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A Gestão da Marca nas Micro, Pequenas e Médias Empresas: Um Estudo Exploratório 

 

Resumo: A marca cumpre um duplo papel de identificação e diferenciação que pode contribuir para a 

lealdade comportamental e emocional dos consumidores. Tal pode produzir mais-valias para o consumidor e 

para a empresa. Qualquer empresa, independentemente da dimensão, pode alcançar essa série de benefícios, 

como a vantagem competitiva, se criar e trabalhar a marca. Esta ideia também se aplica às micro, pequenas 

e médias empresas (PME) que, em Portugal e na União Europeia, constituem o pilar da económica nacional 

e europeia, ao serem responsáveis por mais de 90% dos postos de trabalho. A investigação que versa o estudo 

da gestão da marca nas PME é relativamente recente, e sobretudo escassa a nível nacional. Porém, estudos 

anteriores demonstram que a gestão da marca não é uma preocupação das PME. Neste sentido, a presente 

investigação propõe conhecer a posição das PME relativamente à gestão das suas marcas. Para tal, 

selecionou-se o design da investigação exploratório e o método de pesquisa qualitativo. A estratégia de pesquisa 

é o estudo de caso que tem 11 PME como amostra. Os resultados demonstram que nas PME a marca é da 

responsabilidade do gestor da empresa que, acumulando várias tarefas, acaba por dedicar pouco tempo à 

marca. Por isso, ainda que estas empresas se digam conscientes da importância de gerir a sua marca, não 

se dedicam completamente a essa tarefa. Os gestores consideram a marca importante, porque permite 

identificar e diferenciar a sua oferta. De facto, a identificação e diferenciação são as razões que conduzem as 

PME a dedicar-se a algumas atividades de gestão da marca. A investigação dá conta que aquando da criação 

da marca, as PME preocupam-se com a escolha do nome, do logotipo e do slogan (nos casos em que existe) 

assim como a divulgação. Atualmente demonstram apostar mais na divulgação da marca, sobretudo 

recorrendo às redes sociais, nomeadamente ao Facebook. Relativamente às dificuldades que encontram 

nessas atividades, os gestores indicam a preocupação de compreender o cliente, de não saberem como se 

diferenciar da concorrência e a falta de recursos humanos especializados em marketing. Enfim, a investigação 

evidencia o papel influenciador do gestor da PME relativamente aos assuntos da marca. Além disso, revela 

que o modo como o gestor encara a marca reflete-se nas razões que indica para a gerir, nas atividades de 

gestão da marca estudadas, assim como nas dificuldades com que se depara nessa gestão. 

 

Palavras-chave: Marca, Gestão da Marca, Micro, Pequenas e Médias Empresas 



vi 
 

  



vii 
 

The Brand Management in Micro, Small and Medium-Sized Enterprises: An 

Exploratory Study 

 

Abstract: Brands have a double role of identification and differentiation that may contribute to behavioural 

and emotional loyalty of the consumer. This can add value to consumer and to a business. Regardless of its 

size, any company can create and work a brand and therefore achieve benefits such as competitive advantage. 

This idea is also applied to SMEs which are the mainstay of Portuguese and European economy, being 

responsible for more than 90% of jobs. The research about the brand management in SMEs is relatively new 

in generally, and especially scarce in Portugal. Previous studies revealed that SMEs are not concerned with 

brand management. In this sense, this research proposes to investigate the brand management in SMEs.  So, 

this research has an exploratory design using a qualitative research method. The research strategy is the case 

study with a sample of 11 SMEs. The results demonstrate that in SMEs brand management is done by the 

company’s manager who has several other tasks thus devoting little time or attention to the brand. Although 

these companies show awareness regarding the importance of managing their brand, they are not completely 

dedicated to this task. Managers consider a brand important because it allows to identify and differentiate the 

company’s offer. In fact, the identification and differentiation are the reasons that lead SMEs to engage in some 

brand management activities. The research shows that when brand is being created, SMEs are concerned 

about the choice of the name, logo and slogan (where it exists) as well as the divulgation. Currently SMEs are 

more focused on brand divulgation, especially using social networks such as the Facebook. As to the difficulties 

that managers experience in performing brand related activities they indicate concern about the customer, 

differentiation from the competition and the lack of specialized human resources in marketing. In conclusion, 

the research shows the influential role of the SME manager on brand. Furthermore, it shows that the way the 

manager sees the brand is reflected in the reasons indicated for its management, the activities performed in 

brand management, as well as the difficulties felt in this management. 

