturismo, como a natureza, a aprendizagem e a sustentabilidade. Com base nos resultados, é possível concluir que estes parâmetros relacionados
com o ecoturismo são os menos referidos pelos os clientes nas avaliações sobre a sua experiência num eco-hotel, e que o facto de terem escolhido um eco-hotel não implicava que tal
escolha se tenha baseava nas suas preocupações com o ambiente e a sustentabilidade.
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1. INTRODUCTION
Portugal was recently distinguished as the European country with the highest growth in its
tourism sector (WTTC, 2019). Even though such enhanced tourist activity may contribute positively for the country’s economy, there is also an increasing controversy regarding the quality of
life of the local population, such as residents, workers or other users of the spaces and the environment at the touristic destination places.
In 1997, with the completion of air transport liberalization, the doors of many countries have
opened for the establishment and growth of low-cost airlines. These aspects brought a new dynamic to tourism since the mobility of the populations was facilitated and the demand for many
tourist destinations has increased. Therefore, the emergence of these airlines, alongside the creation of new routes, also boosted the tourist development of new geographic areas (Almeida and
Costa, 2012). As a result, such increase of the touristic activity in many countries has led to the
discussions in the scientific community amongst researchers and practitioners about the impacts
of this economic activity. Thus, despite the positive economic repercussions, the sector has presented threats to populations and most visited places, contributing to physical and immaterial
degradation (Ferreira, 2016).
Portugal is one of the countries in which there has been an exponential growth in tourism
and, with it, the related services and economic activities have grown correspondingly. The construction of hotels, restaurants, etc. without any apparent concern for local residents or the preservation of the local environment can have significant impacts. As a consequence, it is important
to find solutions for such untamed growth without planning. To such end, new concepts and
solutions are required to minimize the unwanted impacts and effects of tourism. Thus, ecotourism can contribute to the solution of the unwanted impacts of the touristic activity, as it aims at
offering guiding principles for tourism to take place with minimal impacts on the various dimensions of sustainability.
According to the International Ecotourism Society (TIES), ecotourism involves “responsible
travel to natural areas that conserve the environment, sustain the well-being of the local population and involve interpretation and education.”. It can also be defined as making tourism uniting
conservation, communities and sustainability (www.ecotourism.org, 2020).
The purpose of this paper is to identify the most relevant aspects referred to by consumers on
their reviews after having experienced a stay at an eco-hotel in Portugal. To such end, the last ten
online customer reviews about the stay in 18 certified Portuguese eco-hotels were analysed and
discussed.
2. BACKGROUND
2.1. Tourism Evolution
According to Akis (2011), it was after the Industrial Revolution that tourism activities began
to attract the population. This event changed the daily lives of citizens since there was an increase
in the capacity to produce goods, development of new types of energy and extraction, as well as
an increase in workers’ rights (Hudman & Jackson, 2003). However, it was with the two World
Wars that the world of tourism has changed completely. The First World War is still reminded by
the change that took place at the automobile level. The development of automobiles provided the
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freedom to travel and, consequently, the populations started to have increased mobility that did
not exist before (Pires, 2004).
During the Second World War, tourism has stopped abruptly. Nonetheless, as in this period,
it was possible to improve the efficiency of air transport, with the end of the conflict in 1945, and
the creation of the International Air of Transport Association (IATA), which came to regulate air
law, tourism entered in the era of air transport. From that moment, and due to aviation technology, that was developed, it was possible to provide air transport consumers with a faster, more
autonomous and comfortable service (Pires, 2004).
According to Campilho (2014), it was from 1970 that the air transport sector registered a constant increase in passengers transported worldwide. The success registered in some developed countries was due to the economic growth in the post-World War II since it came to provide an increase
in international trade, so the per capita income followed this increase. The post-war era was a period
of affirmation for technological innovations, as they increased security and decreased costs in the air
transport sector. Campilho (2014) also mentions that the 70s were marked as the major driver of
the aviation sector. The liberalization of the air transport sector registered in the North American
market has allowed for prices to be freely set by airlines, increasing price competition.
Thus, the combination of the increase in purchasing power worldwide and the reduction in
prices due to the registered technological innovations, as well as the liberalization of the sector
allowed the air transport sector to reach its peak, since what was before used for business travel
only. From this decade on, it started to be the transportation used by the general population
(Campilho, 2014). In Europe, on the other hand, the deregulation of the air transport sector
would only appear two decades later. It was concluded in 1997 bringing a new dynamic to the
sector: entry of low-cost airlines into the market. These airlines attract new niche markets that
are more sensitive to price. Thus, the entry of low-cost companies, in addition to the creation of
new routes, allowed the tourist development of new geographic areas (Almeida and Costa, 2012).
2.2. Current Tourism Trends
Nowadays, the Travel and Tourism sector contributes with 10.4% of GDP and 10% of employment worldwide (UNWTO, 2019). According to Jurowski et al.... (1997), once a city becomes a tourist destination, the lives of residents are affected by tourist activities. Kim et al.... (2012)
refer that in the last decades the tourism industry has been used as a way of regional economic
development, as well as for the improvement of local employment opportunities. However, despite the positive effects that tourism brings to economic levels, social, cultural or environmental
well-being, there are also negative effects, such as the quality of life of society (poverty, per capita
income, crime rates or pollution).
Currently, and according to Higham et al.... (2016) and Wang et al.... (2018), tourism stands
out as an environmentally harmful industry, due to the discharge of greenhouse gases that are
related to tourist mobility, as well as accommodation that depends on high energy consumption.
Thus, there is an effective need to make economic interests collide with environmental interests
- Ecotourism is considered as one of the solutions. This type of tourism appears as a junction between the cultural area, but also the environmental one since the tourist will visit the place that
has been conserved to the maximum in these two aspects (Azam et al...., 2018).
Ecotourism appears as a possible mean of sustainable development since both the supply and
the demand for this type of tourism has been growing significantly. It is assumed, therefore, that
tourists are increasingly looking for more responsible and environmentally appropriate forms of
tourism (Sharpley, 2006). According to this author, Ecotourism is increasing, although it doesn’t
imply that all ecotourists are following the same path, as it isn’t guaranteed that they all have
environmental concerns. It is possible that (some) ecotourists may just be looking for a different
experience, e.g. something new and different. Beaumont (2011) also goes against the study by
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Sharpley (2006), as he considers that the sustainability criterion is not present in the decision
making of ecotourism consumers.
2.3. Outstanding dimensions in the evaluation of a service
This paper aims to identify which are the dimensions that consumers consider most important during their stay in a hotel. Several authors were analysed (e.g. Akan, 1995; (Wong Ooi Mei
et al...., 1999), and it was possible to conclude that many of the variables are coincident, since
most of them are based on the SERVQUAL model by Parasuraman (1988). Then, it’s possible to
highlight some variables such as tangibles, competence, courtesy, customer knowledge/understanding, employees or price.
It is also important to highlight a study carried out by Ruhanen (2019), as the objective of
that study was to evaluate the aspects that Ecotourism consumers mentioned giving more importance in their experience. Thus, in the study, seven dimensions were identified, namely staff,
facilities, nature, food, activities, experiences and learning.
Analysing the investigation of the above-mentioned researchers, it was also possible to conclude that most of the comments aimed to evaluate the service and not the product as Ecotourism.
It is also important to note that many consumers do not align their expectations to the fact that
the hotel is an Ecotourism unit. The authors conclude that the demand that exists for Ecotourism
establishments is based on interest in the tourist experience itself and not related to their concern
for sustainability. Hence, it should be noted that the dimensions studied relate to the service and
not to the “eco” experience. Although there are some references to environmental aspects (for
example, surrounding areas), it is not possible to understand whether there is a genuine concern
of the consumers for the environment sustainability.
3. RESEARCH METHODOLOGY
In recent years, it has been possible to register a considerable increase in the number of platforms that allow companies to advertise their products and/or services (Dias, 2018). Thus, and
according to Ruhanen (2019), the number of tourism consumers using online assessment platforms is increasing. It is referred that these platforms can be used to share all kinds of information
regarding services, brands, suppliers and destinations.
For this reason, the best method to evaluate the opinions of Ecotourism consumers is to study
the comments that they make in online reviews after their stay. In this way, the methodology will
focus on a qualitativea methodology. This was the method chosen, because it interprets the data
that it observes. The qualitative approach uses induction, as there is no pre-established hypothesis; hypotheses are constructed after observation.
It was necessary to find a certification that would guarantee us that Ecotourism standards
were fulfilled. Therefore, in this study, special focus was put in finding hotel establishments that
are certified as “eco-hotels” by TÜV Rheinland.
Netnography was used as a research method as most of the available hotel reviews are currently online. Moreover, according to comScore (2018), 37% of online platform users consult
TripAdvisor before booking their flight or hotel. Since there exists a broad range of information
online, it was necessary to establish a limit of reviews to be analysed. Therefore, the ten most
recent comments amongst the 18 chosen establishments will be analysed. For the qualitative data
analysis, the NVivo software, version 12, was used to a tool for organizing and managing data.
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4. MAIN RESULTS AND DISCUSSION
This investigation aims to:
• Identify the dimensions most mentioned by consumers in their eco-hotel reviews.
• Assess if the increase in ecotourism consumption implies that consumers are more
concerned with the environment.
• Assess the presence of the main characteristics of ecotourism in the reviews, namely
nature, learning and sustainability.
Based on the exploratory analysis of the online reviews of eco-hotel consumers it was possible
to conclude that the variables identified were in line with the research carried out by Ruhanen
(2019). Since current research focuses mainly on a dedicated type of tourism – Ecotourism - it
was necessary to analyse two specific sub-dimensions of learning and nature. These sub-dimensions are part of the broader dimensions of activities and location.
The qualitative data analysis was performed using the software NVivo, where data was clustered into 7 nodes: staff, facilities, location, food and beverages, activities, experience and sustainability. This analysis allowed understanding that 20 codes were required to be created based on
what was most mentioned by the eco-hotel consumers on their online reviews: These codes were
also essential to characterize the main aspects of Ecotourism.
Location
11%

Sustainability
1%

Food and Beverages
16%
Activities
2%

Experience
14%

Facilities
36%

Staf
20%

Figure 1: Importance of each dimension (in percentage) on the online reviews of eco-hotel consumers.

In this research 1.102 references were identified. As we can be observed in Fig. 1, the dimension of the facilities stands out from the rest of the online reviews of eco-hotel consumers. This
fact was already expected as the description of the rooms, cleanliness, facilities such as swimming
pool, spa or gym fall into this dimension. The following dimensions are staff, food and beverages,
experience and location. The activities and sustainability dimensions, on the other hand, registered values of 2% and 1%, respectively, which allows concluding that learning about nature and
sustainability are not the main aspects referred in these reviews.
It is important to highlight the dimensions that are also related to ecotourism. The main purpose of the location dimension is to analyse the rating given by consumers regarding the place’s
natural beauty, sights or proximity to the beach and countryside. The activities variable appears
next online. This latter dimension refers to the activities carried out inside or outside the eco-hotel.
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5. SUMMARY AND CONCLUSIONS
Current research aimed at answering to three main questions. Starting with the first one, namely “Identify the dimensions most mentioned in the comments”, it was possible to conclude
that facilities and employees are the variables that stand out in the consumers’ reviews. These were
followed by food and beverages, experience, location, activities and, finally, sustainability.
On what concerns the second objective, “Assessing if the increase in ecotourism consumption implies that consumers are more concerned with the environment”, the variable related to
this topic - sustainability - registered only 1% of the total references in the consumers reviews.
Although there is some evidence that the culture of the destination is maintained (“magnificent
remodelling of an old fishing junction, maintaining the local layout and an exemplary “sample” of
artefacts and fishing gear and tuna treatment.”) or the environment is conserved (“Complex perfectly integrated into the environment.”), these topics are not frequently referred to. Therefore,
the stay in an Ecotourism establishment does not imply that there is an environmental concern
by the consumers.
These conclusions are in line with the studies of Sharpley (2006) and Beaumont (2011), since,
as Sharpley (2006) mentioned, although the demand for Ecotourism experiences is increasing,
this increase is not guaranteed to be associated with customers’ environmental concerns. Beaumont (2011) also mentions that the sustainability criterion is not present in the decision making
of ecotourists or non-ecotourists.
Finally, when considering “Assess the presence of the main characteristics of ecotourism in
the comments: nature, learning and sustainability”, these three characteristics are evaluated by the
last dimensions of the hierarchy obtained. Given this fact, it is possible to conclude that the three
characteristics in question did not have much relevance in the comments analysed.
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ALGUMAS QUESTÕES SOBRE A NOTA
DISCRIMINATIVA E JUSTIFICATIVA
DAS CUSTAS DE PARTE
SOME QUESTIONS ABOUT THE DISCRIMINATORY NOTE
AND JUSTIFICATION OF PART COSTS
Miguel Dinis Pestana Serra1
Resumo
Abordaremos algumas questões sobre a nota discriminativa e justificativa das custas de
parte, partindo da análise da legislação aplicável e da doutrina e jurisprudência relevantes.
Reflete-se em particular sobre: se a nota discriminativa e justificativa não for remetida no
prazo de 10 dias a que se refere ao artigo 25º, n.º 1 do RCP implicará ou não a caducidade
do respetivo direito; a obrigatoriedade do depósito da totalidade na nota discriminativa
e justificativa das custas de parte aquando da reclamação; e por fim, a ratio subjacente ao
artigo 26º-A n.º 2 do RCP e a sua (in)constitucionalidade.
PALAVRAS CHAVE: custas de parte; reclamação; obrigatoriedade de depósito; (in)constitucionalidade.

Abstrat
We will address some questions about the discriminatory note and justification of part
costs, starting from the analysis of the applicable legislation and the relevant doctrine and
jurisprudence. It is reflected in particular on: if the discriminatory and justification note is
not sent within the period of 10 days referred to in article 25, paragraph 1 of the RCP, it will
imply or not the lapse of the respective right; the mandatory deposit of the total amount
in the discriminatory note and justification of the part costs at the time of the claim; and
finally, the ratio underlying article 26-A no. 2 of the RCP and its (un)constitutionality.
KEYWORDS: part costs; complaint; mandatory deposit; unconstitutionality.

1.INTRODUÇÃO
A razão de ser da escolha do tema que abordaremos de seguida prende-se com o facto de se verificar, com alguma frequência, a existência de reclamações de nota discriminativa e justificativa de
custas de parte, que são liminarmente indeferidas, com o fundamento de falta de prévio depósito
da totalidade do valor da nota. Alegam regularmente as partes, que o não cumprimento do depósi1
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to prévio se deve a impossibilidade económica e a norma que impõe o depósito se encontra ferida
de inconstitucionalidade. Iremos analisar a problemática da questão tendo em vista a salvaguarda
da constitucionalidade e do direito de acesso à justiça.
2. NOÇÃO DE CUSTAS DE PARTE
Resulta do preceituado dos artigos 529º, n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC) e 3º, n.º
1 do Regulamento da Custas Processuais (RCP), que as custas processuais abrangem a taxa de
justiça, os encargos do processo e as custas de parte.
A taxa de justiça corresponde ao montante devido ao Estado pelo impulso processual do interessado e varia em função do valor e da complexidade da causa, relevando também na sua fixação,
a utilização, quando não obrigatória, do recurso aos meios eletrónicos na entrega de todas as peças
processuais. Nesta situação, a taxa de justiça é reduzida a 90% do seu valor – artigo 6º, n.º 3 do
RCP2.
Os encargos do processo são todas as despesas que resultam da condução do processo, isto é,
das diligências que são requeridas pelas partes, ou que são ordenadas pelo juiz da causa.
Por sua vez, estatui o artigo 529º, n.º 4 do CPC, que as custas de parte compreendem o que
cada parte haja despendido com o processo e que tenha direito a ser compensada em virtude da
condenação da parte contrária, nos termos do RCP. Deste modo, as custas de parte traduzem-se
numa quantia pecuniária que é devida à parte que venceu o pleito, de acordo com a proporção do
decaimento, fazendo parte da condenação judicial por custas – artigos 25º e 26º do RCP.
Na verdade, as custas de parte integram encargos com o processo (incluindo as despesas do
agente de execução), mas também a taxa de justiça suportada3, e ainda uma compensação da parte
vencedora face às despesas com honorários do mandatário judicial4, assim como aos valores pagos
a título de honorários ao agente de execução.
3. VALORES INTEGRANTES DAS CUSTAS DE PARTE
O artigo 533º, n.º 2 do CPC enuncia as despesas que integram as custas de parte, decompondo-as em quatro alíneas:
a) As taxas de justiça pagas;
b) Os encargos suportados pela parte;
c) As remunerações efetivamente pagas ao agente de execução e as despesas por este efetuadas;
d) Os honorários do mandatário e as despesas por este efetuadas.
Também o artigo 26º, n.º 3 do RCP decompõe as custas de parte em quatro alíneas, embora
não o faça de forma exatamente igual, mas sem incorrer em contradição.
As custas de parte são compostas, em primeiro lugar, pelos valores da taxa de justiça suportados pela parte vencedora. O valor a pagar à parte vencedora é calculado na proporção do vencimento – artigo 26º, n.º 3, al. a) do RCP. De acordo com o artigo 607º, n.º 6 do CPC, o tribunal
irá condenar os responsáveis pelas custas processuais, indicando a proporção da respetiva responsabilidade. A taxa de justiça é a despesa que a parte que venceu o pleito suportou no decurso da ação,
2
3
4

Sobre a taxa de justiça, veja-se Costa, Salvador da, (2018), As Custas Processuais - Análise e Comentário, 7ª ed.,
Coimbra, Almedina, pp. 16 a 25.
A este propósito, Salvador das Costa refere que as custas de parte se traduzem em encargos com o processo, dado que
as custas de parte compreendem o que cada parte despendeu com o processo. Costa, Salvador da, (2018), p. 16.
Veja-se artigo 26º. do RCP.
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abrangendo de igual forma os incidentes, os recursos e outros procedimentos que venham a ter
lugar, tal como resulta também do artigo 26º, n.º 4 do RCP.
No que diz respeito aos encargos suportados pela parte, o artigo 26º, n.º 3 al. b) do RCP, faz
incluir nos encargos, as despesas do agente de execução. Relevam quanto aos encargos, os artigos
532º e 721º, n.º 1, ambos do CPC. Os encargos são pagos pela parte requerente ou interessada,
de imediato ou no prazo de 10 dias a contar da notificação do despacho que ordene a diligência,
que determine a expedição ou cumprimento da carta rogatória ou marque a data da audiência de
julgamento – artigo 20º do RCP. Por sua vez, tais encargos são imputados na conta de custas de
parte ou partes que forem nela condenadas na proporção da condenação – artigo 24º do RCP. O
agente de execução tem direito a ser reembolsado das despesas que realizou – artigo 43º da Portaria n.º 282/2013 de 29 de agosto.
Do artigo 26º, n.º 3, al c) do RCP resulta que fazem parte das custas processuais, 50% do
somatório das taxas de justiça pagas pela parte vencedora e parte vencida, com o objetivo de compensar a parte vencedora face às despesas com honorários do mandatário judicial. A parte vencida
terá assim de pagar à parte vencedora, 50% do valor das taxas de justiça que foram pagas pelas partes, durante o decurso do litígio. Do n.º 5 do artigo 26º do RCP resulta que este valor nunca pode
ser superior aos honorários e despesas efetivamente pagos, não havendo lugar ao seu pagamento se
não tiver sido constituído mandatário5.
Por fim, integram ainda as custas de parte os valores pagos a título de honorários ao agente de
execução - artigo 26º, n.º 3, al d) do RCP6.
4. INTERPELAÇÃO E NOTA DISCRIMINATIVA E JUSTIFICATIVA
As partes vencedoras terão de remeter ao tribunal e às partes vencidas, a respetiva nota discriminativa e justificativa - artigo 31º, n.º 1 da Portaria 419-A/2009 de 17 de abril- no prazo de 10
dias após o trânsito em julgado da decisão final ou após a notificação de que foi obtida a totalidade
do pagamento ou do produto da penhora, consoante os casos – artigo 25º, n.º 1 do RCP.
O mandatário da parte7 terá assim de remeter à parte vencida, e ao tribunal, a respetiva
nota discriminativa e justificativa onde constarão todas os elementos elencados no artigo 25º, n.º
2 do RCP, dos quais fazem parte as rubricas a pagar.
Devem então constar da nota justificativa, os seguintes elementos:
a) Identificação do processo, das partes, assim como do mandatário ou agente de execução, permitindo assim à parte rececionante a identificação precisa dos autos;
b) Indicação em rubrica autónoma de todos os montantes que foram efetivamente pagos
a título de taxa de justiça;
c) Indicação em rubrica autónoma de todas as quantias que foram pagas pela parte a
título de encargos ou despesas previamente suportadas pelo agente de execução;
d) Indicação em rubrica autónoma das quantias que foram pagas a título de honorários
de mandatário ou de agente de execução, a não ser que, quanto aos honorários do
5

6

7

Salvador da Costa refere que “a obrigação da parte vencida de pagar à parte vencedora a referida compensação por
despesas de mandato é limitada ao valor que a última realmente pagou a esse título”. Costa, Salvador da, (2018) p.
235.
Sobre o modo de cálculo da compensação de honorários em caso de vencimento parcial das partes, veja-se Ac. do
Tribunal Central Administrativo do Norte de 13-03-2020 referente ao processo 01333/05.5BEBRG, acedido em
www.dgsi.pt, em 11 de dezembro de 2020: “Em jeito de síntese, ai se refere que, quanto ao reembolso das taxas
de justiça somam-se os valores da taxa de justiça pagos pela ré nas várias instâncias e multiplica-se esse valor pela
percentagem de decaimento fixada na decisão judicial quanto a custas, tendo a ré direito a receber o resultado desta
operação. Quanto à compensação de honorários somam-se os valores da taxa de justiça pagos pela ré nas várias instâncias, calcula-se os 50% desse valor e multiplica-se esse valor pela percentagem de decaimento fixada na decisão
judicial quanto a custas, tendo a ré direito a receber o resultado desta operação.”
Isto se existir mandatário constituído. Se não existir mandatário constituído terá de ser a própria parte a enviar a nota
justificativa.
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mandatário, as quantias em questão sejam superiores a 50% das taxas de justiça pagas
pelas partes vencida e vencedora, pois que neste caso, o direito da parte vencedora está
balizado por esse valor máximo – artigo 26º, n.º 3, al. c) do RCP;
e) Em último lugar, terá o interpelante que fazer consignar o valor total a receber.
A parte vencida só estará obrigada a pagar as custas de parte, a partir do recebimento da respetiva nota, pelo que estamos perante uma verdadeira interpelação ao cumprimento, de acordo
com o estatuído no artigo 805º, n.º 1 do Código Civil (CC). Por sua vez, o prazo para que a parte
interpelada proceda ao pagamento das custas de parte é de 10 dias – artigo 28º, n.º 1 da Portaria
419-A/2009 -, sem prejuízo das dilações aplicáveis.
Coloca-se a questão de saber se a nota discriminativa e justificativa não for remetida no prazo
de 10 dias, após o trânsito em julgado da decisão final ou após a notificação de que foi obtida a
totalidade do pagamento ou do produto da penhora, consoante os casos, implicará a caducidade
do respetivo direito8. Sobre esta questão existem duas posições divergentes:
1) Salvador da Costa, defende a posição, segundo a qual, se a nota discriminativa e justificativa não for remetida no prazo de 10 dias, tal implicará a caducidade do direito.
Esta posição assenta na ideia segundo a qual, a nota de custas de parte só “poderá ser
acessória do núcleo essencial do título executivo” que é a sentença ou o acórdão, se
a parte vencedora notificou a parte vencida no prazo legal e esta pôde reclamar. Só
depois estaremos perante uma “nota consolidada”9. Neste sentido, veja-se por exemplo
Ac. da Relação do Porto de 19/02/2014 referente ao Processo 269/10; Ac. da Relação
do Porto de 09/01/2017 referente ao Proc. 388/09.3TBPVZ; Ac. da Relação de Lisboa de 07/10/2015 referente ao Processo 4470/11.3TDLSB.1L1-3; Ac. da Relação
de Lisboa de 27/04/2017 referente ao Processo n.º 20430-12.4YYLSB-A.L1-610;
2) Por sua vez, existe outra posição segundo a qual, a não apresentação da nota discriminativa e justificativa no prazo de 10 dias, apenas implica “a preclusão de liquidação incidental no próprio processo” declarativo, mas a parte vencedora pode reclamar o seu crédito através de ação executiva, mediante liquidação prévia na execução11.
Nesta senda, no Ac. da Relação de Guimarães de 07/12/2017 referente ao Proc.
1359/06.1TBFAF-B.G112 consta ” que “não é pelo facto de uma obrigação não ser
líquida que é inexequível. Pelo contrário, é exequível, só que tem de ser previamente liquidada, designadamente por recurso ao expediente previsto no artigo 716.º do Código de Processo Civil. Assim, a partir do momento em que a obrigação exequenda está
estabelecida por sentença transitada em julgado, como sucede neste caso, não pode
deixar de se entender que a mesma é suscetível de ser executada. É a lei que lhe confere
essa qualidade e vigor – artigo 703.º, n.º 1, al. a), do Código de Processo Civil”13.
Concordamos com a posição segundo a qual, a não apresentação da nota de custas de parte
não implica a caducidade do direito, pois a caducidade implicaria a violação do princípio do Estado de Direito na dimensão da proibição do excesso, da violação da proporcionalidade e adequação
Sobre esta questão e a sua natureza veja-se Costa, Salvador da, (2018) p. 224.
Costa, Salvador da, (2018) p. 224.
Acedido em www.dgsi.pt em 11 de dezembro de 2020.
11
Ac. da Relação de Coimbra de 12/06/2018 referente ao Proc.720/06.6TBFIG-A.C1, acedido em 11 de dezembro
de 2020 em www.dgsi.pt
12
Acedido em 11 de dezembro de 2020 em www.dgsi.pt. Consta ainda do Acórdão em defesa da segunda posição, que
a caducidade com base num prazo curto de 5 dias (o prazo então em vigor que hoje é de 10 dias como já se disse)
“seria manifestamente inconstitucional por violação do princípio do Estado de Direito na dimensão da proibição do
excesso, da violação da proporcionalidade e adequação e da ofensa ao valor da segurança jurídica”.
13
Veja-se também neste sentido, Ac. do Tribunal Central Administrativo Sul de 8/10/2015, referente ao Proc. nº
08570/15, Ac. da Relação do Porto de 14/6/2017 referente ao Proc. nº 462/06, Ac. da Relação de Guimarães de
7/12/2017 referente ao Proc. nº 1359/06.1TBFAF-B.G1. Acórdãos acedidos em www.dgsi.pt em 11 de dezembro
de 2020.
8
9

