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iNtrodução

As marcas fazem parte do quotidiano 
de todos nós e quase tudo pode ter 
uma marca, dos produtos alimentares 
aos lugares, passando pelas pessoas 
e ideias, e o seu potencial parece ser 
ilimitado. O jornal Financial Times 
classificou as marcas como «os sinais 
luminosos da idade moderna».
As empresas tendem muitas vezes a 
gastar recursos financeiros e tempo-
rais no desenvolvimento de logótipos 
e campanhas comunicacionais memo-
ráveis que procuram representá-las 
bem e relembrar ao público sobre 
sua presença no mercado. Porém, 
neste seu esforço não estão sós e os 
consumidores são bombardeados por 
milhares de logos e anúncios que sur-
gem por escassos segundos na televi-
são, nos outdoors, nas revistas e nos 
jornais ou mesmo até nos elementos 
mais usuais do dia-a-dia, como o 
saco de compras ou no porta-chaves. 
O porquê destes esforços reside no 
próprio conceito de marca e como se 
processa a sua gestão (KEllEr, 2009).
No contexto estratégico, atribui-se à 
marca uma função de grande impor-
tância no que respeita ao equilíbrio 
da relação “valor percebido pelo con-
sumidor e rentabilidade da empresa”. 
Serra e Gonzalez (1998) consideram 
que a rentabilidade que uma marca 
confere à empresa é diretamente pro-
porcional à utilidade e afectividade

que os consumidores têm para com a 
marca.
Tal como referia Beverland (2005), 
as marcas têm servido ao longo dos 
anos como agentes comerciais e aos 
seus responsáveis cabe o desafio de 
avaliarem as necessidades do mer-
cado e de traduzi-las numa oferta de 
valor da própria marca. Este desafio 
assume proporções significativas 
quando se analisa sob o prisma de 
uma das últimas tendências: “autên-
tico” e/ou “regional”. Neste con-
texto, diferentes abordagens podem 
ser assumidas: por um lado, pode-se 
investir na valorização dos elemen-
tos tradicionais de uma região; por 
outro, pode-se centrar toda a marca 
nas características únicas e distintivas 
do produto; por outro, ainda, pode-se 
assumir uma postura de conflito/rup-
tura com o conceito de produtos glo-
bais e globalização, assumindo que o 
produto oferecido apenas o é para um 
conjunto limitado de clientes ou áreas 
geográficas, apostando no factor re-
gional. Cabe às empresas decidirem 
qual a abordagem que mais se adequa 
aos seus produtos e ao seu target.
Quando nos debruçamos sobre o con-
ceito de marca e observamos as mar-
cas açorianas existentes actualmente 
e o seu percurso, não podemos deixar 
de nos questionar sobre como é que 
as marcas regionais se relacionam 
com os consumidores açorianos?
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Na senda pela resposta a esta ques-
tão, ao longo das próximas secções, 
iremos abordar em primeiro lugar o 
próprio conceito de marca, os mode-
los de avaliação das marcas, o com-
portamento do consumidor etnocên-

trico na sua relação com as marcas 
em geral e com as marcas açorianas 
em particular. A última secção pro-
cura sintetizar os elementos mais 
relevantes na resposta à nossa ques-
tão base.

o coNcEito “marca”

Na literatura de gestão, e de mar-
keting em particular, ao longo dos 
anos têm sido apresentadas inúmeras 
definições de marca que originaram 

diversas interpretações e outras tan-
tas aplicações. Na tabela que se segue 
apresentam-se algumas dessas defi-
nições.

tabEla 1 – Algumas definições de Marca

Autores (Ano) Definição 
Pinho (1996) Uma marca passa então a significar não somente o produto real, mas 

incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis 
que contribuem para diferencia-la daqueles que lhe são similares.

American Marketing
Association

Uma marca é um nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer outro 
elemento característico que identifica e distingue o produto ou ser-
viço de uma empresa dos de outras empresas.

Instituto Nacional
da Propriedade Industrial

A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais 
suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, 
incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma 
do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados 
a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras 
empresas.

ChantéraC (1989, p. 46) Sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemá-
ticos que aplicados, por qualquer forma, num produto ou no seu 
invólucro o façam distinguirmos de outros idênticos ou semelhantes.

Real Academia Espanhola
(1992)

Marca é um distintivo ou sinal que o fabricante coloca nos produtos 
da sua indústria e cujo uso lhe pertence exclusivamente. 

aaker (1998) Uma marca é um nome e/ou símbolo (tal como um logótipo, marca 
registada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens 
ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a dife-
renciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim uma 
marca sinaliza ao consumidor a origem do produto protegendo, tanto 
o consumidor quanto fabricante, dos concorrentes que oferecem 
produtos que pareçam idênticos
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Assume-se, das noções supra apre-
sentadas, que uma marca não é um 
produto. É a essência do produto, o 
seu significado e a sua direção, que 
define a sua identidade no tempo e no 
espaço. Nestas definições de marca 
constata-se a existência de duas 
correntes principais em termos de 
caracterização da marca: (i) a noção 
clássica que considera os elementos 
identificativos da marca; e (ii) a con-
cepção holística que confere à marca 
a categoria de objecto vivo com rela-
cionamento com os consumidores.
O conceito de marca, sob o prisma 
da noção clássica, aporta um longo 
percurso, sendo alguns dos primei-
ros indícios muito antigos (sErra & 
goNzalEz, 1998). A título de exem-. A título de exem-
plo, veja-se o caso dos fabricantes de 
tijolos do antigo Egipto que impri-
miam símbolos nos seus produtos 
como forma de identificação e dis-
tinção face aos demais produtores. 
Relatos similares são passíveis de se 
encontrar ao nível da Grécia antiga ou 
mesmo do Império Romano. O nível 
de analfabetismo das populações in-
centivou o uso de imagens pintadas 
como forma de identificação dos 
comerciantes e das suas mercadorias.
Esta utilização da marca determinou 
uma das suas principais funções: 
a identificação. Por um lado, a marca 
identifica o proprietário e promove 
uma mais rápida localização e iden-
tificação dos activos (cHambErliN, 