 

Keywords: Brand, Brand Management, Micro, Small and Medium-sized Enterprises 
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1.1. Introdução 
 

Neste primeiro capítulo é apresentada a investigação e respetiva organização. Assim 

sendo, num primeiro momento é exposto o enquadramento e as motivações deste estudo, 

seguindo-se a exposição dos objetivos e a fundamentação da relevância da investigação. Por fim, 

expõe-se a estrutura e organização do trabalho que, concedendo uma visão global, permite orientar 

a leitura do mesmo. 

  

1.2. Enquadramento e motivação  
 

Ainda que não tenha uma definição universalmente aceite, na sua essência, a marca pode 

ser entendida como “um nome, termo, sinal, símbolo, design ou uma combinação de todos esses 

elementos, com o objetivo de identificar os bens ou serviços de um vendedor e diferenciá-los de 

seus concorrentes” (Kotler 1991:442, citado por Khauaja e Toledo, 2005). Na sua capacidade de 

identificar e diferenciar, a marca pode ser uma mais-valia quer para as empresas quer para os 

consumidores (Keller e Machado, 2006), porque a marca pode contribui para a lealdade 

comportamental e emocional dos clientes (Barbu et al., 2010; Horan, 2011; Khauaja e Toledo, 

2005). Neste sentido, “alguns analistas consideram as marcas como o ativo mais perdurável de 

uma empresa, durando mais que os produtos e as instalações da empresa. (…) As marcas são 

ativos poderosos que devem ser cuidadosamente desenvolvidos e gerenciados” (Armstrong e 

Kotler, 2008: 210).  

As marcas podem ser construídas por empresas de todas as dimensões 

(Wong e Merrilees, 2005, Ojasalo et al., 2008, citados por Bresciani e Eppler, 2010). Berthon et 

al. (2008) consideram mesmo que em qualquer empresa existe a consciência da necessidade de 

oferecer marcas relevantes e desejáveis para os clientes. Contudo, existem diferenças na gestão 

da marca praticada nas micro, pequenas e médias empresas (PME) e nas grandes empresas, 

nomeadamente nos objetivos, recursos e orçamentos que tendem a ser superiores nas grandes 

empresas (Barbu et al., 2010; Krake, 2005). Deste modo, as PME e as grandes empresas 

apresentam diferentes abordagens à marca (Berthon et al. 2008; Barbu et al., 2010). Todavia, a 

gestão da marca é sobretudo um problema para as PME, tendo estas empresas muito que 

aprender (Ahomen, 2008).  

A gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas está dependente da 

perspetiva e da disponibilidade do gestor para trabalhar a marca (Inskip, 2004; Abimbola e 
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Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; Mitchell et al., 2013). Assim, a importância que a PME dá 

à sua marca depende, à partida, do seu gestor que, na gestão da marca, dirige as atividades de 

marketing de acordo com a sua competência e conhecimento, entre outras coisas (Merrilees, 

2007).  

Na maioria das PME, a gestão da marca não é planeada, havendo ainda uma falta de 

conhecimento do público-alvo (Carvalho, 2010). Quando há estratégias, estas são mal 

estruturadas e dão destaque à publicidade, ao nome da marca e aos elementos visuais como o 

logotipo (Wong e Merrilees, 2005). As técnicas de marketing adotadas acabam por visar a 

obtenção de mais-valias no curto prazo descuidando o trabalho com a marca que exige uma certa 

continuidade (Krake, 2005; Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 2010; Spence e Essoussi, 2010).  