10
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e da ofensa ao valor da segurança jurídica. Trata-se de um prazo processual bastante curto, que tem
o seu início num evento alheio ao credor (após o trânsito em julgado da decisão final ou após a
notificação de que foi obtida a totalidade do pagamento ou do produto da penhora, consoante os
casos), pelo que mesmo com zelo e diligência pode o credor ver o prazo ultrapassado sem chegar
a praticar o correspondente ato processual. É verdade que o legislador em 2018, ampliou o prazo
concedido para o efeito, de cinco para dez dias. Não obstante, mantêm-se a existência de uma prazo demasiado curto sem motivo justificativo para tal, tanto mais que estamos perante um crédito
fixado judicialmente, tal como consta do Ac. da Relação de Guimarães de 07/12/2017.
De realçar que esta segunda posição, apenas poderá ser uma solução viável do ponto de vista
prático, caso consideremos que a liquidação a realizar na ação executiva, será por simples cálculo
aritmético. Na solução legislativa atual, quanto estamos perante um título executivo judicial, isto é
uma sentença, a liquidação tem de ser realizada também em sede de ação declarativa, a não ser que
estejamos perante uma operação de simples cálculo aritmético, sendo que neste caso, poderemos
também aplicar o artigo 716º do CPC, ao título executivo judicial.
No entanto, a reforma de 2013 veio permitir que as execuções judiciais ou equiparadas, possam ser alvo de liquidação em sede de ação executiva, mas apenas quando “não vigore o ónus de
proceder à liquidação no âmbito do processo de declaração”(é o caso da liquidação da sentença de
condenação do pedido de indemnização cível), sendo certo que no caso de sentença que condenou no pagamento de custas, existe tal ónus – artigo 716º, n.º 5 do CPC e 26º-A n.º 2 do RCP. Se
estivermos perante uma sentença ilíquida, a liquidação é realizada em sede de incidente de liquidação, renovando-se a instância declarativa e não no início da ação executiva– artigo 358º do CPC.
Ora, sucede que o título executivo em apreço é um título composto de uma sentença, e de uma
nota de custas de parte, sendo liquidadas as custas de parte, na própria nota discriminativa e justificativa. Estando perante um título executivo judicial, a liquidação na ação executiva, só será possível se
estivermos perante um simples cálculo aritmético14. Se considerarmos que a liquidação das custas se
equipara ao cálculo de juros, ou cálculo com base numa cotação de moeda ou de ações, ou ao cálculo
do valor referente à sanção pecuniária compulsória, estaremos perante uma solução viável.
Tal como refere Rui Pinto, a liquidação por simples cálculo aritmético “assenta em factos que
ou estão abrangidos pela segurança do título executivo ou são factos que podem ser oficiosamente
conhecidos pelo tribunal e agente de execução”15.
Também Alberto dos Reis, no âmbito do CPC de 1961, afirma que “É fácil delimitar o campo
de aplicação do artigo 805º. O texto é claro e preciso. Em face dele e comparando-o com os artigos
806º e 809º, vê-se que há duas situações a considerar:
1.ª A liquidação resume-se em meras operações aritméticas, numa conta ou contas de somar, de multiplicar, etc.
2.ª A liquidação depende do apuramento de factos e exprime um juízo de valor sobre esses
factos”16.
Ora, o tribunal tem elementos nos autos que permitem concluir pela correção dos valores
das taxas de justiça e encargos, bem como das quantias que foram pagas a título de honorários de
mandatário17.
Freitas Lebre de, (2017), A Ação Executiva – À Luz do Código de Processo Civil de 2013, pp. 103, 104 e 116 a 118.
Pinto, Rui, (2013), Manual da Execução de Despejo, p. 242.
16
Reis, Alberto dos, (1985), Processo de Execução, Vol. 1, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, p. 478.
Veja-se também, no mesmo sentido Lebre de Freitas, José, (2003), Código de Processo Civil Anotado, Vol. III,
Coimbra, Coimbra Editora, p. 254.
17
Sobre a necessidade da junção aos autos do comprovativo do pagamento dos honorários, o Supremo Tribunal Administrativo no Ac. de 17/12/2019 referente ao Proc.0906/14.0BEVIS-S1, acedido em 11 de dezembro de 2020, em
www.dgsi.pt veio decidir no sentido da obrigatoriedade de junção aos autos da respetiva documentação:
“(…)E, o nosso entendimento baseia-se na consideração de que resulta da lei, muito claramente, que o legislador
condicionou o pagamento dos honorários a que nos vimos referindo em duas vertentes. O seu valor real até determinada percentagem da taxa de justiça conforme o disposto no artº 25º do RCP e um valor limitado no seu máximo
(valor não real) quando este ultrapasse a percentagem referida no artº art. 26°, n.º 3 do mesmo RCP. Mas para se
14
15
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Por fim, de referir que o vencido/executado, poderá exercer o contraditório em sede de oposição à execução.
5. RECLAMAÇÃO DA NOTA JUSTIFICATIVA
A Lei nº 27/2009 de 28 de março veio aditar o artigo 26-A do RCP, revogando assim o artigo
33º da Portaria n.º 419-A/2009 de 17 de abril, que se encontrava no seu número 2, enfermado de
inconstitucionalidade por violação da reserva da competência legislativa da Assembleia da República18.
De acordo com o artigo 26º-A do RCP, a parte reclamante tem o prazo de 10 dias a contar da
sua notificação para apresentar reclamação dirigida ao juiz da causa. A parte reclamante terá de
notificar a parte reclamada para esta, querendo, poder apresentar resposta no mesmo prazo. O juiz
terá posteriormente 10 dias para decidir a reclamação apresentada, sendo certo que da decisão a
proferir, apenas caberá recurso em um grau se o valor da nota exceder 50 unidades de conta.
Ora, impõe o número 2 do artigo 26º-A do RCP que a reclamação da nota justificativa está
sujeita ao depósito do valor total da nota. Esta solução foi no passado, como já se referiu, declarada
inconstitucional, por uma questão formal, entretanto sanada por via da Lei nº 27/2019 de 28 de
março. Neste sentido, atualmente a parte reclamante está obrigada a proceder ao depósito do valor
total da nota, para que a reclamação possa ser apreciada.
Nem se diga que, se a parte não depositar o valor total da nota, mesmo assim a reclamadeterminar o valor de honorários a pagar (o real) ou o valor não real/ficcionado estes têm sempre de ser documentados sob pena de se assim não for entendido, então sempre que o valor dos honorários seja inferior ao referido limite
máximo de 50% previsto no preceito acabado de referir, nada impediria/obstaria a que a parte vencedora venha
solicitar (potencialmente, sempre) este valor máximo (sem possibilidade de qualquer controle ou aferição de eventual
enriquecimento sem causa, por banda da contra parte e do próprio tribunal em sede de reclamação). E, se assim
fosse ficaria completamente desprovido de efeito útil o disposto no artº 25º nº 2 alínea d) do RCP e então poderia
questionar-se com propriedade a inconstitucionalidade do disposto no artº 26º nº 3 al. c) do mesmo regulamento
se interpretado no sentido de que prevê, sem mais, o pagamento (pela parte vencida) de 50% do somatório das taxas
de justiça pagas pelas partes, para compensação da parte vencedora face às despesas com honorários do mandatário,
sem que esse valor tenha que ser justificado, o que seria violador dos princípios constitucionais do acesso ao direito
e aos tribunais, e da proporcionalidade.
Não se questionam nestes autos as várias formas possíveis de documentação das despesas com honorários e sua validade pelo que entendemos que apenas nos podemos pronunciar em termos gerais sobre a necessidade ou não da sua
documentação o que merece a resposta afirmativa supra expressa nos termos e com os fundamentos expostos.
A finalizar expressamos as seguintes conclusões:
1) De acordo com a alínea d) do artº 25, do RCP a parte vencedora indicará, em rubrica autónoma, as quantias pagas
a título de honorários de mandatário ou de agente de execução. Não se trata de um valor aleatório, pré-fixado, ou
sem justificação, trata-se do valor pago a título de honorários, naturalmente documentado.
2) O valor de 50% do somatório das taxas de justiça pagas pelas partes é o limite imposto por lei para compensar
a parte vencedora, naturalmente se tiver suportado despesas com honorários de mandatário judicial desse valor, ou
superior, recebendo, o que tiver efectivamente pago, na totalidade quando o valor dos honorários se contenha dentro
dos 50% do somatório das taxas de justiça pagas pelas partes.”
18
Veja-se:
- Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 189/2016 de 30 de março de 2016, publicado no Diário da República, n.º
85/2016, Série II de 2016-05-03: “ Julga inconstitucional a norma constante do n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º
419-A/2009, de 17 de abril (Regula o modo de elaboração, contabilização, liquidação, pagamento, processamento
e destino das custas processuais, multas e outras penalidades), na redação dada pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de
março, de acordo com a qual a reclamação da nota justificativa fica dependente do depósito prévio da totalidade do
valor da nota”. Acedido em 11 de dezembro de 2020 em
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74338040/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2016-0503&date=2016-05-01&dreId=74316136
- Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 280/2017 de 6 de junho de 2017, publicado no Diário da República, n.º
126/2017, Série I de 2017-07-03, “Julgar inconstitucional a norma constante do n.º 2, do artigo 33.º da Portaria
n.º 419-A/2009, de 17 de abril, na redação originária, que determina que a «reclamação da nota justificativa está
sujeita ao depósito de 50/prct. do valor da nota», por violação da reserva de competência legislativa da Assembleia da
República, constante do artigo 165.º, n.º 1, alínea b), em conjugação com o n.º 1 do artigo 20.º, ambos da Constituição da República Portuguesa”. Acedido em 11 de dezembro de 2020 em https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/
search/107622186/details/maximized.
- Neste mesmo sentido Acórdão do Tribunal Constitucional 56/2018, de 31 de janeiro de 2018, acedido em http://
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180056.html e também Acórdão do Tribunal Constitucional n.º
73/2019 publicado no Diário da República n.º 37/2019, Série I de 2019-02-21, acedido em 11 de dezembro de
2020 em https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119975750/details/normal?q=Ac%C3%B3rd%C3%A3o+do+
Tribunal+Constitucional+n.%C2%BA%2056%2F2018.
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ção poderá ser atendida, pois o juiz poderá convidar a parte a proceder ao depósito que, caso o
faça, sanará o vício. Na verdade, tem sido jurisprudência dos tribunais superiores, que o tribunal
não terá de convidar a parte que apresentou a reclamação a proceder ao depósito em falta, não
tendo também de apreciar oficiosamente a nota discriminativa e justificativa. Assim o decidiu,
por exemplo, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 9/01/2020 referente ao processo
9323/14.0T8PRT-A.P1, defendendo que esse mesmo convite não está previsto na lei e por outro
lado, não está em questão um aperfeiçoamento de peça processual ou a falta de junção de algum
documento, sublinhando que o que está em causa é o incumprimento de um ónus processual prévio
à apreciação do que se alega e que a lei não prevê que possa ser ulteriormente ultrapassado19.
6. A RATIO SUBJACENTE AO ARTIGO 26º-A N.º 2 DO RCP E A SUA (IN)
CONSTITUCIONALIDADE
O legislador optou por impor a obrigatoriedade do depósito da totalidade do valor da nota,
sem o qual a reclamação da nota não poderá ser apreciada pelo juiz, com o objetivo de garantir
o pagamento das custas, mas também e fundamentalmente, de moderar o seu uso, impedindo a
utilização de tal reclamação como um expediente dilatório20.
Tem sido entendimento da jurisprudência considerar a obrigatoriedade do depósito da totalidade do valor da nota, como conforme com a Constituição. A este propósito Ac. do Tribunal
da Relação do Porto de 09/01/2020 referente ao processo 9323/14.0T8PRT-A.P1; Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa de 15/09/2020 referente ao processo 249/19.2T8FNC.L1-7; Ac. do
Tribunal da Relação do Porto de 26/01/2016 referente ao proc. 8043/06.4TBVNG.P1; Ac. da
Relação de Évora de 08/10/2015 referente ao proc. 681/14.8T8PTM-D.E1; Ac da Relação do
Porto de 15/01/2013 referente ao proc. 511/09.2TVPRT.P2, acedidos em www.dgsi.pt em 11 de
dezembro de 2020.
Refira-se ainda, e no mesmo sentido, o Ac. da Relação de Évora de 27/02/2020 referente ao
proc. 502/14.1T8PTG-A.E121, onde se conclui que “Não há violação do princípio do acesso ao
direito e à tutela jurisdicional efetiva ao fazer-se depender a admissão da respetiva reclamação
do depósito prévio do montante do valor das custas de parte, tal como exige o artigo 26º-A, nº
2, do RCP”. Na senda do que vem sendo decidido pelo Tribunal Constitucional, a propósito do
artigo 20º, n.º 1 da Constituição de República Portuguesa (CRP), não há uma obrigatoriedade
do Estado de assegurar a gratuitidade da justiça, não devendo, no entanto, ser impostos custos de
tal forma onerosos que acabem por constituir um travão por parte do cidadão no acesso ao tribunal. No dito Ac. da Relação de Évora, e no caso concreto foi considerado não existir um regime
desproporcional que não quebra “o equilíbrio interno do sistema que é reclamado pelo citado
princípio constitucional de tutela jurisdicional efetiva”.
Refere ainda o Ac. da Relação do Porto de 9/01/2020 que “Ao contrário do que sucede em outras situações de falta
de cumprimento de ónus – por exemplo, falta de pagamento da 2.ª prestação de taxa de justiça – artigo 14.º, nºs. 3
e 4, do R. C. P. -, a lei não prevê que este depósito do valor da nota discriminativa, sendo omitido, ainda possa vir
a ser objeto de nova oportunidade de pagamento (como também sucede, a nosso ver, na falta de pagamento da taxa
de justiça deste específico incidente de reclamação, com recurso ao artigo 570.º, n.º 3, do C. P. C. (notificação da
secretaria para pagamento com acréscimo).”
Acedido em www.dgsi.pt, no dia 11 de dezembro de 2020, do qual consta o seguinte sumário:
“I - Tendo a nota discriminativa e justificativa de custas de parte sido apresentada na vigência da redação conferida
ao R.C.P. pela Lei n.º 27/19, de 28/03, aplica-se ao respetivo incidente a que dá origem o disposto no artigo 26.º-A,
do R.C.P. (introduzido por aquela Lei).
II - Não depositando a reclamante o valor referido nesse artigo 26.º-A, do R.C.P., não tem o tribunal de convidar a
reclamante a efetuar esse pagamento nem tem de apreciar oficiosamente a nota discriminativa e justificativa de custas
de parte.”
20
Veja-se neste sentido, Ac. do Tribunal da Relação de Évora, de 8/10/2015, referente ao proc. 681/14.8T8PTM-D.
E1; Ac. do Tribunal da Relação do Porto de 26/01/2016, referente ao proc. 8043/06.4TBVNG.P1; Ac. da Relação
de Évora de 27/02/2020, referente ao proc. 502/14.1T8PTG-A.E1.
Acedidos em www.dgsi.pt em 11 de dezembro de 2020.
21
Acedido em 11 de dezembro de 2020 em www.dgsi.pt.
19
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A propósito, Paulo Bezerra considera que o acesso aos direitos e à Justiça constitui um direito
natural da pessoa humana e um direito de todas as pessoas22.
Gomes Canotilho e Vital Moreira a propósito do princípio do Acesso ao Direito e Tutela
Jurisdicional Efetiva, consagrado no artigo 20º da CRP, defendem que constitui uma norma-princípio estruturante do Estado de Direito de Democrático, interpretando-o no sentido de que
“incumbe à lei assegurar a concretização desta norma constitucional, não podendo, por exemplo, o
regime de custas judiciais ser de tal modo gravoso, que torne insuportável o acesso aos tribunais ou as
ações ou os recursos estarem condicionados a cauções ou outras garantias financeiras insuportáveis”23.
Resulta, pois, que não obstante o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva não ser gratuito, a verdade é que, a Constituição da República Portuguesa proíbe que as custas sejam de tal
forma onerosas que dificultem de forma significativa o acesso aos tribunais24,25.
Também Jorge Miranda e Rui Medeiros entendem que da lei não podem resultar soluções
onerosas a ponto de impedir o cidadão de aceder à justiça26. Ainda no mesmo sentido, Guilherme
da Fonseca refere que o direito à via judiciária, não pode ser prejudicado pela insuficiência de
meios económicos27.
Salvador da Costa, na adenta à 7º edição, de “As Custas Processuais” refere que tendo sido
transferidas estas normas da Portaria nº 419-A/2009 de 17 de abril para o artigo 26º-A do RCP,
estará sanado algum eventual vício de inconstitucionalidade orgânica passado. No entanto, refere
ainda este autor, que ao ser exigido o depósito do valor total da nota de custas de parte, “sobretudo
nos casos em que a divergência da parte reclamante só versa sobre o valor de uma das respetivas
rubricas autónomas pouco relevante, este normativo é suscetível de infringir o princípio da proporcionalidade, previsto no artigo 18º, nº 2, e o da justiça, este decorrente do nº 1 do artigo 20º,
ambos da Constituição”28.
O Ac. do Tribunal Constitucional n.º 678/2014, de 15 de outubro de 2014, pronunciou-se
no sentido da constitucionalidade da obrigatoriedade do depósito: “Não julga inconstitucional
a norma contida no artigo 33.º, n.º 2, da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, na redação
conferida pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de março, nos termos da qual a reclamação da nota justificativa das custas de parte está sujeita ao depósito da totalidade do valor da nota”29. Esta decisão
assenta em dois argumentos fundamentais:
- por um lado, “a margem para lapsos ou manipulações quantitativas não verificáveis antes
de qualquer reclamação é objetivamente muito limitada”;
- por outro lado, “a própria nota discriminativa e justificativa das custas de parte tem
de ser remetida não apenas à parte vencida, mas também ao próprio tribunal (cf. o
Bezerra, Paulo (2005), O acesso aos direitos e à justiça: um direito fundamental, Separata do Boletim da Faculdade
de Direito, n.º 81, Coimbra, p. 788.
Canotilho, Gomes e Moreira, Vital, (2014), CRP, Constituição da República Anotada, 4ª Ed. Revista-Reimpressão,
Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, p. 411.
Ainda a propósito do direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva na mesma obra é ainda referido que:
“é, ele mesmo, um direito fundamental constituindo uma garantia imprescindível da proteção de direitos fundamentais, sendo, por isso inerente à ideia de Estado de Direito” (..) ninguém pode ser privado de levar a sua causa (…) à
apreciação de um tribunal, pelo menos como último recurso. Por isso, o art.20.º consagra um direito fundamental
independentemente da sua recondução a direito, liberdade e garantia, ou direito análogo aos direitos liberdades e
garantias” pp. 408 e 409.
24
Sobre o acesso à justiça e ao direito como condição de exercício do direito fundamental à dignidade Humana, veja-se, Duarte, Ronnie Preuss, (2007), Garantia de acesso à Justiça: os direitos processuais fundamentais, Coimbra,
Coimbra Editora, p. 87.
25
Sobre o princípio da dignidade humana como “base da República e do Estado Português”, veja-se Casalta Nabais,
José, (novembro de 1990), Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa, in Boletim do Ministério da Justiça, nº 400, Lisboa, p. 7.
26
Miranda, Jorge e Medeiros, Rui, (2010), Constituição da Républica Portuguesa Anotada, 2ª edição, Tomo I, Coimbra; Coimbra Editora, p. 183.
27
Fonseca, Guilherme da, (1985) A defesa dos direitos: o princípio geral da tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, Lisboa, Sep. Boletim do Ministério da Justiça, p. 344.
28
Costa, Salvador da, (2018), p. 8 da adenda.
29
Acedido em 11 de dezembro de 2020, em https://dre.pt/pesquisa-avancada/-/asearch/58915561/details/maximize
d?sort=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrder=DESC&emissor=Tribunal+Constitucional&perPage=100&
types=JURISPRUDENCIA
22
23
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artigo 25.º, n.º 1, do RCP e o artigo 31.º, n.º 1, da Portaria 419-A/2009, na redação
originária).
Mais: resulta da aplicação subsidiária à reclamação da nota justificativa das disposições relativas à reclamação da conta constantes do artigo 31.º do RCP - isto de acordo com a previsão do
artigo 33.º, n.º 4, da Portaria 419-A/2009 - que «oficiosamente, a requerimento do Ministério
Público ou dos interessados, o juiz mandará reformar a conta [ou a nota justificativa] se esta não
estiver de harmonia com as disposições legais»”
Isto é, o Tribunal Constitucional entendeu que, como a possibilidade de existência de manipulações de valores é limitada e é necessário remeter à parte vencida e ao tribunal a nota discriminativa e
justificativa das custas de parte, podendo o tribunal reformar oficiosamente a nota, estará assegurado
um controlo mínimo, não rompendo a obrigatoriedade do depósito, o equilíbrio do sistema.
Mas, devemos aqui referir que o Tribunal Constitucional não considerou que a prática judicial
vem sendo no sentido de, o juiz não se debruçar sobre a nota de custas de parte junta aos autos, a
não ser que algo seja requerido.
Ora, um sistema que se pretende coerente, não deve recorrer à obrigatoriedade de depósito do
valor total da nota de custas de parte, com o objetivo de moderar o acesso à reclamação, ou de evitar atos dilatórios. O sistema de justiça existe para dirimir os conflitos, assegurando a paz pública
e não para afastar o cidadão da prática de atos judiciais de relevo. Também não se afigura correto
partir do pressuposto de que a parte usa o sistema de forma reprovável e que, por isso, devem ser
criados obstáculos na sua utilização.
De sublinhar que, o próprio legislador impôs um prazo curto de 10 dias, para que a parte
possa proceder à reclamação e para responder a esta, mas também impõe ao juiz um prazo igual
para decidir. Neste quadro, sendo respeitados os prazos legais, não se vislumbra como relevante a
invocada ratio, subjacente ao artigo 26º- A n.º 2 do RCP, pois, por imperativo legal, o tempo que
decorre desde a reclamação até à decisão será sempre diminuto. Por outro lado, o juiz tem de ter ao
seu dispor meios jurídicos para sancionar atos dilatórios, não devendo existir um sistema que dificulta, à partida, a realização do ato processual de reclamação de custas de parte, devendo pelo contrário, o juiz poder/dever sancionar quem usa tal expediente com intuito meramente dilatório.
Mas o cerne da questão radica no facto de saber se o montante que se tem de depositar para
se poder reclamar é ou não excessivo, de modo a que possa desembocar numa negação do acesso à
justiça, pelo facto da parte vencida não dispor de meios económicos que lhe permitam proceder ao
depósito e consequentemente, proceder à reclamação. Diga-se que a resposta irá variar em função do
caso concreto. Mas por dever de ofício temos sempre de considerar as possíveis situações, em que da
nota de custas de parte conste um valor de tal forma elevado, (e sem suporte legal) que a parte não
pode reclamar por não dispor de meios económicos que lhe permitissem proceder ao depósito da
totalidade da conta. Parece que este quadro legal, poderá mesmo potenciar o empolamento artificial
e ilegal do valor da nota de custas de parte, com o objetivo de impedir uma reclamação da parte
vencida. Neste caso, a solução do n.º 2 do artigo 26º-A do RCP poderá acabar por provocar uma
inibição do acesso à justiça por parte do cidadão, violando ao artigo 20º, n.º 1 da CRP.
De referir, por fim, que tem sido entendimento jurisprudencial que a aplicação subsidiária do
artigo 31.º do RCP - onde se encontra estabelecida a apreciação da conta dos autos pelo juiz -, só
tem aplicação quando é deduzida reclamação da parte à nota de custas de parte. Isto é, só quando
estivermos perante uma reclamação que cumpra a exigência legal do depósito integral do valor da
nota é que o juiz terá de se debruçar sobre a mesma. Doutra forma não será analisada. Neste sentido,
veja-se por exemplo, o Ac. da Relação do Porto de 09/01/2020, já anteriormente invocado, onde
surge o seguinte argumento: “De outro modo, bastaria ao reclamante não pagar este depósito e depois exigir ao tribunal que oficiosamente apreciasse a validade da nota das custas de parte, deixando
de ter validade prática a exigência do depósito, algo que não pensamos que seja o pretendido (…)”.30
30

Acedido em 11 de dezembro de 2020 em www.dgsi.pta
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Não obstante, não nos podemos olvidar que o juiz poderá analisar a conta de custas de parte,
logo quando a mesma lhe é remetida pela parte, verificando a sua conformidade, oficiosamente e
independentemente de o mesmo lhe ter sido requerido, de acordo com o artigo 31º, n.º 2 do RCP
(sendo este aliás um dos argumentos utilizados para sustentar a constitucionalidade da obrigatoriedade do depósito). Também o juiz em nossa opinião, deverá receber a reclamação, sempre e
quando o reclamante alegue e prove a insuficiência económica para proceder ao depósito do valor
total da nota discriminativa e justificativa de custas de parte, respeitando assim o direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional efetiva.
7. CONCLUSÕES
A não apresentação no prazo de 10 dias na nota justificativa e discriminativa das custas de
parte não implica a caducidade do direito, podendo a liquidação ser realizada na ação executiva,
desde que consideremos que tal liquidação será realizada por simples cálculo aritmético.
Um sistema jurídico que se pretende coerente, não deve recorrer à obrigatoriedade de depósito da nota de custas de parte, com o objetivo de moderar o acesso à reclamação, ou de evitar atos
dilatórios. O sistema de justiça existe para dirimir os conflitos, assegurando a paz pública e não
para afastar o cidadão da prática de atos judiciais de relevo.
Existindo uma obrigatoriedade de reclamar e de decidir a respetiva reclamação no prazo de
10 dias, a invocada ratio subjacente ao artigo 26º-A do RCP no sentido evitar um ato dilatório e
assegurar o pagamento na nota, não se afigura sustentada.
Da análise da Jurisprudência relevante e do nosso contacto com a prática forense verificamos
que a parte reclamante da nota de custas de parte, alega frequentemente não proceder ao depósito da totalidade da conta, por não dispor de meios económicos para tal, dado o caráter excessivo e ilegal, do montante a depositar. Ora, do incumprimento da obrigação de depósito resulta
a inadmissibilidade da reclamação. Sucede que a parte reclamante não pode limitar-se a alegar,
não dispor de meios económicos para proceder ao depósito. Terá de alegar em concreto, que o
montante que tem de depositar é excessivamente oneroso e injustificado, impedindo o acesso à
justiça. Como não pode ser recusado o acesso à justiça por falta de meios económicos o tribunal
não poderá recusar dirimir o litígio, sem antes averiguar se a parte reclamante alegou e provou as
razões concretas da sua insuficiência económica. Infelizmente verifica-se que frequentemente a
parte reclamante não alega tais razões.
Em abstrato poderemos dizer que, quando da nota de custas de parte constar um valor de tal
forma elevado, (e sem suporte legal) a ponto da parte não poder reclamar por não dispor de meios
económicos que lhe permitam proceder ao depósito da totalidade da conta, estaremos perante
uma inconstitucionalidade dado que a obrigatoriedade do depósito do valor total da nota, acabará
por provocar uma inibição do acesso à justiça por parte do cidadão, violando o artigo 20º, n.º 1 da
CRP. No entanto, admitindo que a parte pode alegar e provar a sua insuficiência económica e ao
fazê-lo vinculará o tribunal a conhecer da reclamação, tal procedimento afastará a inconstitucionalidade do artigo 26º-A do RCP por violação do artigo 20º da Constituição da República. Para
que não subsista qualquer bruma nesta problemática poderia o legislador efetuar uma alteração
ao artigo 26º-A do RCP, n.º 2 fazendo constar do mesmo que “A reclamação da nota justificativa
está sujeita ao depósito da totalidade do valor da nota exceto quando o reclamante demonstre a sua
insuficiência económica”.
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IMPACTO DOS RESULTADOS DESPORTIVOS
NA RENDIBILIDADE DAS AÇÕES DAS SAD
PORTUGUESAS: O CASO DA BENFICA SAD
IMPACT OF SPORTS RESULTS ON THE PROFITABILITY OF
PORTUGUESE SAD SHARES: THE CASE OF BENFICA SAD
Nuno Teixeira1; Zélia Russo2; Rui Brites3
Resumo
Cada vez mais o futebol está a assumir uma predominância maior nos mercados financeiros mundiais. Além do financiamento dos próprios clubes, a profissionalização e os
fluxos monetários de dimensões exorbitantes, tornam este mercado muito apetecível aos
investidores. No entanto, como o comportamento dos jogos é totalmente aleatório e de
difícil previsão, importa perceber em que medida os resultados têm impacto no valor da
cotação. Foi esta ideia que motivou à realização deste trabalho. Utilizou-se a metodologia
do Evento e analisou-se o valor da cotação da ação da SAD do Benfica durante 3 épocas desportivas, considerando para o efeito, o valor da sua cotação no dia útil a seguir à realização
dos jogos. Foi testado o impacto das derrotas, dos empates e das vitórias. Posteriormente,
analisámos também se os jogos nacionais e os internacionais tinham impactos diferentes.
Para tal, foi calculada a rendibilidade supranormal, que consiste na diferença entre a rendibilidade esperada e a rendibilidade efetiva. Foram efetuados Testes Paramétricos (T-Test) e
Testes não Paramétricos (Teste de Wilcoxon) sobre os dados obtidos, por forma a comprovar que os resultados dos jogos têm impacto sobre o valor das ações e levam a rendibilidades
supranormais. As conclusões apontam para que exista uma relação direta entre os resultados
dos jogos e o valor da ação no dia útil seguinte. Verifica-se uma rendibilidade supranormal
positiva em dias de vitórias (0,00869) e, em contrapartida, uma rendibilidade supranormal
negativa nas derrotas (-0,0284). No caso de empate não é significativo.
PALAVRAS CHAVE: Mercados Financeiros, Resultados Desportivos, Rendibilidade Supranormal

Abstrat
Football is becoming more prevalent in the global financial markets. In addition to the
financing of the clubs themselves, professionalization and exorbitant financial flows make
this market very attractive to investors. However, as the behavior of the games is totally
random and difficult to predict, it is important to understand to what extent the results
have an impact on the value of the quotation. It was this idea that motivated this work.
The Event methodology was used and the price of the share of Benfica SAD was analyzed
during 3 sports seasons, considering the value of its price on the business day after the manuno.teixeira@esce.ips.pt; ESCE – IPS
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tches. The impact of defeats, draws and victories was tested. Subsequently, we also analyzed
whether national and international games had different impacts. For this purpose, the abnormal return was calculated, which consists of the difference between the expected return
and the effective return. Parametric Tests (T-Test) and Non-Parametric Tests (Wilcoxon
Test) were carried out on the data obtained, in order to prove that the results of the games
have an impact on the value of the shares and lead to abnormal returns. The conclusions
point out that there is a direct relationship between the results of the games and the share
price on the following business day. There is a positive abnormal return on winning days
(0.00869) and, on the other hand, a negative abnormal return on defeats (-0.0284). In the
case of a tie it is not significant.
KEYWORDS: Financial Markets, Sports Results, Abnormal Profitability

1. INTRODUÇÃO
O futebol tem assumido, nas últimas décadas, uma predominância cada vez maior nos mercados financeiros mundiais. De acordo com a UEFA no seu Relatório Financeiro de 2018, as
receitas dos clubes europeus triplicaram durante o último século, tendo movimentado em 2016,
18,5 biliões de euros, provenientes das mais variadas fontes: bilheteiras, direitos televisivos, merchandising, valorização dos ativos e passes dos atletas. Razão pela qual, os investidores estudam
os clubes de futebol de uma forma diferente. De acordo com o mesmo relatório da UEFA, nos
últimos anos, a percentagem de donos estrangeiros aumentou 18% no que diz respeito aos clubes
Europeus.
Por outro lado, os clubes também olham para o mercado financeiro como uma fonte de financiamento externa que pode fazer face às necessidades mais prementes de aquisição de ativos ou
liquidação de dívidas.
No entanto, o comportamento do investidor pode ser emocional, podendo ser influenciado
por diversas situações, entre as quais os resultados desportivos. Importa perceber em que medida
os resultados desportivos têm impacto na cotação da ação. Foi esta a ideia que motivou a realização deste trabalho.
A metodologia a utilizar será a Interpretação do Evento e irá ser analisada a cotação da ação da
SAD Benfiquista durante 3 épocas desportivas, entre os anos de 2016 e 2019, considerando para o
efeito, o valor da sua cotação no dia útil a seguir à realização dos jogos. Será testado o impacto das
derrotas, dos empates e das vitórias, em jogos nacionais e internacionais, bem como a ocorrência
de rendibilidade supranormal.
O trabalho é constituído por duas partes. A primeira diz respeito à fundamentação teórica e
são abordados temas como a evolução do mercado financeiro das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), os conceitos de valorização, rendibilidade das ações e de rendibilidade supranormal.
A segunda parte diz respeito à vertente empírica, onde se tentará evidenciar, através de um caso
prático, que os resultados desportivos podem influenciar o valor da cotação das ações dos clubes
desportivos cotados em bolsa.
2. ORIGEM E CONCEITO DE SOCIEDADE ANÓNIMA DESPORTIVA (SAD)
Em Portugal, “o desporto e o direito foram, durante vários anos, dois mundos afastados, sem
qualquer conexão. Na verdade, sempre se entendeu o direito como área superior ao desporto, de
menor importância e valia que se destinava unicamente à ocupação dos tempos livres, com um
carácter predominante lúdico, praticado por amadores em estruturas pouco desenvolvidas e rigorosas.” (Capelo, 2014, p.8).
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Por consequência desta falta de profissionalismo e desresponsabilização generalizada no mundo desportivo, os clubes de futebol, em particular, também não fugiam a esta realidade, apresentando um panorama de endividamento, nomeadamente à Administração Fiscal (AT) e ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), que colocava em causa a subsistência e
continuação dos mesmos (Candeias, 2000).
De tal ordem que, em 1998 foi aprovado em Assembleia da República, a proposta do Totonegócio, que consistia numa espécie de perdão das dívidas fiscais dos clubes de futebol emitidas
entre 1985 e 1995 que ascendiam já aos 50 milhões de euros, conforme notícias publicadas à data
(Candeias, 2000).
Por outro lado, nas últimas três décadas, a nível mundial, temos vindo a assistir à profissionalização da indústria do futebol que por si só gera fluxos monetários de dimensões exorbitantes. De
acordo com o Annual Review of Football Finance 2018, promovido pela Deloitte, o valor referente
aos lucros das ligas mundiais na época 2016/2017, aponta para 2,9 biliões de euros.
Face à nova realidade, foi necessário criar mecanismos legais que regulamentassem a indústria
futebolística em Portugal. Ou seja, atribuir aos clubes de futebol um conjunto de características
empresariais, cujo objetivo último visa o lucro, à semelhança de qualquer outra empresa. “À sociedade desportiva, aquando do seu aparecimento, foi atribuída a função de implementar no mundo
do desporto profissional uma gestão qualificada, transparente e atenta às variáveis económico-financeiras, relegando para um segundo plano a gestão pautada pela emoção e orientada unicamente para os êxitos desportivos, característica dos clubes desportivos geridos pelos seus associados.”
(Rodrigues, 2012, p.4).
Em Portugal, na época de 2018/2019, dos 18 clubes da Liga NOS (Primeira Liga) todos estão
constituídos como SAD’s, com exceção do Rio Ave Futebol Clube que é uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ).
Tabela 1 - Clubes Liga NOS Época 2018/2019
Nome Completo do Clube

Cidade

Futebol Clube do Porto, Futebol SA
Sport Lisboa e Benfica, Futebol SAD
Sporting Clube de Braga, Futebol SAD
Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD
Vitória Sport Clube, Futebol SAD
O Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD
Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD
Portimonense Futebol, SAD
Santa Clara Açores – Futebol SAD
Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda
Vitoria Futebol Clube, SAD
Clube Desportivo Nacional Futebol, SAD
CD Tondela, Futebol SAD
Marítimo da Madeira – Futebol SAD
Boavista Futebol Clube – Futebol SAD
Clube Desportivo Feirense – Futebol SAD
Grupo Desportivo Chaves – Futebol SAD
Clube Desportivo Aves – Futebol SAD

Porto
Lisboa
Braga
Lisboa
Guimarães
Lisboa
Moreira de Cónegos
Portimão
Ponta Delgada
Vila do Conde
Setúbal
Funchal
Tondela
Funchal
Porto
Santa Maria da Feira
Chaves
Vila das Aves

Fonte - Liga Portuguesa Futebol Profissional (2018/2019)

Conforme se pode verificar no gráfico abaixo, a aplicação de uma gestão profissional, revelou
os seus resultados práticos: uma diminuição significativa dos valores da dívida, desde 2009 nas
principais ligas mundiais.
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Figura 1 – Evolução da Divida Líquida das Principais Ligas Mundiais
Fonte – UEFA Financial Report 2018

Pela figura anterior retirada do UEFA Financial Report – Financial Year 2017, estudo promovido anualmente pela Union of European Football Associations (UEFA), o rácio da percentagem
de dívida quando comparada com a receita total, nas 20 principais ligas mundiais, baixou de 65%,
em 2009, para 34%, em 2017. Em termos absolutos diminuiu de 7,6 para 6,8 biliões de euros.
Neste contexto, a percentagem de dívida da Liga Portuguesa face às receitas encontra-se abaixo da
média, num valor de 31,5%, sendo superada pelas Ligas Italiana (67,4%), Inglesa (66,2%), Turca
(49,8%), Russa (32,2%) e Francesa (31,7%). Ainda no que diz respeito aos clubes portugueses, e
apesar de todos os esforços, os montantes em dívida ainda são consideráveis, pese embora se registem diferenças entre os valores de 2016 e os valores de 2017.

Figura 2 - TOP 20 do endividamento dos Clubes Europeus
Fonte - UEFA Financial Report 2017 e 2018
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Em 2016, o Sport Lisboa e Benfica (SLB) aparecia em segundo lugar do TOP20, com uma
dívida no montante de 309 milhões de euros, o Futebol Clube Porto (FCP) em 16.º lugar com um
montante em dívida de 161 milhões de euros, e, finalmente o Sporting Clube de Portugal (SCP)
em 20.º lugar com 133 milhões de euros. Em 2017, o SLB diminui a divida para 269 milhões de
euros, ocupando agora o 6.º lugar no top20 de clubes mais devedores. O FCP aumentou para 177
milhões de euros e o SCP não se encontra no top20 da UEFA.
3. VALORIZAÇÃO E RENDIBILIDADE DAS AÇÕES
Definir ou determinar o valor das ações em bolsa não é linear nem automático. As ações consistem
em valores mobiliários que representam uma parcela de capital social de uma empresa, cuja natureza
jurídica é de Sociedade Anónima (Gitman e Joehnk, 2005 citados por Ribeiro e Quesado, 2017).
“Avaliar uma ação consiste em determinar qual será o seu preço justo (Ribeiro e Quesado,
2017). Contudo, esta avaliação revela-se complexa, fundamentalmente, por duas razões. Por um
lado, porque as variações das principais fontes de rendibilidade das ações (como dividendos e mais
valias de capital) são difíceis de prever. Por outro lado, o risco associado ao investimento nas ações
varia de ação para ação”. (Ribeiro e Quesado, 2017, p.110).
De uma forma muito generalista e na perspetiva do investidor, uma ação cria valor quando a
sua rendibilidade é superior à rendibilidade gerada nos mercados sem risco (Ribeiro e Quesado,
2017). Como se pode calcular e avaliar esta rendibilidade? Ribeiro e Quesado (2017) identificam
três formas: análise fundamental; análise técnica; ou, teoria do passeio aleatório.
A análise fundamental é uma técnica utilizada que consiste em analisar o valor das ações com
base no histórico do seu comportamento, ou seja, evolução de resultados, política de distribuição
de dividendos, informação atual e perspetivas de evolução e crescimento. Assim, a junção de toda
esta informação permite avaliar o valor das ações no mercado bolsista (Gitman e Joehnk, 2005).
A análise técnica é igualmente uma técnica tradicional de avaliação, que além de utilizar toda a
informação referida na análise fundamental, adiciona-lhe técnicas analíticas de previsão da evolução das cotações, com base em modelos matemáticos, estatísticos e econométricos. A técnica mais
conhecida é a Teoria de Dow (Ribeiro e Quesado, 2017). Segundo Morais e Pinto (2002) a Teoria
de Dow assenta no facto do preço do mercado de uma ação ser resultado da conjugação entre a
oferta e a procura, estudando sobretudo a vertente histórica dos preços e os respetivos volumes de
transação, por forma a se determinar as tendências de evolução futura.
Quanto à teoria do Passeio Aleatório, Valderrama (1977) refere que, conforme o próprio
nome indica, o estabelecimento do valor das ações é completamente aleatório, não corroborando
com nenhuma das análises anteriores. O comportamento das ações em bolsa é totalmente aleatório e impossível de determinar à priori.
Qualquer uma das técnicas referidas, pretende evidenciar o desempenho dos títulos de forma
a informar os investidores sobre o seu potencial de criação de riqueza. Nesta ótica, o conceito de
rendibilidade é muito importante, sendo o tema principal do ponto seguinte do trabalho.
3.1. Cálculo da Rendibilidade
Os indicadores de rendibilidade pretendem dar uma visão da capacidade de qualquer investimento gerar resultados. Assim, a rendibilidade está associada à relação entre os resultados criados
e o investimento realizado (Teixeira e Amaro, 2013).
A nível empresarial, a rendibilidade pode ser determinada na perspetiva da empresa ou dos
proprietários. A rendibilidade da empresa pretende estudar a capacidade global do negócio para
libertar resultados que sejam capazes de superar a remuneração pretendida pelos proprietários
e pelos parceiros financeiros, nos investimentos que realizam na atividade. Já a rendibilidade na
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perspetiva dos proprietários, evidencia o resultado que especificamente poderá remunerar os detentores do capital, tendo em consideração apenas o investimento realizado por eles na atividade
da empresa (Teixeira e Amaro, 2013).
Os indicadores mais referenciados pela bibliografia para medir a rendibilidade são, ao nível da
empresa, o Return On Investment, mais conhecido por ROI, ao nível dos proprietários, a Rendibilidade dos Capitais Próprios (RCP) e, numa perspetiva mais próxima dos investidores nos mercados de capitais, a Rendibilidade das Ações, também conhecida pela sua designação em inglês Total
Share Return – TSR (Neves, 2012).
O conceito do ROI compara normalmente os resultados operacionais com o ativo total, medindo o desempenho dos capitais totais investidos na empresa, independentemente da sua forma
de financiamento, evidenciando a capacidade da atividade para gerar autofinanciamento e sustentabilidade financeira a longo prazo, bem como a sua capacidade de atrair capitais próprios e
alheios (Neves, 2012)
A RCP corresponde à remuneração que a atividade gera para os proprietários da empresa e
compara os resultados líquidos com os capitais próprios, permitindo aos detentores do capital
verificar se a remuneração do seu investimento se encontra no nível desejado, de acordo com o nível de risco da empresa e de outras potenciais aplicações de capital (Teixeira, 2008; Neves, 2012).
Segundo Teixeira e Amaro (2013), a TSR é uma medida de avaliação do desempenho financeiro
que expressa em percentagem, as alterações nas cotações das ações de uma empresa e tem em consideração os dividendos para os investidores gerados pelos mesmos títulos num determinado intervalo
de tempo, face ao seu preço inicial no período em análise. Como tal, é uma medida que permite
determinar a rendibilidade potencial que um investidor tem num período de tempo específico, se detiver na sua posse uma ação. Por isso, é um indicador muito utilizado para comparar o desempenho
financeiro dos títulos de uma empresa cotada nos mercados de capitais (Rocha e Selig, 2001). Assim,
este indicador por ter como base a cotação das ações, é considerado como o que melhor representa as
expectativas do mercado sobre a performance de uma empresa (Neves, 2012).
3.2. Rendibilidade Supranormal
Teixeira e Amaro (2013), concluem que o conceito de rendibilidade é um conceito muito importante na avaliação do desempenho financeiro das empresas, no entanto, consideram-no limitado, pois não considera a remuneração exigida pelos investidores. Neste sentido, surge o conceito
de rendibilidade supranormal, que mede a capacidade de uma empresa para gerar valor acima ou
abaixo do esperado pelos investidores (Neves, 2011).
Assim, medir a capacidade de criação de valor consiste, em analisar a rendibilidade supranormal do investimento, isto é, a diferença entre a rendibilidade obtida e a rendibilidade esperada.
Por rendibilidade esperada entende-se a rendibilidade expectável de um determinado investimento (capital aplicado) com base na análise histórica e comportamental do mesmo.
Rendibilidade Supranormal = Rendibilidade Real – Rendibilidade Esperada
A nível da atividade da empresa, a rendibilidade esperada está normalmente associada ao conceito do custo médio ponderado do capital, também designado pela sua nomenclatura inglesa –
WACC – Weight Average Cost of Capital (Teixeira, 2008).
O conceito de rendibilidade esperada ou de custo de capital, está normalmente relacionado
com o retorno que determinado investimento deve gerar, sendo definido como a taxa de remuneração exigida pelos investidores, considerando o risco do negócio. No que diz respeito às empresas, o conceito de rendibilidade esperada interfere com as decisões dos investidores sobre os
ativos em que investir e a forma como os financiar, tendo presente a maximização do valor da
organização (Neves, 2012).
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A atividade das empresas é financiada, tanto através de capitais alheios como por meio de
capitais próprios, tendo ambas as fontes de financiamento um custo específico, que está associado
ao risco incorrido pelos diferentes investidores. Tendo presente esta ideia, de que existem custos
diferentes para as várias fontes de financiamento, foi criado o conceito de custo médio ponderado
do capital, mais conhecido pela sua designação em inglês, o WACC - weight average cost of capital.
A sua fórmula de cálculo é a seguinte (Brealey e Myers, 1998; Teixeira, 2008):
WACC = (CP/ A) x Ke + (P/ A) x Kd x (1- t)
Legenda:
CP-» Capital Próprio; A-» Ativo Liquido; Ke-» Custo do Capital Próprio; P-» Passivo;
Kd-» Custo do Capital Alheio; t-» Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento.
O WACC é constituído pela soma dos custos dos capitais próprios e dos passivos, devidamente ponderados pelo seu peso no financiamento do ativo líquido. Assim, pretende-se que os
gestores tenham em atenção as fontes de financiamento mais baratas, tornando menor o custo
do capital necessário para financiar a atividade. Ao reduzirem o valor do WACC contribuem
igualmente para a criação de valor, porque reduzem o custo do investimento e em simultâneo
aumentam o valor dos excedentes financeiros criados (Teixeira e Amaro, 2013).
No que diz respeito, ao custo das fontes de financiamento alheias remuneradas, tem-se por
referência normalmente as taxas de juro contratadas junto das instituições financeiras, ou a relação entre os gastos financeiros do período e o passivo remunerado no final do exercício anterior
(Neves, 2012).
Quanto ao custo do capital próprio, no caso das empresas cotadas em bolsa, é determinado
em função da rendibilidade esperada, calculada através do Capital Asset Price Model (CAPM) que
mede a remuneração a exigir pelos proprietários tendo por base a rendibilidade do mercado e o
risco associado aos títulos; nos restantes casos, poderá ser determinado, tendo em conta a rendibilidade média dos capitais próprios do setor de atividade ou, pela adição de um prémio de risco ao
custo de financiamento bancário da empresa (Neves, 2012).
Ao nível da rendibilidade esperada pelos proprietários, visa fornecer uma imagem do nível de
resultados que os seus investimentos deverão ser capazes de gerar, tendo em consideração o risco
associado. Em particular, no mercado de capitais, o cálculo da rendibilidade esperada está sempre
associado ao risco da operação (Silva, 2016).
Neste sentido, podem-se utilizar vários modelos de quantificação da rendibilidade esperada
versus risco associado., sendo os mais referidos pela diferente literatura, o Capital Asset Pricing
Model (CAPM) e o modelo APT - Arbitrage Pricing Theory (Neves, 2012). A forma de calcular o
risco em cada um destes modelos é o que os diferencia.
O Capital Asset Pricing Model (CAPM), é um método que procura analisar a relação entre o
risco e o retorno esperado de um investimento. Este último, representa a remuneração que deve
ser exigida pelos detentores do capital, considerando o risco associado à empresa (Sharpe, 1964).
De acordo com Ribeiro e Quesado (2017) o CAPM pressupõe que a rendibilidade esperada
de uma ação depende única e exclusivamente do fator “risco sistemático” que esse ativo apresenta no mercado de capitais. Referem, ainda, que o modelo CAPM pode ser expresso da seguinte
forma:
Ke = rf + β x (rm-rf )
Em que:
Ke – rendibilidade esperada de acordo com o risco do ativo;
rf – rendibilidade de ativos sem risco
rm – retorno médio do mercado
β – Índice de risco da empresa face ao mercado