1993). Por outro, confere o compra-. Por outro, confere o compra-
dor informações sobre a identifica-
ção de origem do produto e funciona 
como garantia.
A valorização patrimonial da marca 
exigiu a sua definição enquanto 
entidade jurídica. As primeiras leis 
relativas ao uso de marcas surgiram 
na segunda metade do século XIII, 
na Inglaterra e estavam relaciona-
das com o uso de sinais em corpo-
rações medievais, com especial inci-
dência nas cooperações de padeiros 
(accioly, 2000).
Numa época em que o consumidor é 
bombardeado por inúmeras ofertas e 
solicitações, a marca assume-se como 
uma ferramenta poderosa para a 
formação do valor de um produto 
e distinção deste face aos demais, 
pois, na ausência de outros pontos 
de referência, será o mais importante 
elemento a partir do qual o consu-
midor avaliará a proposta de valor da 
empresa.
Assim, a marca pode ser considerada 
como depositária do valor do pro-
duto/instituição e facilita o processo 
de escolha do consumidor por deter 
três características (sErra & goN-
zalEz, 1998): (i) credibilidade – a 
marca confere um grau de coerência 
a toda a carteira de produtos e servi-
ços como resposta aos desejos e ne- 
cessidades manifestados pelos con-
sumidores; (ii) legitimidade – através 
do trabalho desta dimensão a marca 
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poderá ampliar o seu património, 
como reflexo do comportamento 
continuado e consistente da empresa 
face aos consumidores; e (iii) afecti-
vidade – ao estabelecer um relaciona-
mento com os consumidores de base 
emocional. Assim, a marca facilita a 
percepção de identidade e aumenta 
a probabilidade de escolha.
Porém, nas últimas duas décadas 
ficou patente que não basta a distin-
ção e diferenciação face à concor-
rência (cHambErliN, 1993). É neces-. É neces-
sário trabalhar de forma efectiva a 
última dimensão: a dimensão afectiva 
– o que esteve na origem da concep-
ção holística de marca. Segunda esta 
abordagem, as marcas assumem-se 
como elementos vivos que estabele-
cem relacionamentos com os consu-
midores (KEllEr, 2003). Considera-
-se que a marca se transforma numa 
promessa de valores e atributos que 
geram a satisfação dos consumidores. 
Este conjunto de elementos pode 
categorizado de diversas formas: real 
ou ilusório: racional ou emocional; 
e, tangível ou intangível.
Desta forma, uma marca reflecte as 
características organolécticas dos 
produtos e, simultaneamente, desen-
volve uma personalidade que é pas-
sível de ser observada e reconhecida 
pelos indivíduos, os quais nutrem por 
ela sentimentos específicos. Veja-se a 
título de exemplo, que o apelo emo-

cional da Coca-Cola, já em 2001, 
gerava mais de 167 biliões de dólares 
(tavarEs, 2003).
Ambler e Styles (1997) sugeriram 
uma outra concepção complementar 
de marca, orientada para o consu-
midor e que responde a algumas das 
limitações apontadas às demais estru-
turações. Para estes autores a marca 
deverá ser entendida como a simbiose 
entre três tipologias de benefícios 
oferecidas ao consumidor: (i) bene-
fícios funcionais: que estão ligados à 
qualidade intrínseca do produto/ser-
viço e às suas funcionalidades; (ii) be- 
nefícios económicos: que congrega 
as vantagens relativas para o consu-
midor em termos de tempo e custo 
de consumo dos produtos/serviços da 
marca; e (iii) benefícios psicológicos: 
que congregam os efeitos subjectivos 
subjacentes às expectativas e percep-
ções do consumidor que condicionam 
a sua satisfação global com a marca.
Semprini (1995), após o estudo da 
trajectória da marca italiana Benetton 
entre 1966 e 1991, sugeriu a aplicação 
dos modelos semióticos (desenvol-
vidos a partir da década de sessenta 
pela Escola de Paris e por Umberto 
Eco) às marcas. As conclusões da 
sua análise demostravam a existência 
de diferentes percursos no processo 
de sedução do consumidor, impul-
sionados pelo motor semiótico dos 
sentidos.
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Da observação do modelo de Sem-
prini é possível constatar a influência 
do contexto PEST (factores contex-
tuais políticos, económicos, sociais e 
tecnológicos) na formação da identi-
dade de marca, quer por influência do 
sistema de produção, como pelo meio 
ambiente.
Esta abordagem permitiu o desen-
volvimento de diversas abordagens 
holísticos com base no país de origem 
das marcas, como refere Pharr (2005) 
e auxiliou os esforços de medição do 
capital de uma marca. Uma vez que 
este está correlacionado, em simul-

tâneo, com as características indivi-
duais da marca e as características 
multidimensionais que se debatem no 
modelo de Semprini.
Mckenna (1999), numa abordagem 
similar à de Semprini, defendeu que 
os consumidores possuíam um mo-
delo de múltiplas entradas, segundo o 
qual avaliam os produtos e serviços e 
que se reflecte na forma como hierar-
quizam as marcas. Para este autor, na 
base da avaliação têm-se as necessi-
dades, desejos e valores reconhecidos 
pelo consumidor, aos quais se agre-
gam todas as modalidades de comu-