Em oposição, mas em minoria, há PME que dedicam mais tempo à gestão da marca, 

criando marcas relevantes. Tais empresas sabem diferenciar-se e demonstram conhecer as 

necessidades dos clientes e as perceções que estes têm da marca. Além disso, trabalham a marca 

de forma consistente ao longo do tempo e comunicam a sua identidade ao público externo e 

interno (Berthon et al., 2008). De facto, as micro, pequenas e médias empresas com marcas de 

sucesso apresentam modos característicos de comunicar, o que lhes permite cultivar e expandir 

relações críticas. Normalmente, esses modos de comunicação são baseados em níveis de 

compromisso, motivação pessoal e de relações pessoais, o que demonstra que, muitas vezes, as 

PME dependem de funcionários ativos na rede (Spickett-Jones e Yong, 2006). Estas empresas 

sabem que uma cultura de marca que envolva toda a organização permite competir com maior 

eficiência num ambiente que é cada vez mais competitivo (Anarnkaporn, 2007). 

Ainda que haja PME com marcas de sucesso, atualmente, estas empresas parecem não 

estar conscientes da influência da marca nos seus negócios (Barbu et al., 2010). A literatura 

sugere que algumas PME até podem estar conscientes da mais-valia de ter uma marca forte, mas 

não gerem a sua marca porque consideram não ter recursos para tal (Raymond et al., 2001; 

Huang et al., 2002; Inskip, 2004; Krake, 2005; Wong e Merrilees, 2005; Anarnkaporn, 2007; 

Huang e Brown, 1999, citados por Berthon et al., 2008) e/ou porque acham desnecessário a 

marca no mercado em que atuam (Kotler e Pfoertsch, 2008; Carvalho, 2011).  

 A informação anterior permite enquadrar a gestão da marca levada a cabo pelas micro, 

pequenas e médias empresas. Porém, esta temática ainda não foi muito estudada, pelo que 

escasseiam informações sobre, por exemplo, as razões que conduzem as PME a gerir as suas 

marcas ou as razões que dificultam ou inibem mesmo essa gestão.  



5 
 

Ora, a presente dissertação considera relevante explorar esses tópicos por vários motivos.  

As marcas podem ser valiosas para qualquer empresa, mas julga-se interessante explorar como 

são encaradas pelas PME. Afinal, estas empresas são um pilar da economia nacional e europeia. 

Os últimos dados do INE (2008) comunicam que estas empresas são reconhecidas como o pilar 

da economia nacional, pois são responsáveis pela criação de emprego no país e, mais ainda, 

representam 99,7% das sociedades do sector não financeiro. No caso da União Europeia 

(constituída por 25 países), cerca de 23 milhões de micro, pequenas e médias empresas 

asseguram aproximadamente 75 milhões de empregos e representam 99% do total de empresas 

(INE, 2008).  

Posto isto, de seguida expõe-se os objetivos da dissertação bem como a relevância deste 

estudo.  

 

1.3. Objetivos e Relevância 
 

Apenas no início dos anos 90, a investigação começa a contemplar a gestão da marca nas 

micro, pequenas e médias empresas (Krake, 2005). Até então a investigação sobre a gestão das 

marcas recaía sobretudo nas grandes empresas, nomeadamente, em pesquisas que visavam os 

consumidores (Merriless, 2007). Em Portugal, os estudos que contemplam a gestão da marca nas 

PME são escassos, destacando-se os trabalhos académicos de Carvalho (2010) e Carvalho (2011). 

Deste modo, considera-se que os estudos de gestão da marca nas PME estão na sua “infância” 

(Boyle, 2003; Krake, 2005, citados por Bresciani e Eppler, 2010) e, por isso, a gestão da marca 

nestas empresas apresenta um contexto interessante e original a ser estudado. 

Neste sentido, a dissertação de mestrado tem como objetivo geral identificar e compreender 

a posição das PME quanto à gestão das suas marcas. Para tal foram estabelecidos objetivos 

específicos, nomeadamente: 1) conhecer se as PME estão conscientes da importância da gestão 

da marca; 2) identificar, analisar e caracterizar a gestão que as PME fazem da sua marca; 3) 

identificar e analisar as razões que conduzem à gestão da marca das PME e 4) Identificar e analisar 

as dificuldades na gestão da marca das PME.  