162

Com base neste método, Silva (2016) conclui que o cálculo da remuneração exigida depende
sobretudo do valor de β, que mede a forma como os títulos da empresa reagem, comparativamente ao mercado, às oscilações de fatores transversais a todas as empresas, como inflação, crise
financeira, desastres naturais (o denominado risco sistemático). Em Portugal, o β pode ser obtido
através dos relatórios das áreas de research das instituições financeiras ou pela Bloomberg agência
de dados financeiros. Ou seja, o prémio de risco (rm-rf ) é influenciado pelas variações ocorridas
num índice representativo do risco da empresa face à evolução da bolsa. Ao somarmos o prémio
calculado à remuneração sem risco, determinamos o custo do capital investido pelos acionistas,
representando o valor a exigir por cada unidade monetária investida.
O Arbitrage Pricing Theory baseia-se no princípio de que dois ativos financeiros idênticos devem transacionar-se no mercado ao mesmo preço. Ao contrário do modelo anterior, o modelo
APT é um modelo multifatorial, ou seja, assente num conjunto de índices, em que cada um representa um fator que influencia a rendibilidade do ativo financeiro (Silva, 2016)
O modelo APT surge por oposição ao modelo CAPM. Ou seja, para alguns analistas o
CAPM apenas contempla um fator de risco (o valor de β), sendo necessário a criação de um modelo multifatorial. Ross (1976) identificou quatro variáveis económicas que podem influenciar o
preço das ações, o fluxo de caixa futuro e a taxa de rendibilidade das empresas. São eles: inflação,
produção industrial, prémios de risco e inclinação da estrutura das taxas de juro, por considerar
que estes quatro fatores são transversais a todos os mercados e títulos.
A rendibilidade através do modelo APT pode ser obtida da seguinte forma:
Ri = αi + bi1 Fi1 + bi2 Fi2 + …. + εi
Em que:
αi - rendibilidade esperada (independente dos vários fatores)
Fi – valor do fator i que influencia a rendibilidade (a rendibilidade do mercado, o nível
		
da taxa de juro, a taxa de inflação e os índices industriais)
bi – mede a sensibilidade da rendibilidade i
εi – variável residual (não está relacionada com os vários fatores)
Assim, Ribeiro e Quesado (2017), referem que os estudos das variáveis que podem explicar
o preço das ações no mercado de capitais revelam-se de extrema importância para as empresas
cotadas em bolsa. Esta importância resulta do facto de se passarem a conhecer quais as variáveis
económicas e financeiras que devem prestar mais atenção, assim como, que política de dividendos
e investimentos devem praticar para que o preço das ações da empresa no mercado de capitais
aumente. Salientam, ainda, que esta informação pode ser bastante útil para os investidores que
atuam no mercado de capitais, uma vez que lhes permite ter uma referência de valor e rendibilidade das ações.
Assim, no cômputo geral, existem vários modelos que permitem estudar a rendibilidade das empresas e das ações e o nível de criação de riqueza que deverá ser exigida (esperada) pelos investidores.
3.3. Interpretação do Evento
O Estudo da Interpretação do Evento assume primordial importância no presente trabalho,
na medida em que é precisamente nesta área que o mesmo se enquadra, ou seja, pretende-se verificar se os resultados desportivos têm impacto nas cotações dos títulos das sociedades anónimas
desportivas portuguesas cotadas em bolsa. As ações das sociedades ou organizações são normalmente adquiridas como investimento, tendo como objetivo, obter no momento da alienação do
título um resultado igual ou superior ao do momento da aquisição. No entanto, Reis, (2011)
afirma que no caso dos clubes de futebol a razão intrínseca é diferente: Uma irracionalidade que
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parece estar correlacionada com a estima para com o clube. Assim, competições nacionais, competições internacionais e os resultados obtidos (vitórias, derrotas, empates) podem influenciar esta
irracionalidade?
A metodologia do estudo dos eventos foi utilizada a nível mundial, em várias áreas, tendo
sido também testada no mercado bolsista português. Por exemplo, Isidro (1998), concluiu no
seu estudo que o mercado em termos gerais, não apresentava uma volatilidade anormal nos dias
circundantes ao anúncio de lucros. Já no estudo de Duarte (2011) os resultados comprovaram que
o mercado bolsista português mostrava indícios de anomalias momentâneas, gerando rendibilidades anormais em determinados momentos do tempo.
De salientar, também, o comportamento temporal num mercado bolsista, ou seja, o “efeito de
calendário”. O efeito de calendário são alterações ocorridas no valor das ações diretamente relacionadas com eventos temporais e sazonais, nomeadamente efeito mês do ano, efeito mudança de
ano, efeito dia da semana, efeito de feriado. Em suma, existem oscilações no valor das ações que
resultam diretamente de alguns efeitos de calendário. Por exemplo, no final do ano tendem-se a
verificar rendibilidades anormais positivas; às segundas-feiras tende-se a verificar rendibilidades
anormais negativas; na mudança do mês tendem-se a verificar rendibilidades anormais superiores
(Câmara, 2013).
Neves (2009) destaca um estudo efetuado pela Universidade Aberta, subordinado ao tema
“A Contabilidade e o Mercado de Capitais. Esse estudo acerca do “Impacto da Divulgação dos
Resultados Contabilísticos nos Preços das Ações”, conclui que para a generalidade dos títulos, o
impacto semanal é superior ao impacto diário.
No entanto, muitos estudos internacionais foram efetuados no sentido de apurar quais os
comportamentos mais significativos nos mercados financeiros. As conclusões dos estudos analisados sugerem que os efeitos de calendários realmente existem:
• Wachtel (1942) e Haugen e Lakonishok (1988) confirmaram empiricamente o efeito
mudança de ano (turn-of-the-yea)”;
• Osborne (1962), Cross (1973), French (1980), Gibbons e Hess (1981), Lakonishok
e Levi (1980), Smirlock e Starks (1983), Keim e Stambaugh (1983), Rogalski (1984)
e Jaffe e Westerfield (1985), comprovaram a existência do efeito de calendário dia da
semana;
• Lemgruber et al.... (1988) evidenciaram a existência de um efeito fim-de-semana, com
as sextas-feiras a gerarem rendibilidades anormais tendencialmente positivas no mercado brasileiro;
• Hansen e Lunde (2003), concluíram existir o efeito final de ano, com os últimos dias
do ano a tenderem para apresentar rendibilidades anormais positivas, o efeito dia da
semana, com as segundas-feiras, a apresentarem tendencialmente rendibilidades anormais negativas e o efeito viagem do mês, referente à tendência das rendibilidades serem
superiores na mudança do mês.
Em Portugal, foram igualmente testadas as consequências dos efeitos de calendário, designadamente no estudo de Balbina e Martins (2002), onde concluíram que as rendibilidades nas
vésperas de feriados eram, em média, 23 vezes mais elevadas do que em dias normais. Adicionalmente, Câmara (2013) verificou que as rendibilidades eram significativamente positivas nas
vésperas de feriados e negativas nos dias seguintes a estes.
3.4. Estudos sobre o valor das ações das sociedades desportivas
A literatura existente sobre a relação casuística direta entre os resultados desportivos e o valor
das ações não é extensa. A razão pela qual esta situação acontece é porque só muito recentemente
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os clubes passaram a disponibilizar o seu capital em bolsa. Em Portugal, só no final da década de
90, princípios do ano 2000, um número considerável de clubes portugueses se transformou em
sociedades anónimas. No entanto, ainda hoje, é muito reduzido o número de SAD’s portuguesas
cotadas em bolsa.
Porém, a nível internacional podem-se encontrar algumas referências relativamente a este tema.
No ano 2000, Renneboog e Vanbrabrant estudaram o efeito dos resultados desportivos no
valor das ações dos clubes de futebol ingleses cotados na London Stock Exchange e na Alternative
Investment Market entre 1995 e 1998. A metodologia utilizada foi o estudo de eventos e concluíram que no dia seguinte a uma vitória, as ações apresentavam uma rendibilidade supranormal de
quase 1%. Caso o resultado fosse negativo para o clube as ações desciam entre 0,6% e 1,4%. Os
autores não evidenciaram diferenças entre jogos nacionais e internacionais.
No ano seguinte Brown e Hartzell (2001), utilizando a mesma metodologia, mas desta feita
num desporto diferente, basquetebol, estudaram o impacto dos resultados dos Boston Celtics na
National Basketeball Association e concluíram que os resultados afetavam diretamente o valor das
ações.
Duque e Ferreira (2005) foram os primeiros autores a estudar o tema em Portugal. O universo utilizado foi os resultados e os valores das ações das SAD’s Sportinguista e Portista, nos anos
entre 1998 e 2003, por serem ainda os únicos clubes cotados em bolsa. Os autores comprovaram
uma relação direta entre bons resultados / bons desempenhos bolsistas e maus resultados / maus
resultados bolsistas.
Palomino et al... (2005) analisaram cerca de 16 equipas inglesas entre os anos 1999 e 2002,
comprovando os retornos anormais dos valores das ações. Verificaram também que os títulos tendiam a incorporar mais eficazmente os resultados positivos do que os negativos.
Uma abordagem diferente foi tida por Edmans et al... (2007) que introduziram a variável
estado emocional dos investidores. As conclusões apontaram para que exista uma rendibilidade
supranormal negativa significativa ao nível das derrotas em jogos internacionais.
Portugal volta a ser objeto de estudo por Scholtens e Peenstra (2009) que analisaram os jogos
de equipas internacionais de oito países europeus (Portugal, Inglaterra, Escócia, Turquia, Itália,
Alemanha, Holanda e Dinamarca). Foram estudados 1247 jogos. Neste estudo, verificou-se que
as vitórias significaram, em média, retornos anormais positivos na ordem dos 0,36%. No entanto,
as derrotas conduziam a resultados mais significativos, pese embora negativos (-1,41% e -1,10%).
Reis (2011) estudou o impacto de 494 jogos e os seus resultados nas ações dos clubes portugueses de futebol cotados em bolsa entre o período de 1 agosto 2007 e 23 maio 2011. Os resultados foram ao encontro dos resultados de outros estudos, em que as vitórias desportivas tinham
pequenos impactos positivos na rendibilidade supranormal (+0,14%), enquanto a derrota e os
empates desciam o valor das ações entre 0,56% e 0,61%. O autor refere, ainda, que esta fraca
variação nas rendibilidades podia estar relacionada com o facto de, em Portugal, apenas estarem
cotadas em bolsa Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica e,
por isso, apenas haver alterações quando os jogos se disputam entre os mesmos.
Pinto (2013) aplicou o método de estudo de eventos nas épocas desportivas 2010/2011 e
2011/2012 dos 3 principais clubes cotados na bolsa portuguesa, avaliando sobretudo a cotação
às sextas e às segundas feiras, totalizando 174 eventos. Os resultados deste trabalho contrariam
todos os restantes elaborados anteriormente. O autor afirma não existir relação entre o valor das
ações e o resultado desportivo obtido.
Finalmente, Lopes (2017) seguiu algumas das metodologias já apresentadas, dando importância à variável das transferências mediáticas no Sporting Clube Portugal, no Futebol Clube Porto e no Sport Lisboa e Benfica, no período de 1 de agosto de 2007 a 13 março de 2013. Concluiu
que as transferências mediáticas tinham impacto significativo nas ações dos diferentes clubes. Não
só nos próprios, como nos restantes clubes da Liga analisados.
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4. METODOLOGIA
Para a elaboração do presente trabalho foi utilizada a metodologia do “Estudo de Evento”,
que consiste na análise do impacto que um determinado evento específico tem sobre a cotação
das ações na bolsa, num determinado período de tempo. No caso concreto deste trabalho foi
analisado o impacto dos resultados desportivos na cotação das ações de uma Sociedade Anónima
Desportiva.
O trabalho recai sobre o clube Sport Lisboa e Benfica, clube cotado em bolsa, através da Benfica SAD, desde maio de 2007, de acordo com dados da Euronext. O período analisado decorre
entre as datas 09 de julho de 2016 e 18 maio 2019, correspondente a 3 épocas desportivas, designadamente 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
O evento a analisar são os resultados dos jogos. São consideradas as derrotas, os empates e as
vitórias. Dentro do universo selecionado apurámos 176 eventos, dos quais 132 foram jogos verificados em competições nacionais e 44 foram competições Internacionais, entre os quais Liga dos
Campeões e Liga Europa (as mais importantes competições europeias). Os dados foram recolhidos do site www.zerozero.pt. As técnicas estatísticas foram efetuadas através dos softwares Eviews
e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Para o presente trabalho interessa analisar apenas os valores das ações no dia útil (cotações
do fecho) a seguir ao jogo, no qual houve transações na bolsa portuguesa. Ou seja, só poderemos
retirar conclusões se a janela de observação for reduzida apenas ao dia útil imediatamente a seguir
ao jogo, sem sobreposição de resultados (nacionais e internacionais). Os jogos nacionais realizaram-se entre sextas e domingos, e os jogos internacionais realizaram-se sempre a dias de semana,
mas com especial incidência nas terças-feiras. Caso alargássemos a nossa janela de observação
para mais dias, podíamos sobrepor resultados diferentes entre si e, portanto, obter interpretações
erradas. A mesma metodologia foi utilizada por outros investigadores como por exemplo, Reis
(2011), Pinto (2013) e Lopes (2017).
Para calcularmos o impacto dos resultados no valor da cotação das ações, utilizámos o cálculo
da rendibilidade supranormal, ou seja, a diferença entre o retorno esperado pelo investidor e o
efetivamente observado, calculado através da seguinte fórmula (Neves, 2012):
Rendibilidade Supranormal = rendibilidade real – rendibilidade esperada
Começou-se por calcular a rendibilidade real, para a qual foi utilizada a seguinte equação, que
tem por base a mais valia potencial que poderá estar associada ao impacto do resultado desportivo:
Cotação dia útil a seguir ao jogo – cotação dia útil anterior ao jogo
Rendibilidade real =
			
cotação dia útil anterior ao jogo
De notar que, não foi considerado o valor de eventuais dividendos, uma vez que não têm sido
prática comum nas sociedades anónimas desportivas portuguesas.
A rendibilidade esperada, por sua vez, consiste na expectativa que os investidores têm sobre
o que esperam ganhar face ao investimento realizado. Pode ser calculada de várias formas, como
referido em capítulos anteriores. No entanto, para o presente trabalho utilizou-se o modelo de
mercados financeiros, baseado na rendibilidade do índice PSI20, composto pelas empresas com
maior liquidez e dimensão na bolsa portuguesa, de acordo com a seguinte expressão (Neves, 2012;
Lopes, 2017):
rj = α + β x Rm
Em que:
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rj – retorno exigido pelo investimento j
α – taxa de rendibilidade do título sem considerar o risco de mercado
rm – retorno médio do mercado
β – Indice de risco da empresa face ao mercado
Para o cálculo dos parâmetros α e β foi aplicado o modelo de regressão linear com base na
variável de Rendibilidade Real das ações do Sport Lisboa e Benfica e do indicador de mercado
PSI20, obtendo-se os seguintes resultados:
Tabela 2 - Regressão Linear

Pode-se constatar que o ativo em questão (ações do Sport Lisboa e Benfica), quando comparado com o risco de mercado - PSI20 -, tem um risco baixo, uma vez que o valor de β é inferior a
1 (0,00956). Significa que a rendibilidade dos títulos em análise oscila bastante menos face aos
fatores que compõem o risco sistemático do mercado português, que o indicador PSI20, representativo das 20 ações mais importantes do mercado de capitais nacional.
Em termos teóricos, a rendibilidade supranormal é definida como a diferença existente entre
a rendibilidade obtida e a rendibilidade esperada. Por isso, considera-se que há rendibilidade supranormal quando:
Rendibilidade real > Rendibilidade Esperada
A fim de se testar a hipótese de investigação que pretende evidenciar que os resultados desportivos semanais têm impacto nas rendibilidades das ações, aplicaram-se Testes Paramétricos e Não
Paramétricos, o T-test e o Teste de Wilcoxon, respetivamente.
No primeiro caso definiu-se como hipótese nula (H0) que os resultados não têm impacto nas
cotações, ou seja, a rendibilidade supranormal é igual a 0 (zero). Como os resultados apontam
para a não normalidade da amostra, foi necessário efetuar o Teste de Wilcoxon.
O Teste de Wilcoxon (Wilcoxon Signed-ranks Test) deverá ser utilizado para comparar amostras simples, utilizando apenas os rankings dos dados, em substituição do Teste T, que não sigam
uma distribuição normal.
Neste caso, o teste de hipótese é:
H0: Md = ∂0
H1: Md ≠ ∂0
Sendo que ∂0 = 0. Assumimos que a média e a mediana das amostras são semelhantes devido
à hipótese de simetria da distribuição. Os valores críticos das regiões de rejeição para os testes
efetuados, segundo uma distribuição normal, estão resumidos a seguir:
• Valor z: 1,96; Teste Unilateral: 2,50%; Teste Bilateral: 5%;
• Valor z: 1,645; Teste Unilateral: 5%; Teste Bilateral: 10%;
• Valor z: 1,282; Teste Unilateral: 10%; Teste Bilateral: 20%.
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Na análise e discussão de resultados apresentadas a seguir, utilizou-se sempre a região unilateral. A lógica foi a de testar se o retorno supranormal no dia seguinte às vitórias é maior ou igual a
zero, e se o dos empates e derrotas é menor ou igual a zero.
5. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS EMPÍRICOS
Os dados apresentados no presente trabalho dizem respeito às cotações das ações da Benfica
SAD entre o período de 09 de julho de 2016 a 18 de maio de 2019, correspondente a 3 épocas desportivas, designadamente 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. O período em questão
caracteriza-se por uma tendência de subida no valor das cotações em bolsa, quer ao nível do índice
português de referência (PSI20), quer ao nível das ações da Benfica SAD, conforme se pode verificar nas figuras anexas.

De referir que, a título nacional o Benfica foi campeão na época 2016/2017 e 2018/2019,
tendo ficado em segundo lugar no campeonato nacional em 2017/2018. Do ponto de vista internacional, nestas 3 épocas o Benfica qualificou-se para a Liga dos Campeões, no entanto, apenas
chegou aos oitavos de final na época 2016/2017. A boa performance desportiva, durante este período, poderá ser a justificação para a aposta constante dos investidores nas ações da Benfica SAD.
Em relação à janela de observação, foram analisados os resultados dos jogos recolhidos no site
www.zerozero.pt. Apurámos 176 eventos, dos quais 132 foram jogos verificados em competições
nacionais e 44 foram competições internacionais. A fim de se verificar o pressuposto da normalidade para a aplicação do Teste Paramétrico T-Student, realizaram-se os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk e obtiveram-se os seguintes resultados:
Tabela 3 - Teste de Normalidade

Os mesmos indicam que as amostras não são normais, através dos valores de significância inferiores a 0,05. Os testes de Kolmogorov - Smirnov e de Shapiro - Wilk verificam se a distribuição da
variável é ou não Normal, em que:
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H0: a função de distribuição da variável X é normal
H1: a função de distribuição da variável X não é normal
Rejeita-se a hipótese nula H0 quando o nível de significância é inferior ao nível de significância do teste (α), normalmente quantificado no nível de 0,05. Razão pela qual, com base nos
dados da tabela 7, a nossa amostra não é normal pois os valores de ambos os testes revelam níveis
de significância inferiores, em especial o teste de Shapiro - WIlk (Vitória – 0,02; Empate – 0,046;
Derrota – 0,003).
Como os resultados apontam para uma não normalidade da distribuição, foram utilizados
Testes Paramétricos e Não Paramétricos. Assim, tal como anteriormente referido, recorreu-se ao
teste Paramétrico T-test e ao teste Não Paramétrico de Wilcoxon.
Na utilização do T-test, teve-se em consideração a comparação dos resultados obtidos e a rendibilidade das ações para apurar se existem diferenças significativas entre as duas amostras, em que:
H0: significância (α) <0,05, ou seja existem diferenças significativas entre as amostras;
H1: significância (α) >0,05, ou seja não existem diferenças significativas entre as amostras.
Tabela 4 - T-test

Na tabela 8, verifica-se que o nível de significância é relevante no caso das vitórias e das derrotas, onde o alfa é inferior a 0,05, razão pela qual se pode concluir que existe uma relação direta
entre os resultados dos jogos e o valor das cotações no dia útil seguinte, ou seja a rendibilidade das
ações variam consoante a vitória ou a derrota. No caso do empate constata-se que a estatística não
é significativa. Para além disso, verifica-se que, em termos gerais, a vitória tem impacto positivo,
gerando uma rendibilidade média supranormal superior (0,00869) e que a derrota tem impacto
negativo, gerando uma rendibilidade média supranormal inferior (-0,0284).
Reforça-se o estudo com a utilização do teste Wilcoxon. É um teste não paramétrico utilizado
para comparar amostras simples, utilizando apenas os rankings dos dados, que não sigam distribuição normal.
Tabela 5 - Teste Wilcoxon

Mais uma vez, deteta-se um nível de significância inferior a 0,05. Logo, no caso das vitórias e
das derrotas, de acordo com o teste de Wilcoxon, confirma-se que existem diferenças significativas
na rendibilidade supranormal. Ou seja, verifica-se uma relação direta entre os dados.
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De seguida, desagregaram-se os dados entre jogos nacionais e internacionais, de modo a verificar-se se existiam diferenças significativas nas estatísticas. Na tabela 10, apresentam-se os resultados dos retornos supranormais no dia útil seguinte aos jogos nacionais e internacionais.
Tabela 6 - T-test Resultados Supranormais

De acordo o T-test, pode-se constatar que em média as vitórias, quer nacionais quer internacionais, têm um impacto positivo (e estatisticamente significativo) no valor das ações. Ou seja, a
capitalização bolsista no dia útil a seguir a uma vitória aumenta cerca de 0,08% e 1,2%, nos jogos
nacionais e internacionais, respetivamente.
Destaca-se que, como se estão a ter em consideração as estatísticas dos testes unilaterais (se a
rendibilidade supranormal é superior a zero, no caso de vitórias e inferior a zero, no caso das derrotas) os níveis de significância devem ser divididos por 2. Sendo assim, devem-se ler os seguintes
valores:
Jogos Nacionais:
• Vitórias  nível de significância: 0,0155;
• Derrotas nível de significância: 0,01.
Jogos Internacionais:
• Vitórias  nível de significância: 0,079;
• Derrotas  nível de significância: 0,0005.
Assim, quando se distinguem as vitórias nacionais e as vitórias internacionais, pode-se concluir que o mercado reage mais positivamente quando a mesma é internacional (uma vez que a
rendibilidade supranormal é de 1,2%, enquanto nos jogos nacionais é de 0,8%). A justificação
pode prender-se, do ponto de vista nacional estarmos perante uma competição que decorre durante uma época inteira e, portanto, existem várias oportunidades e hipóteses de reverter resultados
negativos, enquanto nas competições internacionais, os resultados são de caráter eliminatório e
com consequências financeiras imediatas.
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Por sua vez, as derrotas têm um comportamento igualmente expressivo e direto na cotação
das ações no dia útil seguinte. Quer a nível nacional, quer a nível internacional a rendibilidade
supranormal tem em média -3% no valor da cotação. Ou seja, o mercado bolsista reage também
às derrotas. Destaca-se que a estatística das derrotas é mais significativa que no caso das vitórias,
o que evidencia uma resposta importante do mercado a este resultado. As derrotas implicam, no
campeonato nacional perda de pontos e respetivo atraso na classificação, que muitas vezes pode
ser decisivo na luta pelo título. O mercado reage pior, portanto, a uma derrota do que a uma vitória. Este fenómeno pode ser justificado por sentimentos, estudados em finanças comportamentais,
teoria que sustenta que os investidores, de uma forma geral, consideram mais penosa uma perca de
dinheiro do que um ganho.
Por fim, os empates, têm um comportamento negativo quando estamos perante resultados
nacionais (idêntico às derrotas, mas com percentagens menos expressivas, apenas -1,2%) e um
comportamento positivo, em 1%, quando estamos perante competições internacionais. Em ambos os casos as estatísticas não são significativas.
No que diz respeito ao teste Wilcoxon, apresentam-se de seguida as suas estatísticas que confirmam os resultados anteriores do teste T-test.
Tabela 7 – Teste Wilcoxon

No teste não paramétrico de Wilcoxon, verifica-se que tanto as vitórias como as derrotas (nacionais e internacionais) apresentam estatísticas significativas e que influenciam o valor das cotações das ações do Sport Lisboa e Benfica. Destaca-se, apenas que, a estatística no caso das vitórias
internacionais apenas é relevante para um grau de probabilidade de 90%, uma vez que o seu nível
de significância se situa nos 0,11 (0,221 a dividir por 2 por se tratar de um teste unilateral) e o
limite seria 0,1.
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6. CONCLUSÕES
O presente trabalho de investigação teve por objetivo testar se os resultados desportivos condicionam rendibilidades supranormais na cotação das ações da Benfica SAD, no período de 2016
a 2019.
Do ponto de vista teórico foram estudados, entre outros temas, os conceitos de valorização
de ações e o cálculo da sua rendibilidade quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de
vista do proprietário ou de mercado. Destacou-se que, a análise da rendibilidade passa cada vez
mais pela análise da rendibilidade supranormal, que evidencia a capacidade das organizações para
gerarem valor acima dos resultados esperados.
Do ponto de vista empírico, verificou-se que, existe uma relação direta entre os resultados
dos jogos e a cotação das ações em bolsa da SAD Benfiquista, registando-se uma rendibilidade
supranormal superior em caso de vitórias, com valores entre 0,08% e 1,2% e, inferior em caso de
derrotas, na ordem dos 3%.
Relativamente à comparação realizada entre os resultados nacionais e internacionais, existe
consistência no comportamento dos investidores. A exceção diz respeito aos empates internacionais onde parece que os investidores são mais pacientes, ficando a aguardar pelos resultados dos
próximos jogos para tomarem decisões.
As maiores dificuldades encontradas na realização do presente trabalho estão relacionadas
com o facto do número de SAD’s ser limitado em Portugal, o que torna mais difícil a generalização das cotações.
Para trabalhos futuros, julgamos que seria interessante acrescentar valorizações de outras
SAD’s e poder efetuar a comparação dos resultados em Portugal, com outros mercados com diversos clubes de futebol cotados em bolsas de valores, como é o caso do mercado de capitais do Reino
Unido, onde estão localizados algumas das equipas mais ricas do mundo.
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DO DIREITO À COMPENSAÇÃO PELA
CADUCIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO
EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO
CERTO
THE RIGHT TO COMPENSATION FOR THE TERMINATION
OF THE CONTRACT WITH THE RESOLUTIVE TERM OF THE
WORKER IN PUBLIC FUNCTIONS
Rui Luís1
Resumo
O contrato de trabalho em funções públicas tem uma natureza especial que se coaduna
com o interesse público. O Legislador na última reforma legislativa procurou aproximar
o quadro normativo do sector público ao sector privado. Por essa razão, previu no atrigo
4.º da Lei Geral Do Trabalho Em Funções Públicas (adiante “LGFPT”) a remissão para
o Código do Trabalho (adiante “CT”), no que respeita a um conjunto de matérias aí determinadas que são na verdade de natureza meramente indicativa e cuja a aplicação deverá
ser sempre aplicável “mutatis mutandis”, alterando-se na medida do adequado tendo em
consideração a natureza pública de função. Esta previsão representa uma porta aberta para
a aplicação subsidiária do CT à função Pública sempre e quando a situação assim o justifique e a mesma seja compatível com a natureza especial do serviço público. O contrato de
trabalho a termo resolutivo certo na função pública quando caduca deixa uma única certeza
ao trabalhador: está desempregado! Na verdade, trata-se de uma situação transversal a toda
a relação laboral, quer seja ela de natureza pública ou privada. Por isso, o trabalhador é
colocado numa situação em que desconhece quando e como poderá ser novamente integrado no mercado de trabalho, incerteza essa que se manifesta independentemente da certeza
quanto ao termo, que quando ocorre faz caducar o contrato de trabalho. Assim, é necessário
estabelecer uma resposta adequada ao direito à compensação pela caducidade do contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, que esteja em consonância com a
legislação em vigor e com os entendimentos mais recentes da jurisprudência e da doutrina.
PALAVRAS-CHAVE: contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo;
caducidade; direito à compensação pela caducidade.

Abstrat
The employment contract in public functions has a special nature that is consistent
with the public interest. The Legislator in the last legislative reform sought to bring the
legal framework of the public sector closer to the private sector. For this reason, it envisaged
in paragraph 4 of the General Labor Law in Public Functions the reference to the Labor
Code, with respect to a set of matters determined therein that are in fact, of a purely indicative nature and whose application should always be applied “mutatis mutandis”, changing as
1
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appropriate taking into account the public nature of the function. This provision represents
an open door for the subsidiary application of the Labor Code to the Civil Service whenever and whenever the situation justifies it and is compatible with the special nature of the
public service. The fixed-term employment contract in the public service when it expires
leaves a single certainty for the worker: he is unemployed! In fact, it is a situation that cuts
across the entire employment relationship, whether public or private. For this reason, the
worker is placed in a situation where he does not know when and how he can be integrated
into the labor market again, an uncertainty that manifests itself regardless of the certainty
as to the term, which when it occurs causes the employment contract to expire. Thus, it is
necessary to establish an adequate response to the right to compensation for the expiry of
the employment contract in public functions with a definitive resolution term, which is in
line with the legislation in force and with the most recent understandings of jurisprudence
and doctrine.
KEYWORDS: Employment contract in public functions for a fixed term; lapse; right to
compensation for expiry.

1. A NATUREZA EXCECIONAL DO CONTRATO DE TRABALHO A TERMO
A questão em torno do direito à compensação nos contratos de trabalho a termo resolutivo
certo na função pública está longe de ser unânime. Atualmente, existem várias instituições do
setor público, nomeadamente, entidades do Ensino Superior, com entendimentos divergentes.
O universo da função pública deveria pautar-se pelas mesmas regras, servir de exemplo, mas
não é, verdadeiramente, isso que acontece.
Muitas das instituições seguem uma tese próxima à defendida por Pedro Furtado Martins,
cuja tutela consagrada na lei apena se destina a “tutelar uma expectativa, de compensar o fim de um
sonho: quando o trabalhador desperta desse sonho para o pesadelo do desemprego, porque o empregador não renova o seu contrato, então a lei compensa-o, atribuindo-lhe o crédito pecuniário correspondente; mas nos outros casos já não, seja porque é o trabalhador, ele mesmo, que decide não renovar
o vínculo, seja porque, sendo o vínculo irrenovável, nem em sonhos o trabalhador poderia aspirar a
uma tal renovação…”2 Nesta tese, entende-se que o próprio trabalhador, à data da celebração do
vínculo contratual, já tem conhecimento de que o seu contrato irá terminar, sem que para isso haja
necessidade de qualquer tipo de comunicação e/ou formalidade.
O tema prontamente chegou aos Tribunais e também aí não houve consenso, sendo conhecidas várias decisões bastante divergentes entre si.3

2

3

. cfr. FURTADO MARTINS, Pedro. “Cessação do Contrato de Trabalho”, 3.ª edição, Principia, Cascais, 2012, pág. 65;
Que nas palavras de João Leal Amado, representa uma “concepção estreita da ratio da compensação, que vê nesta,
tão-só, uma forma de tutela das expectativas renovatórias defraudadas do trabalhador” LEAL AMADO, João. “De
novo sobre uma velha questão: a compensação por caducidade nos contratos a termo certo”. In: Revista da Ordem dos
Advogados 1941, Lisboa, 2014, pág. 421.
Por exemplo: Acórdão da Relação de Lisboa, de 22.ABR/2009, proc. 1761/07.1TTLSB -4, disponível em: www.dgsi.
pt
“I – A caducidade, enquanto causa de cessação do contrato de trabalho, opera, em regra, automaticamente, sem que o
trabalhador tenha, em regra, direito a uma compensação pela verificação da mesma;
II – Na outorga de um contrato de trabalho a termo certo, tendo-se estipulado entre as partes contratantes que o mesmo era celebrado por um período de três meses, eventualmente, renovável por um único e igual período de tempo, a
cessação do mesmo, após esta renovação, não decorrente de qualquer declaração nesse sentido emitida pela entidade
empregadora, mas por simples verificação do decurso do prazo, não confere ao trabalhador o direito a compensação por
caducidade.”
Outro exemplo: Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 11.MAI/2010, proc. 642/08.6TTPTM.E1, disponível
em: www.dgsi.pt
“1. É válida a cláusula inserta no contrato de trabalho a termo certo, nos termos da qual o contrato cessará no termo
estipulado sem necessidade de qualquer comunicação prévia da entidade patronal.
2. Ocorrendo a cessação do contrato no termo estipulado, na sequência daquela cláusula contratual, mutuamente
acordada, não assiste ao trabalhador o direito à compensação a que alude o artigo 388.º n.º 2 do Código do Trabalho.”
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Em paralelo com os Tribunais, também a doutrina tem tido dificuldade em encontrar um ponto comum e, em consequência, têm resultado teses bastante contraditórias, que se caracterizam
pelo seu antagonismo.4
Certamente, não foi esta a incerteza que o Legislador, quer no CT quer na LGTFP, pretendeu
introduzir no ordenamento jurídico, i.e., claramente não pretendeu contribuir para a existência de
um sistema pautado por dois pesos e duas medidas.
A questão complica-se com a automaticidade da caducidade do contrato de trabalho em funções públicas, que opera por força da Lei sem necessidade de intervenção dos signatários contratantes, como acontece nos contratos a termo resolutivo certo sem possibilidade de renovação.
Também a própria natureza de excecionalidade do vínculo a termo contribui para dificultar
a questão.
Além do mais, a própria redação utlizada pelo legislador não resulta ser de fácil interpretação,
não obstante a última redação ajudou a clarificar a real vontade do legislador e a finalidade da
norma que prevê a compensação pela caducidade.
Também, a própria vontade do trabalhador é difícil de percecionar. Por essa razão, colocam-se
as seguintes questões: será possível e/ou aceitável que o trabalhador dê, desde logo, no momento
da assinatura do contrato de trabalho, o seu consentimento e expresse a sua vontade ab initio para
valer num acontecimento futuro? Mas não é a relação laboral, pela sua própria natureza, uma
relação assimétrica? Cedo, salta à vista que assim fosse e a questão do pagamento da compensação
seria sempre condicionada pela vontade do empregador. Mas, certamente, não terá sido esse o
espírito legislativo que envolve este mecanismo de compensação.
Ora, é sobre esta questão que se pretende fazer uma reflexão, a fim de dar e/ou ajudar a encontrar uma resposta a este problema. Uma resposta que se coadune com a melhor interpretação dos
preceitos legais à luz do direito constitucional, comunitário e laboral.
A solução terá sempre que passar por uma resposta que se coadune com os direitos e princípios
constitucionalmente consagrados, principalmente, em respeito pelo princípio da proporcionalidade, presente no artigo 18.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, em respeito pelos
seus três subprincípios: necessidade (ou exigibilidade); adequação; e racionalidade (proporcionalidade em sentido restrito ou proibição do excesso).
Bem sabendo que os órgãos da Administração Pública devem, entre outros, atuar em obediência à lei e ao direito, ex vi, artigo 3.º do Código do Procedimento Administrativo, em respeito pelo
princípio da legalidade.
A relação de trabalho é, por natureza, estruturalmente assimétrica. O contrato a termo, pela
sua natureza precária, agrava ainda mais essa realidade de assimetria, causando maior desequilíbrio entre a entidade empregadora e o trabalhador.
Por essa razão, houve, ao longo do tempos, necessidade legislativa para diminuir essa desigualdade, por exemplo, veja-se a consagração do princípio do tratamento mais favorável, que deve ser
entendido no sentido de que o legislador consagrou as soluções mais favoráveis ao trabalhador,
ou, como afirma João Leal Amado “[O] Direito do Trabalho consiste num ordenamento de carácter
protectivo e compensador da assimetria típica da relação laboral, desempenhando numa função tuitiva relativamente ao trabalhador assalariado”5 ou, por exemplo, o caso do direito processual não
condicionar a decisão do julgador ao pedido.