 

figura 1 – Formação da Identidade de Marca

foNtE: Adaptado de sEmpriNi (1995).
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nicação e as experiências e referên-
cias passadas com relação ao produto 
e ao serviço. Da combinação destes 
elementos resulta uma matriz cogni-
tiva de avaliação das marcas.
Keller (2003) refere que a cadeia de 
valor da marca oferece uma abor-
dagem holística integrada que per-
mite compreender o modo como 
as empresas criam valor através da 
gestão das suas marcas. De acordo 
com este autor, o modelo de geração 
de valor inicia-se com as actividades 
da empresa ao nível do marketing e 
em especial do marketing mix. Estas 
influenciam o modo como os consu-
midores percepcionam a marca e, por 
seu turno, esta percepção condiciona 
o modo como a marca é valorizada e, 
consequentemente, o seu valor finan-
ceiro. Estas três dimensões têm um 
efeito multiplicador no valor gerado 
ao longo das diferentes etapas que 
passa a ser uma combinação dos 
efeitos do programa de qualidade da 
empresa, das condições de mercado 

e dos sentimentos dos stakeholders 
face à marca.
Independentemente da metodologia 
empregue para classificar as diferen-
tes marcas, Keller (2003) identificou 
um conjunto de dimensões que apor-
tam valor para a detentora da marca: 
a notoriedade do nome de marca; a 
maior fidelização dos consumidores; 
a menor vulnerabilidade às acções de 
marketing da concorrência; as maio-
res margens; a menor sensibilidade 
do consumidor a aumentos de preço; 
a maior cooperação entre os elemen-
tos da cadeia de valor; a maior eficá-
cia comunicacional; o potencial de 
licenciamento; e, as oportunidades de 
extensão de marca.
Os avanços nesta área continuam, 
porém, de certa condicionados pelas 
múltiplas concepções e abordagens 
ao conceito de marca e pela sua con-
sequente avaliação, pelo que na sec-
ção seguinte se apresentarão alguns 
dos contributos existentes no domí-
nio da avaliação do valor das marcas.

a avaliação do valor da marca

Muito embora coexistam muitas 
acepções de marca diferentes, como 
se constatou na secção anterior 
(ver, aaKEr, 1991; KapfErEr, 2008; 
KEllEr, 1993, 2003; pEdro, 1999; 
sErra & goNzalEz, 1998), existe 
uma noção que é consensual a todos: 
cada nome distinto está associado a 

um nível de notoriedade e vontade de 
pagar abaixo ou acima do preço dos 
demais concorrentes e/ou efectuar 
compras com maior ou menor regu-
laridade.
Assim, compreende-se que desde 
finais da década de oitenta do século 
passado, a marca e a sua gestão assu-
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miram um papel central nas estraté-
gias empresariais e de comunicação 
das empresas, dos mais diversos sec-
tores de actividade. Mais do que uma 
designação e as suas representações, 
no actual contexto a marca caracte-
riza-se por ser um fenómeno com 
grande carga simbólica e ideológica, 
interligado aos sistemas de valores 
sociais e culturais dos seus consu-
midores.
A partir do momento em que as mar-
cas começaram a ser tratadas como 
activos passaram a deter um valor 
ainda maior para as organizações 
(aaKEr, 1991; iKEda & vEludo-dE-
-olivEira, 2005; KapfErEr, 2008). 
Tal como referia Pedro (1999), a 
constatação da diferença entre o valor 
de mercado e o valor contabilístico de 
algumas empresas e de algumas mar-
cas esteve na origem da avaliação do 
valor de marca, também designado 
de capital de marca (brand equity).
Um momento de reflexão sobre o 
conceito de valor de marca é exigido 
neste ponto, uma vez que temos um 
problema generalizado na tradução 
para o português, do termo original 
em inglês – brand equity como “valor 
de marca”. A escolha de tradução 
do termo “equity” recaiu em valor. 
Porém, se analisarmos per si este 
conceito obtém-se a designação de 
equidade que se baseia num princípio 
gerador de valor para ambas as partes 
envolvidas numa relação. Na tradução 

do termo para português evidencia-se 
uma duplicidade ambígua do termo 
valor: valor base (o da própria marca) 
que origina um valor segundo (duplo, 
pois agrega o valor para a organiza-
ção e para os seus clientes). Contudo, 
não podemos deixar de questionar se 
parte da riqueza deste fenómeno não 
é deturpada pela sua tradução…
Na secção anterior pôde-se constatar 
a existência de um vasto conjunto 
de definições de marca. Fenómeno 
similar pode ser encontrado quando 
se procura uma definição de brand 
equity.
Wood (2000) interpreta, tal como a 
maioria dos demais autores referen-
ciados, que sendo a primeira classi-
ficação referente ao valor financeiro 
da marca, esta deverá assumir uma 
perspectiva mais alinhada à área 
financeira. Porém, uma análise estri-
tamente financeira deixaria por con-
tabilizar alguns dos aspectos intangí-
veis de marketing como seria o caso 
da notoriedade, lealdade à marca ou 
mesmo imagem de marca.
Quando se pretende fazer uma ava-
liação de quanto vale uma marca sob 
um prisma marketing é preciso distin-
guir quatro fontes de valor:

Notoriedade: consiste no grau de 
conhecimento da marca por parte dos 
consumidores. Considera-se, pois que 
a notoriedade é reflexo do conheci-
mento e do predomínio dos elementos 
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da marca na mente do consumidor, 
podendo assumir-se a dois níveis: 
notoriedade espontânea ou “memo-
rização” (recall) e notoriedade assis-
tida ou “reconhecimento” (recogni-
tion) (fEldwicK, 1996)
O facto de ser um nome que o mer-
cado identifica é uma vantagem subs-
tancial em relação aos outros concor-
rentes. Empresas como a Coca-Cola 
investem milhões de euros na noto-
riedade da sua marca, recorrendo às 

mais diversas técnicas. Esta aposta 
na notoriedade de marca está bem 
patente na campanha comunicacio-
nal levada a cabo pela Coca-Cola 
entre Novembro de 2011 e Fevereiro 
de 2012. Pela primeira vez na sua já 
longa história, a Coca-Cola alterou 
o vermelho da sua lata e adoptou o 
branco, numa iniciativa com a WWF 
para ajudar a proteger o habitat natu-
ral do urso polar (marKEtEEr, 2011, 
Coca-Cola, 2011).

tabEla 2 – Algumas definições de valor de marca

Autor (Ano) Conceito

aaker (1991) Conjunto de activos e passivos ligados a uma marca que permitem 
aumentar ou diminuir o valor dos produtos oferecidos, quer para a 
empresa quer para o consumidor.

keller (1993) Efeito diferencial que o conhecimento da marca tem sobre a resposta 
do consumidor ao marketing dessa marca. A este conceito o autor dá 
o nome de customer based brand equity. 

Farquhar (1989) A marca confere valor ao produto, valor este que vai para além da 
sua função. A marca pode, assim, ser portadora de valor acrescentado 
para a empresa, para o comércio e para o consumidor. 

Marketing Science Institute
(in keller, 1998)

Conjunto de associações e comportamentos dos consumidores, dos 
canais de distribuição e da empresa proprietária da marca que con-
duzem a maiores volumes de vendas e margens, e que permitem uma 
vantagem diferenciada e sustentada face à concorrência. 

axelrod (1992) Quantia adicional que o consumidor está disposto a pagar para obter 
um produto com marca, em vez de um produto fisicamente compa-
rável mas sem marca. 

Swait, erdem, louviere

& dubelaar (1993) 
Equivalente monetário da utilidade total que o consumidor associa 
a uma marca. 

Simon & Sullivan (1993) Cash flow adicional obtido pela empresa devido ao seu investimento 
na marca. 

Guillaume (1993) Cash flow incremental resultante do facto do objecto de comerciali-
zação se um produto com marca e não um produto sem marca.

foNtE: Adaptado de pEdro (1999).
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Qualidade percebida: reflecte a
qualidade que o consumidor atribui 
ao produto para além dos atributos 
físicos reais do bem e traduz-se no 
valor intangível que o consumidor 
está disposto a pagar por ele.
De acordo com Zeithaml (1988), a 
qualidade consiste na superioridade 
ou excelência de um produto com 
relação aos demais, o que está asso-
ciada à avaliação por parte do con-
sumidor de um conjunto de elemen-

tos de natureza subjectiva. As três 
interpretações sugeridas por Arcuru 
(1999) são uma boa base de partida 
para uma avaliação da qualidade per-
cebida. Para este autor a qualidade 
pode ser medida com base no nível de 
desempenho do produto/serviço, na 
sua conformidade face ao projectado 
e no nível de satisfação do consumi-
dor com relação ao produto.
Este autor sugere a seguinte matriz de 
avaliação da qualidade percebida:

 foNtE: Adaptado de arcuru (1999).

Os clientes da Blackberry demons-
traram em 2011 como a qualidade 
percebida deriva desta combinação 
e tem impactos diversos nas organi-
zações. De acordo com os dados de 
uma empresa de análise de comporta-
mento do consumidor, depois de mais 
de 24 horas de falhas no serviço os 
consumidores demonstraram o seu 
baixo nível de satisfação com o pro-
duto com posts nas redes sociais.

A qualidade percebida destes consu-
midores baixou significativa, origi-
nando abandonos da marca e dimi-
nuição do valor da mesma. Com os 
seus múltiplos posts depreciativos 
nas redes sociais – “Querida Black-
berry. Por favor dá-me um reembolso 
para comprar um iPhone” – a marca 
foi severamente afectada e a percep-
ção dos potenciais clientes também.
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Imagem de marca: consiste na capa-
cidade de evocar um conceito ou um 
sentimento na mente do consumidor. 
A imagem de marca é geralmente 
considerada como o conjunto de 
associações mais ou menos acertadas 
que o consumidor possui com relação 
à marca (aaKEr, 1996; KrisHNaN, 
1996). Estas associações são refor-. Estas associações são refor-
çadas ao longo do tempo pelas estra-
tégias de comunicação da empresa, 
sobretudo na sua componente de 
publicidade.
Tal como referem van Rekom, Jacobs 
e Verlegh (2006), a imagem de marca 
é um dos elementos principais da 
constituição do valor da marca. Pelo 
que a gestão de marca requer que 
se procure monitorizar permanente-
mente as percepções de marca do 
consumidor e se procedam a alte-
rações da imagem de marca, como 
resposta às próprias mutações das 
percepções dos públicos-alvo.
Loyalty: reside no facto do cliente 
preferir manter o seu relacionamento 
actual de marca em detrimento da 
escolha de outras marcas concor-
rentes. Estes consumidores tendem 
a estabelecer um relacionamento de 