Espera-se que os resultados deste estudo possam cumprir uma dupla função. Por um lado, 

contribuir para a literatura académica que é escassa quanto ao tema; por outro, contribuir com 

informação para os gestores que trabalham o marketing e, particularmente, a gestão das marcas 

nas micro, pequenas e médias empresas.  
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Indicados os objetivos da investigação e apresentada a relevância desta, expõe-se, de seguida, 

a estrutura da dissertação.  

 

1.4. Estrutura da Dissertação 
 

A presente investigação está estruturada e organizada como ilustra a figura 1.1. Assim espera-

se contribuir para uma melhor organização do pensamento e da análise do presente estudo. 
 

Figura 1.1: Estrutura e organização da dissertação.  
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2.1. Introdução 
 

Na literatura encontram-se inúmeros artigos que contemplam a marca e a gestão da 

marca. Porém, investigações sobre a gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas 

escasseiam. Nesse campo de estudo, os trabalhos existentes procuram sobretudo caracterizar a 

gestão que as PME fazem das suas marcas e, geralmente, no final de cada pesquisa, são 

apresentadas várias recomendações de gestão da marca.  

Ao caracterizarem a gestão das marcas pelas PME, alguns estudos indicam fatores que 

motivam ou inibem essa gestão. Não há propriamente pesquisas debruçadas apenas e só sobre 

essas motivações. Ora, os objetivos desta dissertação de mestrado passam por, além da 

caracterizar, descobrir as razões que conduzem à gestão da marca das PME assim como as 

dificuldades encontradas nessa gestão. Antes disso convém apresentar conceitos de marca e de 

gestão da marca, bem como outras temáticas relevantes.  

Deste modo, o capítulo dedicado à revisão da literatura está dividido pelos temas “A 

Marca”, “A Gestão da Marca” e “A Gestão da Marca nas PME”.   

 
2.2. A Marca  
 

Neste capítulo está desenvolvida a literatura sobre a marca que, no contexto desta 

pesquisa, se considerou mais relevante expor. Começa por se apresentar as abordagens da 

História, do Direito e da Semiótica à marca, a problemática da definição da marca e, de seguida, 

as diferentes definições de marcas são apresentadas bem como os tipos de significados que a 

marca pode ter. Posteriormente, apresenta-se as diferenças entre uma marca e um produto, a 

relação entre a marca e o posicionamento e as principais diferenças entre a imagem e a identidade 

da marca. Por fim, é abordada a importância das marcas para os consumidores e para as 

empresas, o valor da marca e a extensão da marca. 

 

2.2.1. A Marca na História, no Direito e na Semiótica 

 

A marca pode ser entendida por áreas do conhecimento tão distintas como a História, o 

Direito e a Semiótica. A história conta as origens, a evolução, os antepassados e a genealogia da 

marca moderna. O direito ao definir o conceito e os limites da marca confere-lhe um estatuto 

jurídico. A semiótica possibilita a compreensão da marca enquanto sinal (Azevedo et al., 2005).  
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A palavra marca (em inglês brand) provém do nórdico brandr que significava queimar. A 

história narra que os proprietários de gado marcavam os animais para os identificar e, assim, 

distingui-los daqueles que não lhes pertenciam. Neste sentido sabe-se que, pela sua utilidade e 

aplicabilidade, as marcas existem há séculos com o intuito de diferenciar os bens dos fabricantes 

(Keller e Machado, 2006). Portanto, desde o início até aos dias de hoje o objetivo das marcas é o 

de orientar uma escolha e os símbolos foram, mais do que iniciais ou nomes, a primeira forma 

visual das marcas (Clifton et al., 2010). 

Hoje, a legislação permite que os gestores registem as suas marcas e, assim, as protejam. 

Mas, ao mesmo tempo, a lei apresenta a sua definição de marca que, como veremos, vai ao 

encontro da definição de marca (ou pelo menos o seu propósito) trazido pela História.  