4

5

Em sentido negativo, VAZ MARCOS, Diogo. “Código do Trabalho Anotado”, Coimbra Editora, 2010, pág. 824;
FURTADO MARTINS, Pedro. “Cessação do Contrato de Trabalho”, 3.ª edição, Principia, Cascais, 2012, págs. 5667; PALMA RAMALHO, Rosário. “Tratado de Direito do Trabalho Tomo II Situações Laborais Individuais.” 5.ª
edição., Almedina, Coimbra, 2014, págs. 309-311.
No polo oposto, em sentido positivo, ANDIAS GONÇALVES, Luisa. “Compensação por extinção do contrato
de trabalho”. Questões Laborais, n.º 43, 2013, págs. 254-255; PEREIRA DE CAMPOS, ALICE. “O Contrato de
Trabalho a Termo”. Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013, págs. 204-205; LEAL AMADO, João. “De novo
sobre uma velha questão: a compensação por caducidade nos contratos a termo certo”. In: Revista da Ordem dos
Advogados 1941, Lisboa, 2014, págs. 410-424.
vid. LEAL AMADO, João. “Contrato de Trabalho.” Coimbra Editora, 3ª Edição - Reimpressão 2020, p. 42.
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É desta perspetiva de assimetria que devemos entender os mecanismos indemnizatórios aquando da cessação do contrato de trabalho, como um ajuste que se faz àquela que é a parte mais débil.
Na verdade, o direito à compensação resulta pela nova situação em que o trabalhador é colocado. Deste ponto de vista, o fundamento que serve de base para negar o direito à compensação
pela cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo certo resolutivo, justificado
pelo facto do trabalhador se encontrar numa situação já previsível e, em consequência, já esperada,
mostra-se contrário a este entendimento.6
Na verdade, a compensação mostra-se necessária para acautelar os direitos e interesses do trabalhador que foi contratado a termo. É certo que numa economia de pleno emprego, esta assunção poderia manifestar-se como irrelevante uma vez que os mecanismos de oferta e procura se
equilibrariam. No entanto, não é essa a nossa realidade!7
O Legislador comunitário é conhecedor da precariedade laboral atual. Por essa razão, o Direito comunitário tem demonstrado uma maior preocupação com a situação de desemprego em que
o trabalhador é colocado quando termina a relação laboral a termo. Também o Legislador nacional tem demonstrado preocupação com as situações de precariedade dos vínculos laborais, tendo
por essa razão promovido programas de regularização extraordinária dos vínculos precários.8
Na verdade, as últimas alterações legislativas no CT têm passado por dificultar a contratação
a termo.9 Com o impacto legislativo comunitário, o contrato a termo tem tendência a ficar mais
oneroso, como efeito do combate aos falsos contratos a termos, daqueles trabalhadores que se
encontram a satisfazer necessidades permanentes.
O atual regime da contratação a termo é, em substância, o que já se encontrava previsto na Lei
nº 23/2004 de 22 de junho. A única diferença é que, enquanto este último diploma remetia para o
Código do Trabalho a regulação de todos os aspetos que nele não se encontravam especificamente
previstos, o RCTFP incorporou o que no Código de Trabalho se dispunha, limitando-se, no que
respeita à contratação a termo, a “... adequar o regime no âmbito da Administração Pública às
exigências de interesse público e, sobretudo, conformá-lo com o direito constitucional de acesso à
função pública, em condições de igualdade e liberdade, em regra por via de concurso”. Em 2014,
o RCTFP deu o seu lugar à LGFPT, que manteve a mesma a mesma matriz adotada no Código
de Trabalho.
A conjuntura económica, que em tempos difíceis requer medidas extraordinária, aclara a vontade real do Legislador. Veja-se, por exemplo, o artigo 55.º da Lei do Orçamento do Estado de
2015, que nos seus nºs 1 e 2 dispunha que “[a]os docentes contratados pelo Ministério da Educação
e Ciência a termo resolutivo não é devida a compensação por caducidade a que se referem o nº 3 do
artigo 293º e nº 4 do artigo 294º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (…) se ocorrer a
celebração de novo contrato sucessivo até 31 de [d]ezembro do ano letivo seguinte”. Ora, neste caso
concreto, o próprio legislador reconheceu a existência do direito à compensação nos contratos
a termo resolutivo certo na função pública. Mas, como bem entende Miguel Lucas Pires, este
regime, vertido na Lei do Orçamento do Estado de 2015, constitui uma exceção ao regime geral
De facto, todo o direito laboral gira em torno na necessidade de proteção do trabalhador, tal como se extrai, quer da
legislação nacional quer da legislação comunitária, máxime, da Diretiva 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de junho
de 1999.
7
Veja-se que o desemprego em 2018 para pessoas com menos de 25 anos foi de 20,3% para uma taxa de desemprego
global de 6,1%, dados disponíveis em: https://www.pordata.pt
8
Por exemplo, o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP).
9
Veja-se, por exemplo, as alterações ao Código de Trabalho, no que à contratação a termo diz respeito, que entraram
em vigor a 1 de outubro de 2019, e se traduzem, nomeadamente, nas seguintes alterações:
a) A duração máxima acumulada do contrato de trabalho a termo certo, incluindo renovações, baixa de três para dois
anos. E as renovações deixam de poder exceder o tempo do primeiro contrato. Na prática isto significa que para um
contrato de trabalho a termo com duração de nove meses, continuam a poder ser feitas no máximo três renovações,
mas estas não podem perfazer mais do que os nove meses, ou seja, a duração do contrato inicial;
b)As empresas que contratem a tempo certo acima do que é permitido no setor onde operam, terão de pagar uma taxa
que terá aplicação progressiva. Na prática, a taxa que começa a ser cobrada em 2021, será calculada com base na
diferença entre o peso anual de contratação a termo e um indicador setorial, até ao máximo de 2%. Este “indicador
setorial” deverá ser publicado no primeiro trimestre de cada ano pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas
do emprego e da Segurança Social.
6
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contido na LTFP.10 Ou seja, o seu conteúdo não é extensível a qualquer outro caso não reentrante
na respetiva da previsão da normativa.11 Assim, neste caso concreto, o legislador estabeleceu um
regime de exceção na norma 55.º da referida Lei do Orçamento do Estado de 2015, que admitia
o não pagamento da devida compensação para aqueles casos em que houvesse celebração de novo
contrato até 31 de dezembro do ano letivo seguinte. Pelo que, resulta claro que a regra geral obriga
ao pagamento da compensação ao trabalhador que vier a cessar um contrato de trabalho a termo
certo resolutivo na função pública.12
Mas a questão complica-se nas situações em torno do contrato a termo resolutivo certo. Por
exemplo, no ensino superior, o trabalhador, muitas vezes convidado, quando inicia as suas funções
sabe do término da sua relação laboral, sem prejuízo do contrato poder vir a ser renovado, sempre
que essas seja a vontade das partes.13
É certo que o tema não é claro e não vislumbra uma resposta fácil. Mas não podemos esquecer
o carácter excecional do contrato a termo. Por esse motivo, parte da jurisprudência nacional, a propósito dos contratos de trabalho docente a termo resolutivo, já vinham a reafirmando a existência
do direito à compensação no final do contrato a termo certo resolutivo em funções públicas.14
Além do mais, a circunstância de o pessoal docente Universitário se encontrar sujeito às particulares especificidades decorrentes do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) ou
do pessoal docente dos Politécnicos se encontrarem sujeito às particulares especificidades decorrentes do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP),
não impede nem afasta a aplicação do regime geral aplicável aos trabalhadores em funções pública,
na parte em que não seja com ele incompatível.15 Pelo que, neste caso concreto, por não resultar
qualquer impedimento por incompatibilidade dos regimes, deve a solução do sector privado ser a
mesma do sector público. Assim, tanto num caso como no outro, o contrato de trabalho a termo
deve ficar reservado para as situações excecionais, apenas para fazer face a situações inesperadas de
forma permitir o normal funcionamento das atividades laborais.
Assim, nestes termos, cessando o contrato de trabalho em funções públicas a termo certo por
denúncia da entidade empregadora pelo fim do respetivo prazo, assiste ao docente o direito à compensação por caducidade do contrato porque a caducidade não decorre da sua vontade.16
2. A CADUCIDADE DO CONTRATO A TERMO E A FUNÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
O instituto da compensação em caso de cessação do contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, quando não decorra da vontade do trabalhador, visa ressarcir e atenuar
os prejuízos decorrentes daquela perda.
vid. LUCAS PIRES, Miguel. “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Anotada e Comentada.” 3ª edição, 2018,
p. 355.
cfr. LUCAS PIRES, Miguel. “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Anotada e Comentada.” 3ª edição, 2018,
p. 355.
12
Como refere Miguel Lucas Pires: “[a] norma em causa aplica-se, indiscutivelmente, aos educadores de infância e aos
docentes do ensino básico e secundário”. cfr. LUCAS PIRES, Miguel. “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Anotada e Comentada.” 3ª edição, 2018, p. 355.
13
Mas também nesta situação o autor Miguel Lucas Pires é perentório que o regime de exceção previsto na norma 55
da referida Lei do Orçamento do Estado de 2015, não se aplica aos docentes do ensino superior (ainda que convidados), porquanto e por força da autonomia universitária, o vínculo laboral destes últimos é celebrado com a própria
instituição de ensino superior politécnico ou universitário e não com o Ministério da Educação. cfr. LUCAS PIRES,
Miguel. “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Anotada e Comentada.” 3ª edição, 2018, p. 355.
14
vid. decisões proferidas pelo Tribunal Central Administrativo Sul (Proc. n.º 10488/13, de 20.FEV/2014); Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa (Proc. n.º 39/11.0BELSB, de 30.MAR/2011 e Proc. n.º 544/11.9BELSB, de
27.JAN/2012); Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco (Proc. n.º 684/10.1BECTB, de 29.JUN/2011);
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (Proc. n.º 1928/10.5BESNT, de 23.NOV/2011), disponíveis em: www.
dgsi.pt
15
cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 26.FEV/2015, proc. 10713/13, disponível em: www.dgsi.pt
16
Neste sentido, Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 26.FEV/2015, proc. 10713/13, disponível em:
www.dgsi.pt
10
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Assim a solução legal compreende-se: perante um contrato a termo certo, caso este caduque
por iniciativa do empregador é justo que o trabalhador seja compensado pela perda do emprego.17
Na verdade, a compensação não representa um elemento dissuasor do próprio despedimento em
si, mas visa tão só, reparar o dano emergente da cessação do vínculo laboral.18
Esta compensação é comummente entendida como correspetiva à própria natureza precária do
vínculo de emprego e como um desincentivo ao recurso a esta modalidade contratual. Assim, esta
atribuição pecuniária trata-se de uma compensação pela natureza precária do vínculo que o trabalhador celebrou, através da qual se visa tornar mais onerosa para o empregador a contratação a termo.
O contrato a termo é necessário no nosso ordenamento jurídico, mas deverá ser sempre a exceção. Assim, como exceção, deverá representar sempre uma resposta mais onerosa ao empregador.
Porque, o empregador para situações de necessidade permanente deverá optar pela contratação
por tempo indeterminado.
Assim, a compensação não deverá estar relacionada com a vontade das partes contratantes
senão com a natureza do contrato em si. É certo que se o contrato caducar por vontade do trabalhador, i.e., nas situações em que este não fica desempregado, mas abdica do trabalho, não deverá
haver lugar a qualquer compensação.19
Aliás, imputar ao trabalhador uma vontade de que este quando celebra o contrato de trabalho já está a pensar no seu fim, nos casos em que se estabelece uma cláusula de irrenovabilidade
inserida no contrato, ao abrigo do disposto no artigo 149.º, n.º 1, do Código Trabalho, está-se
na verdade a desvirtuar a essencialidade do trabalho, ou seja, a descaracterizar a sua finalidade e
função social.20 Além do mais, é essa essencialidade social que o trabalho tem para o trabalhador
que está na base da opção do legislativa, prevendo-se uma compensação e não um prémio de final
de contrato.
Sendo o contrato a termo, certo ou incerto, o trabalhador sabe à partida que o mesmo irá
caducar, ou seja, que não será um contrato duradouro e que estará sempre sob condição e quando
essa se verificar o contrato acabará por morrer.21
Na relação laboral não podemos esquecer-nos que o trabalhador é o elo mais fraco. Como
já referimos, a relação de trabalho é uma relação fortemente assimétrica, sendo que, tratando-se
de um trabalhador precário como o contratado a prazo, essa assimetria é ainda mais acentuada.22
Ora, a impossibilidade de renovação de um contrato a termo, como causa automática de não renovação, é condição do empregador e não uma vontade do trabalhador, ou seja, nas palavras de João
Leal Amado, “esse [é] um contrato que o empregador não quer renovar, não quer prolongar para além
LEAL AMADO, João. “De novo sobre uma velha questão: a compensação por caducidade nos contratos a termo
certo”. In: Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa pág. 413
Neste sentido, vid. Nota n.º 2 ao artigo 401º, NETO, Abílio “Processo Disciplinar e Despedimentos”, Jurisprudência e Despedimentos, Ediforum, Lisboa, 2004, pág. 254.
19
Para essas situações, o Legislador reserva uma exceção de não existir direito à compensação pela caducidade, no artigo
293.º, n.º 3 da LGFPT.
20
Sobre este assunto, escrevem Luís Miguel Monteiro e Pedro Madeira de Brito na anotação ao artigo 149º - Renovação do contrato de trabalho a termo certo, o seguinte: “Estipulada a não renovação, está tutelado o interesse que
impõe o aviso prévio como condição da caducidade do contrato de trabalho a termo certo (cfr. artigos 334º nº
1). Ora, da declaração de não renovação resulta uma vontade ab initio de colocar termo no futuro ao contrato de
trabalho. vid. ROMANO MARTINEZ, Pedro. e outros. “Código de Trabalho Anotado”. Almedina, Coimbra, 12ª
edição, 2020, pág. 387.
21
Neste sentido, sobre os casos de contratos a termo certo e/ou incerto, escreve João Leal Amado: “em ambos os casos
o contrato a termo não é renovável e é integralmente cumprido até à verificação do evento resolutivo, ele morre de
“morte natural” quando esse evento se verifica e o trabalhador, num e noutro caso, deverá receber a compensação de
caducidade prevista na lei laboral. isto porque, repete-se, caso a razão de ser da compensação por caducidade residisse
na tutela das legítimas expectativas do trabalhador na renovação do vínculo contratual, então a única opção coerente
do legislador consistiria em não atribuir tal direito ao trabalhador contratado a termo incerto, pois este, tal como o
contratado a termo certo com cláusula de irrenovabilidade, sabe desde o início que o seu contrato não será renovado,
não podendo, portanto, alimentar qualquer expectativa legítima a este respeito”. LEAL AMADO, João. “De novo
sobre uma velha questão: a compensação por caducidade nos contratos a termo certo”. In: Revista da Ordem dos
Advogados 1941, Lisboa, 2014, pág. 421.
22
Como explica João Leal Amado: “É o empregador, não são “as partes”, quem redige a cláusula: o trabalhador ou
adere ou, provavelmente, não logra sequer ser contratado e vê o emprego fugir-lhe”. LEAL AMADO, João. “De novo
sobre uma velha questão: a compensação por caducidade nos contratos a termo certo”. In: Revista da Ordem dos
Advogados 1941, Lisboa, 2014, pág. 422.
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do prazo inicialmente estabelecido”.23 Assim, quando esse contrato caduca, automaticamente, isso
não exprime qualquer real vontade de o trabalhador abdicar do seu emprego; isso corresponde,
tão-só, ao desejo patronal, previamente anunciado, inscrito no próprio contrato, de extinguir esse
vínculo. É precisamente isso que acaba por acontecer, mas, por isso mesmo, o empregador deverá,
também nestas hipóteses, pagar ao trabalhador a compensação de caducidade prevista no artigo
344.º, n.º 2, do Código de Trabalho.24 Nestes termos, a compensação deverá ser feita pelas regras
estabelecidas no Código do Trabalho, nos termos do artigo 366.º, por remissão dos artigos 344.º
ou 345.º, consoante o contrato seja a termos certo ou incerto.25
Pelo que, também neste caso, as regras aplicadas ao sector privado, pelo CT, não se mostram
incompatíveis com a natureza da função pública. Assim, existindo uma vontade do legislador para
aproximar ambos os regimes, deve no artigo 293.º, n.º 3 da LGFPT, conferir ao trabalhador o direito à compensação por verificação do seu termo nos contratos a termo resolutivo certo, calculada
nos termos previstos no Código do Trabalho para os contratos a termo certo.
3. O DIREITO À COMPENSAÇÃO PELA CADUCIDADE DO CONTRATO A
TERMO RESOLUTIVO CERTO
A compensação pela caducidade do contrato a termo certo resolutivo nasce sempre que a mesma não resulte da vontade do próprio trabalhador, neste sentido, dispões o nº 3 do artigo 293 da
atual LGTFP: “Exceto quando decorra da vontade do trabalhador, a caducidade do contrato a termo
certo confere ao trabalhador o direito a uma compensação, calculada nos termos previstos no Código
do Trabalho para os contratos a termo certo.” 26
Esta solução vem ao encontro da vontade do Legislador no seu combate à precariedade no
universo laboral.27 Na verdade, este normativo legal, limitou-se a clarificar uma solução que corresponde no fundo ao que já se podia extrair quer do texto quer da ratio do preceito anterior, sendo que além do mais, a solução expressamente consagrada vem também ao encontro do sentido
interpretativo que já se impunha por corresponder a razões de justiça e de combate à precariedade
do emprego.28
Ibidem idem…
Cfr. LEAL AMADO, João. “De novo sobre uma velha questão: a compensação por caducidade nos contratos a termo
certo”. In: Revista da Ordem dos Advogados 1941, Lisboa, 2014, pág. 423.
25
Na inexistência de qualquer disposição nesta lei sobre a compensação pela caducidade do contrato, nesta matéria,
como é sabido por aplicação do princípio da subsidiariedade, há lugar à aplicação da Lei Geral, ou seja, aplicação do
Código do Trabalho. Assim, o regime Jurídico do Código do Trabalho é de aplicação subsidiária a este caso concreto.
Pelo que as razões que se apontam como fundamento da atribuição pecuniária compensatória, supra indicadas, podem ser, sem qualquer dificuldade, objeto de transposição para o âmbito dos contratos a termo resolutivo celebrados
no seio da Administração Pública. Configurando-se, sem dúvida, como uma indemnização/compensação por intervenções lícitas, essa atribuição patrimonial não pode deixar de ser também associada à natureza precária do vínculo
contratual sujeito a termo resolutivo. Ora, a situação de precariedade que emerge do contrato a termo é, no essencial,
idêntica, seja ele celebrado com uma pessoa coletiva pública, seja ele outorgado com um empregador privado. O
entendimento transcrito é inteiramente válido à luz do LGTFP.
26
O elemento essencial no direito à compensação, numa correção de uma interpretação do nº 3 do artigo 293 do atual
LGFPT, apenas restringe o dever de compensar o trabalhador aos casos em que a caducidade do seu contrato se funda
na sua vontade em não renovar, ou seja, reserva-se para as situações em que é a vontade do próprio trabalhador que
origina a caducidade do contrato.
27
É certo que, de acordo com o nº 2 do artigo 9 do Código Civil, o intérprete não pode dar a uma norma uma
interpretação “...que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente
expresso”. E não é menos verdade que a primeira regra de interpretação, prescrita no nº 1 do artigo citado, é a de que
esta “...não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo
em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do
tempo em que é aplicada”. Deste modo, é à luz desta dupla exigência hermenêutica – que enquadra ou baliza toda a
interpretação legal – que se impõe ao intérprete a presunção segundo a qual “...na fixação do sentido e alcance da lei,
(…) o legislador consagrou as soluções mais acertadas (...)”, constante no nº 3 do citado artigo 9 do Código Civil,
justamente por presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas é que o intérprete não deve cingir-se
à letra da lei quando de uma interpretação estritamente literal resulte um desvirtuamento do pensamento legislativo
e uma distorção da unidade do sistema jurídico.
28
Neste sentido, vid. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 03.ABR/2014, proc. 01132/13, disponível em:
www.dgsi.pt
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É certo que no âmbito da função pública, a entidade empregadora não necessita emitir uma declaração no sentido da não renovação do contrato pelo facto do contrato a termo certo não estar sujeito a renovação automática e caducar no termo do prazo máximo de duração legalmente previsto.29
No entanto, é necessário compreender a razão das normas que estabelecem a compensação.
Se a razão de ser das normas que estabelecem a compensação têm como objetivo compensar uma
situação de menor estabilidade, essa, razão de ser, sai até reforçada no sector público, porque não
há conversão do contrato a termo certo em contrato com termo indeterminado, consequência que
o legislador consagrou e reservou para o sector privado.30
Nesta perspetiva, ao interpretarmos o nº 3 do artigo 293.º do atual LGFPT não podemos
ignorar, por um lado, que a compensação prevista se insere no contexto do regime da contratação
a termo, i. e., de acordo com o quadro normativo comunitário que procura evitar abusos dos contratos de trabalho a termo31, e, por outro lado, que a matriz da atual LGFPT é o direito laboral
privado, em concreto a estabelecida no Código do Trabalho de 2009, então em vigor.32 Neste sentido, a LGFPT, também introduz limitações à celebração do contrato a termo, com a necessidade
de motivação e o estabelecimento de limites à sua duração e à renovação.33
Pelo exposto, todo o regime da contratação a termo foi legislado tendo em atenção que esta modalidade contratual confere ao trabalhador um vínculo laboral precário, o que determina o seu carácter excecional, em conformidade e consonância com o princípio constitucional da segurança no emprego.34
Assim, a interpretação literal do disposto no nº 3 do artigo 293 atual LGFPT, resulta, “prima
facie”, haver direito à compensação pela mera caducidade do contrato, independentemente da parte que lhe dê origem, desde, como vimos, não seja uma consequência da vontade do trabalhador.35
Neste caso, o direito à compensação por caducidade não está dependente em qualquer caso de declaração ou comunicação da entidade empregadora, sendo a regra a da caducidade do contrato no termo do prazo de forma automática
ou “ope lege”, ex vi, no artigo 293º, nº 1 LGFPT.
30
Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 03.ABR/2014, proc. 01132/13, disponível em: www.dgsi.pt
31
Veja-se que a Diretiva 1999/70/CE do Conselho de 28 de junho de 1999, respeitante ao acordo-quadro CES, UNICE e CEEP relativo a contratos de trabalho a termo, estabeleceu um princípio da não discriminação, introduziu a
proibição dos empregadores tratarem os trabalhadores com contratados a termo de forma menos favorável do que os
trabalhadores permanentes pelo simples motivo de os primeiros terem um contrato a termo, salvo se razões objetivas
justificarem a diferença de tratamento. Neste sentido, a referida Diretiva de forma a evita os abusos decorrentes da
conclusão de sucessivos contratos de trabalho ou relações laborais a termo, estabeleceu que os países da UE, após
consulta dos parceiros sociais, devem introduzir uma ou várias das seguintes medidas no âmbito dessa contratação
(tendo em conta as necessidades de setores e categorias de trabalhadores específicos), nomeadamente: esclarecer as razões objetivas que justifiquem a renovação dos supramencionados contratos ou relações laborais a termo; estabelecer
uma duração máxima total dos sucessivos contratos de trabalho ou relações laborais a termo; e definir um número
máximo de renovações desses contratos.
32
Na verdade, é este diploma que a atual LGFPT reproduz, limitando-se a adaptar algumas das suas disposições às
especificidades decorrentes da natureza pública do empregador.
No Código do Trabalho de 2009, a contratação a termo tem desde logo exigências de motivação, que assentam no
pressuposto de que se tratará aqui de corresponder a necessidades não permanentes de trabalho (artigo 129.º do Código do Trabalho, artigo 140.º na redação aprovada pelo decreto); a relação dela emergente deve perdurar durante um
período mínimo (artigo 142.º do Código, artigo 148.º na nova redação); o contrato deve observar uma certa forma
(artigo 131.º, n.º 4, do Código e artigo 141.º, n.º 1, da nova redação); em caso de cessação do vínculo «por declaração
do empregador» deve este último compensar o trabalhador (artigo 388.º, n.º 2, do Código, artigo 344.º, n.º 2, da
nova redação). A tudo isto acresce, ainda, a limitação decorrente do n.º 1 do artigo 132.º do Código (mantida, quanto
ao essencial, no artigo 143.º da nova redação), segundo a qual, em regra, “[a] cessação, por motivo não imputável ao
trabalhador, de contrato de trabalho a termo impede nova admissão a termo para o mesmo posto de trabalho, antes de
decorrido um período de tempo equivalente a um terço da duração do contrato, incluindo as suas renovações”.
33
cfr. artigo 57.º, 60.º e 61.º, todos da LGFPT.
34
Assim, e entre nós, o estabelecimento, entre trabalhadores e empregadores, de relações de trabalho constituídas por
contratos de duração indeterminada deve ser a regra e a contratação a termo a exceção. Por isso prevê o direito vigente
que seja limitada a possibilidade de celebração de «contratos a termo», através do recurso a elementos de constrição
que não estão presentes no regime do contrato de duração indeterminada.
Neste sentido, como menciona o Tribunal Constitucional: “Não sendo este regime, seguramente, o único constitucionalmente possível, a verdade é que a sua existência - e a distinção essencial que dele emerge quanto à modelação
dos contratos de trabalho por tempo indeterminado e a modelação dos contratos a termo - concretiza a injunção
decorrente do artigo 53.º da CRP. O recurso ao vínculo precário da chamada «contratação a termo» não pode deixar
de ser, na ordem infraconstitucional, marcada pelo cunho da excepcionalidade: a isso induz o dever, que impende
sobre o legislador ordinário, de evitar situações injustificadas de precariedade de emprego.” cfr. Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 632/2008, processo n. 977/2008, de 23.DEZ/2008, publicado em Diário da República n.º
6/2009, Série I de 2009-01-09, pp. 161-169.
35
O Código do Trabalho de 2009, no seu artigo 344.º nº 2, clarifica esta questão de índole laboral, da qual resulta
inequivocamente que no regime laboral comum quando a caducidade do contrato não decorra da sua vontade o
trabalhador tem sempre direito à respetiva compensação.
29
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Em suma, é uma questão pacifica na doutrina que a compensação assume uma função especial
de tutela face a uma situação frágil do trabalhador e que o legislador quis que a contratação a
termo fosse excecional.
Aqui chegados, importa então verificar se a transposição da disposição da alínea do anterior
artigo 388 nº 2 do Código de Trabalho de 2003, atualmente, artigo 344 nº 2 do Código de Trabalho de 2009, para o artigo nº 3 do artigo 252 do anterior RCTFP, atualmente, previsto no
disposto nº 3 do artigo 293 do atual LGFPT, quis introduzir uma alteração substancial de regime
quanto aos efeitos compensatórios decorrentes da caducidade do contrato, estabelecendo uma
redução da tutela compensatória ali prevista, justificada pela natureza pública do empregador e
no interesse público que este visa prosseguir.36 Facilmente se verifica que essa não foi a intenção do
Legislador, porque nesta questão não se afigura difícil reconstituir o pensamento legislativo.37 Na
verdade, foi vontade do Legislador manter as regras especiais aplicáveis ao contrato de trabalho
em termo resolutivo previstas na Lei nº 23/2004, de 22 de Junho. Regras essas que não influem na
interpretação ou aplicação da norma prevista no artigo 293, nº 3, do LGFPT. Esta interpretação
do nº 3, do artigo 293 LGFPT, não só respeita o princípio vertido no nº 2 do artigo 9 do Código
Civil como é o único que traduz o pensamento legislativo.38
Além do mais, foi vontade do Legislador aproximar ambos os regimes. Neste sentido, à semelhança do regime laboral comum, sempre que a caducidade do contrato não decorra da sua
vontade, o trabalhador tem direito à respetiva compensação.
Pelo que, numa interpretação correta, a previsão do nº 3 do artigo 293º só pode ser lida no
sentido de que a verificação do requisito da não comunicação, pela entidade empregadora pública,
da vontade de renovar o contrato se afere formalmente. Ou seja, não havendo a comunicação que
a lei refere, o trabalhador terá direito à compensação pela caducidade do respetivo contrato, independentemente da causa que motiva o silêncio do empregador.
Aliás, bem pelo contrário: são essas mesmas exigências de interesse público que concorrem para fundamentar o
direito à compensação existente, na medida em que tal direito visa igualmente «... em conjugação com outros aspectos de regime do contrato a termo certo, garantir a harmonização da situação precária de trabalho emergente com
o princípio da estabilidade e segurança do emprego plasmado no artigoº 53º da Constituição», como bem assinalou a
Procuradoria¬Geral da República no seu Parecer n.º 23/97.
O que as exigências de interesse público e a conformação com o direito constitucional de acesso à função pública
ditam é a impossibilidade de conversão do contrato a termo em contrato por tempo indeterminado. Daí resulta a
necessidade de adaptar a essa circunstância as regras de renovação e de caducidade do contrato, previstas no Código
de Trabalho. Pelo que o disposto no nº 3 do artigo 293º do LGFPT mais não é do que uma transposição “mutatis
mutandis” do que estava prescrito no anterior nº 2 do artigo 388º do Código do Trabalho (2003), atualmente no artigo 344 do atual Código do Trabalho (2009). Ou seja, para que os efeitos compensatórios decorrentes da caducidade
do contrato não deixassem de ser iguais. E assim, onde o Código do Trabalho prever a renovação automática dos
contratos (e subsequente conversão, ultrapassados os limites legais) dispôs que “... a caducidade do contrato a termo
certo que decorra de declaração do empregador confere ao trabalhador o direito a uma compensação (...)”.
37
Com efeito, na Exposição de Motivos que acompanhou a Proposta de Lei n.º 209/X, que viria a dar origem ao RCTFP, é claramente enunciado: “A presente proposta de lei pretende aprovar o Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas (RCTFP), seguindo de muito perto o regime fixado no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, e na sua regulamentação, constante da Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, o que decorre do objectivo de aproximação do regime de trabalho na Administração Pública ao regime laboral comum. Todavia, e como não podia deixar
de ser, a aplicação daqueles textos legais aos contratos de trabalho em funções públicas é feita com as adaptações impostas
pela natureza destes contratos e, em especial, pela sua subordinação ao interesse público, bem como pelas especificidades que
decorrem da entidade empregadora ser um órgão ou serviço da Administração Pública”.
E concretiza: “O RCTFP que agora se apresenta inspira-se nas seguintes preocupações fundamentais: Aproximação ao
regime laboral comum; Combate às situações de precariedade no domínio do emprego público; Manutenção e reforço dos
direitos dos trabalhadores; Criação de condições para o desenvolvimento da contratação colectiva na Administração Pública; Consagração de um quadro jurídico claro da intervenção das associações sindicais e da acção dos seus dirigentes”.
Especificando, mais adiante é dito ainda: “Como já estabelece a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o contrato de
trabalho é, por regra, celebrado por tempo indeterminado. O contrato a termo resolutivo é a exceção. Assim mantêm-se as
regras especiais aplicáveis ao contrato de trabalho a termo resolutivo previstas na Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, que
visam, no essencial, adequar o regime de contratação a termo no âmbito da Administração Pública às exigências de interesse
público e, sobretudo, conformar aquele regime com o direito constitucional de «acesso à função pública, em condições de
igualdade e liberdade, em regra por via de concurso». Assim, o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
só pode ser utilizado nas situações expressamente previstas no RCTFP, tem exigências qualificadas de forma, não está sujeito
a renovação automática, caducando no termo do prazo estipulado, e não se converte, em caso algum, em contrato por
tempo indeterminado. Contudo, neste domínio, dão-se dois passos de maior relevo no combate à precariedade no emprego
público”.
38
Na verdade, este pensamento encontra na letra da lei bem mais que um mínimo de correspondência verbal, ainda
que imperfeitamente expresso.
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Este entendimento, encontra-se igualmente vocacionado para a aplicação junto do sector público, como tem evidenciado a jurisprudência do TJUE. A jurisprudência deste Tribunal internacional tem esclarecido que “o benefício da estabilidade do emprego é concebido como um elemento
da maior importância na proteção dos trabalhadores”.39 Aliás, como deixa claro o próprio TJUE, o
contrato de trabalho a termo, regra geral, apenas satisfaz as necessidade do empregador: “o benefício da estabilidade do emprego é concebido como um elemento da maior importância para a proteção
dos trabalhadores, enquanto os contratos de trabalho a termo só em determinadas circunstâncias respondem às necessidades tanto dos empregadores como dos trabalhadores”.40
Além do mais, é vontade legislativa procurar limitar e restringir o recurso sucessivo à contratação a termo, cuja sua massiva utilização se traduz em abusos e prejuízo dos trabalhadores. Abusos
que se manifestam, para além da precariedade da situação laboral qua já se encontra ab initio com
uma duração limitada.41
Em síntese, o facto de as partes terem conhecimento da necessária caducidade do contrato a
termo resolutivo certo, não promove o afastamento da incerteza quanto à sua situação no mercado
laboral.
Se dúvida ainda houvesse, relativamente à existência do direito à compensação pela caducidade
do contrato, refira-se ainda que outro entendimento que defensa a inexistência da compensação,
será sempre questionável face ao determinado pelo Direito Comunitário, nomeadamente, no que
respeita às disposições contidas na Diretiva 1999/70/CE de 28 de junho de 1999, do Conselho.42
De todo o exposto resulta que o entendimento da Administração, mormente a Administração
Local, ao reduzir o direito à compensação pela caducidade do contrato a uma expressão residual,
transforma em exceção o que no nº 3 do artigo 293º do RCTFP claramente se pretendeu estabelecer como regra.
Neste sentido, o Estado, pela mão da Administração Local, enquanto entidade empregadora
não pode permitir-se, sem razão plausível, isentar-se do encargo compensatório que, ditado em
razões de interesse público a que já foram acima referidas, se impõem à generalidade dos empregadores.
Porque se, nesta altura, ainda fosse possível existir uma remota dúvida relativamente à existência da requerida compensação por caducidade dos contratos a termo resolutivo certo celebrados
com docentes do ensino superior, esta questão deixaria de o ser com a simples leitura do artigo
55 do orçamento de Estado de 2015, Lei nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro, quando é o próprio
estado, para situação análoga, a reconhecer a existência de tal direito e a estabelecer para o ano de
2015 regras especiais para o seu pagamento.
Em conclusão, o regime aplicado ao sector privado deve ser mutatis mutandis aplicado ao
sector público, sendo esse entendimento o único que representa a vontade real do Legislador,
pelo que não há que afastar os dois regimes sempre a o caso concreto não seja incompatível com a
natureza da função pública.

cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 28.FEV/2018, Hubertus John vs Freie Hansestadt Bremen, processo C‑46/17, disponível em: http://curia.europa.eu
cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.SET/2016, María Elena Pérez López vs Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid), processo C‑16/15, disponível em: http://curia.europa.eu
41
A própria progressão de carreira não existe e na prática, justifica uma discriminação de salários, que nestas circunstâncias são mais reduzidos, em comparação com trabalhadores efetivos.
42
cfr. artigo 1.º da Diretiva 1999/70/CE de 28 de junho de 1999.
A referida Diretiva tem como objetivo: “Melhorar a qualidade do trabalho sujeito a contrato a termo garantindo a
aplicação do princípio da não discriminação” e “Estabelecer um quadro para evitar os abusos decorrentes da utilização de sucessivos contratos de trabalho ou relações laborais a termo”, ou seja, uma finalidade de estabelecer um
“acordo quadro relativo a contratos de trabalho a termo, celebrado a 18 de Março de 1999 entre as organizações
interprofissionais de vocação geral (CES, UNICE e CEEP)”.
39
40
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4. CONCLUSÃO
I. A relação de trabalho é estruturalmente assimétrica e o contrato a termo agrava ainda
mais essa realidade de assimetria.
II. O legislador procurou aproximar o regime da função pública ao estabelecido no Código de Trabalho.
III. A compensação mostra-se necessária para acautelar os direitos e interesses do trabalhador que é contratado a termo.
IV. Por essa razão, o Legislador nacional tem demonstrado preocupação com as situações
de precariedade dos vínculos laborais na função pública, tendo por essa razão promovido programas de regularização extraordinária dos vínculos precários.
V. As últimas alterações legislativas no CT, que entraram em vigor a 1 de outubro de
2019, procuram dificultar e onerar a contratação a termo.
VI. O contrato de trabalho a termo deve ficar reservado única e exclusivamente para as
situações excecionais.
VII. O artigo 55.º da Lei do Orçamento do Estado de 2015 já havia reconhecido a existência do direito à compensação nos contratos a termo resolutivo certo na função pública.
VIII. A circunstância de o pessoal docente Universitário se encontrar sujeito às particulares especificidades decorrentes do Estatuto da Carreira Docente Universitária
(ECDU) ou do pessoal docente dos Politécnicos se encontrarem sujeito às particulares especificidades decorrentes do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico (ECPDESP), não impede nem afasta a aplicação do regime geral
aplicável aos trabalhadores em funções pública.
IX. A compensação resulta da própria natureza precária do vínculo de emprego e como
um desincentivo ao recurso a esta modalidade contratual. Assim, esta atribuição pecuniária trata-se de uma compensação pela natureza precária do vínculo que o trabalhador celebrou.
X. Além do mais, é essa essencialidade social que o trabalho tem para o trabalhador que
está na base da opção do legislativa, prevendo-se uma compensação e não um prémio
de final de contrato.
XI. Assim quando o contrato caduca, automaticamente, isso não exprime qualquer real
vontade de o trabalhador abdicar do seu emprego; isso corresponde, tão-só, ao desejo
patronal, previamente anunciado, inscrito no próprio contrato, de extinguir esse emprego.
XII. Concluindo, o artigo 293.º, n.º 3 da LGFPT, confere ao trabalhador um direito à
compensação quando se verifica o termo do contrato a termo resolutivo certo, calculada nos termos previstos no Código do Trabalho para os contratos a termo certo.
XIII. Pelo que, o trabalhador terá sempre direito à compensação pela caducidade do respetivo contrato a termo resolutivo certo, independentemente da causa que motiva o
silêncio do empregador.
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AS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS DO ESTADO DA
ARTE DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PMEs
THE LAST TWO DECADES OF THE STATE OF THE ART OF
INTERNATIONALIZATION OF SMEs
Rui Martins1
Resumo
A internacionalização das PMEs é um tema que nas últimas décadas se tem verificado
um aumento exponencial de produção científica. Este estudo tem como objetivo analisar
o estado da arte sobre a internacionalização das PMEs bem como identificar as principais
temáticas abordadas na literatura sobre a internacionalização. Tendo por base uma análise
de 231 artigos recolhidos na base de dados Wos, datados de 2000 a 2020, os resultados
permitiram circunscrever a pesquisa aos tópicos mais importantes na área da internacionalização das Pmes. A principal contribuição desta investigação é a configuração de um mapa
de conhecimento dos temas motores no cluster da internacionalização e o desenvolvimento
de sugestões para trabalhos futuros nesta área.
PALAVRAS CHAVE: Internacionalização; PME; Revisão Sistemática da Literatura.

Abstrat
The internationalization of SMEs is a theme that has seen an exponential increase in
scientific production in recent decades. This study aims to analyze the state of the art on
the internationalization of SMEs as well as to identify the main themes addressed in the
literature on internationalization. Based on analysis of 231 articles collected in the Wos
database, dating from 2000 to 2020, the results made it possible to circumscribe the research to the most important topics in the area of internationalization of smes. The main
contribution of this investigation is the configuration of a knowledge map of the motor
themes in the internationalization cluster and the development of suggestions for future
work in this area.
KEYWORDS: Internationalization; SMEs; Systematic Literature Review.

1. INTRODUÇÃO
Os investigadores tem utilizado diversas teorias para explicar a internacionalização das empresas, (Hosseini & Dadfar, 2012) sendo reconhecida como uma área de importância estratégica
para as Pequenas e Médias Empresas (PME) Malhotrae (2009), proporcionando que as empresas
1

rui.martins@islasantarem.pt; ISLA-Santarém.
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disponham de oportunidades para crescer e lucrar nos mercados estrangeiros (Musteen et al....,
2010), não sendo só um fator chave para a competitividade da empresa mas também para a sua sobrevivência Goel & Yang, (2015a), que acelerou abruptamente desde a década de 90 e tem ganho
um papel exponencial até à presente data.
Nas últimas décadas, assistiu-se à importância de estudar a internacionalização das PME, que
é reforçada pelo peso que essas empresas representam no panorama mundial, segundo a OCDE a
internacionalização entre as PME tem considerável relevância principalmente devido aos efeitos
de crescimento observado na economia quer a nível nacional como internacionalmente (Mohammed Ngoma et al...., 2012).
A mesma também é especialmente vital para o crescimento e desenvolvimento das empresas
que operam apenas no mercado interno, pelo que se considera também um processo de oportunidades e de exploração que leva ao envolvimento em operações internacionais (Welch & Luostarinen, 1988), no entanto a acumulação de conhecimento, capacidades organizacionais, recursos
financeiros, equipamentos e outros recursos físicos, são os principais obstáculos que as PME não
possuem e que estão em deficit, face ás grandes empresas (Zucchella et al...., 2007).
A temática da Internacionalização já foi abordada em diversas revisões sistemáticas da literatura, focando-se em diferentes áreas de atuação , os últimos estudos nesta área são da autoria
de Morais & Ferreira, (2020) e Chandra et al...., (2020) que abordam os assuntos chave e as
barreiras que se colocam à internacionalização das PME, mais recentemente Casado-Belmonte et
al...., (2020), também efetuaram uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) em que abordam o
estado da arte da internacionalização das PME atravês de uma metodologia quantitativa.
O objetivo deste estudo é oferecer um estado da arte da pesquisa sobre internacionalização de
PME, com base nas publicações entre os anos de 2000 a 2020 através da base de dados Wos para
mostrar informações sobre produção científica, colaboração científica e uma análise de co-word
para detetar tendências de hotspot.
Portanto, através de uma análise de 231 artigos, esta RSL fornece várias contribuições para
a literatura sobre internacionalização das PME. Como primeira contribuição, oferece uma visão
geral exaustiva desta área de pesquisa de 2000 a 2020, indicando alguns indicadores de desempenho, como publicações por ano, artigos mais citados, revistas mais citadas, autores mais citados.
Como segunda contribuição, este artigo ilustra graficamente redes de co-autoria e colaboração entre países.
Finalmente, como uma terceira contribuição, este estudo por meio de ilustrações do diagrama
estratégico com base na análise de co-ocorrência revela os temas mais pesquisados e permite a
identificação dos tópicos mais importantes.
Assim, esta revisão de literatura apresenta um estudo abrangente e exclusivo que amplia as
revisões existentes sobre esse tópico, expandindo o período em análise e trazendo um novo foco
para este campo.
O artigo é dividido em cinco secções, incluindo esta, que é a introdução.
A secção seguinte apresenta a revisão da literatura sobre a temática da Internacionalização
das PMEs. A terceira secção aborda a metodologia usada na revisão da literatura, a secção 4 são
os resultados da RSL e a secção final apresenta as conclusões e as implicações do estudo, e fornece
ainda algumas orientações para futuras pesquisas.
2. REVISÃO DA LITERATURA
O papel das PME é cada vez mais fundamental no contexto mundial, uma vez que as mesmas
representam maioritariamente o tecido empresarial, a internacionalização é por isso vital para o
crescimento e para a sobrevivência das PME Goel & Yang (2015,b), senão as mesmas ficam mais
vulneráveis, quer à globalização e à rapidez da mudança tecnológica, devido à escassez de recursos
com que as mesmas se deparam (Valentim et al...., 2016).
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As PME são consideradas fontes de Empreendedorismo, inovação, agentes de mudança ágeis,
grandes empregadores em termos de números absolutos e principais contribuintes para a economia da sociedade, Thomas et al..., (2016) nas últimas décadas, a natureza do comércio tornou-se
cada vez mais global, que, por sua vez, oferece numerosas oportunidades para as empresas se globalizarem. (Mitja et al...., 2006).
Num ambiente turbulento, as PME colocam maior ênfase na capacidade de assimilar informações, e menos na capacidade de adquirir novas e mais informações do meio ambiente, demonstrando assim que as PME possuem recursos escassos e têm um grau limitado de especialização em
aquisição de informações e processamento das mesmas, sendo por isso um fator inibidor (Wiklund & Delmar, 2003).
Salienta-se que a maioria das PME durante muitos anos não efetuaram planeamento estratégico e daí resultaram graves problemas (Sorooshian, 2017), principalmente para as PME que
operavam em setores tradicionais, pois ainda não tem habilidade nem conhecimento para adotar
técnicas modernas de gestão e novas tecnologias ( Jones & Macpherson, 2006).
As PME criaram os seus mercados domésticos (Roy et al...., 2016) deparando-se com barreiras,
quer a nível interno, quer seja a nível externo, quando pretendem dar o passo para a internacionalização, daí que a sua expansão esteja limitada por esse facto. A maturidade dos mercados domésticos
e as consequentes restrições às oportunidades de crescimento, avanços tecnológicos e reestruturação
geopolítica, a internacionalização dos mercados financeiros e a tendência para a concentração de
propriedade no comércio retalhista (Evans et al...., 2008) condiciona e atormenta, desde há muitos
anos, os retalhistas a decidirem como estratégia, a internacionalização das suas empresas.
Para os empreendedores das PME que aspiram à internacionalização é fundamental elaborarem estratégias com essa finalidade, tendo em conta os modos de entrada, os recursos, a reputação
corporativa, os conhecimentos do mercado do país anfitrião e do capital humano, avaliando as
potenciais empresas parceiras, bem como os recursos tangíveis para que as PME se estabeleçam no
novo mercado com o objetivo de reduzir a incerteza e estarem melhorar apetrechadas para o que
vão encontrar no país de destino (Manlio Del Giudice et al....,2011).
A estratégia de Internacionalização acontece quando uma PME se decide envolver em atividades internacionais, seguindo um padrão de atividade que seja consistente ao longo do tempo
e exige que as PME adquiram conhecimento específico do país sobre mercados locais, práticas
comerciais e condições institucionais (Malo & Norus, 2009).
2.1 Estratégia Incremental “Step by Step”
A estratégia de abordagem ao mercado pode ser seguida pela internacionalização incremental, como o
modelo Uppsala Johanson & Vahlne, (1977, 1990, 2003) que descreve o processo de internacionalização
das PME como sendo “uma aquisição gradual, integração e uso do conhecimento sobre mercados e operações
no exterior e o aumento crescente do compromisso com os mercados estrangeiros” (Ojala, 2009).
Este modelo incide sobretudo numa abordagem comportamental da empresa e tem como objetivo
explicar e prever diferentes padrões de comportamento no processo de internacionalização e por fim
explica as características da internacionalização no processo da empresa (Axinn & Matthyssens, 2002).
A estratégia de internacionalização inicialmente movida em países que são culturalmente similares ou com proximidade geográfica adjacente (Lloyd-Reason et al...., 2003), foi pedra basilar
no modelo Uppsala Johanson e Widersheim-Paul (1975); Johanson e Vahlne (1977), pois estão
próximos em termos da distância psíquica.
Mais tarde essas empresas entrariam então gradualmente em novos mercados que estão mais longe
em termos de distância psíquica (Vahlne & Wiedersheim-Paul,1973; Johanson & Wiedersheim,1975).
Quando construíram o modelo na década de 70, existia apenas uma compreensão rudimentar
de mercado, estes obstáculos eram também explicados essencialmente devido às dificuldades de internacionalização por parte das empresas, dai que tivessem tido a necessidade, anos mais tarde, de
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revê-los e adapta-los à nova realidade e às exigências da economia em constante mutuação. e a que
foi atribuído o nome de modelo Uppsala na perspetiva das Networks (Johanson & Vahlne, 2009).
Este modelo assenta na premissa em que o ambiente de negócios está montado numa teia de
relacionamentos, e não apenas no relacionamento entre clientes e fornecedores como no modelo
inicial tendo também o seu foco virado para um conceito comportamental, onde o processo de
internacionalização está mais vincado com as perceções, atitudes e comportamentos da empresa.
2.2 Estratégia Global
A estratégia de internacionalização precoce e global surge quando as teorias que procuram analisar e explicar “como” e o “porquê” de algumas empresas abordaram o mercado desde muito cedo,
sendo que muitas dessas empresas se internacionalizaram até ao final do primeiro ano de atividade,
estas empresas são conhecidas como Start-ups e também como Born Globals (Andersson, 2011).
Nessa altura apareceram alguns investigadores a tentar explicar e perceber o fenómeno desta
nova realidade, do qual podemos destacar McDougall, Shane & Oviatt, (1994), Zahra & George,
(2002), e com o aparecimento destas empresas foram também colocadas em causa as teorias da
internacionalização (Sapienza et al...., (2006) e Rialp-Criado et al..., (2010).
O objetivo principal das empresas BG é obter vendas de mercados estrangeiros e, portanto, a
nível de internacionalização torna-se um fator crucial no seu desempenho e sobrevivência (Golovko & Valentini, 2008), tal como os processos de estrategia de internacionalização são criados pelo
próprio empreendedor e variam de empresa para empresa (Susan Freeman et al...., 2014), pelo que a
internacionalização rápida é positiva, quando associada a uma posição especializada (Gassmann &
Keupp 2007).
Estas empresas efetuam a internacionalização, através da exportação ou qualquer outro modo
de entrada, nos seus primeiros três anos da vida, as duas fontes-chave num processo de internacionalização tão rápido são o conhecimento e a rede internacional (Oviatt & McDougall, 2005).
As BG também efetuam, em determinadas alturas, a abordagem aos mercados internacionais
através de um parceiro que as ajuda a construir novos relacionamentos e a confiar no capital estrangeiro da rede de parceiros, (Goel & Yang, 2015c) principalmente nas economias em desenvolvimento, pois são os destinos de investimento preferidos para empresas sobretudo devido às
vantagens que oferecem, como o acesso a mercados potenciais, baixo custo abundante, oferta de
capital humano e recursos naturais (Frost,2001).
As empresas com maior conhecimento do mercado, devido à experiência internacional do
empreendedor têm uma maior capacidade de aprendizagem para reunir mais conhecimentos estrangeiros (McDougall, & Oviatt, 2003).
Recorrendo também a uma estratégia global e uma das formas mais comuns em que as PME
internacionalizam os seus negócios é através da criação de uma Joint-venture, que envolve a criação
de uma nova entidade por dois ou mais parceiros de diferentes países, a joint venture é considerada
como um local negócios e, portanto, as barreiras à entrada podem ser evitadas (Freeman et al....,
2006) e os custos e riscos são partilhados entre os dois parceiros (Barkema & Vermeulen 1997).
A presença de duas culturas diferentes é também um fator decisivo na gestão das parcerias, tal
como a estrutura de gestão adotada que é muito importante pois o sucesso da gestão está interligado com as caraterísticas e também para os negócios desenvolvidos pela empresa com o apoio dessa
equipa (Hambrick & Mason,1984).
As PME equacionam a expansão internacional e muitas decidem recorrer formando uma parceria estratégica com outra empresa já presente em um mercado estrangeiro e o mesmo é visto
como uma atraente alternativa em vez de entrarem sozinhos (Kennedy & Keeney, 2009) constituindo assim uma aliança estratégica.
A aliança estratégica é uma colaboração entre duas ou mais empresas que desejam estabelecer e manter um relacionamento cooperativo devido a capacidades complementares baseadas em

191

competências essenciais e várias atividades, (Shin et al...., 2012) para muitas PME as atividades de
parcerias estratégicas são a única maneira de poderem permanecer competitivas e até mesmo sobreviver nos dias de hoje que cada vez mais é um mundo tecnologicamente avançado e sempre em
constante mutuação, onde a parceria estratégica é vista como um ingrediente na estratégia da empresa internacional, conseguindo acautelar assim a possibilidade das empresas cometerem menos
erros em mercados estrangeiros desconhecidos, (Lu & Beamish, 2001) essas atividades de parceria
estratégica também podem ajudar a minimizar barreiras na internacionalização (Fillis,2004).
As parcerias podem ser utilizadas pelas PME para desenvolver capacidades e competências tecnológicas, ultrapassar as fraquezas como a situação financeira baixos níveis de experiência em produção,
marketing e gestão pode ainda significar que as empresas se aventurarem em projetos de maior envergadura com menos empenhamento financeiro, uma vez que o procurar novos mercados no exterior
pode ser muito grande para uma PME para suportar sozinha essa busca (Elmuti & Kathawala 2001).
Os benefícios das parcerias estratégicas, são mais aliciantes pois podem existir falta de recursos, de gerar incerteza competitiva, essas parcerias estratégicas podem ser utilizadas para diminuir
essa incerteza, no entanto Goel & Yang (2015d) afirmam que as PME não efetuam muitas alianças preferindo ser os empreendedores das PME a supervisionarem toda a atividade empresarial, de
acordo com (Franco & Haase, 2015).
O ambiente de negócios é hoje marcado por uma maior complexidade, concorrência e globalização, pelo que as alianças são amplamente consideradas cruciais para sustentar o desenvolvimento e o sucesso das empresas (Shah e Swaminathan, 2008).
3. METODOLOGIA
A extensa temática torna pouco convencional utilizar uma revisão da literatura tradicional, que
se baseia essencialmente em revisões descritivas e narrativas. Desde logo, este estudo recorre a uma
metodologia de RSL (Tranfield et al...., 2003) que possibilita uma revisão objetiva da literatura existente sobre determinada temática e aplicado por Casado-Belmonte et al.... (2020), na área de internacionalização, a RSL que vai ser aplicada neste estudo é constituída por cinco fases. Numa primeira
fase, a RSL é guiada pela formulação de questões de investigação que acabam por orientar a pesquisa
e definir os estudos que poderão fazer parte da análise. Na segunda fase, é efetuada a recolha dos
estudos e, na terceira fase, procede-se à seleção e avaliação dos artigos que vão fazer parte da base de
dados final. Numa fase posterior, procede-se à análise e síntese dos estudos, de forma a categorizar,
tematicamente, os seus resultados e contribuições. Por fim, os resultados serão reportados e discutidos, com o intuito de apresentar lacunas e uma agenda futura de investigação.
A questão de investigação definida para o estudo, na seção introdutória, acaba por ser o ponto
de partida para a RSL, sendo ela que guia todo o processo de recolha e análise dos dados.
Relativamente à recolha dos artigos a incorporar na revisão sistemática (fase 2), recorreu-se
à base de dados Wos, nos quais foram recolhidos 231 artigos, os quais foram armazenados nos
formatos ris e csv e codificados usando o Excel (versão 2013), Science Mapping Analysis Software
Tool (SciMAT) (v1.1.04) e VOSviewer (v1.6.9).
O VOSviewer foi utilizado para ilustrar, visualizar, construir mapas científicos, com base em
dados de cocitações, palavras-chave com base em dados de coocorrência e encontrar redes de colaboração entre países e os autores. Este software usa ainda a técnica de mapeamento VOS (visualization of similarities), na construção de mapas baseados em distância entre dois itens e que reflete
a força da relação entre eles.
A conjugação destas ferramentas permitiu a codificação de dados para identificação de indicadores de produção (por exemplo, artigos publicados), elaboração de tabelas, ilustração de gráficos
descritivos, bem como o processamento de dados antes do uso do software bibliométrico.
A escolha da base de dados justifica-se pelo predomínio de revistas peer-reviewed de elevada
relevância para a temática da internacionalização, assegurando o rigor e qualidade académica, dos
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papers que vão fazer parte da amostra ( Jones et al...., 2011), o que permite ter confiança nos resultados apresentados.
Os dados foram obtidos durante o mês de julho de 2020 e a recolha dos mesmos, foi feita com
base nas seguintes palavras-Chave, “internationali*”, “sme*”.
Na fase de seleção e avaliação dos estudos que vão fazer parte da base de dados (fase 3), definiram-se critérios que validam a inclusão ou exclusão dos artigos, pretendendo-se deste modo,
analisar o que foi feito sobre a temática da internacionalização das empresas e considerando que a
incidência dos estudos sobre esse tema, ganhou maior acutilância no início deste século.
Tal como na RSL conduzida por Jones et al...., (2011), livros, capítulos de livros, relatórios e
artigos de conferência são os mesmos excluídos da base de dados, devido à variabilidade no seu
processo de revisão. Com efeito, apenas artigos peer-reviewed são considerados na revisão, o que
funciona como controlo de qualidade dos artigos que fazem parte do estudo. Devido a interesses
de pesquisa e à ligação da temática em estudo com a área da gestão organizacional, apenas foram
consideradas as investigações produzidas nas seguintes áreas da gestão: (i) Business; (ii) Management; (iii) Economics; e (iv) Business Finance.
4. RESULTADOS
4.1 Análise descritiva dos dados
Nesta seção pretende-se mostrar a produção científica (evolução das citações, revistas onde se
publica e principais autores) e apresentar as temáticas existentes na internacionalização das empresas, segundo a base de dados constituída.
Verifica-se desde o ano de 2004 até ao ano de 2020 oscilações pouco significativas de um ano
para o outro quanto ao número de artigos, tendo o seu epilogo no ano de 2019 com 37 itens publicados, contudo o1º semestre já conta com 32 publicações.
Esta RSL demonstra um aumento significativo de citações desde o início do século até ao ano
de 2019, conforme demonstra a figura 1, tendo o artigo “The Internationalisation and performance of SMEs Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm” de Lu & Beamish
(2001) sido o mais citado já com 919 citações, o 2º artigo mais relevante conta com 506 citações
que é “The internationalisation of ‘high performing’ UK high-tech SMEs: a study of planned and
unplanned strategies” dos autores Zhou et al...., (2007).

Figura 1: Evolução temporal do número de artigos e das citações
Fonte: Elaboração Própria baseado na base de dados Wos
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A tabela 1 apresenta a visualização das 10 revistas com mais estudos publicados na área da
internacionalização das empresas.
A revista com mais estudos publicados na área da internacionalização das PMEs é a “International Business Review” com 20 publicações, logo seguida pela “Journal of World Business e a
International Marketing Review” ambas com 10 publicações.
					
Tabela 1: Ranking das 10 revistas com mais publicações
			

Nº Nome da Revista
		

Nº de
Autores
Artigos

1 International Business Review
20
			
			
			
			
			
			
			
			
2 Journal of World Business
10
			
			
			
3 International Marketing Review
10
			
			
			
			
4 Journal of Business Research
9
			
			
			
5 Journal of International
9
Entrepreneurship		
			
			
6 International Small Business
9
Journal- Researching 		
			
			
			
7 Entrepreneurial Business
7
and Economics Review 		
			
8 European Business Review
7
			
			
			
9 Journal of Business Economics
6
and Management 		
			
10 Journal of Small Business
6
Management 		
			
Fonte: Base de Dados do estudo

Alayo et al... (2019);Hsieh et al... (2019);Safari and Chetty
(2019);Idris and Saridakis (2018);Dominguez and
Mayrhofer (2017);Eriksson et al... (2017);Narooz and
Child (2017);Pellegrino and McNaughton (2017);Cerrato et al... (2016);Dimitratos et al... (2016);Zhang et al...
(2016);Dasi et al... (2015);Ren et al... (2015);Loane et
al (2014);Nordman and Tolstoy (2014);Suh and Kim
(2014);Kalinic and Forza (2012);Lindstrand et al...
(2011);Ojala (2009);Crick and Spence (2005)
Kurt et al... (2020);Odlin (2019);Stoian et al... (2018);
D’Angelo et al... (2016);Sui et al... (2015);Child and Hsieh
(2014);Hessels and Parke (2013);Hsu et al... (2013);Musteen et al... (2010);Gassmann and Keupp (2007);
Glavas et al... (2019);Torkkeli et al... (2019);Hewerdine
et al... (2014);D’Angelo et al... (2013);Kontinen and
Ojala (2012);Olejnik and Swoboda (2012);Sui et al...
(2012);Crick (2009);Hutchinson and Alexander (2006)
;Spence and Crick (2006);
Wu and Deng (2020);Saridakis et al... (2019);Deng
and Zhang (2018);Augusto et al... (2016);Felicio et al...
(2016);Augusto et al... (2015);Ciravegna et al... (2014);
Schweizer (2012);Javalgi and Todd (2011)
Haaja (2020);Steinhaeuser et al... (2020);Vuorio et al...
(2020);Basly and Saunier (2019);Mudalige et al... (2019);
Dominguez (2018);Turunen and Nummela (2017);Ricard et al... (2016);De Noni and Apa (2015)
Hilmersson and Johanson (2020);Belhoste et al... (2019);
EntrepreneurshipBooltink and Saka (2018);Onkelinx
et al... (2016);Raymond and St-Pierre (2013);Tang (2011);
Morgan and Jones (2009);Ulubasoglu et al... (2009);Ma-		
jocchi and Zucchella (2003);
Buzavaite and Korsakiene (2019);Alejandra et al...
(2018);Hadryś (2018);Patora (2018);Ciszewska (2016);
Trapczynski et al... (2016);Kazlauskaite et al... (2015)
Chandra et al... (2020);Rissanen et al... (2020);Srivastava
and Tyll (2020);Billore and Billore (2019);Wadhwa et al...
(2017);Hilmersson et al.... (2015);Pinho and Pinheiro
(2015);
He et al... (2020);Galdeano et al.... (2016);Majocchi et al...
(2015);Ruzzier and Ruzzier (2015);Korsakiene and
Tvaronaviciene (2012);Arslan and Karan (2009);
Masiello and Izzo (2019);Pergelova et al... (2019);Meri-		
no et al... (2015);Chen et al.... (2014);Lee et al... (2012);De
Chiara and Minguzzi (2002)
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4.2 Análise de rede
A análise de rede realizada na pesquisa foi feita com base nos softwares VOSviewer e SciMAT,
que são duas ferramentas bibliométricas que se complementam, pois, baseando-se os mesmos, na
análise dos dados referidos na base de dados Scopus, que tem por base a representação gráfica de
mapas.
A figura 2 demonstra uma rede de relacionamentos entre os autores que têm no mínimo cinco
documentos em comum. Salienta-se, a rede de investigadores liderada por Crick D., que é um
dos principais autores de pesquisa sobre internacionalização das PME e é um autor relevante em
empreendedorismo internacional. Crick D., trabalha, principalmente, com Spence, M (Escola
de Administração da Universidade de Ottawa, Canadá) e Jones, MV (Universidade de Sheffield,
Reino Unido). Neste cluster, podemos ainda destacar Kuivalainen, O. e Saarenketo, S., os quais
são, respetivamente, o segundo e o terceiro autores mais produtivos, na área do conhecimento e,
afiliados à Universidade de Tecnologia Lappeenranta (Finlândia).

Figura 2. Análise de rede em relação a coautoria
Fonte: Base de dados Wos, usando o VOSviewer

A Figura 3 ilustra uma rede que mostra a colaboração internacional entre os principais países
que publicaram artigos relacionados com a internacionalização das empresas. Quatro grupos diferentes, podem ser observados.
O primeiro cluster é liderado pelo Reino Unido, que apresenta um forte vínculo de colaboração com países como Canadá, Finlândia, Nova Zelândia, Escócia e Alemanha. O segundo grupo,
sombreado a verde é liderado pela Itália, cujos principais países colaboradores, são Portugal, Espanha, Holanda, Lituânia e a Malásia. O terceiro cluster, sombreado a encarnado é liderado pela
Estados Unidos da América, que tem colaborações estreitas com países como China, Correia do
Sul, Austrália, Bélgica e Eslovénia. Finalmente, o último cluster, é liderado pela França tendo
estreitas ligações de colaboração com a Polónia, Áustria, Hungria, India e a Taiwan.
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Figura 3. Análise da rede da colaboração Internacional entre Países
Fonte: Base de dados Wos, usando o VOSviewer

4.3 Análise dos temas preponderantes na Internacionalização das PMEs
Após terminada a análise de conteúdo dos artigos, os mesmos foram compilados em diferentes
temáticas que foram criadas para categorizar os estudos e, distinguir entre as diferentes áreas de
investigação existentes, no campo da internacionalização das empresas.
O tratamento dos dados, para melhorar a qualidade da análise às co-palavras representadas no
VOSviewer, bem como o agrupamento de palavras que representam o mesmo conceito, ou termos
redigidos, por exemplo, no singular e no plural, foi melhorado com recurso ao SciMAT específico
para esse fim, recorrendo aos dados obtidos na base de Scopus, foram processados pela ferramenta
de construção de mapas científicos SciMAT, para a elaboração de gráficos.
Este processamento foi realizado, para se analisar a performance e a evolução conceitual do
tema de pesquisa, por meio de mapeamento científico apresentada por Cobo et al.... (2011) e
que permite, realizar estudos de mapeamento científico, sob uma estrutura longitudinal (Garfield,
1994; Price e Gürsey, 1975), que utiliza técnicas como a combinação da análise de coocorrência
de palavras, cocitação de autor ou de periódico, com o h-index.
Pela análise do SciMAT, foram obtidos resultados através da representação de clusters e diagramas estratégicos, que permitem compreender que, dentro dos quadrantes, aparecem esferas
representando os temas e o volume de cada esfera podendo, também, representar os diferentes
indicadores bibliométricos, tais como a quantidade de citações recebidas.
Esta análise foi elaborada de acordo com as seguintes etapas (Cobo et al...., 2011):
i) Através das palavras chave utilizadas na base de dados Wos, será elaborado um diagrama estratégico (figura 4), que permite circunscrever o estado da arte.
ii) Configuração de um mapa de conhecimento dos temas preponderantes, que permite
identificar o cluster da internacionalização das PMEs compreendido entre o período
de 2000 a 2020.
Os quatro quadrantes apresentam os tópicos da literatura de acordo com sua densidade e centralidade. Em relação ao quadrante superior direito, apresenta um tema motor, que é a globalização
e que é crucial no campo da internacionalização, devido à sua alta densidade e forte centralidade.
O estudo do período (2000-2020), é apresentado no diagrama estratégico da Figura 4 e na
tabela 2, onde os quatro quadrantes apresentam os temas preponderantes da internacionalização
das PMEs e os tópicos da literatura, bem como a densidade e centralidade.
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Figura 4 – Diagrama estratégico para o período de 2000 a 2020
Fonte: Base de dados Scopus, usando SciMAT

O subperíodo apresenta como principais temas motores: empresas, mercados e, o termo globalização é destacado como também sendo um tema motor. Consequentemente, a decisão das
empresas entrarem nos mercados internacionais e, neste caso, a exportação tem sido tradicionalmente considerada, como um primeiro passo para entrar nos mercados internacionais. A exportação também pode ser indireta, sendo efetuada através de um intermediário, Agndal (2014) dado
que, estes possuem conhecimentos locais, o que pode ser considerada uma estratégia eficaz, para
colmatar as deficiências das empresas, utilizando os seus recursos e capacidades, para se expandirem com sucesso, para os mercados internacionais (Lu & Beamish, 2001).
Os quatro temas básicos transmitem tópicos relevantes e que devem ser bem desenvolvidos, a
internacionalização e o empreendedorismo.
A internacionalização é um instrumento de competitividade empresarial (Zapletalova, 2014)
e uma estratégia empresarial, para promover o crescimento e a sobrevivência a longo prazo das
empresas (Alayo et al...., 2019). Em sentido contrário, a instabilidade política, a corrupção, o excesso de patriotismo e a elevada distância de poder, atuam como os principais constrangimentos,
enquanto que as exigências de novos conhecimentos e financiamento, são identificadas como os
principais motores da internacionalização (Volchek et al...., 2013).
No empreendedorismo, destaca-se a identificação das oportunidades que é um caminho dependente e um processo centrado no indivíduo, que se posiciona pela sua aprendizagem no conhecimento e nas capacidades dos tomadores de decisão (Peiris et al...., 2015).
Neste quadrante, surge a estratégia de internacionalização antecipada que pode melhorar a
sobrevivência das empresas (Bianchi et al...., 2017) e, se for bem pensada, pode estimular todo o
processo de internacionalização pelo que, os tomadores de decisão, devem prestar mais atenção
aos aspetos estratégicos, mesmo nos estágios iniciais de desenvolvimento ou, na internacionalização precoce (Chabowski & Samiee, 2020).
Por fim, este quadrante dá atenção à inovação, salientando-se que as empresas inovadoras que
estão mais bem equipadas, para explorar as oportunidades dos mercados internacionais, empreendendo na inovação organizacional, o que, por sua vez, permite às empresas alcançar um melhor
desempenho no mercado (Simba & Ndlovu, 2014).
O quadrante superior esquerdo também, o tópico da orientação empreendedora, as redes, a
performance e a des-internacionalização.