longo prazo com as marcas, valori-
zando elementos que vão para além 
da imagem de marca. Tal como suge-
rem Kadirov e Varey (2010), com-
preender os elementos que geram esta 
“escolha para além da razão” são a 
base do sucesso das grandes marcas.
Tal como refere Kapferer (2008), a 
marca enquanto atributo do produto/
empresa tem o poder de comunicar o 
posicionamento do produto/empresa 
e minimizar o risco e complexidade 
associado à compra do mesmo. Do 
mesmo modo, a marca tende a fun-
cionar como garantia da qualidade 
do produto (gruNErt, 2005). Assim, 
sob o ponto de vista do consumidor, 
o valor da marca transforma-se no 
estado de atração ou repulsão de um 
determinado produto/empresa, gera-
do por elementos não objectivos e 
que transcendem os próprios atribu-
tos do produto (KEllEr & lEHmaNN, 
2006). Determinar qual ou quais os 
elementos mais valorizados pelo con-
sumidor, e consequentemente, qual 
ou quais os que condicionam o seu 
comportamento de relacionamento 
com as marcas, torna-se um impera-
tivo para as organizações.

comportamENto do coNsumidor E o sEu rElacioNamENto com as marcas

Nunca foi tão importante como nos 
dias de hoje compreender o compor-
tamento do consumidor (aNgus & 
oppENHEim, 2004). Os consumidores 

ao longo das três fases do processo de 
decisão de compra estão sujeitos a um 
conjunto vasto de influências directas 
e indirectas que, por vezes, em vez de 
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simplificarem a tomada de decisão, a 
tornam mais complexa.
O crescente número de estudos que 
analisa os diferentes efeitos das 
marcas no comportamento do con-
sumidor, salienta as vantagens da 
aposta no desenvolvimento de mar-
cas fortes e como estas tendem a 
estar associadas a relacionamentos 
mais fidelizados dos consumidores 
(lEclErc et al., 1994; larocHE et al.,
1996; cHaudHuri & HolbrooK, 
2001; KrisHNamurtHi & raj, 1991; 
sEtHuramaN, 1996; sivaKumar & 
raj, 1997; cf. taglioNi, caviccHi, 
torquati & scarpa, 2011).
Alguns dos trabalhos mais recentes, 
ressaltam porém que a utilização de 
logotipos, cores, designs, associações
linguísticas, entre outras componen-
tes de marca podem ter efeitos muito 
reduzidos no comportamento do con-
sumidor, se não estiverem em sin-
tonia com os valores da marca (de 
cHErNatoNy, 2009; KEllEr, 2009).
Como a imagem de marca é formada 
na mente do consumidor com base 
nos valores transmitidos pela marca 
e descodificados pelo consumidor no 
processo de decisão de compra, não 
basta transmitir os valores, há que 
analisar no contexto cultural do con-
sumidor como é que ele percepciona 
a marca e como avalia as diferentes 
marcas que estão presentes no mer-
cado. De acordo com Levy (1978 ) 
referenciado no trabalho de (dobNi 

& ziNKHaN, 1990) a imagem de 
marca é comporta por um conjunto 
de elementos físicos (características 
organolécticas dos produtos, emba-
lagem,…) combinados num quadro 
cultural com as percepções e atitudes 
dos consumidores face aos produtos 
existentes ao seu dispor.
O aumento da concorrência interna-
cional e a procura constante da opti-
mização dos recursos, originou um 
aumento do número de marcas exis-
tentes nos mercados, tornando o local 
onde determinado produto é fabri-
cado uma característica que pode 
influenciar as decisões de compra 
(ENgEl, rogEr & miNiard, 1995), 
fazendo parte do quadro contextual 
do consumidor.
Neste âmbito, alguns autores sugerem 
que a existência de uma pré-dispo-
sição dos consumidores pela decisão 
de compra de produtos domésticos, 
em oposição a produtos estrangeiros 
(balabaNis & diamaNtopoulos, 
2004; vErlEgH & stEENKamp, 1999). 
Para Verlegh (2007) existem dois 
constructos mentais que influenciam 
esta predisposição pelo consumo 
de marcas nacionais: (i) de natureza 
económica que reflecte a vontade dos 
consumidores de protegerem a sua 
economia doméstica; e (ii) de natu-
reza sócio-psicológica que reflecte a 
necessidade de auto-valorização dos 
produtos nacionais no momento da 
compra. Estes motivos estão relacio-
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nados com o conceito de consumo 
etnocêntrico e reflectem a qualidade 
percebida dos produtos nacionais e 
estrangeiros (balabaNis & DiamaN-
topoulos, 2004; vogEl, EvaNscHi-
tzKy, & ramasEsHaN, 2008).
Os factores geradores deste compor-
tamento etnocêntrico de compra e as 
suas implicações para as marcas 
locais têm sido analisados um pouco 
por todo o mundo: Japão (NisHiNa, 
1990; cf. cartEr Jr, 2009); Estados 
Unidos da América e Coreia (aldEN, 
stEENKamp & batra, 2006; suH & 
KwoN, 2002), Grécia (cHryssocHoi-
dis, Krystallis & pErrEas, 2007), 
China (suH & KwoN, 2002), Turquia 
(balabaNis & diamaNtopoulos, 
2004); Australia (cartEr Jr, 2009) e 
África do Sul (joHN & brady, 2009).
O estudo internacional “Global Brand 
Survey” sugere que as marcas locais 
possuem uma vantagem doméstica 
que as qualifica como marcas fortes 
nos seus mercados locais. De acordo 
com este estudo, as marcas podem 
ser percepcionadas como parte da 
cultura local, sendo uma combinação 
dos seguintes elementos: capacidade 
de resposta às necessidades e gostos 
locais; nostalgia; vantagens operacio-
nais e de logística locais; fortes laços 
na comunidade; identidade cultural 
reflectindo parte dos elementos inte-
grantes do sistema de recepção, base 
da identificação das marcas (sEm-
priNi, 1995).