 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), responsável pela proteção da 

marca, encara a marca como o sinal que distingue os produtos e serviços de uma empresa das 

restantes (2003). A legislação da União Europeia reitera essa ideia, ao estabelecer que “podem 

constituir marcas comunitárias todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, 

nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do 

produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os 

produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” (2009:3).  

Como seria de esperar, a legislação nacional partilha esse ponto de vista ao indicar como 

deve ser constituída uma marca. Por isso, no Código da Propriedade Industrial, no artigo 222.º, 

pode ler-se: “1 - 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. 2 - A marca pode, 

igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, 

desde que possuam caracter distintivo, independentemente da proteção que lhe seja reconhecida 

pelos direitos de autor” (2008:165).  

A visão do direito parece ter influenciado a forma como o marketing vê a marca (Carvalho, 

2010). A American Marketing Association considera que a marca é um símbolo, desenho, termo, 

nome ou outra característica que permite identificar o vendedor de um bem ou serviço, e assim 

distingui-lo dos restantes vendedores (2015). Apesar de esta definição pertencer à AMA, a verdade 

é que não existe uma definição universal e consensual do que é a marca. Aliás, esta continua a 
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ser debatida entre os académicos, constituindo uma verdadeira questão contemporânea do 

marketing (Gabbot e Jevons, 2009, citados por Mitchell et al., 2012).  

 

2.2.2. A Problemática Definição de Marca 

 

A marca está entrosada em variados ambientes, o que criou um conjunto de associações 

adicionais que continuam a ser questionadas por académicos. Igualmente difícil tem sido 

estabelecer o alcance e as limitações da marca como termo de gestão (Mitchell et al., 2012).  

Deste modo, vários autores concordam que o único consenso é não existir consenso sobre 

uma definição abrangente de marca, continuando indefinida na literatura (Brown, 1995; Olmo 

e  Riley, 1997, 1998; Wood, 2000; Heding et al., 2008, de Chernatony, 2009, citados 

por Mitchell et al., 2012). Brodie e de Chernatony (2009, citados por Mitchell et al., 2012) 

acrescentam que nunca haverá uma definição unificada da marca, mas uma série constante 

resultante da evolução dos contextos ou das lentes através das quais os fenómenos são vistos.  

Neste sentido das diferentes lentes, o campo da gestão da marca oferece várias definições 

de acordo com a abordagem paradigmática adotada. No paradigma do produto, a marca define-

se pelos atributos do produto, por exemplo, os logotipos e os slogans. Já o 

paradigma projetivo considera que são os consumidores quem define a marca como sistema de 

identidade de toda a empresa (Urde, 1999) e que os atributos do produto não sustentam os 

atributos da marca. Para o paradigma adaptativo, a marca é definida na perspetiva dos 

consumidores (de Chernatony Dall’Olmo Riley, 1998a; Wood, 2000), ou seja, eles interpretam as 

mensagens da marca e daí formam as associações a esta e o seu significado (Berthon et al., 

2008, Hulbert, e Pitt, 1999; Keller, 1993). Considerando esta última ideia, o paradigma relacional 

vê a marca como ligação entre cliente e empresa (Fournier e Yao, 1997), o que diferencia a marca 

das demais (Fournier, 1998). Em oposição, o paradigma emocional reforça a intimidade nas 

obrigações entre uma marca e o consumidor que podem formar comunidades de marca (Fournier 

et al., 2005; Guinn, 2001) (Mitchell et al., 2012). 

 

2.2.3. Diferentes Definições de Marca 

 

Como mencionado, a marca não tem uma definição universalmente aceite. Por isso, e 

dependendo das áreas do saber, dos contextos, dos paradigmas, entre outras perspetivas, são 

vários os autores que arriscaram uma definição de marca. Na impossibilidade de colocar todas as 
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definições existentes, selecionaram-se na tabela 2.1 aquelas que, complementando-se nas ideias, 

resumem o que é uma marca e a sua relevância para um negócio.  