O papel das redes é um importante fator na internacionalização das empresas (Pereira Leite et
al...., 2016), pois impulsionam a competência da rede inter-relacional, que é determinante para o
crescimento das empresas que operam internacionalmente (Torkkeli et al...., 2016) e obtêm um melhor desempenho internacional, quando possuem uma melhor orientação empreendedora e, quando
a aliança estratégica está alinhada com as capacidades da empresa (Brouthers et al...., 2015).
Tabela 3 – Principais Tópicos no Diagrama estratégico para o período de 2010 a 2020
							
Tópicos
Documentos h-Index Citações Centralidade Densidade
Internacionalização
Empreendedorismo
Des-Internacionalização
Empresas
Modelos de Internacionalização
Universidades
Estratégias
Inovação
Globalização
Redes
Performance
Mercados
Orientação Empreendedora

59
36
4
26
7
3
28
14
7
7
14
27
15

17
13
4
16
5
3
11
5
5
5
8
10
8

1419
646
217
416
94
25
335
136
99
123
183
414
203

1
0,92
0.33
0.93
0.17
0.08
0.83
0.67
0.58
0.25
0.5
0.75
0.42

1
0.08
0.92
0,27
0.17
0.25
0.33
0.42
0.5
0.58
0.67
0.75
0.83

Fonte: Elaboração Própria baseado na base de dados Scopus, usando SciMAT

5. CONCLUSÕES
Com base em resultados empíricos de estudos anteriores, o objetivo deste trabalho foi analisar,
sintetizar e apresentar uma RSL abrangente, sobre a internacionalização das PMEs.
A metodologia da RSL mostrou-se uma ferramenta útil para afastar revisões descritivas da
literatura, com contribuições que incluem a síntese dos principais achados da literatura, a identificação de lacunas e o estabelecimento de uma base para pesquisas futuras.
A RSL aplicada neste estudo permitiu obter um total de 231 artigos, compreendidos entre o
período temporal de 2000 e 2020. Embora se trate de uma literatura algo fragmentada, a produção científica sobre a mesma tem vindo a aumentar, registando nos anos mais recentes o número
mais elevado de publicações. A análise e sistematização efetuada aos artigos permitiu identificar
os principais assuntos discutidos na temática da internacionalização das empresas, entre os quais
se verifica uma clara interdependência dos assuntos.
A internacionalização continua a ser uma pedra fulcral no aumento do volume de vendas, na credibilidade das PME, seja através de uma aliança estratégica, de uma Joint Ventures ou uma Born Globals, na medida em que transmitem uma nova lógica para empresas jovens e com recursos limitados.
As vantagens das PME em optarem pela via da internacionalização são superiores aos entraves
colocados, portanto as PME que procuram participação em capital estrangeiro têm que equilibrar
suas estratégias de internacionalização para uma maior escala e alcance nos mercados internacionais.
Podemos concluir também que os empreendedores se sentem encorajados para fazerem mais
incursões na internacionalização devido aos seus benefícios, tanto na produtividade como na rentabilidade principalmente nas empresas BG.
A vantagem competitiva é a figura do empresário internacional que busca promover a inovação e a inovação tecnológica como uma maneira de abrir novos mercados internacionais.
Evidenciamos que o papel do empreendedor é crucial no processo de internacionalização, uma vez
que determinadas características pessoais podem incentivar à procura de oportunidades internacionais.
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Isto é particularmente verdade em economias emergentes, onde a educação para o empreendedorismo pode se tornar um facilitador para a descoberta de oportunidades internacionais, aumentando a competitividade das PME e também do crescimento da economia.
O nível de internacionalização tem assim uma relação positiva quer com os recursos financeiros, com a orientação estratégica e também com o desempenho estratégico.
Finalmente, a estratégia de internacionalização pode ser analisada não apenas em relação às empresas, mas também do ponto de vista dos clusters industriais, revelando assim um caminho alternativo.
Este trabalho revela algumas limitações naturais e, os pesquisadores nesta área devem estar
cientes dessas limitações ao interpretar o material aqui apresentado. A RSL foi baseada em artigos
periódicos apenas de uma base de dados bibliográfica: Wos, por uma questão de facilidade de
extração de informação e de reprodutibilidade, embora cobrindo uma ampla gama de artigos e de
artigos periódicos nas mais diversas áreas, existem outras base de dados (por exemplo, EBSCO,
Google Scholar e Scopus) que podiam ter sido utilizadas. De facto, outros artigos relevantes, da
base de dados bibliográfica analisada, podem ter sido excluídos, devido à escolha das sequências de
busca. Diferentes teorias de internacionalização, estruturas conceituais e outras teorias especificas,
sustentam os trabalhos analisados. As descobertas e conclusões são resultado da base de dados que
constituem a RSL devendo apenas ser interpretada nesse contexto.
Logo, esta revisão de literatura, pode não ser totalmente abrangente, mas, fornece novas perceções que complementam o conhecimento gerado por estudos anteriores e pode ajudar a estimular, novas pesquisas úteis para a comunidade científica.
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PRACTICES UNDERLYING THE ACCOUNTING
TREATMENT OF Goodwill: THE RELEVANCE OF
RECOGNIZING IMPAIRMENT LOSSES AND THEIR
IMPACT ON THE RESULTS
PRÁTICAS SUBJACENTES AO TRATAMENTO
CONTABILISTICO DO Goodwill: A PERTINÊNCIA DO
RECONHECIMENTO DAS PERDAS POR IMPARIDADE E O
SEU IMPACTO NOS RESULTADOS
Soraia Pousa1; Amélia M. M. Piress2
Abstrat
Over the years, the accounting treatment of goodwill has undergone some changes, one
of which being the most pertinent is the suspension of its systematic amortization, to become only the object of regular impairment tests, as its useful life was undefined. More
recently, however, this accounting policy has resumed, that is, the subsequent measurement
of goodwill considers its systematic amortization again. It is in this context that the present
work is developed, whose main objective is to discuss the changes produced in the accounting treatment applicable in Portugal to goodwill in its subsequent recognition, essentially
in terms of the relevance and sufficiency of the recognition of impairment losses and its
impact on results. In order to answer it, a qualitative methodology was adopted, using content analysis applied to data collected from the 2014-2017 reports and accounts of a set of
companies selected from the universe of companies in Portugal, listed and unlisted, among
those in their balance sheets, under intangible assets, the goodwill equity element. In a complementary way, we also proposed to identify if the most recent reform introduced in the
Portuguese regulations, with effect from 2016, produced significant changes. The results
show that the recognition of impairment losses is low, mainly in unlisted companies, which
is in line with the theory, and that the recent change in accounting standards also seems to
be meaningless.
KEYWORDS: goodwill, measurement, impairment, earning management, earning manipulation.

Resumo
Ao longo dos anos o tratamento contabilístico do goodwill foi objeto de algumas alterações, sendo uma das mais pertinentes a suspensão da sua amortização sistemática, para passar a ser apenas objeto de testes de impridade regulares, por se entender que a sua vida útil
era indefinida. Porém, mais recentemente assistiu-se ao retomar dessa política contabilística, ou seja, a mensuração subsequente do goodwill considera novamente a sua amortização
1
2

mariajose_tm@sapo.pt; Faculdade de Economia da Universidade do Porto
bcasais@eeg.uminho.pt; Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, IPAM Porto e CiTUR

202
sistemática. É neste âmbito que se desenvolve o presente trabalho, que tem como principal
objetivo procurar discutir as alterações produzidas ao nível do tratamento contabilístico
aplicável em Portugal ao goodwill no seu reconhecimento posterior, essencialmente ao nível
da pertinência e suficiência do reconhecimento das perdas por imparidade e do seu impato
nos resultados. Para lhe dar resposta foi adotada uma metodologia qualitativa, com recurso à análise de conteúdo aplicada aos dados recolhidos dos relatórios e contas relativos ao
período de 2014 a 2017 de um conjunto de empresas escolhidas do universo de empresas
existentes em Portugal, cotadas e não cotadas, de entre as que possuíam nos seus balanços,
no âmbito dos ativos intangíveis, o elemento patrimonial goodwill. De forma complementar, propusemo-nos também identificar se a mais recente reforma introduzida no normativo
português, com efeitos a partir de 2016, produziu alterações significativas. Os resultados
mostram que o reconhecimento de perdas por imparidade é reduzido, ainda que com maior
expressão nas empresas não cotadas, resultado que se apresenta em linha com a teoria, e
que a recente alteração ao normativo contabilístico, traduzida no retormar da amortização
sistemática do goodwill, tende também a não ter expressão significativa.
PALAVRAS CHAVE: goodwill, perdas por imparidade, gestão de resultados, manipulação
de resultados.

1. INTRODUCTION
Immaterial resources have been gaining increasing relative importance due to their relevance
in creating future economic benefits and thus in determining the long-term value of companies.
This importance is substantially associated with the evolution and revolution caused by technology and knowledge, which have supported and justified the growth and development that the
economy has experienced over the last two decades, imposing challenges on companies that make
it imperative to obtain competitive advantages supported by the search for more solid sources
of value and where intangibles play a very important role. As these intangible resources are an
important and valuable source of value, they have been the object of the most diverse discussions, fundamentally because they are a source of hidden value or not properly identified and
valued. In this particular case, the discussion focuses primarily on the appropriateness of recognition and measurement policies applicable to intangible resources in general. In terms of goodwill,
and although over time a number of issues have received particular attention and, in some cases,
growing interest, the discussion has focused essentially on measuring them in subsequent recognition. And so much so that this issue, not being new, generated a more intense discussion following
the most recent reforms undertaken in terms of its subsequent measurement, introduced in the
Portuguese legislation in 2015 to take effect from January 2016. In fact, goodwill falls within
the scope of intangible assets, as an asset that lacks physical substance (Glautier & Underdown,
2001), and corresponds to the result of the difference between the acquisition price and the respective fair value in a process of acquisition and/or concentration of companies. That is, in the
context of a financial investment, when the amount paid is greater than the evaluation, at fair
value, of the net assets acquired, we are in the presence of an immaterial or intangible value that
corresponds to the future potential of that investment and that in accounting terms is recognized
in the scope of intangible assets as goodwill (Antunes, 2015). Accordingly, the measurement value
of goodwill on initial recognition does not raise major issues, as it results from the difference between the fair value and the amount paid, when the latter is higher than the first (fair value), in a
business acquisition or concentration process. However, its measurement after initial recognition
is generally more difficult because it is hard, if not impossible, to define its useful life with sufficient certainty. It is in this scope that the accounting standard prescribes the obligation to submit
goodwill to impairment tests for subsequent measurement purposes because it is assumed that,
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based exclusively on economic and financial factors, there would be an increasing recognition by
companies holding goodwill of a potential impairment loss. However, available empirical sources
do not seem to point in that direction, highlighting, on one hand, that the recognition of impairment losses in goodwill tends not to be significant (Carvalho, Rodrigues & Ferreira, 2012) and,
on the other hand, that the application of these tests is a sensitive issue due to the complexity and
subjectivity they involve, by appealing to professional judgments and the formulation of value
judgments, leading many authors to advocate, as an alternative, that goodwill should be subject
to systematic amortization, not only because it is easier to apply but also because it allows greater
reliability to be incorporated into financial statements (Antunes, 2015).
It is therefore within the scope of this discussion that the present work is developed, with the
aim of seeking to discuss the changes produced in terms of the accounting treatment applicable
to goodwill in its subsequent recognition, fundamentally in terms of the relevance and sufficiency
of the recognition of impairment losses and their impact on the companies’ results. In a complementary way, we will also seek to identify whether or not the most recent reform introduced in
Portugal in 2015 produced significant changes at this level. We recall, in this regard, that until
December 2015 goodwill was considered as an asset with an indefinite useful life and after January
2016 it is now considered as an intangible asset with a finite useful life, with a maximum limit of
10 years. In this sense, the relevance of this issue is related, on one hand, to the relevance of the
elimination of the systematic amortization of goodwill and its impact on results, and, on the other
hand, to the resumption of this practice as from January 2016. Let us say that the central issue is
associated with the importance of reflecting on the association or not of a finite useful life to the
goodwill acquired and its effects at the level of results in order to, based on this, seek to understand
the reason for the reforms and their implications (Antunes, 2015). In order to meet this objective,
the study is developed, in addition to this introduction and its conclusions, into two major components. The first comprises, as its designation suggests, the theoretical framework, developed
from literature review, with the aim of holding the theoretical discussion and reflection necessary
to support the second component of this research, which is presented as an empirical aspect, to
be developed using a fundamentally qualitative and descriptive methodology, with recourse to
content analysis, and whose main objective is to seek to contribute to enrich the available theory.
For this purpose, evidence will be sought to help understand the effective application of accounting standards to the measurement of goodwill in its subsequent recognition. This methodology
was applied to a group of companies chosen from the universe of existing companies in Portugal,
both listed and unlisted, from among those that had in their balance sheets, within the scope of
intangible assets, the equity element of goodwill. The data collected were taken from the reports
and accounts of the companies in the sample and relate to the period from 2014 to 2017.
2.THEORETICAL FRAMEWORK
Over the last few decades, several changes have occurred in society that have culminated in a
process of worldwide globalization, with rapid advances in production technology, information
technology and telecommunications. Added to all this were the consequences of the knowledge
age which, among others, changed the economic structures of the nations and, mainly, the way
of valuing human capital (Antunes & Martins, 2002; Castro, 2015). The materialization of these
resources and the technologies available and used to act in a globalized environment produced
intangible benefits that added value to companies. This set of new benefits, called intellectual
capital, has translated into the application of new strategies, a new management philosophy and
new ways of evaluating the company’s value capable of contemplating the knowledge resource
(Antunes & Martins, 2002). In this sense, human capital has become, in some companies, the
main source of wealth generation (Martins, 2001), because it is used in the development of new
business skills at a lower cost than that generated by so-called “traditional” assets. We are in a
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period in which knowledge and information establish the basis for competitiveness and success
of companies (Castro, 2015).
And it is under this influence that goodwill appears, whose first reference was made in 1571
but which until the end of the 19th century was limited to legal use due to the difficulty associated with its measurement (Mazzioni, Dedonatto, Biazzi, & Neto, 2003). It comes within the
scope of assets that lack substance and are not identifiable and described as the sum of intangible attributes that contribute to the success of an entity, such as location, good reputation, competence of employees and managers or the relationship with creditors, suppliers and customers
(Glautier & Underdown, 2001). These circumstances determine that it is not recognized as an
intangible asset because goodwill, when generated internally, only complies with the requirements
to be recognized in the balance sheet at the time of a transaction. In fact, the multiple acquisition
and merger operations that have taken place, a little everywhere and in the form of vacancies or
cycles, not only prove this fact but also the importance of intangible assets in general and, within
them, of goodwill (Mazzioni, et al..., 2003).
Accordingly, goodwill represents the value of the intangible part of the business, equivalent to
the heterogeneous set of intangible resources that the acquiring company recognizes and values
at the time of acquisition, such as brand, customer loyalty, management and leadership skills or
other elements that condition the definition of the purchase price of the participation (Rodrigues, 2003). As a result of the difference between the acquisition price and the respective fair
value, in a process of acquisition and/or concentration of companies, it corresponds to the difference between the value paid (acquisition price) and the fair value of the assets and liabilities
acquired. Once identified, that is, when a certain company buys interests in a business combination and pays a price higher than the net fair value of that interest, we are dealing with a goodwill
or the equivalent to an “intangible asset” that has just been identified and valued, because it is
something that can be translated into future benefits for the shareholders, and therefore should
be reflected in the accounts of the acquirer as an intangible asset (Antunes, 2016; Antunes, 2015).
All of this is valid by saying that only the goodwill acquired is qualified as an intangible asset, or
that, for example, when a company internally generates a very well-known and valuable brand or
when it has a competent and respected administrator who is the soul of the business, it only holds
intangible resources, which cannot be reflected in its assets (Antunes, 2016) because they are not
separable and because the potential economic benefits associated with them are uncertain and/or
of unreliable measurement (NCRF 6, § 48; NCRF being the National Accounting and Financial
Reporting Standards in Portugal). Let’s say that they do not satisfy the fundamentals or do not
qualify for recognition as an intangible asset.
Thus, and even though the patrimonial element goodwill appears referenced by the accounting doctrine as the most intangible of the intangibles, it represents a classic and controversial problem, as demonstrated by the continuous appearance of normative documents to regulate it, the
variety of opinions issued and the diversity of accounting practices at an international level. For
more than a century, work and research have been carried out on this matter, but no solution has
been found for general pacification (Carvalho, et al..., 2012; Castro, 2015). Initially recognized
in capital, more specifically in reserves, it began, with the publication of International Accounting
Standards (IAS) 2, to be recognized as an intangible asset and amortized over a maximum period
of 20 years (Marques, 2007).
In fact, the accounting treatment underlying the goodwill acquired has never been very peaceful. And so much so that Gray (1988) even argued that recognizing goodwill resulting from an
acquisition process as an asset translated into a misleading and unequal way of drawing up the balance sheet, since internally generated goodwill was not subject to capitalization. In fact, this was
always the main argument used to support the defense of the direct write-off of goodwill in equity
as the only accounting treatment capable of ensuring an accounting consistent with that of internally generated goodwill, in other words, neither of the two (acquired and internally generated)
should be recognized in assets (Solomons, 1989). In parallel, however, there was another trend
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that advocated the need to evolve in the search for more reliable recognition and measurement
models capable of recognizing internally generated intangibles, which included goodwill. There
was a need to follow a conciliatory path in order to find ways to capitalize on internally generated
intangibles (Rodrigues, 2003). However, to this challenge, which is not new, accounting has not
yet been able to respond.
Although over the years we have seen the emergence of various alternatives and a ceaseless search
for new and better solutions for the accounting treatment of goodwill, in accordance with the different patterns of economic, political and social development and with the other characteristics of the
environment, none of them has been able to remain free of criticism and generate sufficient consensus (Carvalho, et al..., 2012). The various accounting methods that were presented over time would
always end up generating some controversy, fundamentally due to the difficulties in evaluating their
capacity to generate future economic benefits (Santos, 2014; Carvalho, et al..., 2012).
However, although different practices have been used, from a historical perspective it is possible to identify two major moments regarding the accounting of goodwill. The first one corresponds
to the period when goodwill was not recognized as being able to generate future economic benefits, sustaining its direct write-off in equity. This practice was seen by critics not only as incapable
of ensuring a correct balance between expenses and income, but also as enabling the adulteration
of reality, allowing companies to test manipulative solutions by undervaluing the respective fair
values of the net assets acquired and, thus, originating a higher goodwill value (Santos, 2014). The
second moment corresponds to the period in which the goodwill acquired is recognized under
intangible assets. It should be noted, however, that this stage, which corresponds to the current
moment, has had different nuances and all of them related to the (in)ability to define the recovery
period or useful life to be assigned to this asset. In the scope of this difficulty, it was first foreseen
that its recovery could take place in a period not exceeding 5 years unless a longer useful life could
be justified, but not exceeding 20 years (IAS 22, IASB), in order to, following other developments, witness the suspension of its amortization (IFRS 3; SFAS 142) and, later, when resuming
that practice. Accordingly, IAS 38, currently in force, recommends, for intangible assets classified
as such, their capitalization and systematic amortization (Rodrigues, 2003; Santos, 2014).
In this context, it is discussed how difficult it is to define the useful life because of the uncertainty it contains. Whether it is short or long, it may not be in line with a reality that has just been
identified or with the threshold of that reality, because of the difficulty in defining when it will
be exhausted. In both scenarios, there is a risk of introducing uncertainty and posing reliability
problems (Antunes, 2015). The definition of the useful life has always been seen as an element
that introduces some arbitrariness and even raises questions of consistency. The consideration of
a depreciation loss as a valuation result is highly subjective because it is based on useful life estimates (Brunovs & Kirsch, 1991) and can lead to distortions that can undermine the informational
perspective (Giner & Pardo, 2015). If the value associated with goodwill is difficult to determine
at the time of a transaction, it becomes much more difficult over time precisely because of the
difficulty in defining the period of time to recover it. Goodwill is an asset that is not easy to fit into
depreciable and/or wearable assets (Bugeja & Gallery, 2006; Rodrigues, 2003) as the useful life is
a practice that may not demonstrate the true value of the loss associated with goodwill, leading to
no accommodation between the economic value and the recognition of the loss in value (Neves
& Carvalho, 2018).
This controversy has fueled and justified the most recent changes to the regulations, namely
that, after the initial recognition of goodwill, it should only be subject to impairment tests, to be
applied on a systematic basis. With the entry into force of IFRS 3, goodwill ceases to be amortized
systematically to be subject to impairment tests. With this reform, welcomed by the EU, there was
a direct impact in many countries, including Portugal (Carvalho, et al..., 2012). Thus, and since
that moment, goodwill is classified as an asset with indefinite economic life and, as such, non-depreciable, as recommended by IAS 38 for intangible assets classified as such. The emergence of
this new measurement model for goodwill is justified by the need to reduce the volatility of results
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(Montiel & Lamas, 2007; Marques, 2007), as in response to various studies that have shown that
it is not appropriate to amortize goodwill but rather submit it to impairment tests ( Jennings, Le
Clere, & Tompson, 2001; Moehlre, Reynolds-Moehrle & Wallace, 2001; Giner & Pardo, 2015).
However, it soon became apparent that the application of these tests was also a sensitive issue and highly discussed by the complexity and subjectivity they involve. The identification and
valuation of a possible loss in the value of goodwill (normal or extraordinary) will always call for
professional judgments and value judgments that may compromise the requirement of reliability,
influencing the measure and size of the result (Antunes, 2015), making the process quite complex (Barros & Rodrigues, 2013) and sometimes susceptible to manipulation (Neves & Carvalho
2018). The introduction of this policy would eventually create a new obstacle, related with the
determination of fair value and value in use for determining the recoverable amount of goodwill
(Watts, 2003; Bens, Heltzer & Segal, 2011; Giner & Pardo, 2015; Neves & Carvalho, 2018).
In general, the method for assessing possible impairment losses on goodwill involves, in addition to great complexity, a large number of resources, assumptions and estimates (Hulzen, Alfonso,
Georgakopoulos & Sotiropoulos, 2011). It requires a link with the past, such as competition and
strategy, and its link with the economic development of the industry (Huiku, Mouritsen & Silvola,
2017), and is therefore also time-consuming and costly. In turn, the long-term growth rate to be used
in impairment tests is a relevant variable, but in addition to being dependent on a set of uncontrolled
variables, it may be related to information asymmetry problems between managers and the market,
as the asymmetry may force the management body to adopt moral hazard behavior (Avallone &
Quagli, 2015). For example, the recognition of impairment losses in goodwill may be related to overpayment at the time of purchase, i.e. the higher the percentage of goodwill over the purchase price the
greater the probability of a subsequent impairment loss. On average, between the acquisition and
the recognition of an impairment loss of goodwill, there is a period ranging from two to three years
(Olante, 2013). Thus, and notwithstanding the existence of some evidence of impairment losses on
goodwill, namely the deterioration of the business (Hayn & Hughes, 2006), performance (Verriest
& Gaeremynck, 2009), as there is evidence of a positive and direct relationship between performance levels and impairment losses (Verriest & Gaeremynck, 2009; Hayn & Hughes, 2006), or the
reduction in future cash flows (Li, et al..., 2011), it seems legitimate to question, for example, the
reliability associated with measuring the deterioration in business value loss or management quality.
In these terms, it seems reasonable to accept these indicators as good for disclosure purposes about
the existence of possible impairment losses on goodwill but to question their ability to provide a
reliable measurement (Carvalho, 2015; Watts 2003).
Thus, and even though there are authors who defend this practice and even consider that the
assumption of an amortization quota is only relevant if followed by impairment tests, to the extent
that the impairment losses are significantly related to the return of the forecasts during that period
(Hamberg & Beisland, 2014), or that the impairment tests more consistently reflect the economic
value, compared to the recognition of systematic amortization (Chalmers, Godfrey & Webster,
2011), sustaining, therefore, that the abandonment of the policy of systematic amortization of goodwill arises with the recognition of the informational poverty of this accounting practice (Disle &
Janin, 2007) and with the identification that impairment losses, despite the difficulties associated
with it, produce more timely and updated information than depreciation (Hulzen, et al... , 2011),
becoming a more objective measurement policy (Neves & Carvalho, 2018), there are also many who
advocate the opposite. Barbosa, et al..., (2014), in a study carried out in publicly traded companies
in Brazil, argue that the information they provide regarding impairment tests on goodwill is usually
incomplete, inaccurate and often eliminated from one year to the next. Also Chen, Krishnan, and
Sami (2015), in a study carried out in a sample of US companies and where they sought to relate the
recognition of impairment losses to the analysts’ forecasts, concluded that in companies that showed
the recognition of impairment losses the analysts’ forecasts were less accurate and more dispersed,
indicating that the recognition of impairment losses tends to confuse analysts due to the complexity
in obtaining the fair value of goodwill (Chen, Krishnan, & Sami, 2015).
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The application of impairment tests is an issue that has emerged in the accounting literature
over the years and continues to feed the discussion, both regarding its recognition and its impact
on the quality of financial information. The identification of circumstances about the existence
of a potential loss in goodwill and its reliable measurement may be so subjective that this amount
may not be independently verifiable (Carvalho, et al..., 2012), and it is, therefore, a complex process, involved in subjective estimates and interpretations, to determine them, and very conducive
to the manipulation of the companies’ results (Santos, 2013; Carvalho, et al..., 2012).
One of the first critics to refer to the practice of manipulation of results was Schiper (1989),
which defined it as the intersection in the process of preparing financial information in order
to obtain own gain, that is, used when administrators use normative arbitrariness and the bias
inherent to their position to prepare financial statements for the purpose of safeguarding personal interests (Healy & Wahlen, 1999). In this circumstance, the management of results within
the scope of goodwill happens from the moment of its initial recognition, since there are limitations imposed by the residual nature of goodwill and by the lack of precision in the estimation
of discount rates and required rates of return, i.e., there is, from the outset, a great difficulty in
identifying impairment losses given the difficulty of making forecasts (Herz, et al..., 2001). In
fact, the empirical sources consulted, namely Carvalho, et al..., (2012) and Amy, (2017), present
conclusions that point to the fact that companies with a lower goodwill value and with negative
results are those with a higher tendency to recognize more impairment losses. On the contrary,
companies with a larger size and higher turnover, namely those that are part of the Portuguese
Stock Index (PSI) 20, are those that present a lower value of impairment losses on goodwill, and it
is believed that these practices are highly motivated and/or may be associated with management
interests, that is, that these companies tend to reduce the recognition of losses due to the fact that
they feel very pressured to present good results.
In turn, there are a number of difficulties and weaknesses that have been pointed out to the
methodologies underlying impairment testing which, because they are surrounded by expectations, subjective elements and difficult to audit (Watts, 2003; Ramanna & Watts, 2012), lead to
these procedures being of low reliability, subject to opportunistic management (Hamberg & Beisland, 2014) and not being used systematically (Li & Sloan, 2014). Thus, although the recognition
of impairment losses should be the result of a process based on the “common sense” of the company and the accounting standards offer recommendations that indicate which factors should be
taken into account for the recognition of impairment losses, in reality it is up to managers to make
the decision on how to do it and, not infrequently, this decision is based on their own interests
(Sapkauskiene, Leitoniene, & Vainiusiene, 2016).
These circumstances have been conditioning the use of this practice, particularly in Portugal,
where impairment testing on goodwill has been classified as a difficult procedure to implement
since, in general, companies do not have the size to bear the administrative burden or to deal with
the complexity of the calculation associated with it (Carrapiço, 2017). The results of applying the
policy that is based on the definition of a useful life translated into the recognition of a systematic
amortization expense, seems to be the most relevant when compared with the one based exclusively on the recognition of impairment losses, to the extent that investors consider the amortization more useful for their share price valuations and, therefore, also for their decision making
(Cunha, 2015). The circumstances involving impairment tests make it more sensible to adopt the
accounting policy of goodwill amortization (Castro, 2015).
In view of this reality and the need to reduce the costs associated with the preparation of
financial information in smaller companies and/or companies with fewer resources, the legislator
decided to introduce changes that took effect in Portugal from 2016 onwards. Thus, and without
abandoning the application of impairment tests whenever there is some indication that goodwill
may be impaired, the accounting treatment to be applied to goodwill in subsequent measurement
is once again simplified with the recovery of the accounting policy that foresees its amortization
(Carrapiço, 2017). The systematic amortization of goodwill would thus be resumed by the Com-
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munity legislation, meanwhile transposed to national accounting law, with the publication of
Decree-Law No. 98/2015 of June 2. The goodwill starts to be amortized during its useful life, with
a maximum period of 10 years, when this cannot be reliably estimated (NCRF 14, §46), that is,
as the useful life cannot, as a rule, be reliably estimated, as we have already had the opportunity
to discuss throughout this article, the normative defines that the amortization is made in a maximum period of 10 years (Antunes, 2015).
We recall, however, that the resumption of this policy recovers the controversy surrounding the
definition of useful life which, in the context of intangibles, is not exempt from criticism and difficulties. As an estimate, it may also cause distortions in financial information (Brunovs & Kirsch,
1991). The solution now adopted for the accounting treatment of goodwill is not consensual because there are no alternatives exempt from criticism. Both favorable and unfavorable judgments
remain for both measurement models because both incorporate subjectivity and make it possible
to manipulate results. The exclusive recognition of impairment losses decreases the discretion of the
financial statements, but does not eliminate it. The policy of systematic amortization is questionable
because it is very difficult to define the useful life, i.e. it is a practice that may not demonstrate the
true value of the loss associated with goodwill over time, leading to no accommodation between the
economic value and the recognition of the loss in value (Neves & Carvalho, 2018).
3. METHODOLOGY
We recall that the central objective of this work is to discuss the changes in the accounting
treatment applicable to goodwill in its subsequent recognition, mainly in terms of the relevance
and sufficiency of the recognition of impairment losses and their impact on company results and,
in a complementary manner, to seek to identify whether or not the most recent reform introduced in the Portuguese accounting standards in 2015 produced significant changes at this level. In
order to answer this question, the research follows a methodology fundamentally of a qualitative
and descriptive nature, using content analysis (Hannifa & Cooke, 2005), applied to the collection and interpretation of a set of data with the objective of understanding, in a global way, the
actions and their impacts (Bodgan & Biklen, 1994) on financial statements. This methodology
privileges the material context, as a direct source of the data, and has in the researcher the main
element of collection, as an observer of what he wants to investigate (Carmo & Ferreira, 1998).
Contrary to quantitative methodology, it considers that social systems cannot be treated as natural phenomena but rather as socially constructed phenomena, providing researchers with rich,
detailed and contextualized information that quantitative research is generally unable to provide
(Major & Vieira, 2009). It is therefore one of the most widely used in the field of social sciences
and humanities (Guba & Lincoln, 1994; Denzin & Lincoln, 2005). It should also be noted that
qualitative information is, contrary to quantitative, of a subjective nature (Sarmento, 2013), although both have advantages and gaps when applied individually (Carvalho, 2015). Thus, and
notwithstanding the differences that may exist between the different methodologies and that, to
a certain extent, sustain the advantages and disadvantages that may be associated to each one, the
truth is that, from a methodological point of view, there is no contradiction between quantitative
and qualitative research. They are different but from an epistemological point of view none is
more scientific than the other (Minayo & Sanches, 1993; Guba & Lincoln, 1994; Denzin & Lincoln, 2005). And so much so that, if previously experimental statistics predominated, over time
content analyses, more or less textual or interviews, began to coexist, emphasizing social change
and deepening the knowledge of the relationship between researcher and research (Aires, 2015).
However, and despite this, the limitations that guided the development of this research, namely
with regard to the definition of the sample and, fundamentally, the availability of data, did not
allow the exercise of the option through the use of a quantitative methodology.
The sample is made up of 47 Euronext Lisbon listed companies and a number of unlisted com-
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panies, drawn from a sample made up of the 500 largest companies, according to the classification
of Exame magazine ([s.a.], 2014), for the period from 2014 to 2017 inclusive. The sample is thus
formed by two subsets, the listed and the unlisted companies. For each of these two universes, the
balance sheets and respective annexes for the period of observation (from 2014 to 2017) were
first analyzed in order to identify the existence or not of the patrimonial element goodwill.
It should also be noted in this regard that for listed companies the individual reports and
accounts have been used, and for unlisted companies the consolidated reports and accounts as
they are the only ones publicly available. Moreover, most of these companies do not make their
reports available on their websites, so it was very difficult to find this information and this is the
main condition for carrying out this study.
In order to carry out this analysis, it was considered, cumulatively, the availability of the respective information (individual or consolidated report and accounts) for the entire period under
analysis (from 2014 to 2017, inclusive). In other words, companies were excluded from each of
the subsets for which no information was available or for which the equity element goodwill recognized in their balance sheets was not presented.
The results of this analysis led to the conclusion that, of the 47 listed companies, only 10
present the patrimonial element of goodwill, extracted from their individual reports and accounts,
and that of the universe of the 500 largest companies (Exame magazine’s classification) this patrimonial element was identified in only 11, according to information contained in their consolidated reports and accounts.
The results are, considering the universe, very low, although not surprising. As goodwill corresponds to the result of the difference between the acquisition price and the respective fair value in
an acquisition and/or concentration process (Antunes, 2015) and that, accordingly, the acquiring
company recognizes this differential as goodwill (IAS 38; NCRF 14), as the identification of this
potential future value of the investment made (goodwill) was not verified, that is, it is not present
in the assets of these companies, it can only be concluded that they were not the object of business
concentration throughout the period under analysis (years 2014 to 2017, inclusive).
On one hand, and if those that are the main characteristics of the Portuguese business fabric
are considered, the sample can be considered a true insignificance, in relative terms, but expressive, since the stock market has only 47 companies and most of the business universe is, according
to Santos, Pires, and Fernandes (2018), dominated by privately held or family owned companies that, at the same time, are constituted in the form of Small and Medium-Sized Enterprises
(SMEs). Let’s say that in Portugal small enterprises predominate, which contrasts with the probability of there being business concentration processes that generate goodwill. In fact, according to
data from INE (Portugal’s National Statistics Institute) (2018), 99.6% of the companies incorporated in Portugal are SMEs and, within these, the overwhelming majority are micro and small entities (96%). It can be seen that the very small size is one of the main characteristics of the business
fabric in Portugal. Considering that the process of business concentration is, by nature, complex
and has direct implications on the entrepreneurial and organisational culture, one can quickly
perceive, even if not prove, that the characteristics of the entrepreneurial fabric in Portugal are not
at all favourable to the process of business concentration. In turn, and even if at a national level
there are no sources to support these results, international literature has pointed to the existence
of major difficulties in business concentration processes within smaller and privately held companies, due to their structural limitations (Tàpies, Gallo, Estapé & Romances, 2004), reflected in
the fear of loss of control by the family and/or of not being able to obtain compensating results
(Shim & Okamuro, 2010) or, also, by the lower tendency that these companies have to invest and
grow (Caprio, Croci, & Del Giudice, 2011) which probably help to justify the dominant scenario
and, in this particular, the size of the sample. Thus, although several attempts have been made to
increase their size, in particular for unlisted companies, all of them have failed. The final sample is
thus very small in size compared to initial expectations, and therefore represents in itself a major
limitation of this investigation.
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In order to better understand some of the main characteristics of the observation elements
(sample) regarding the object of study, tables 1 and 2 are presented below, for the subset of listed
and unlisted companies, respectively, with the results obtained for the main measurement and
location indicators of a descriptive nature (descriptive statistics).
Table 1: Brief characterization of the subset of the sample formed by listed companies
Average (€)
			

Median (€)
Deviation (€)

Total Assets
Total Intangible A.
Goodwill
Net Profit
Equity

474.468.890 €
138.500 €
3.208.000 €
11.308.500 €
134.830.573 €

929.677.310 €
2.012.052,05 €
27.581.915 €
39.936.578 €
325.077.217 €

Standard

Máx. (€)

Min. (€)

1.183.695.940 € 4.479.076.000 € 3.734.338 €
4.360.355 €
19.789.332 €
0€
59.248.133 € 237.577.174 €
0€
55.019.610,7 € 235.960.575 € -36.988.548 €
382.776.858 € 1.418.936.000 €
2.374 €

Source: Own elaboration.
Table 2: Brief characterization of the subset of the sample formed by unlisted companies
Average (€)
Median (€)
			

Standard
Deviation (€)

Total Assets
3.719.570.374 €
Total Intangible A. 484.799.138 €
Goodwill
91.394.409 €
Net Profit
62.514.045 €
Equity
788.248.045 €

5.647.455.720 €
1.159.800.061 €
119.448.278 €
149.984.049 €
1.416.606.084 €

1.363.987.000 €
19.255.078 €
32.694.266 €
21.111.576 €
322.132.557 €

Max. (€)

Min. (€)

18.286.302.507 € 24.636.977 €
4.044.923.000 €
19.915 €
416.796.941 €
0€
721.646.000 € -367.176.000 €
5.615.310.000 € -530.315.000 €

Source: Own elaboration.