Tal como sugere Shankarmahesh 
(2006) a existência de um comporta- a existência de um comporta-
mento etnocêntrico por parte dos con-
sumidores tende a fomentar a activi-
dade empresarial de base nacional/
regional, mas também exige dessas 
marcas a capacidade de acompanha-
mento das variáveis que mais con- 
tribuem para esse sentimento de per- 
tença/valorização dos elementos na-
cionais/regionais (josiassEN, assaf 
& KarpEN, 2011).
O comportamento etnocêntrico dos 
consumidores pode gerar três tipolo-
gias distintas de influências no pro-
cessamento de compra dos consumi-
dores:

(i)  ao nível da avaliação compara-
tiva entre marcas locais e exter-
nas, com base no prestígio, nas 
características organolécticas e 
na qualidade (cHryssocHoidis
et al., 2007; durvasula et al., 
1997; THElEN et al., 2006; KlEiN
et al., 2006; aHmEd et al., 2004);

(ii)  nas atitudes gerais da popula-
ção face aos produtos externos, 
à comunicação e às marcas 
(rEardoN et al., 2005; KwaK et 
al., 2006; javalgi et al., 2005; 
suH & KwoN, 2002; waNg & 
cHEN, 2004; saffu & walKEr, 
2006; watsoN & wrigHt, 2000;
durvasula et al., 1997; JaKu-
baNEcs et al., 2006; good & 
HuddlEstoN, 1995; KlEiN et al.,
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2006; sHimp & sHarma, 1987; 
pHau & lENg, 2008);

(iii)  e, nas intenções de compra 
(javalgi et al., 2005; suH & 
KwoN, 2002; waNg & cHEN, 
2004; good & HuddlEstoN, 
1995; sHimp & sHarma, 1987; 
aHmEd et al., 2004; EvaNtscH-
itzKy et al., 2008).

Esta última componente tem sido vas-
tamente analisada em diversos países 
(javalgi et al., 2005; suH & KwoN, 
2002; cHryssocHoidis et al., 2007; 
watsoN & wrigHt, 2000; good 
& HuddlEstoN, 1995; sHimp & 
sHarma, 1987; aHmEd et al., 2004; 
EvaNtscHitzKy et al., 2008; PHau & 
lENg, 2008). Porém, a sua aplicação 
a regiões tem sido um pouco negli-

genciada, pelo que é ainda necessá-
rio aprofundar o estudo da influência 
das características etnocêntricas dos 
consumidores na intenção de compra 
de marcas provenientes de regiões 
específicas. De acordo com os resul-
tados do estudo de Pettersen (2007), 
constata-se que o etnocentrismo po- 
derá condicionar a actuação das em-
presas locais e externas, fomentado 
uma actuação glocal (mayNard & 
tiaN, 2004), onde apesar da marca 
não estar cingida a um único mercado 
local, não descura as características 
dos mercados locais.
Assim, a relevância desta temática 
lança o repto para que se analise e 
determine os padrões de etnocentrici-
dade existentes ao nível do consumo 
das marcas regionais açorianas.

comportamENto dos açoriaNos facE às marcas rEgioNais

Dadas as inúmeras dicotomias que 
emergiram do conceito tradicional de 
marca, parece premente a avaliação 
do interesse e da contemporaneidade 
destas num contexto regional, tendo 
como ponto de partida a percepção do 
consumidor regional face às marcas 
das empresas regionais.
As evidências teóricas e empíricas 
exploradas nas secções anteriores 
serviram de base de sustentação ao 
desenvolvimento do modelo concep-
tual adoptado neste trabalho. Para a 
efectivação desta componente vários 

foram os artigos, trabalhos empí-
ricos e case studies analisados sobre 
as actividades das marcas, o compor-
tamento do consumidor e a postura 
etnocêntrica do mesmo face às mar-
cas. Deste modo, o modelo de estudo 
desenvolvido e as variáveis que o 
compõem reflectem o levantamento 
bibliográfico efectuado. As evidên-
cias dos trabalhos observados apon-
tam para a existência de um vasto 
conjunto de variáveis que influen-
ciam de forma directa a percepção 
e o consequente relacionamento ou 
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intenção de compra do consumidor 
face às marcas regionais.
A definição do presente modelo con-
ceptual partiu da observação de que 
o crescente nível de competitividade 
nos mercados globais impele as orga-
nizações a desenvolverem uma pos-

tura de orientação para o cliente que 
congrega, por um lado, as componen-
tes apresentadas no modelo de Arcuri 
(1999) e os factores etnocêntricos 
existentes ao nível do sistema de 
recepção identificativos das marcas 
(Semprini, 1995).

figura 2 – Modelo Conceptual

 O comportamento dos consumidores 
face às marcas surge condicionado 
pelo quadro comportamental em que 
se processa a sua tomada de decisão 
de compra e surge como elemento 
crítico à definição estratégica das 
marcas, quer operem ao nível glo-
bal, como ao nível local (pEttErsEN, 
2007).
Conquanto, para além da componente 
conceptual, o modelo estabelecido 
procura contribuir para uma melhor 
compreensão do modo como os con-
sumidores percepcionam as marcas 
regionais e que dimensões poderão 
ser trabalhadas em ordem a melhorar 
o relacionamento das empresas com 
os consumidores regionais.