 

Tabela 2.1: Definições de marca.  

Ano Autor Definição 

1991 

Kotler 

 (1991:442,  

citado por Khauaja e 

Toledo, 2005) 

“A marca como “um nome, termo, sinal, símbolo, design ou uma combinação de 

todos esses elementos, com o objetivo de identificar os bens ou serviços de um 

vendedor e diferenciá-los de seus concorrentes.”  

1992 

Brown  

(citado por  

Ojasalo e Olkkonen, 

2008) 

“A marca reúne em si as ligações mentais que as pessoas têm sobre ela.” 

1995 Aaker 

“A marca é um nome e/ou símbolos distintos (como logotipo, marca registrada ou 

design de embalagem) destinados a identificar bens ou serviços de um vendedor 

ou de um grupo de vendedores e que diferenciam esses bens ou serviços dos 

concorrentes. Assim, a marca assinala ao cliente a origem do produto e protege 

tanto o cliente como o produtor de concorrentes que tentariam fornecer produtos 

tão idênticos.” 

1999 

Ward et al.  

(citados por  

Ghodeswar, 2008). 

“A marca é uma identidade distinta que diferencia uma promessa relevante, 

duradoura e credível de valor associado a um produto, serviço ou organização e 

indica a fonte dessa promessa.” 

2001 

de Chernatony  

(citado por Huang e Lai, 

2011) 

“A marca é constituída por vários elementos. Esta pode ser descrita, 

essencialmente, como “uma identificação do produto, serviço, pessoa ou lugar, 

que o comprador ou o utilizador percebe valores adicionados como relevantes, 

únicos ou sustentáveis que correspondem mais de perto às suas necessidades e 

proporcionam maior satisfação.” 

2002 

Bedbury  

(citado por Khauaja e 

Toledo, 2005) 

 “A marca é o somatório do bom, do ruim, do feio e do que não faz parte da 

estratégia (...). As marcas absorvem conteúdo, imagens, sensações efémeras. 

Tornam-se conceitos psicológicos na mente do público, onde podem permanecer 

para sempre. Como tal, não pode controlá-las por completo. No máximo, é possível 

orientá-las e influenciá-las.”  

2004 Blackett ”A marca pode ser entendida como todas as promessas feitas pelo produto.” 

2005 Kotler et al. 
A “marca é um conjunto de atributos, benefícios, convicções e valores que 

diferenciam, reduzem a complexidade e simplificam o processo decisório.” 

2008 Armstrong e Kotler 
“As marcas são ativos poderosos que devem ser cuidadosamente desenvolvidos e 

gerenciados.”  

2010 Clifton et al. 

 “Independentemente do modo como a palavra [marca] é usada hoje em dia, 

sempre significou, na sua forma passiva, o objeto pelo qual se forma uma 

impressão e, na sua forma ativa, o processo de formação dessa mesma 

impressão.”  

Fonte: Autor. 

 



15 
 

Apesar de provirem de diferentes autores, a maioria das definições é clara ao atribuir à 

marca um papel de identificação (de um produto, de um serviço, de uma empresa) e de 

diferenciação da concorrência. Esta ideia é claramente espelhada na definição que Kotler atribui 

à marca: “um nome, termo, sinal, símbolo, design ou uma combinação de todos esses elementos, 

com o objetivo de identificar os bens ou serviços de um vendedor e diferenciá-los de seus 

concorrentes” (Kotler, 1991:442, citado por Khauaja e Toledo, 2005). Então, por esta 

apresentação objetiva e concisa do que é uma marca, este estudo adota esta definição como a 

mais indicada e completa.   

 

2.2.4. Tipos e Significados de Marca 

 

A marca institucional (ou corporate), a marca produto e a marca umbrella são os três 

grandes tipos de marca. A marca institucional é a marca da empresa, ou seja, é a marca que 

pertence parcialmente ou na totalidade à empresa. Esta marca pode seguir uma estratégia de 

marca institucional pura (identifica apenas a empresa, não se associa aos produtos que têm por 

norma marcas específicas), de umbrella (cumpre uma função de marketing e institucional ao 

identificar a empresa e os seus produtos, sendo que alguns produtos têm códigos e não nome) ou 

híbrida (a marca identifica as atividades corporativas e alguns dos seus produtos) (Carvalho, 

2010).  

