
Estudo de mercado sobre marcas -
Consultoras de Gestão em Portugal
O esforço que lhe pedimos deverá tomar-lhe menos de cinco minutos, as respostas ao questionário são anónimas e o
seu tratamento estatístico.

O que interessa conhecer através das respostas ao questionário é a sua opinião pessoal. Pedimos-lhe, portanto, que
responda a todas as perguntas na ordem apresentada, sem interrupções, tentando manter um critério de avaliação
constante ao longo das suas respostas.
Bem vindo

Existem 13 perguntas neste inquérito

1

1 [1]Quando pensa em Consultoria de Gestão de que empresas se recorda?

Por favor, escreva aqui a(s) sua(s) resposta(s):

Marca 1  

Marca 2  

Marca 3  

Marca 4  

Marca 5  

Marca 6  

2 [2]Dessas empresas qual é a mais conhecida?
*

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 



2

Gostaríamos que analisasse algumas declarações específicas e que avaliasse até que ponto elas descrevem alguma
das marcas apresentadas.

Para cada afirmação, temos a opção "não tenho a certeza", pela qual deverá optar caso não tenha qualquer opinião
sobre esta declaração específica.

Estamos interessados na sua opinião pessoal pelo que lhe pedimos para responder com base nas suas próprias
percepções sobre a cada uma das marcas e não da forma como acha que as outras pessoas o possam conceber.

3 [1]Seleccione a marca que melhor descreve a seguinte afirmação:

A consultora.... *

Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item:

 A.T
Kearney Bain Deloitte

Leadership
Business

Consulting Mckinsey

Não
tenho a
certeza

Garante a
qualidade dos
seus produtos e
serviços.
Atinge resultados
financeiros
melhores do que
o esperado.
Tem excelentes
consultores, nas
diversas áreas
de negócio.
Tem um líder
forte e
respeitado.
Oferece produtos
e serviços de alta
qualidade.
É aberta e
transparente na
forma como
opera.
Gere
eficientemente
os impactos
ambientais do
seu negócio.
Adapta-se
facilmente à
mudança.
É justa na forma
como conduz os
negócios.



 A.T
Kearney Bain Deloitte

Leadership
Business

Consulting Mckinsey

Não
tenho a
certeza

É uma empresa
bem gerida.
É uma empresa
inovadora.
Apoia boas
causas sociais.



3

Por favor, continue a classificar as marcas apresentadas, nas seguintes afirmações.

4 [1]Seleccione a marca que melhor descreve a seguinte afirmação:

A consultora.... *

Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item:

 A.T
Kearney Bain Deloitte

Leadership
Business

Consulting Mckinsey

Não
tenho a
certeza

Satisfaz as
necessidades
dos seus
clientes.
Tem perspectivas
de crescimento
futuro.
Disponibiliza
serviços
adaptados às
necessidades
dos seus
clientes.
Tem uma visão
clara do seu
futuro.
Oferece uma boa
relação custo /
benefício nos
seus produtos e
serviços.
Tem um
comportamento
ético.
Promove o
acesso e
contribui para a
educação da
sociedade civil.
É uma empresa
rentável.
Lança produtos e
serviços
inovadores antes
dos seus
concorrentes.
Protege o meio
ambiente.



 A.T
Kearney Bain Deloitte

Leadership
Business

Consulting Mckinsey

Não
tenho a
certeza

Recorre às
tecnologias de
informação
ajudando à
eco-eficiência e
reduzindo os
impactos
negativos no
ambiente.
Contribui
positivamente
para a
sociedade.
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Por favor, continue a classificar as marcas apresentadas, nas seguintes afirmações.

5 [1]Seleccione a marca que melhor descreve a seguinte afirmação:

A consultora.... *

Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item:

 
A.T Kearney

Leadership
Business

Consulting Mckinsey
Não tenho a

certeza
Apresenta uma
imagem mais
moderna
Apresenta uma
imagem mais
tradicional
Apresenta-se de
forma mais formal
Apresenta-se de
forma mais
informal
Transmite uma
imagem mais
estruturada
Transmite uma
imagem mais
dinâmica
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Vamos colocar-lhe agora algumas perguntas sobre a Leadership Business Consulting. Por favor, responda a cada uma
das perguntas baseando-se no conhecimento que tem da empresa. Se acha que não tem informações suficientes para
formular uma opinião, por favor, responda o melhor que puder, ainda que o faça com base numa impressão geral
sobre a empresa.

6 [1]Quando pensa na Leadership Business Consulting, qual é o valor que
se destaca?

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

7 [2]Por favor considere as seguintes afirmações e seleccione um número
de 1 a 5, em que “1” significa “Discordo totalmente” e “5” significa
“Concordo totalmente”.

A Leadership Business Consulting: *

Por favor, seleccione uma resposta apropriada para cada item:

 
Discordo

totalmente
1 2 3 4

Concordo
totalmente

5

Não
tenho a
certeza

É uma empresa
que admiro e
respeito.
É uma empresa
Inovadora
É uma empresa
da qual tenho
uma boa
impressão.
Tem uma boa
reputação no
mercado.
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Finalmente, gostaríamos que respondesse a algumas perguntas adicionais para caracterização demográfica deste
estudo. As perguntas que se seguem são meramente para fins estatísticos.

8 [1]Por favor, indique-nos o seu nível de escolaridade. *

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

 Sem Estudos

 Primário Completo

 Nível Médio Completo

 Superior Incompleto

 Superior Completo

9 [2]Por favor, indique-nos o seu nível de rendimentos anuais. *

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

 Até 24.000 € ano

 De 24.001 a 42.000 € ano

 De 42.001 a 60.000 € ano

 Mais de 60.001 € ano

 Não sei/Prefiro não responder

10 [3]Por favor, indique-nos o seu género. *

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

 Feminino

 Masculino

11 [4]Em que ano nasceu? *

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

12 [5]Em que região mora? *

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:



 Grande Lisboa

 Grande Porto

 Litoral centro

 Outra região em Portugal

 Fora de Portugal

13 [6]Existe alguma coisa que gostaria de nos perguntar sobre este estudo
e que queira partilhar connosco?

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 



01.01.1970 – 01:00

Submeter o seu inquérito
Obrigado por ter concluído este inquérito.