No presente trabalho procedeu-se à 
recolha de informação junto de uma 
amostra aleatória de consumidores 
açorianos sobre os seus hábitos e pre-
ferências de consumo. O questionário 
que esteve na base desta recolha de 
informação compreendia três partes: 
(i) caracterização demográfica; (ii) ca- 
racterização do processo de compra; 
e (iii) percepções face às marcas.
A composição da amostra trabalhada 
neste estudo apresenta 114 indivíduos 
do sexo masculino e 172 do sexo 
feminino, totalizando 291 inquiridos. 
O intervalo de idade que engloba o 
maior número de indivíduos é o dos 
19 aos 35 anos, conforme se pode 
verificar pelo gráfico que se segue.
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Em termos de composto habitacio-
nal, constata-se que a maioria dos 
elementos inquiridos (59%) habitam 
com mais de duas pessoas e 16% 
afirma habitar sozinho. Uma vez que 
80% das mulheres inquiridas afirma-

ram ser elas a decidirem o cabaz de 
compras, procurou-se compreender 
como se encontra dividida a amostra 
em termos de composição do agre-
gado habitacional por sexo, tendo-se 
obtido o seguinte gráfico.

figura 3 – Composição da amostra por sexo e idade

 

figura 4 – Composição da amostra por sexo e composição do agregado habitacional

 
Quanto questionados com relação 
ao consumo de marcas regionais e 
perante 40 produtos/marcas distin-
tos passíveis de serem adquiridos em 
qualquer superfície de comércio a 
retalho, cinco dos inquiridos afirma-
ram não consumir nenhuma das mar-

cas apresentadas, o que indicia que 
poderão não consumir de todo mar-
cas regionais. Todos os demais afir-
maram consumir marcas regionais, 
havendo oscilações quanto à frequên-
cia de compra das diferentes marcas 
como se constata no gráfico seguinte:
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Quando se analisa a frequência de 
compra pelas grandes áreas do estudo 
constata-se que as marcas regionais 
de lacticínios, frescos e de mercearia 
são aquelas que possuem maior fre-
quência de compra, seguidas de perto 
de marcas na área das bebidas.
Arcuri (1999) sugeriu a existência de 
duas dimensões geradoras da quali-

dade percebida: a qualidade esperada 
e a qualidade experimentada – ori-
ginadas por um conjunto distinto de 
factores. Com base neste modelo, os 
inquiridos forma questionados quan-
do à importância que conferiam a 
esses elementos aquando da tomada 
de decisão de compra, tendo-se obti-
do a figura seguinte:

figura 5 – Frequência de consumo de marcas regionais

 

figura 6 – Factores valorizados na tomada de decisão
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O estudos dos resultados permite 
inferir que as características orga-
nolécticas do produto (designadas 
no inquérito por qualidades técnicas 
do produto) são a componente que 
mais influencia a decisão de compra. 
Segue-se a esta o facto de ser uma 

marca Açoriana e a imagem da pró-
pria marca, seguida de muito perto da 
dimensão preço.
Quando se procurou aferir a etno-
centricidade do consumidor açoriano 
com relação às grandes categoria de 
produtos, obteve-se a seguinte figura:

figura 7 – Etnocentricidade consumidor face às marcas agrupadas por categoria

 

Deste gráfico pode-se depreender 
que os consumidores tendem a valo-
rizar mais a denominação de origem 
Açores quando se tratam de produtos 
frescos e de mercearia; estas catego-
rias haviam apresentado maiores fre-
quências de compras, à semelhança 
do encontrado noutros trabalhos cien-
tíficos (gruNErt, 2005).

Procurou-se, de seguida, perceber se 
existiam níveis de etnocentricidade 
distintos na amostra tratada, tendo-se 
para tal efetuado uma análise de 
clusters. Obtiveram-se três agrupa-
mentos, os quais de acordo com 
características evidenciadas foram 
denominados de: etnocêntricos plus 
(n = 30); etnocêntricos medianos 



 Teresa Tiago 129

(n = 87) e não etnocêntricos (n = 171).
No gráfico seguinte consegue-se 
depreender o nível de ligação dos 

clusters à dimensão Marca Açoriana 
e à dimensão Imagem de Marca.

figura 8 – Valorização das dimensões Açores e Imagem de marca por cluster

 
Da observação do gráfico depreende-
-se que os elementos etnocêntricos 
plus são os que valorizam mais as 
duas componentes. Porém, a imagem 
de marca apresenta uma valorização 
superior à própria origem regional da 
marca.
Dos resultados obtidos salientam-se 
ainda os seguintes aspectos: (i) os 
elementos do cluster 1 são aqueles 
que apresentam maior frequência de 
compra de produtos lácteos e frescos 
e nestes elementos que a tradição 

surge como uma variável com im-
pacto na decisão de compra; (ii) os 
elementos do cluster etnocêntricos 
medianos valorizam muito as com-
ponentes preço, inovação e embala-
gem; e, (iii) os não etnocêntricos não 
valorizam particularmente nenhuma 
das dimensões analisadas com rela-
ção às 40 marcas estudadas e com-
preende maioritariamente indivíduos 
com habilitações literárias superiores 
e numa faixa etária entre os 24 e os 
35 anos.
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coNsidEraçõEs fiNais