A gestão da marca institucional é a que mais tem sido estudado. Fetscherin e Usunier 

(2012) analisaram a evolução académica sobre a gestão da marca institucional, entre 1969 e 

2008, encontrando 264 artigos, de 412 autores, em 150 jornais. O campo de estudo é 

interdisciplinar, com artigos publicados principalmente nas áreas de negócios, gestão, arquitetura, 

artes e comunicação. Nessa pesquisa os autores encontraram três abordagens (interna, 

transacional e externa) com sete principais linhas de pesquisa: os produtos, os serviços e a 

avaliação de patrocínio; a identidade corporativa e visual; o emprego da imagem e a aplicação; o 

crime corporativo; o desempenho financeiro; a extensão de marca e a imagem corporativa. 

Também foram identificadas áreas emergentes como a marca corporativa combinada com a 

responsabilidade social corporativa (Fetscherin e Usunier, 2012). 

A marca umbrella identifica várias linhas de produto que podem ser distintas e que, 

geralmente, acompanham a extensão da marca. 

A marca produto como o nome denuncia, identifica apenas um produto (ou uma linha 

deles). A estratégia de marketing e de a gestão da marca é definida para cada produto. Tal exige 
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encargos financeiros desvantajosos, mas o facto de se dirigir a públicos distintos, conseguindo 

uma maior diferenciação, apresenta vantagens ao nível da estratégia (Carvalho, 2010).  

Quanto aos significados, a marca possui seis níveis – os atributos, os benefícios, os 

valores, a cultura, a personalidade e o utilizador (Sarmento 2006, citado por Carvalho, 2010). 

Enquanto atributo, a marca é a forma com maior poder de diferenciação na mente do 

consumidor (Carvalho, 2010). Trout e Rivkin  (2000) concordam com a afirmação anterior e 

sugerem que os atributos não devem ser copiados, cada marca deve ser o seu próprio atributo, 

ou seja, mostrar-se único numa categoria na mente do consumidor.  

A marca como benefício pode sê-lo a nível funcional e emocional. Cada vez mais as marcas 

de sucesso utilizam a emoção para se destacar da concorrência. Através da criação de uma 

personalidade apropriada, estas marcas transformam atributos racionais em emoção (Temporal, 

2002).  

Quanto à marca com significado de valor, uma marca bem posicionada deve demonstrar 

valores e até cultura própria. Temporal (2002) acrescenta que uma mudança de valores pode 

levar ao reposicionamento da marca.  

A personalidade da marca consiste nas suas características, o que pode até conferir ao 

utilizador determinadas qualidades enquadrando-o num grupo social. Temporal (2002) ressalva 

que perdendo a personalidade, a marca pode terminar.  

 

2.2.5. A Marca e o Produto 

 

Como há o equívoco de se considerar que o produto é a marca, explica-se de seguida as 

diferenças entre estes dois conceitos até porque, recentemente, os manuais de marketing 

concederam à marca um estatuto autónomo. Antes esta surgia como parte do produto que, com 

o preço, a distribuição e a comunicação formavam o marketing-mix (Azevedo et al., 2005).  

Para Kotler (1999 citado por Keller e Machado, 2006), o produto é algo que pode ser 

oferecido num mercado para ser avaliado, adquirido, utilizado ou consumido de modo a satisfazer 

uma necessidade ou um desejo. Por isso, acrescenta o autor, um bem físico, um serviço, uma 

loja de retalho, uma organização ou uma ideia (seja política ou social) podem ser considerados 

produtos (Kotler, 1999 citado por Keller e Machado, 2006).  