We recall that tables 1 and 2 were fundamentally prepared with the objective of identifying
the relevance of the equity element goodwill for each of the subsets, listed and unlisted companies.
Analysing the results (tables 1 and 2), we can see that the weight of goodwill is low, even lower
in listed companies, where a greater number of cases are identified where the value of goodwill is
zero, and that the standard deviation is quite high, for all items in both subsets, which allows us to
conclude that the subsets are quite heterogeneous and diffuse, so it is not possible to extrapolate
or intuit a “standard” profile of listed and unlisted companies with the equity element goodwill.
4. RESULTS
In line with the central objective of the investigation, we began by analyzing the relative weight of goodwill in the main balance sheet items, more specifically in assets and equity, for each of
the two sub-samples, listed and unlisted companies, with the objective of verifying whether the
equity element of goodwill has any representativeness in the balance sheet of these entities. Tables
3 and 4 below present the results obtained, for unlisted and listed companies, respectively.
Table 3: Average relative weight of goodwill in Balance Sheet items in unlisted companies

Goodwill/ Asset (%)
Goodwill/ Equity (%)
Source: Own elaboration.

2014

2015

2016

2017

2%
10%

3%
12%

3%
12%

3%
12%
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The results (table 3) show that the relative weight in unlisted companies is low and practically
constant throughout the period under analysis, with values ranging from 2% to 3% for assets and
10% to 12% for equity.
Table 4: Average relative weight of goodwill in Balance Sheet items in listed companies

Goodwill/Asset (%)
Goodwill/Equity (%)

2014

2015

2016

2017

3%
11%

3%
9%

4%
11%

1%
4%

Source: Own elaboration.

In listed companies the results are similar (table 4), with an equally low relative weight, although with variations, even if reduced, of amplitude, of 3% and 7% for assets and equity, respectively.
We continue the analysis with the identification of the accounting policies, before (until 2015)
and after the reform (after 2016), for the 2 subsets of companies. For a better understanding of
the results obtained, and which are presented in Tables 5 and 6, for unlisted and listed companies
respectively, we recall the main accounting guidelines for this purpose. Thus, in accordance with
international accounting standards, namely IFRS 3, goodwill thus recognized (NCRF 14, § 46)
should not be subject to systematic amortization but rather to annual impairment tests (§ 55). In
turn, the national standard prescribes, in NCRF 14, § 46, that goodwill must be amortized, under
NCRF 6, in the period of its useful life or in a period not exceeding 10 years, if its useful life cannot be estimated in a viable way.
Table 5: Recognition of impairments and amortization in unlisted companies
2014
2015
2016
Average 2017 Average
				
weight (%) 		 weight (%)
Number of Unlisted Companies
(recognizes impairment losses)

0

0

2

18

1

9

Number of Unlisted Companies
(recognizes systematic amortization)

0

0

3

27

3

27

Total Unlisted Companies

11

11

11

100

11

100

Source: Own elaboration.

Regarding the policy for measuring goodwill, for the sub-sample of unlisted entities, the results show (Table 5) that the recognition of impairment losses is residual and not regular over
the observation period. Only the periods 2016 and 2017 show results and with a low percentage
of recognition, around 18% in 2016 and 9% in 2017. These results allow us to conclude that the
application of this accounting policy coincides with the post retirement period, i.e. after 2016.
Regarding the adoption of the accounting policy of systematic amortization of goodwill it was
found (table 5) that only 27% of the companies do so, which means that not all companies are
complying with the rules in the first place. It should be noted, however, that these companies
may, by option, adopt the international accounting framework (IAS/IFRS), which seems to be
the case. In this regard, IFRS 3 which determines the non-recognition of amortization (§ 55)
but only the carrying out of annual impairment tests. Thus, it is concluded that the companies
that have recognized systematic amortization, 27% of the total observations, are only those that
effectively apply the national standard, NCRF 14, which, in its paragraph 46, determines the systematic amortization of goodwill over its useful life or a period not exceeding 10 years. The final
text of this article was published in 2015 but to take effect from January 2016.
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Thus, and as a final conclusion, to be extracted from the analysis performed (table 5), the companies analyzed comply with the rules in force and that, although they are not required, there is a
significant number of unlisted companies, representing approximately 73% of our observations,
which opted to use the international standard reference.
Table 6: Recognition of impairments and amortization in listed companies
2014
2015
2016
Average 2017 Average
				
weight (%)		 weight (%)
Number of Listed Companies
(recognizes impairment losses)

0

0

0		

0

Number of Listed Companies
(recognizes systematic amortization)

0

0

6

60

5

Total Listed Companies

10

10

10		

10

50

Source: Own elaboration.

As for the subset of listed companies and contrary to what would be expected, taking as a basis the applicable standard (§55, IFRS3), which determines the carrying out of impairment tests
on an annual basis, they did not recognize any impairment loss on goodwill in the period under
analysis (table 6). Regarding the adoption of the accounting policy of systematic amortization, it
can be seen that 60% of the companies in 2016 and 50% in 2017 adopted this policy. It should be
noted that the decrease recorded from 2016 to 2017 was due to the fact that one of the companies
stopped adopting the national standard (NCRF 14) and moved to the international standard
(IFRS 3), thus being subject to impairment tests on an annual basis. These results allow us to conclude that the adoption of this accounting policy coincides with the date of entry into force of the
last reform, i.e. 2016. In other words, that listed companies, even if obliged to the international
accounting reference, violate this obligation.
Overall, the results obtained from the analysis performed (tables 5 and 6) point to the recognition of impairment losses in unlisted companies where the value of goodwill has a reduced
dimension, in absolute and relative value, which is in accordance with the theory (Carvalho, et.al.,
2012; Amy, 2017), which has been pointing out that it is the companies with lower goodwill value
that have a greater tendency to recognize more impairment losses.
In the following, and in order to give another scope to the results, we have tried to identify the
assumptions used for the calculation of amortizations, as well as their impact at the level of results,
more specifically at the level of results before amortizations, impairments, financing expenses and
taxes (RBAIFET). Regarding the sub-set of unlisted companies, the results obtained are summarized in the tables 7 and 8, for the years 2016 and 2017, respectively, the period in which this
accounting policy was applied.
Table 7: Weight of amortizations on RBAIFET for the subset of unlisted companies (2016)
Company

Useful
Life (years)

2016 Period

		
Goodwill Amortization
RBAIFET
Weight in
					RBAIFET
Nestlé
Secil
Barraqueiro Group
Average (%)

5
10
10
8,33

Source: Own elaboration.

598.810€
210.912.716€
5.950.113€
72.487.213€

149.702€
7.653.980€
590.211€
2.797.964€

43.725.360€
101.841.763€
40.246.526€
61.937.883€

1%
8%
1%
3%
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Table 8: Weight of amortizations in the RBAIFET for the subset of unlisted companies (2017)
Company

Useful
Life (years)

2017 Period

		
Goodwill Amortization
RBAIFET
Weight in
					RBAIFET
Nestlé
Secil
Barraqueiro Group
Average (%)

5
10
10
8,33

449.107€
169.026.493€
6.159.844€
59.878.481€

149.702€
7.913.802€
590.211€
2.884.572€

33.636.984€
89.107.955€
45.458.125€
56.067.688€

0%
9%
1%
4%

Source: Own elaboration.

Regarding the assumptions, the results obtained (tables 7 and 8) show that the period considered for determining the amortization of goodwill varies between 5 and 10 years. Only one of the
companies in the (unlisted) subset analysed has opted for a useful life of 5 years, although none of
them substantiates or presents the assumptions used to determine this accounting estimate (useful life). The results also show that the weight of depreciation in RBAIFET is not very significant,
with an average of 3% in 2016 and 4% in 2017.
Tables 9 and 10 present the results obtained for the subgroup of unlisted companies, for the
years 2016 and 2017, respectively, the period in which this accounting policy was applied.
Table 9: Weight of amortizations in RBAIFET for the subset of listed companies (2016)
Company

Useful
Life (years)

2016 Period

		
Goodwill Amortization
RBAIFET
Weight in
					RBAIFET
Compta
Mota Engil
REN
Semapa
Teixeira Duarte
ISA
Average (%)

10
10
10
10
10
10
10,00

33.185€
58.673.000€
3.397.000€
215.102.802€
29.254.000€
97.568€
51.092.926€

3.687€
6.519.000€
377.000€
8.589.743€
3.250,4€
8.870€
2.585.592€

1.013.281€
92.313.000€
88.704.000€
111.012.297€
49.276.000€
183.398€
57.083.663€

0%
7%
0%
8%
0%
5%
3%

Source: Own elaboration.
Table 10: Weight of amortizations in RBAIFET for the subset of listed companies (2017)
Company

Useful
Life (years)

2017 Period

		
Goodwill Amortization
RBAIFET
Weight in
					RBAIFET
Compta
Mota Engil
REN
Semapa
Teixeira Duarte
ISA
Average (%)

10
29.498€
3.687€
962.416€
0%
10
52.667.000€ 6.519.000€
7.566.000€
86%
10
3.019.000€
377.000€
117.843.000€
0%
10				
10
26.003.000€
3.250€
28.796.000€
0%
10
86.925€
10.644€
-17.6341€
-6%
10,00
16.361.085€ 1.382.716€
30.998.215€
16%

Source: Own elaboration.
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The results (tables 9 and 10) show that all companies opt for the 10-year period, i.e. the maximum recommended by the regulation (NCRF 6). Regarding the relative average weight of amortization in RBAIFET, the results are also low, 3% in 2016, although with a slight increase in 2017,
caused by one of the companies, Mota Engil, which presents a very significant value (86%) in the
year 2017. This result is not justified by the extent of goodwill amortization, which remains the same
as 2016, but rather by a significant decrease in the result obtained by the company in 2017. The results, even if they present some volatility, caused by the small size of the sample, allow the conclusion
that the influence is low or non-existent, since there are companies with a weight of 0% in the result.
Overall, it can be seen that the weight of the amortization component in results is higher in
listed companies than in unlisted companies, which also have a longer average useful life than in
unlisted companies. It should be noted that, in relation to the useful life period, we observed that
of the universe of companies analyzed, for both listed and unlisted companies, only one opted for
a different period of 10 years. This result may be, in line with the literature, very related with the
difficulty in defining with sufficient reliability the useful life associated with goodwill, which makes
companies opt for the maximum period defined by the norm. According to Antunes (2016), whenever it is not possible to estimate with sufficient reasonability and reliability the useful life period
should be considered a maximum period of 10 years, i.e., in view of the existence of a great difficulty,
when not even inability to determine the useful life (Giner & Pardo, 2015), which may lead to the
absence of a true demonstration and association between the value of goodwill and the value of the
loss that it suffers over time (Neves & Carvalho, 2018), the maximum period is chosen.
Pursuing the objective, to give a greater reach to the results, we now analyze the impairment
losses (IL) and its impact on the results (RBAIFET), with the goal not only to understand whether or not this accounting policy is relevant in the measurement of goodwill at the level of results
(RBAIFET) but also for comparison purposes, that is, to seek to identify the possible effects of its
abolition after the 2015 reform, in order to, globally, identify the impact of impairment losses and
conclude on its relevance. The results obtained are presented in Table 10 below.
Table 11: Weight of ILs in RBAIFET for the subset of unlisted companies
Company

2016 Period
Goodwill
(€)

ILs
(€)

RBAIFET
(€)

2017 Period
RBAIFET
weight

Goodwill
(€)

ILs
(€)

RBAIFET RBAIFET
(€)
weight

Secil
210.912.716 57.626.660 101.841.763
57%
169.026.493 2.593.379 89.107.955
TAP		
135.184.000 22.000.000 194.896.000
11%
Average (%) 210.912.716 57.626.660 101.841.763
57%
152.105.247 12.296.690 142.001.978

3%
7%

Source: Own elaboration.

We recall that losses were only recognized by unlisted companies (table 5). Analyzing the
results obtained (table 11), and comparing them with the amortizations, we verify that the weight
of the ILs in the results (RBAIFET) is higher, even though with the exception of volatility, due to
the very small size of the observations.
Once the existence of impairment losses has been identified, it is important to understand
which assumptions were used to perform the tests that allowed such losses to be identified. In
this regard, it was possible to ascertain that Secil considered, for the purpose of carrying out the
impairment tests, the value of the discounted cash flows for the determination of the recoverable
amount. For the cash flows it considered the historical performance and the expectations of developing the business with the current production structure, based on an estimated plan for the
group, for a period of 5 years. For its part, TAP considered, for the purpose of determining the
recoverable amount, the values in use using estimates that also took as a basis the historical per-
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formance and development expectations of the business with the productive structure, but for an
estimated plan of 4 years. In this context, it should be noted that TAP has expressly assumed that
the consideration of the estimate of value in use involves a high degree of judgement by the Board
of Directors, both in relation to the process of calculating cash flows and in defining the discount
and growth rates that are associated with said cash flows. This evidence is in line with the theory
(Massoud & Rainborn, 2003, Watts, 2003, Antunes, 2015), which points to the recognition of
impairment losses as a procedure that uses professional judgement and value judgments based on
interpretation. Therefore, the lack of precision in collecting the required discount and growth rates also leads to difficulties in the process of identifying ILs due to difficulties in making forecasts
(Watts, 2003; Ramanna & watts, 2012), leading to the fact that these losses may not be independently verifiable (Carvalho et al..., 2012). Its measurement process is so complex, since it involves
estimates and a subjective interpretation component to determine them, that it is conducive to
the manipulation of the companies’ results (Carvalho, et al..., 2012; Santos, 2013).
In this sense, the fact that most companies do not recognize impairment losses in goodwill
may be justified by the non-existence of impairment in this asset but also by the difficulties associated with the identification of such losses and, fundamentally, by the need to achieve a reliable
measurement, since its calculation may be so subjective that the best option really is not to recognize it (Carvalho, et al..., 2012). In fact, the process of measuring goodwill after its initial recognition is not consensual and much by the difficulty, if not impossibility, to define with sufficient
certainty its useful life period. In this context, the regulations prescribe the obligation to submit
it to impairment tests to the extent that, based exclusively on economic and financial factors,
the investment made by the acquirer and recognized as goodwill would give rise to an increasing
recognition, by the acquirer, of a potential loss. However, the results found, similarly to available
empirical sources, do not point in that direction, i.e. the recognition of impairment losses in goodwill tends not to be significant (Carvalho, et al..., 2012).
Finally, and with regard to the impact of the change in national legislation in 2015, it should
be noted that companies that adopt NCRF, only 3 of the subset of unlisted companies, accepted
the change, i.e. they started to recognize, on a systematic basis, the amortization of goodwill, although without significant impact on results. It should be noted, however, that the resumption of
this accounting policy is not exempt of criticism, due to the difficulty identified in this study, in
defining with reasonable reliability the useful life period, which justifies companies being led to
opt for the maximum useful life period established by the legislation, i.e. 10 years.
5. CONCLUSIONS, LIMITATIONS AND FUTURE LINES OF RESEARCH
We recall that present work was developed with the objective of seeking to discuss the changes
produced in terms of the accounting treatment applicable to goodwill in its subsequent recognition,
fundamentally in terms of the relevance and sufficiency of the recognition of impairment losses and
their impact on the results of companies and, in a complementary way, also seek to identify whether
the most recent reform introduced in the norms in Portugal, with effect from January 2016, produced, or not, significant changes at this level. We remind you that, based on national regulations, until
December 2015, goodwill was considered as an asset element with an indefinite useful life and after
January 2016 with a nite useful life, with a maximum limit of 10 years. The relevance of this issue is
related to the importace of associating, or not, a finite useful life to the acquired goodwill and what
are its effects on the results. The work carried out allowed to conclude that:
1. Most of the companies analyzed do not present goodwill as a component of their assets. Given that goodwill, recognized as an intangible asset, refers only to that acquired, i.e., that resulting from a business activity concentration process, these results are
not completely surprising;
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2. The overwhelming majority of the companies analyzed were not subject to concentration of business activities. As business concentration processes tend to be described,
from a historical perspective, in the form of vague or cyclical processes, we can conclude that in recent years there has not been a massive existence of business concentrations in Portugal, but rather a wave of bankruptcies and insolvencies;
3. This occurrence may also be related to the Portuguese business structure, where the typology of the business fabric is of the SME type, within these, mostly small and micro
entities. In other words, these firms generally tend to have a closed, family-type structure,
where ownership and management tend to be concentrated. These circumstances do not
favor the carrying out of business concentration operations, for reasons of several orders
but, fundamentally, for fear of losing control of the management and/or the business;
4. In companies where goodwill was identified, its weight tends not to be relevant in the
equity structure (net and gross assets), even though it was not possible for us to identify a “type” profile of companies with goodwill, that is, it was not possible to associate
the existence of this equity element with the size of the company or with whether or
not it is listed;
5. The low weight of goodwill in the equity structure means that the accounting policy that
will be adopted in its measurement, in the subsequent recognition, ends up not being very
relevant. That is, recognizing only impairment losses or associating them with the recognition of systematic amortizations may not be relevant because of the reduced expression
that, by itself, this patrimonial element has, either in the net worth or in the result;
6. Of the companies analyzed, listed and unlisted, all seem to comply with the regulations in force, before and after the reform, although not all have recognized impairment losses of goodwill and, where this has been done, their relative importance
is small and therefore with little influence on the result. In other words, overall, the
weight of impairment losses associated with goodwill is small, although unlisted companies show a greater tendency to recognize impairment losses, a result that is in line
with the theory, which suggests that impairment losses tend to be recognized by smaller companies. However, it was not possible to conclude whether companies do not
recognize impairment losses because there were effectively no impairment losses in
the period under analysis or if, in fact, they were unable to measure them reliably;
7. The adoption of this policy (recognition of impairment losses) introduces some arbitrariness for the unreliable way in which the recoverable amount is determined, as has
also been suggested by the literature. In the subsequent measurement of goodwill there
is always some subjectivity, whether associated with the calculation of impairment
losses or with the definition of useful life, in cases where companies recognize the loss
arising from systematic amortization. This subjectivity, although having no impact on
the results of the companies studied, may introduce some distrust in the information
that is prepared and reported;
8. Regarding the definition of the useful life of goodwill, the results show that companies
tend to opt for the maximum period provided for by the legislation, i.e. a useful life of
10 years. Even if they do not provide justification for the choice of 10 years, this may be
justified by the difficulty in defining, with reasonable certainty, the period of time over
which the potential future associated with goodwill is expected to recover. The results are
in line with the theory, which also points to the great difficulty there is in determining
the useful life of goodwill, a fact that has generally been pointed out as justification for
the unreasonableness that the values disclosed for goodwill may eventually have;
9. Regarding the change produced in the Portuguese legislation in 2015, the results
show that the companies have accepted the change, i.e., they have assumed the change
and started to recognize, on a systematic basis, the amortization of goodwill. It should
be noted, however, that among the companies that could potentially be affected by the
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reform (the unlisted ones), only 3 adopt the national standard (NCRF) and, for these,
the impact of the change in accounting policy was not significant. That is, the unlisted
companies use, by option, the international standard;
10. This fact, which is chosen by international standards on the part of unlisted companies, does not fail to point to a certain preference for accounting policy which, in subsequent recognition, assumes that goodwill has an indefinite useful life and therefore
can only be subject to impairment loss tests;
11. Accordingly, and without being able to assert it on a perpetual basis, the results seem
to indicate a preference on the part of companies, so the reform introduced does not
seem to have produced significant changes yet and it may happen that it will never
produce them; and
12. Thus, and even though the results presented, which we classify as positive, because
they contribute to the discussion and enrich the literature, namely the national one,
even if they do not present very clear conclusions as to the best accounting policy to
be adopted for the measurement of goodwill in their subsequent recognition, seem
to tend towards the classification of goodwill as an intangible asset with an indefinite
useful life and, therefore, subject to an impairment test. Although the option for the
exclusive recognition of impairment losses may not be sufficient or the most adequate
to reflect a possible loss in the value of goodwill and / or its recoverable amount, the
resumption of the accounting policy that provides for its systematic amortization during the its useful life, which cannot exceed 10 years, is not only free from criticism,
due to the difficulty in defining, with reasonable reliability, the period of useful life, as
it does not seem to have had the best reception, to be evaluated by the companies that
, optionally, followed another accounting policy. Thus, and although the results presented can be classified as still converging with the theory, they seem to start showing
signs about the accounting policy that companies prefer to adopt.
It should be noted, however, that these conclusions should be interpreted in the context of
some of the constraints that marked the development of this work. The main limitation is related
with the sample size, conditioned by the fact that the corporate universe considered does not present the patrimonial element of goodwill that, in turn, conditioned the volume of data collected
and, therefore, the methodological and data analysis and treatment options. In addition, there are
limitations in the access to information for the universe of unlisted companies, for which it was
only possible to obtain the consolidated reports and accounts.
These limitations should, however, be interpreted on their positive side, i.e. seen as a starting
point for the development of future lines of reserach. In this context, it is suggested that this study
be developed, but using a mixed qualitative and quantitative methodology. For this purpose, it is
suggested that the sample be expanded, with the inclusion of a subset of international companies,
both listed and unlisted, and the use of a longer time interval, in order to be able to arrive at a
number of observations that allow the application of statistical tests.
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ESTUDO DO EFEITO “SELL IN MAY AND GO
AWAY” APLICADO AO PSI-20
STUDY OF THE “SELL IN MAY AND GO AWAY” EFFECT
APPLIED TO PSI20
Tiago Guimarães1
Resumo
O presente estudo tem como principal objetivo estudar uma das distorções do mercado
de capitais, defendida por teóricos das finanças comportamentais, que contraria a teoria
clássica, sendo esta o designado Efeito “Sell in May and Go Away”. Tal efeito foi testado
nas rendibilidades médias do Portugal Stock Index (PSI-20). Para testar a existência desta teoria recorreu-se a uma base de dados histórica das rendibilidades médias de mercado
do PSI-20 nos últimos 119 meses (janeiro de 2010 a novembro de 2019). A metodologia
aplicada para o tratamento de dados baseou-se em séries temporais. De uma forma geral,
conclui-se que não se verifica o efeito de sazonalidade entre os meses de outubro a maio
(hipótese considerada no Efeito “Sell in May and Go Away”). Por outras palavras, o estudo
aqui apresentado sugere que não se pode validar a existência do referido efeito no mercado
de capitais portugueses mais representativo no intervalo de tempo referido.
PALAVRAS CHAVES: Efeito “Sell in May and Go Away”, PSI-20, Rendibilidades, Mercado de capitais, Séries temporais.

Abstrat
The present study has as main objective to study one of the distortions of the capital
market, defended by behavioral finance theorists, that contradicts the classical theory, which is the so-called “Sell in May and Go Away” Effect. This effect was tested in the average
returns of the Portugal Stock Index (PSI-20). To test the existence of this theory a historical database of the average market yields of the PSI-20 was used in the last 119 months
( January 2010 to November 2019). The methodology applied for data processing was based on time series. In general, it is concluded that there is no effect of seasonality between
the months of October to May (hypothesis considered in the “Sell in May and Go Away”
Effect). In other words, the study presented here suggests that it is not possible to validate
the existence of the referred effect in the most representative Portuguese capital market in
the referred time interval.
KEYWORDS: “Sell in May and Go Away” Effect, PSI-20, Returns, Capital markets, Time
series.
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1. INTRODUÇÃO
Considerado um dos temas mais importantes e ao mesmo tempo controverso, o tópico das
Finanças Comportamentais tem ganho cada vez mais dimensão nos mais importantes debates
financeiros internacionais. Aquilo que era frequentemente aceite pelos estudiosos na matéria das
Finanças Clássicas é atualmente colocado em causa pela teoria moderna, sendo que, a introdução
ao estudo da evolução comportamental no tempo e em diferentes contextos vai sendo paulatinamente aceite e objeto de estudo (Starmer, 2000).
Assim sendo, grande parte da teoria financeira moderna destaca um comportamento anormal
nos mercados financeiros, entre eles encontra-se o designado Efeito “Sell in May and Go Away”.2 A
cada ano, geralmente no mês de maio, é comum na imprensa financeira europeia a expressão “Sell
in May and Go Away ” (Bouman & Jacobsen, 2002). Para os autores, o significado desta expressão
remete para o facto de se tornar consensual a ideia de que os mercados estão em queda (“Bear Market3”) entre o final do mês de maio e o mês de setembro de cada ano, e entre outubro e maio ser
possível obter mais rendibilidades, daí a expressão “but remember to come back in September”.
Neste contexto, o presente estudo tem como principal objetivo proceder à verificação do Efeito “Sell in May and Go Away” aplicado ao Portugal Stock Index (PSI-20) e perceber de que forma
o mercado de capitais mais representativo em Portugal (contando à data com 18 empresas), cotado na Euronext Lisboa, reage à variação das rendibilidades mensais ao longo dos anos.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Finanças Comportamentais: contexto
O crescente aumento pela preocupação em estudar o tema das Finanças Comportamentais
teve início na incapacidade de as teorias financeiras clássicas explicarem alguns acontecimentos
visíveis nos mercados financeiros, tais como as bolhas especulativas nos mercados de ações. Na
tentativa de fornecer uma resposta lógica a certas questões, as Finanças Comportamentais descartam determinados pressupostos assumidos pelas teorias clássicas, nomeadamente no que diz
respeito à presença de investidores racionais e de mercados financeiros eficientes. Assim, a psicologia cognitiva tenta perceber como os agentes de mercado pensam, e de que forma isso pode afetar
a eficiência do mercado (Ritter, 2003). Nesta lógica, e segundo Franceschini (2015), a falta de
realismo psicológico na racionalidade está na base da crítica proferida aos modelos clássicos. De
acordo com o autor, se os agentes de mercado não forem racionais, a capacidade de se elaborarem
previsões fica comprometida, logo o objetivo das finanças comportamentais será o de explicar e
prever decisões financeiras tendo em consideração pressupostos mais aproximados da realidade.
Portanto, estas finanças (comportamentais) surgem de uma perspetiva mais ampla das ciências
sociais incluindo a psicologia e a sociologia, e evoluíram muito desde o dia em que a Teoria da Eficiência dos Mercados foi aprovada e considerada como a prova elementar das Finanças Clássicas,
destacando-se agora como um dos temas de pesquisa mais importantes e em forte contradição
com grande parte do pensamento da teoria financeira clássica (Shiller, 2003).
Neste sentido, Baker e Nofsinger (2010) consideram que as finanças comportamentais, apesar
de se revelarem num tema de debate relativamente recente, rapidamente se têm expandido porque
parecem conseguir dar explicações que não são dadas pelas finanças tradicionais, combinando a
psicologia comportamental e cognitiva com a economia e as próprias finanças tradicionais.
2

3

Algumas citações ilustrativas desta expressão:
- “There’s an old axiom about the market: Sell in May and go Away” (Forbes, 1996, p. 310):
- “With all that to wait for, rarely has the old stock market adage to ‘sell in May and go Away’ been more apposite”
(The Economist, 1993, p. 26) (Bouman & Jacobsen, 2002).
A expressão “Bear Market” designa a fase em que os mercados financeiros estão em baixa, na qual predomina o sentimento de pessimismo entre os investidores. Fonte: https://www.investirnabolsa.pt/fases-dos-mercados-financeiros/
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2.2. Teoria Financeira Clássica Vs. Teoria Financeira Moderna
(Comportamental)
2.2.1. Teoria da Eficiência dos Mercados
A Teoria da Eficiência dos Mercados formulada por Fama (1970) atingiu o auge por volta da
década de 70 do século passado. Marcada essencialmente pelo pensamento da racionalidade do mercado, esta teoria fundamenta-se na ideia de que o preço dos ativos nos mercados incorpora e ajusta-se
sempre à melhor informação pública e privada subjacente a determinado ativo (Shiller, 2003).
Preconizada por Fama (1970), a Teoria da Eficiência dos Mercados é sustentada num conjunto de pressupostos, nos quais: o investidor é completamente racional, não existem oportunidades de arbitragem e os eventos que ocorrem no mercado são independentes uns dos outros,
ajustando-se imediatamente a cotação e o comportamento dos agentes no mercado a determinado
acontecimento. Partindo do pensamento de que toda a informação é refletida, quase que de forma
imediata, nas cotações, os investidores não conseguem explorar quaisquer oportunidades de arbitragem, então, não se coloca a hipótese de ser possível obter rendibilidades supranormais, ainda
que dentro de um curto espaço de tempo. Paralelamente, são formuladas três condições para se
verificar a eficiência dos mercados: “[…] (i) there are no transactions costs in trading securities,
(ii) all available information is costlessly available to all market participants, and (iii) all agree on
the implications of current information for the current price and distributions of future prices of
each security” (Fama, 1970, p.387). Para o autor, estas condições, apesar de suficientes, não são
necessárias para se estar na presença de mercados eficientes.
Fama (1970) aborda a eficiência dos mercados sob três formas (a distinção entre as formas de
eficiência dos mercados foi primeiramente sugerida por Harry Roberts (1967)): forma fraca, forma semiforte e forma forte. Na forma fraca, os preços são o reflexo de toda a informação histórica
e, visto que as cotações ajustam-se a novas informações, não é possível prever rendibilidades futuras, pelo que o preço das ações segue um padrão aleatório (“Random Walk”). Na forma semiforte
de eficiência de mercado, as cotações já seguem, não só informação histórica, como informação
pública disponível (como por exemplo anúncios de distribuição de lucros e publicação de demonstrações financeiras). Na sua forma forte, os mercados são eficientes pois as cotação refletem,
não só informações passadas e públicas, mas, e essencialmente, informações privadas, sendo que,
a informação detida ainda que por um investidor encontra-se incorporada no preço, não estando
ao alcance de nenhum agente de mercado obter rendibilidades supranormais. Ainda assim, muitos investidores procuram encontrar títulos no mercado que estejam subestimados e para os quais
se espera um forte crescimento no futuro. Não obstante, como o mercado financeiro deverá ser
eficiente, é quase impossível encontrar ativos subestimados uma vez que as cotações já incorporam
todas as informações (Šoja, Galijašević, & Ćeman, 2019).
Seguiram-se vários estudos nesta mesma linha de pensamento, entre os quais se destacaram
para Shiller (2003):
a)
b)
c)
d)

“An Intertemporal Capital Asset Pricing Model” (Robert Merton, 1973)
“A Random Walk Down Wall Street” (Burton Malkiel, 1973)
“Asset Prices in an Exchange Economy” (Robert Lucas ,1978)
“Consumption betas” (Douglas Breeden, 1979)

De acordo com Shiller (2003), apesar de toda a euforia com que os estudiosos no tema seguiam o pressuposto da eficiência dos mercados, começou-se a notar uma certa inquietação e
surgiram os primeiros estudos que pareciam refutar as hipóteses levantadas sobre os mercados
financeiros, salientando certas anomalias que não permitiam aceitar determinados pensamentos
dos mercados eficientes.
Como resposta às principais assunções criticas da Teoria da Eficiência dos Mercados, Fama
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(1998) confirmou a existência de algumas distorções nas rendibilidades das ações, no entanto corroborou estas anomalias com o argumento de que elas eram demasiado pequenas e insignificantes,
pelo que não eram motivo para abandonar a sua primeira linha de pensamento. Nesse mesmo
estudo, Fama (1998) defende que: “…the evidence does not suggest that market efficiency should
be abandoned. Consistent with the market efficiency hypothesis that the anomalies are chance results, apparent overreaction of stock prices to information is about as common as underreaction.
And post-event continuation of pre-event abnormal returns is about as frequent as post-event
reversal. Most important, the long-term return anomalies are fragile. They tend to disappear with
reasonable changes in the way they are measured.” (Fama, 1998, p.304).
Em oposição aos resultados apresentados por Fama (1998), Shiller (2003) argumenta que a
primeira razão apontada por este não reflete uma visão correta dos fundamentos psicológicos das
Finanças Comportamentais, pois o facto de haver “overreaction” e “underreaction” nos mercados
impossibilita que estas reações possam ser medidas segundo um critério objetivo, sendo que, o que
leva a que uma informação possa ser interpretada de forma exagerada ou não, depende das crenças
individuais dos investidores, logo não é surpreendente que os resultados não comprovem estas
distorções. Para o mesmo autor, a segunda conclusão apresentada por Fama (1998) é igualmente
fraca porque o excesso de volatilidade nos ativos pode ser um reflexo de acontecimentos passados
nos mercados e, para além disso, o simples facto de as anomalias desaparecerem com o tempo,
não torna evidente que os mercados sejam totalmente racionais. Mesmo os pensamentos que preconizam a ineficiência de mercado, cujo preço dos ativos é sobrevalorizado pelos investidores,
estes tendem a voltar à sua cotação normal mais tarde e as ações subvalorizadas pelos investidores
tendem a ajustar a cotação. Sendo assim, não se trata de uma relação causa/efeito que possa facilmente ser testada, pois mesmo as “bolhas” de mercado só se conseguem observar com um relativo
afastamento temporal.
Não obstante, Shiller (2003) defende que não se deve descartar o pensamento que levou à
Teoria da Eficiência dos Mercados, pois tal decisão poderia induzir em erro o investidor, pelo facto
de este poder julgar que poderia obter rendibilidades ou lucros imediatos, já que a cotação das
ações não reflete o valor intrínseco do ativo a que diz respeito e, por outro lado, não se deve aceitar
na íntegra a teoria da plena racionalidade dos mercados, pois isso pode levar a interpretações erradas da realidade, originado, por sua vez, “bolhas” especulativas de mercado.
Ainda assim, é imprescindível ter-se em consideração as fraquezas demonstradas pela Teoria
da Eficiência dos Mercados e que se deve optar por uma abordagem eclética, pois os modelos teóricos dos mercados eficientes partem de pressupostos e caraterizações que só existem num mundo
perfeito, tais como a transparência dos mercados e o facto de a variação das cotações dos títulos
representar sempre informações verdadeiras e intrínsecas relativas ao título subjacente, tornando-se por isso perigosa a tentativa de extrapolação para o mundo real (Shiller, 2003).
As evidências das Finanças Comportamentais ajudam a perceber que, por exemplo, o “boom”
mundial que houve no mercado de ações nos anos 2000 e a consequente queda na cotação das
ações teve origem em “human foibles and arbitrary feedback relations” (Shiller, 2003, p.102).
Para o mesmo autor, o objetivo e pertinência em prosseguir os estudos nas teorias financeiras
comportamentais é tornar os modelos clássicos mais aproximados da realidade: “The challenge
for economists is to make this reality a better part of their models (Shiller, 2003, p.102).
Contrariando ainda os argumentos de Fama (1998), Al-Khazali e Mirzaei (2017) defendem
que a eficiência do mercado pode não seguir uma tendência em direção a uma maior eficiência,
mas pode variar de forma cíclica, ficando altamente dependente da dinâmica e contextos externos.
Nesta linha de pensamento, estudos recentes sugerem que as mudanças nas condições de mercados causadas por eventos como a crise financeira asiática (Kim & Shamsuddin, 2008) e a crise
financeira global (Kim, Shamsuddin, & Lim, 2011) podem afetar o grau de eficiência do mercado.
De acordo com Al-Khazali e Mirzaei (2017), estes eventos têm fortes impactos na psicologia e
racionalidade dos agentes de mercado, e a forma como os preços incorporam novas informações
pode, por sua vez, gerar uma variação temporal no grau de previsibilidade do retorno esperado.
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Sob um ponto de vista mais recente, Šoja, Galijašević, e Ćeman (2019) referem que nos últimos anos tem-se dado cada vez mais atenção à importância do mercado de capitais para o crescimento e desenvolvimento económico, não só por parte de empresas e organizações, mas também
pelos governos de vários países. Nesta linha de pensamento, os autores argumentam que, estando
a performance dos mercados financeiros, enquanto plataforma de captação de recursos de longo
prazo, dependente da flutuação dos preços dos ativos financeiros aí negociados, o próprio mercado sofre uma forte influência de todas as informações disponíveis sobre as empresas (que deverão
refletir-se instantaneamente nas cotações desses ativos), uma vez que elas estão dependentes da
eficiência do mercado No seu trabalho de investigação, os autores supramencionados sugerem que
o mercado de capitais da Bósnia e Herzegovina é eficiente sob a forma fraca.
2.2.2. Teoria da Utilidade Esperada
Fundamentada em 1738 por Daniel Bernoulli, a Teoria da Utilidade Esperada demonstrou
que os indivíduos atribuem diferentes valores para uma mesma quantia monetária, sendo que a
utilidade marginal decresce com o aumento da riqueza, isto é, de uma forma geral, esta teoria considera que um ganho proporciona a mesma utilidade que a desutilidade quando se trata de uma
perda (Starmer, 2000). Kahneman e Tversky (1979) consideram que a principal falha desta teoria
remete para o facto de não permitir que as utilidades para os ganhos sejam calculadas de forma
diferente relativamente às perdas.
Apesar do contributo desta teoria para as finanças clássicas, Starmer (2000) defende que existem evidências empíricas que comprovam, em alguns contextos, através da introdução de conceitos como a aversão à perda, que esta teoria está afastada da realidade.
Para Ritter (2003), o facto de o mercado ser constituído por agentes irracionais leva a que as
decisões tomadas por estes estejam intimamente relacionadas com as suas preferências ou crenças, introduzindo o conceito de aversão à perda, onde “a $2 gain might make people feel better
by as much as a $1 loss makes them feel worse” (Ritter, 2003, p.430). Estando patenteada neste
conceito a Teoria de Prospeto, Kahneman e Tversky (1979) sugerem que os investidores assumem comportamentos de aversão a perdas, nos quais as posições de risco em movimentos com
maior potencial de perdas são tidos em maior consideração do que aqueles com maior potencial
de ganhos, sendo que o sentimento de perda apresenta um impacto psicológico mais acentuado
no investidores em comparação com um ganho na mesma magnitude.
Para Starmer (2000), de acordo com a Teoria de Prospeto, as decisões dos investidores são
tomadas com base em processos cognitivos não racionais (heurísticas), nos quais os processos de
tomadas de decisões são baseados num conjunto de crenças e juízos de valor, e assim sendo, podem
levar a interpretações subjetivas e equivocadas da realidade. Segundo o autor, a introdução da variável comportamental nos estudos financeiros não pode ser adequadamente explicada dentro dos
moldes dos modelos convencionais, por isso, “models like […] prospect theory […] illustrate the
possibility of working outside the conventional framework (Starmer, 2000, p.376).
Coloca-se então a seguinte questão: “Can models in which some investors evaluate risk according to prospect theory help us make more sense of the evidence on prices and returns?” (Barberis,
Mukherjee, & Wang, 2016, p.2). Os referidos autores sugerem que, para muitos investidores, a representação mental de uma ação resulta da distribuição da rentabilidade anterior dessa mesma ação
porque eles (investidores) acreditam que a distribuição da rentabilidade passada é uma boa proxy
para a futura distribuição da rentabilidade. Esta crença pode estar errada na medida em que uma ação
cujo retorno médio dos últimos anos seja alto, normalmente tem um baixo retorno futuro e, por outro lado, é provável que esses retornos passados estejam deturpados, não exibindo, necessariamente,
uma elevada assimetria com o seu comportamento futuro (Barberis, Mukherjee, & Wang, 2016).
Na opinião de Surti, Celani, e Gajpal (2020), a teoria do prospeto permitiu uma aproximação
ao comportamento individual dos agentes de mercado ao detetar anomalias dentro da perspetiva