No processo de avaliação de um pro-
duto ou serviço, tendencialmente, o 
consumidor tem em consideração os 
elementos intrínsecos e extrínsecos 
das marcas. Esta percepção tende a 
sofrer influência de factores de di-
versa ordem como os sociais, econó- 
micos e culturais (KEllEr, 2009).
Dado o valor e as funções das mar-
cas para as organizações, conhecer os 
atributos mais valorizados pelo con-
sumidor no seu processo de decisão 
de compra revela-se de extrema rele-
vância para a gestão (aaKEr, 1991; 
KapfErEr, 2008).
Dos diferentes estudos analisados, 
depreende-se que a importância e o 
modo como as organizações gerem 
as marcas difere muito, sendo deter-
minantemente influenciado por ele-
mentos endógenos à organização, em 
especial pelo quadro de valores do 
consumidor. Constata-se, também, 
que nalgumas culturas os consumi-
dores assumem uma postura etnocên-
trica, valorizando mais os produtos 
e as marcas oriundos do seu país ou 
região. Este tipo de consumo surge 
como resultante de uma forte ligação 
à região/local de inserção e/ou uma 
tentativa de manutenção dos sistemas 
de valores originais, evitando que 
outros valores se sobreponham aos 
que levaram esse grupo até à actual 
estrutura cultural (cartEr Jr, 2009;

josiassEN, et al., 2011; sHaNKar-
maHEsH, 2006).
Portugal atravessa a mais grave crise 
económica dos últimos 40 anos, à 
qual os Açores e as empresas açoria-
nas não estão alheios. Compreender 
como os consumidores se relacionam 
com as marcas regionais e o modo 
como a ligação aos Açores influen-
cia a percepção dos consumidores 
assume agora, mais que nunca, um 
papel crítico.

O presente trabalho procurou evi-
denciar o modo como os consumi-
dores açorianos percepcionam 40 das 
marcas regionais de produtos de 
grande consumo, existentes à venda 
dos lineares das diferentes superfícies 
de comércio a retalho nos Açores. Os 
resultados obtidos para esta amostra 
indiciam a existência de tipologias 
distintas de consumidores açorianos. 
Por um lado, existe um conjunto de 
clientes altamente etnocêntrico que 
procura consumir as marcas regio-
nais, por valorizar a sua proveniência 
e a tradição a elas acoplada. Por outro 
lado, existe um conjunto de consumi-
dores que apesar de valorizar as mar-
cas açorianas, demonstra equacionar 
no processo de decisão de compra 
para além da origem do produto, a 
inovação, a embalagem e o preço. 
Por último, o maior agrupamento de 
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clientes, apesar de consumir marcas 
açorianas, não apresenta característi-
cas de consumo etnocêntrico, ou seja, 
no processo de decisão de compra 
não leva em especial consideração a 
origem do produto, neste caso o facto 
de ser uma marca Açoriana. Dado 
que este último conjunto de consu-
midores são aqueles que apresentam 
maior nível de escolaridade e estão 
em faixas etárias relativamente mais 
baixas, infere-se uma tendência para 
o abandono do conceito etnocêntrico 
nos consumidores açorianos. Assim, 
pode-se depreender que a denomina-
ção de origem Açores para os consu-
midores regionais está a perder parte 
da sua força.
Assim, se por um lado o nível de pre-
disposição para o consumo de produ-
tos regionais deve levar as empresas 
açorianas a reflectirem na sua aposta 
e actuação face a estes conjuntos de 
consumidores distintos, por outro 
a valorização das demais vertentes 
deve também ser considerada na defi-
nição das estratégias de marketing 
das marcas açorianas.
Dadas as características tanto da 
amostra de conveniência utilizada, 
como às alterações no comporta-
mento dos consumidores originadas 
pela actual conjuntura económica do 
país e da região, as conclusões deste 

trabalho carecem de reforço com base 
numa nova recolha de informação.
Neste trabalho ficou por analisar o 
comportamento dos demais portu-
gueses face ao conceito de marca dos 
Açores. Esta limitação é sem dúvida 
um trilho de investigação futura, 
cujos resultados podem ajudar no 
processo de acesso a novos merca-
dos por parte das empresas açorianas. 
Pois, considera-se que à semelhança 
dos resultados encontrados noutras 
partes do mundo (balabaNis & dia-
maNtopoulos, 2004; josiassEN, et 
al., 2011; mayNard & tiaN, 2004; 
pEttErsEN, 2007; sHaNKarmaHEsH, 
2006), as organizações deverão equa-, as organizações deverão equa-
cionar o modo de promoção das mar-
cas regionais de modo a retirarem 
partido do atributo extrínseco que é a 
própria região de inserção, traduzida 
na marca Açores. Compreende-se, 
pois, que organizações regionais ou 
nacionais que estejam interessadas 
em conquistar uma parcela de consu-
midores de mercados etnocêntricos, 
quer sejam eles portugueses, ou aço-
rianos em particular, devam delinear 
as suas estratégias com base na pre-
missa de que os consumidores irão 
valorizar o rótulo “made in Açores”, 
mas que este per si poderá não ser 
suficiente para determinar a efecti-
vação da compra.
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