226

da teoria tradicional, permitindo a abertura para investigações mais profundas dentro do campo
de ação das finanças comportamentais.
2.3. Evidências da ausência da Teoria da Eficiência dos Mercados – O
Efeito “Sell In May And Go Away”
Várias evidências de anomalias de calendário ou sazonais da Teoria da Eficiência dos Mercados
foram identificadas, como por exemplo: o Efeito “Janeiro”, o Efeito “Feriado”, o Efeito “Mudança
de mês” e o Efeito “Segunda-feira” (Andrade, Chhaochharia, & Fuerst, 2013). Não obstante, os
autores argumentam que, sendo a economia financeira uma área de estudo não experimental, esta
está vulnerável a inferências espúrias, o que pode levar a que estas anomalias se dissipem com o
tempo.
A cada ano, geralmente no mês de maio, é comum na imprensa financeira europeia a expressão “Sell in May and go away ” (Bouman & Jacobsen, 2002). Para os autores, o significado desta
expressão, baseada no Efeito “Halloween” remete para o facto de se tornar consensual a ideia de
que os mercados estão em queda “Bear Market” entre o final do mês de maio e o mês de setembro
de cada ano, e entre outubro e maio ser possível obter mais rendibilidades, daí a expressão “but
remember to come back in September”.
O que distingue o Efeito “Sell in May and Go Away” das demais anomalias sazonais é que este
é o menos afetado pelos custos de transação, e, para Andrade et al.. (2013), “This fact is important because even if the anomaly is not a statistical fluke, it need not be a challenge to the EMH
. To be meaningful, anomalies from the EMH must be exploitable trading opportunities net of
transaction costs, a point that Jensen (1978), Fama (1991), and Rubinstein (2001) emphasized.
(Andrade et al.., 2013, p.94).
Bouman e Jacobsen (2002) concluíram que, de facto, os mercados financeiros geram mais e
melhores rendibilidades entre os meses de outubro e maio, em 36 (trinta e seis) de 37 (trinta e
sete) países estudados na sua amostra. Paralelamente, os estudos comprovaram que o efeito tende
a ser particularmente mais significativo nos países europeus, apesar de não conseguirem encontrar
evidências de que esse efeito possa ser explicado por fatores como o risco, correlação cruzada entre
mercados ou o Efeito “Janeiro”. Os autores sugerem que “[…] there is a positive and significant
relation between our three proxies for the length and timing of summer vacations, and the impact
of vacation on trading activity and the Sell in May effect” (Bouman & Jacobsen, 2002, p.1630).
A mesma conclusão foi obtida a partir do estudo de Andrade et al.. (2013), no qual chegou-se
à conclusão de que (i) as rendibilidades das ações entre outubro e abril são maiores em 10% (dez
pontos percentuais) do que no período entre maio e outubro na generalidade dos mercados financeiros, sendo o mesmo efeito encontrado fora da amostra estudada, pelo que permite concluir que
(ii) os efeitos são duradouros e não fruto de um casualidade estatística. Para além disto, os resultados do estudo dos referidos autores possibilitaram ir mais além e concluir que (iii) o Efeito “Sell
in May and Go Away” pode ter como causa a variação sazonal na aversão ao risco agregado, e em
última análise, (iv) “To the extent that this seasonality is ultimately irrational, our results suggest
that markets may be slower to arbitrage away inefficiencies than previously thought” (Andrade et
al.., 2013, p.103).
Em consonância com estes resultados, Dzhabarov e Ziemba (2017) argumentam que a estratégia inerente ao Efeito “Sell in May and Go Away”, aproveitando a sazonalidade do mercado, na
qual os investidores devem tomar posições curtas nos ativos nos meses “maus”, isto é, entre maio
e setembro, e adotar posições longas nos ativos nos meses “bons” (entre outubro e maio), tem
como resultado o dobro da rendibilidade em contratos de futuros incorrendo, ao mesmo tempo,
em menor risco.
Portanto, quaisquer que sejam as razões que estejam na base do Efeito “Sell in May and Go
Away”, paira nos investidores e nos mercados financeiros de todo o mundo o impacto que esta
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anomalia sazonal tem nas rendibilidades dos ativos, alterando significativamente as estratégias de
investimento praticadas pelos diversos players de mercado (Dzhabarov, Ziegler, & Ziemba, 2018).
2.4. O papel das emoções na decisão
Segundo Gao e Schmidt (2005), as emoções podem ser compreendidas como o estado mental baseado na relação entre o próprio individuo e o ambiente que o rodeia, no entanto, quando
se fala no paradigma racional das teorias financeiras, este acaba por ignorar totalmente o papel
das emoções no procedimento económico. Tal facto, deve-se à avaliação emocional das opções
tomadas pelos sujeitos, pois as mesmas podem contrariar os resultados calculados pelos modelos
convencionais.
Na opinião de Slovic, Finucane, Peters, e MacGregor (2007), a avaliação emocional é um processo controlável pelos próprios indivíduos e por isso, tal avaliação é feita intuitivamente e de
forma automática. Assim sendo, estes autores defendem que a aprendizagem e a experiência são
fatores relevantes que podem contribuir para a diminuição das diferenças entre as escolhas prescritas pelas emoções e as escolhas ditadas pela razão.
Na ótica de Kahneman, Wakker, e Sarin (1997), as emoções têm consequências nas decisões
de natureza financeira estando nelas presentes fatores como a incerteza e o risco, visto que as
decisões tomadas estão, de certa forma, sob a influência das emoções, o que pode levar a que as
escolhas não sejam vistas como coerentes ou razoáveis quando as mesmas são avaliadas com critérios estritamente racionais.
Particularmente, no que diz respeito aos mercados financeiros, é importante sublinhar a necessidade de os investidores prevenirem acontecimentos futuros que não estão sob o seu controlo
e que são influenciados por diversas variáveis, como por exemplo, acontecimentos de cariz político, social ou económico. Assim, pode-se considerar que as tomadas de decisões nos mercados
financeiros sejam influenciadas por reações emocionais, na medida em que altera a forma como os
investidores decidem na realidade (Dowling & Lucey, 2005).
Seguindo esta linha de pensamento, Statman, Fisher, e Anginer (2008) referem que as escolhas de investimento de cada investidor, numa empresa em particular, são ditadas pelos sentimentos dos próprios investidores, tendo tendência a criarem grandes expectativas sobre a rendibilidade e o baixo risco das empresas que lhe transmitem reações emocionais positivas, caso contrário,
apenas optam por rendibilidades mais baixas e riscos mais elevados. Complementando esta lógica,
Lo, Repin, e Steenbarger (2005) verificam uma relação entre o desempenho dos investidores nos
mercados financeiros e as reações emocionais.
Pode-se ainda constatar, tendo por base vários estudos empíricos, que o estado emocional
influencia as reações face ao risco e também ao que está estabelecido pelos modelos racionais,
demonstrando que os indivíduos que mantêm sentimentos positivos entendem as suas escolhas
como menos arriscadas e os possíveis resultados mais favoráveis, aumentando assim a predisposição para incorrer em maiores riscos (Nygren, Isen, Taylor, & Dulin, 1996).
Não obstante as investigações levadas a cabo por diversos pesquisadores, Chau, Deesomsak,
e Koutmos (2016) referem que o que é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador, é que os sentimentos e emoções são, essencialmente, uma disposição qualitativa que surgem dentro do próprio
indivíduo decorrente de uma miríade de fatores inobserváveis que não podem ser facilmente medidos ou quantificados. Ainda assim, os autores argumentam que a manifestação dos sentimentos
e emoções sobre a tomada de decisão dos indivíduos é, em certa medida, quantificável. Por isto,
esta é uma área de investigação que coloca à prova a comunidade cientifica no sentido de dar
resposta aos efeitos que a (ir)racionalidade dos investidores têm nas suas tomadas de decisão nos
mercados financeiros (Chau, Deesomsak, & Koutmos, 2016).
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3. METODOLOGIA
É descrito neste capítulo a metodologia adotada que vai ao encontro do principal objetivo do
presente estudo, no qual estão descritas as empresas estudadas, os métodos e os procedimentos
recorridos que permitem uma análise integral e crítica, possibilitando retirar conclusões relativamente à verificação (ou não) do Efeito “Sell in May and Go Away” evidenciado no PSI-20.
3.1. PSI-20
Criado em 31 de dezembro de 1992 a partir de um valor base de 3000 pontos de índice, o
Portuguese Stock Index (PSI-20) representa não só o principal índice da Euronext4 Lisboa, como
também o principal índice de referência desta “praça” financeira. De acordo com Ferreira e Oliveira (2016), o PSI-20 funciona como indicador de benchmark para outros produtos financeiros
e apresenta uma dupla finalidade: (i) serve de indicador da evolução do mercado de capitais português e (ii) atua como base de negociação para contratos de futuros e opções.
Composto pelas ações das 20 (atualmente 18) empresas cotadas mais relevantes na Euronext
Lisboa, e à semelhança de qualquer outra bolsa de valores internacional, o PSI-20 reflete a variação
dos preços das ações destas empresas. Para além da relevância, as empresas que constituem este
índice são aquelas mais liquidas no que diz respeito à compra e venda de títulos/ações.
Uma empresa para poder aspirar a fazer parte da composição do índice, para além da obrigatoriedade de estar inserida na Euronext Lisboa, a sua sede principal deve estar situada em Portugal ou, no
caso de este requisito não estar satisfeito, a empresa deverá possuir uma quota de volume de negócios
na Euronext Lisboa (em comparação com outros mercados de capitais) nunca inferior a 66,7%.
Como referido anteriormente, o PSI-20 conta, à data, com 18 empresas (gráfico 1), sendo
este o número mínimo em termos de constituintes (e o número máximo de 20 empresas). Não
obstante, e apesar das entradas e saídas de empresas ao longo da história, para integrar este índice
é fundamental o cumprimento do requisito de manter o valor referente à capitalização bolsista
superior a 100M €5 (cem milhões de euros) e aquando da última revisão6 não existam uma 19ª e
20ª empresa a cumprir este critério. Para além destes, o valor do free float7 não pode ser inferior a
15%, o peso máximo que cada empresa pode ter na revisão anual é de 15% e as ações devem ter um
free float velocity8 de, no mínimo, 25%.
A entidade responsável pela gestão do PSI-20 é a Euronext Indices B.V e tem como funções zelar pelo cumprimento das regras de cálculo dos Índices PSI e atuar enquanto órgão consultivo na
alteração e interpretação dos métodos de cálculo. Para além destas, esta entidade tem o poder de
excluir ações do universo de seleção do PSI-20 que não tenham tido 20 sessões negociais antes da
data de revisão, ações que não negoceiem no mercado contínuo, ações preferenciais convertíveis e
ainda produtos derivados de ações (Garção, 2010).
O facto de o PSI-20 pertencer ao conglomerado dos principais índices do grupo Pan-Europeu
Euronext, a par de índices como BEL-20 (Bélgica), CAC-40 (França) e AEX (Holanda), possibilitou-lhe uma incorporação nos mercados de capitais internacionais, acarretando, com isso, um
aumento de liquidez e, sobretudo, um aumento de exposição dos seus ativos. Isto fez com que o
índice PSI-20, que antes era restrito ao mercado interno, passa-se a ser um indicador de referência
a nível internacional, não sendo, apesar de tudo, o mais relevante.
4
5
6

7
8

A Euronext Lisboa é também conhecida por Bolsa de Valores de Lisboa, anteriormente designada de Bolsa de Valores
de Lisboa e Porto (BVLP), independentemente da sua primeira denominação ser Bolsa de Valores de Lisboa (BVL).
Apesar disso, na necessidade de cumprir o requisito de dimensão de 20 empresas, poderão ser incluídas empresas cuja
capitalização bolsista dispersa seja inferior a 100M € (cem milhões de euros).
As datas em que são definidas entradas e saídas de ações do PSI-20 dizem respeito a março de cada ano. Na necessidade de tornar este processo mais célere, realizam-se revisões trimestrais a partir desta data (Fonte: www.euronext.
com).
Representado pela percentagem de ações disponíveis para negociação.
Diz respeito à liquidez que resulta do quociente entre o número de ações negociadas e o número de ações dispersas
no mercado.
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Gráfico 1 - Representatividade das empresas que compõem o PSI-20
Fonte: Elaboração Própria

3.2. Recolha de dados
A recolha de dados teve por base várias pesquisas aos sites do Banco de Portugal e da plataforma
Investing. A partir destes, foi possível elaborar uma base de dados com informação relativa ao índice
de mercado no último dia de cada mês, a cotação de abertura dos mercados no primeiro dia de cada
mês, os picos mais altos e mais baixos que as cotações atingiram, o volume de transações do mercado
e a taxa de variação. Salienta-se que desta base de dados constam registos compreendidos entre o mês
de janeiro de 2010 e novembro de 2019, totalizando 119 momentos de tempo (meses).
3.3. Tratamento de dados
Para a análise dos dados foi essencial o recurso ao software R, no qual se procedeu à análise ao
modelo de séries temporais. Introduzido o conceito de sazonalidade ao estudar o Efeito “Sell in
May na Go Away”, Bouman e Jacobsen (2002), partiram da ideia de que o modelo de séries temporais seria o mais adequado, dado o efeito sazonal verificado no mercado de ações da sua amostra.
Assim sendo, é possível considerar que o modelo de séries temporais é um bom modelo para
explicar o que aqui se pretende estudar.
O principal objetivo do modelo de séries temporais é avaliar a presumível relação explicativa
existente entre as variáveis dependentes com a variável dependente, por forma a prever acontecimentos futuros nesta variável. Por outras palavras, o objetivo não é encontrar a causa que determina um certo comportamento, mas sim analisar um comportamento histórico (dados cronológicos
passados) e, por extrapolação, prever acontecimentos futuros.
O modelo ARIMA surgiu na tentativa de descrever as mudanças nas séries temporais, e baseia-se no ajuste dos valores observados com o objetivo de reduzir a diferença entre os valores
produzidos no modelo e os valores observados para um valor próximo de zero. Este modelo apresenta a possibilidade de descrever o comportamento das séries estacionárias e não estacionárias.
Por outras palavras, esta metodologia consiste em ajustar os modelos autorregressivos integrados
de médias móveis a um conjunto de dados. É composto por 3 fases:
1. Preparação dos dados: aqui procede-se à transformação dos dados com o objetivo de
estabilizar a variância, recorrendo-se ao método das diferenças para tornar a série esta-
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cionária. Posteriormente avança-se para a identificação do modelo, na qual se examinam os dados, a ACF e a PACF para identificar os potenciais modelos;
2. Estimação dos parâmetros: nesta fase estimam-se os parâmetros dos potenciais modelos, calculam-se medidas do erro de previsão e seleciona-se o melhor modelo com
critério adequado. Posteriormente valida-se o modelo9 através da verificação da ACF e
dos resíduos, assim como de um teste para verificar se os resíduos são ruído branco;
3. Previsão: uma vez validado o modelo procede-se à aplicação do mesmo, calculam-se
previsões e estimam-se intervalos de previsão.
A metodologia aqui utilizada e, à semelhança de outros trabalhos de investigação que sustentam a utilização de modelos ARIMA nas séries temporais financeiras (como por exemplo Dong,
Guo, Reichgelt, e Ruizhi, 2020; Li, Han, e Song, 2020) irá permitir retirar conclusões relevantes,
tanto no ponto de vista de um investidor como de um gestor, pois tentar perceber se, de facto, existem maiores rendibilidades nos mercados de capitais entre outubro e maio, revela-se pertinente na
ótica do princípio de maximização de carteiras e investimentos.
4. RESULTADOS
4.1. Análise exploratória
Antes de proceder à apresentação dos resultados, convém, numa primeira etapa realizar uma
análise exploratória à variável “Rendibilidade” que consta na base de dados utilizada para a realização do presente estudo.
Através de uma breve uma análise à rendibilidade média mensal do PSI-20, é possível verificar
que não existe um padrão sazonal que se repete ao longo dos anos. Ao invés disso, constatam-se
picos e quedas de níveis de rendibilidade de uma forma indiferenciada, atingindo um índice de
rendibilidade máximo de 8102,15 em março de 2010 e um mínimo histórico de 4453,66 em
junho de 2016 (gráfico 2).
Não obstante, através de uma análise mais cuidada, pode-se inferir que o período de baixa do
mercado de capitais registado em 2012 coincidiu com a crise bancária e financeira generalizada
em Portugal (Maurício, 2018), culminando na intervenção do Fundo Monetário Internacional.
Por outro lado, a conjuntura política europeia sentida no ano de 2016, nomeadamente com o
anúncio da retirada do Reino Unido da UE (“BREXIT”), abalou os mercados de capitais, repercutindo-se no PSI-20.

Gráfico 2 -Variação da Rendibilidade Anual
Fonte: Elaboração Própria
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Através de uma perspetiva mensal, é possível observar no gráfico 3 que, à partida, o Efeito
“Sell in May and Go Away” poderá não se verificar no PSI-20, dado que as rendibilidades mensais
não decrescem entre os meses de maio a setembro.
Apesar de não ser possível concluir a existência do referido efeito, salienta-se uma ligeira descida das rendibilidades nos anos de 2010, 2012 e 2014.
Em certa medida, já seria possível prever que não haveria uma queda das rendibilidades entre
os meses de maio a setembro, pois no gráfico 3 não se verificou um padrão sazonal.

Gráfico 3 - Variação da Rendibilidade Mensal
Fonte: Elaboração Própria

Com base no gráfico 4 (abaixo apresentado), é possível observar em que ano e em que meses
o mercado de capitais atingiu valores mais elevados e, tendo em conta este facto, não é possível
afirmar que entre os meses de outubro a maio a rendibilidade média do mercado é mais elevada
que nos restantes meses do ano.
Não é possível, mais uma vez, afirmar que, com base no gráfico, o Efeito “Sell in May and Go
Away” se verifica no PSI-20, pois o que se pretendia observar, no sentido de confirmação deste
efeito, era uma maior rendibilidade nos respetivos meses mencionados, e que esse padrão fosse
repetido nos anos subsequentes.
O ano de 2010 destaca-se pela elevada rentabilidade média na maioria dos doze meses que
o constituem, em relação aos anos posteriores. Por outro lado, o ano de 2019 é ano com menor
liquidez/rendibilidade.

Gráfico 4 - Variação da Rendibilidade Mensal (Polar)
Fonte: Elaboração Própria
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A realização do diagrama de extremos e quartis (gráfico 5) indica que nos meses de outubro a maio
(meses correspondentes ao Efeito “Sell in May and Go Away”) a mediana, isto é, o valor que separa os
dados em 50%, não é muito diferente da mediana das rendibilidades nos meses entre maio e setembro.
Calculando as médias de ambos, com recurso ao software R, o valor da média das rendibilidades para os meses entre outubro e maio é de 5858,66 e a média das rendibilidades para os meses
entre maio e setembro é de 5644,92, pelo que, apesar de ser mais elevada para os meses que dizem
respeito ao Efeito “Sell in May and Go Away”, a diferença não é significativa.
Através da realização do teste t tem-se que:
H0: A média da rendibilidade é igual à média dos meses
H1: A média da rendibilidade não é igual à média dos meses
Tabela 1 - Teste t para a média rendibilidade e meses (Fonte: Elaboração Própria)

Estatística de teste

T

P- Valor

-1.2043

0.2315

Como se verifica na tabela 1, o p-valor é maior que 5%, logo não se rejeita H0 a um nível de
significância de 5%, o que significa que as médias não são significativamente diferentes.

Gráfico 5 - Diagrama de extremos e quartis da Rendibilidade Média PSI-20
Fonte: Elaboração Própria

4.2. Transformações dos dados
• ESTABILIZAÇÃO DA VARIÂNCIA ATRAVÉS DO LOGARITMO

Gráfico 6 - Estabilização da variância através do logaritmo
Fonte: Elaboração Própria
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Como verificado no gráfico 6, constata-se que a média não é um dos principais problemas para
o modelo, mas sim a variância.
Para resolução deste “problema” é apresentado de seguida (gráfico 7) a estabilização da tendência.
• ESTABILIZAÇÃO DA TENDÊNCIA ATRAVÉS DA DIFERENCIAÇÃO SIMPLES DE ORDEM 1

Gráfico 7 - Estabilização da tendência através da diferenciação
Fonte: Elaboração Própria

Através da interpretação do gráfico 7, é possível observar um melhor ajustamento da tendência.
• TESTES DE ESTACIONARIDADE
Teste ADF
H0: A série não é estacionária
H1: A série é estacionária
Tabela 2 - Teste de Estacionaridade ADF (Fonte: Elaboração Própria)

Estatística de teste

Dickey-Fuller

P- Valor

-2.7728

0.2556

Como se verifica na tabela 2, o p-valor é maior que 5%, logo não se rejeita H0 a um nível de
significância de 5%, o que significa que a série não é estacionária.
Teste KPSS
H0: A série é estacionária
H1: A série não é estacionária
Tabela 3 - Teste de Estacionaridade KPSS (Fonte: Elaboração Própria)

Estatística de teste

KPSS level

P- Valor

1.2783

0.01

Analisando a tabela 3, constata-se que, como p-valor é menor que 5%, rejeita-se H0 a um nível
de significância de 5%, o que significa que a série não é estacionária.
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Como é possível constatar, tanto nos testes estatísticos, ADF (tabela 2) e KPSS (tabela 3), bem
como nos gráficos 6 e 7, não se está na presença de uma série estacionária, querendo isto dizer que:
1. A média não é constante;
2. A variância depende do instante de tempo;
3. Existe “inclinação” dos dados e estes não permanecem à volta de uma linha horizontal
ao longo do tempo;
4. As flutuações dos dados aumentam ou diminuem com o passar do tempo, significando
que a variância se vai alterando constantemente.
Recorrendo ao software R, é possível obter o número de diferenças requeridas para se
obter uma série estacionária. O software R recomenda diferenças simples de ordem 1 (gráfico 7).
4.3. Identificação do modelo – correlogramas
•
ACF
O método Box Jenkins recorre à autocorrelação dos dados passados para efetuar uma previsão
de dados futuros, no entanto, como foi possível observar até aqui, os dados são irregulares e mudam de ano para ano.
A função de autocorrelação (ACF) mede o grau de relacionamento linear entre duas observações da variável rendibilidade, sendo estas desfasadas de k unidades de tempo (meses), e representa-se num correlograma (gráfico 8).

Gráfico 8 - Correlograma ACF
Fonte: Elaboração Própria

•
PACF
A função de autocorrelação parcial (PACF) mede o grau de associação entre duas observações
com desfasamento k, quando os efeitos dos outros desfasamentos k-1 são removidos (gráfico 9).
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Gráfico 9 - Correlograma PACF
Fonte: Elaboração Própria

Através da interpretação dos gráficos 8 e 9 constata-se, mais uma vez, a ausência de sazonalidade na base de dados aqui estudada, o que indicia que a hipótese de partida poderá não se verificar.
Não obstante, verifica-se que os indicadores encontram-se quase todos dentro dos limites estabelecidos.
4.4. Identificação do modelo – ARIMA
Na tentativa de encontrar o melhor modelo, encontra-se na tabela 4 um resumo onde foram
testados vários modelos, comparando-os com valores de medidas estatísticas de ajustamento.
Tabela 4 - Medidas estatísticas de ajustamento (Fonte: Elaboração Própria)
Modelo
ARIMA (0,1,0)
ARIMA (1,1,0)
ARIMA (0,1,1)
ARIMA (2,1,0)
ARIMA (1,1,0) (1,1,0)
ARIMA (1,0,1) (1,0,1)
ARIMA (1,0,1) (1,1,0)

AIC

BIC

1676.44 1679.215
1677.83 1683,375
1677.88 1683.42
1679.61 1687.921
1550.35 1558.339
1700.76 1717.433
1565.43 1576.118

RMSE
290.5997
289.8431
289.8988
289.5622
327.171
288.7123
324.0558

MAE

MAPE

229.0115 3.962944
227.2521 3.937785
227.2979 3.938645
227.5789 3.939725
251.7255 4.517578
228.8322 0.9911088
245.5319 4.399288

Teste Ljung-Box
P= 0.4007
P= 0.4855
P= 0.4812
P= 0.4954
P= 0.2552
P= 0.6017
P= 0.1851

Conforme é possível observar, a escolha do melhor modelo recai sobre critério dos erros
RMSE e MAPE, no entanto, pelas medidas de erro poderíamos escolher os seguintes:
AIC – ARIMA (1,1,0) (1,1,0)
BIC – ARIMA (1,1,0) (1,1,0)
RMSE - ARIMA (1,0,1) (1,0,1)
MAE – ARIMA (1,1,0)
MAPE - ARIMA (1,0,1) (1,0,1)
Como referido, decisão do melhor modelo recaiu sobre as medidas de erro RMSE e MAPE,
sendo o ARIMA (1,0,1) (1,0,1).
Através da introdução de modelos de decomposição (Aditivo e Multiplicativo) foi possível
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constatar que existe um componente sazonal (terceira “fatia”) , que se pode separar da tendência
(segunda “fatia”), presente na tabela 5.
Tabela 5 - Coeficientes sazonais (Fonte: Elaboração Própria)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

1.001510
JUL
0.9888317

1.0245925
AGO
0.9758571

1.0437233
SET
0,9739569

1.0554538
OUT
0,9885735

1.0199226
NOV
0.9643381

0.9919528
DEZ
0.9726466

4.5. Interpretação dos Coeficientes Sazonais
Podemos observar que entre os meses de Janeiro e Maio as Rendibilidades são superiores à
média, e nos restantes meses não se pode tecer o mesmo comentário.
Pode-se aferir que o pressuposto “Sell in May and Go Away”, não se verifica na sua essência,
mas talvez em parte.

Gráfico 10 - Séries temporais no modelo de decomposição (aditivo)
Fonte: Elaboração Própria

Pode-se verificar então que a hipótese de partida, que é a verificação da sazonalidade na rendibilidade media do PSI20, poderá não estar completamente posta de parte.
4.6. Análise dos resíduos
A análise aos resíduos consiste numa avaliação com o objetivo de determinar que não haja
qualquer informação neles contidos.
Para avaliar isso mesmo, recorre-se ao teste Ljung-Box, o qual vai testar o ruído branco. O ruído branco nada mais é que uma sucessão de variáveis aleatórias que não estão correlacionadas (são
independentes), identicamente distribuídas, distribuição com média zero e variância constante.
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Gráfico 11 - Diagrama de dispersão dos residuos
Fonte: Elaboração Própria

O que se procura com a realização do gráfico 11 (acima representado) é que os resíduos estejam aleatoriamente distribuídos e que não haja nenhum padrão propriamente observável. Assim
sendo, parece estar validado este pressuposto.

Gráfico 12 - ACF dos residuos
Fonte: Elaboração Própria

Gráfico 13 - PACF dos residuos
Fonte: Elaboração Própria
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Gráfico 14 - ACF e PACF dos resíduos (resumo)
Fonte: Elaboração Própria

A realização dos gráficos 12, 13 e 14 permite constatar que existe apenas uma barra que ultrapassa o limite (em cada um dos gráficos), e portanto, o seu número não deverá ser superior a 5%.
Em ambos a percentagem não ultrapassa os 5% (situando-se nos 4,17% aproximadamente).
TESTE DE LJUNG-BOX
H0: Os resíduos são ruído branco
H1: Os resíduos não são ruído branco
Tabela 6 - Teste de Ljung-Box (Fonte: Elaboração Própria)

Estatística de teste

X-squared

P- Valor

7.3406

0.6017

Analisando a tabela 6, constata-se que, como p-valor é maior que 5%, não se rejeita H0 a um
nível de significância de 5%, o que significa que os resíduos são ruído branco, validando o modelo.
O facto de os resíduos serem ruído branco significa que não é possível obter mais informação,
isto é, já se conseguiu extrair o máximo para o modelo.
4.7. Previsão
Uma vez validado, o modelo pode ser usado para efetuar previsão (gráfico 15).
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Gráfico 15 – Previsão ARIMA (1,0,1) (1,0,1)
Fonte: Elaboração Própria

Não obstante, comparando a previsão descrita no gráfico 15, um outro aspeto deverá ser considerado.
O modelo ARIMA (1,1,0) (1,1,0), apesar de se rejeitar a hipótese nula aquando do teste à
autocorrelação dos resíduos, relembrando que:
H0: a autocorrelação dos erros é nula
H1: a autocorrelação dos erros é nula
Rejeitando-se, neste modelo, H0 pois tanto no correlograma ACF como PACF, os valores
calculados excedem os limites críticos em mais do que 5%.
Apesar disto, conseguir-se-ia obter uma previsão com este modelo da seguinte forma (gráfico 16):

Gráfico 16 - Previsão ARIMA (1,1,0) (1,1,0)
Fonte: Elaboração Própria

5. CONCLUSÕES
Partindo de uma análise global, a realização do presente estudo permitiu concluir que o Efeito
“Sell in May and Go Away” não se verifica no período de análise (janeiro de 2010 a novembro
de 2019), pois para tal acontecer, deveria existir um efeito sazonal entre outubro e maio, sendo
que esta tendência manter-se-ia ao longo dos anos. Ora, tal não se verificou pois não foi possível
validar o pressuposto de que as rendibilidades médias mensais do PSI-20 são superiores nos meses
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entre outubro e novembro quando comparadas com os restantes meses do ano.
Esta conclusão poderá ir de encontro com a teoria de Fama (1970), na qual alguns mercados
são eficientes sob uma forma fraca sendo que os preços são o reflexo de toda a informação histórica e, visto que as cotações ajustam-se a novas informações, não é possível prever rendibilidades
futuras, pelo que o preço das ações segue um padrão aleatório (“Random Walk”). Portanto, sendo o PSI-20 um mercado pouco desenvolvido e com pouca liquidez quando comparado com os
mercados de capitais internacionais, este enquadrar-se-á numa eficiência sob a forma fraca à luz da
teoria de Fama (1970).
Apesar da crítica do pensamento moderno à teoria clássica, esta não deve ser totalmente desconsiderada no que concerne à eficiência dos mercados, visto que, apesar de ser possível prever
uma melhor rendibilidade entre outubro e maio em certos mercados de capitais, o mesmo pode
não acontecer, como o caso do Portugal Stock Index.
Isto é, embora estudos como os de Bouman e Jacobsen (2002) e Andrade, Chhaochharia, e
Fuerst (2013) demonstrarem a existência de uma rendibilidade superior nos meses de outubro a
maio em dez pontos percentuais, quando comparada com os restantes meses, a mesma conclusão
poderá não ser possível através da realização deste estudo.
6. LIMITAÇÕES E ASPETOS A TER EM CONTA EM FUTURAS
INVESTIGAÇÕES
Apesar de não validada a hipótese de partida deste trabalho de investigação, este não deixa de
perder credibilidade enquanto objeto de estudo de uma futura investigação, no sentido em que
seria interessante comparar estes mesmos resultados com uma investigação num futuro horizonte
temporal não coincidente com o do presente estudo.
Não obstante, seria igualmente importante comparar os resultados aqui apresentados com
outros aplicados a outros mercados de capitais. Tratando-se neste estudo o principal índice bolsista português, o PSI-20, e por uma questão de proximidade geográfica, aconselha-se a replicação
deste estudo, no mesmo horizonte temporal, no índice bolsista mais representativo de Espanha, o
IBEX-35. Esta analogia permitirá não só retirar conclusões acerca da presença, ou não, do Efeito
“Sell in May and Go Away” nesse índice de referência da bolsa espanhola, mas também, e sobretudo, uma comparação entre ambos os mercados (português e espanhol) ao nível da eficiência
(Fama, 1970) e liquidez.
Por outro lado, e considerando o período aqui estudado (janeiro de 2010 a novembro de
2019), seria pertinente o paralelismo entre os acontecimentos que assolaram as economias mundiais, com especial enfoque na Zona Euro no ano de 2012, com o que se pode verificar na variação
das rendibilidades anuais do PSI-20 nesse mesmo período (queda abrupta). Trata-se, portanto,
da crise da dívida pública da Zona Euro. Esse ano (2012) coincidiu com a crise bancária e financeira generalizada em Portugal, culminando na intervenção do Fundo Monetário Internacional
(Maurício, 2018). Posto isto, seria interessante comparar os resultados deste trabalho, ao nível das
flutuações de rendibilidade do referido índice bolsista, com os impactos sentidos em Portugal,
nomeadamente no PSI-20.
Poder-se-ia pensar na inclusão de outras empresas portuguesas que integram o mercado bolsista português (Euronext Lisboa) e que, ao mesmo tempo, não façam parte da composição do PSI20, no entanto, e apesar do número limitado de empresas que cotizem neste índice, esta medida
poderá não ser totalmente adequada visto que essas empresas, que não integram o PSI-20, possuem uma relevância muito residual no mercado de capitais português. Assim sendo, aumentar-se-ia a dimensão da amostra (de 18 para 53 empresas), todavia esta tendência não acompanharia
a (pouca) relevância dos dados.
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