Seguindo o esquema dos três níveis do produto (central, tangível e alargado), concebido 

por Kotler  (1999), a marca inserir-se-ia no nível do produto tangível. “Faz sentido considerá-la 

como parte do produto tangível, uma espécie de identificação da embalagem, um nome, um 
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logótipo, um rótulo aplicado ao produto? Se nos colocarmos na perspetiva do produto, faz sentido, 

é esse nome, essa identidade, que retira o produto da indiferenciação da commodity e o 

transforma numa oferta diferenciada” (Azevedo et al., 2005). Tal significava que a marca seria 

também um instrumento que torna percetível o benefício essencial oferecido pelo produto. 

Porém, “ (…) a marca não se esgota nesse único produto ou oferta dirigida a um 

específico segmento-alvo de um específico público que são os clientes. A mesma marca pode 

identificar outros produtos, dirigidos a outros segmentos-alvo da sua clientela (…) identificando a 

organização, as suas pessoas e os seus processos, propondo-lhes outras relações de troca, o que 

quer dizer outras ofertas, ou seja, outros benefícios centrais acompanhados de outros marketing 

mix” (Azevedo et al., 2005).  

Enfim, por si só, o produto não é uma marca. Este assume o estatuto de marca depois do 

acréscimo de outras dimensões (Keller e Lehmann, 2006) responsáveis pela diferenciação. Essa 

distinção pode ser racional e tangível (se relacionada com o desempenho do produto da marca) 

ou simbólica, emocional e intangível (se relacionada com aquilo que a marca representa) (Keller 

e Machado, 2006). 

Afinal, “a marca é em essência uma promessa da empresa em fornecer uma série 

específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores” (Sarmento, 2006: 4, 

citado por Carvalho, 2010). Esta “marca promessa” baseia-se então em benefícios – funcionais e 

emocionais – que os clientes podem receber na experiência de produtos/serviços de uma marca, 

refletindo o coração, a alma e o espírito da mesma (Knapp, 2000 citado por Ghodeswar, 2008). 

Antes de ter por objeto um produto, a marca tem um desígnio, ou seja, uma missão (Azevedo et 

al., 2005). 

Todavia, não existe uma grande marca se o seu produto ou serviço não for bom. Assim 

sendo, torna-se necessário criar a Unique Selling Proposition (USP), ou seja, oferecer um benefício 

na venda com valor adicional aos clientes e que não possa ser facilmente imitado ou copiado pela 

concorrência. A USP pode não proporcionar-se no produto ou serviço em si. Por norma está no 

produto alargado ou mesmo intangível (Kotler et al., 2005).  

 

2.2.6. A Marca e o Posicionamento 

 

Do ponto de vista da gestão de marketing, em termos normativos, “a marca deve ser o 

sinal de um benefício junto de um segmento-alvo” (Azevedo et al., 2005). A simplicidade e o 
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sentido prático desta visão indicam as três dimensões básicas da gestão de marketing da marca 

moderna: necessidade de clara diferenciação face à concorrência (com base nas ações de 

marketing depositadas num sinal chamativo); necessidade de claro posicionamento (associar o 

sinal evocador a um beneficio central e único onde se centram todos os produtos e ações de 

marketing da marca); necessidade de conhecimento profundo e delimitação do segmento-alvo 

(Azevedo et al., 2005). 

Percebe-se, então, que a diferenciação é essencial para a marca avançar no mercado. 

Logo, o posicionamento é uma etapa fundamental, pois “não são os melhores produtos que 

vendem, são os que tem melhores perceções nas mentes dos consumidores” (Trout e Rivkin, 

2000: 79). 

Se a marca tiver uma identidade e posição bem definidos, traz vantagens para a empresa, 

nomeadamente: orientar e melhorar a estratégia da marca; proporcionar opções de expansão da 

marca; melhorar a memorização da marca; oferecer significado e concentração para a 

organização; gerar vantagem competitiva; construir uma posição sólida contra a concorrência; 

apropriar um símbolo de comunicação; prover eficiências nos custos de execução 

(Aaker e Joachimsthaler, 2000 citado por Ghodeswar, 2008). 

Posicionar é pois identificar e determinar pontos similares e outros de diferença para criar 

uma imagem de marca adequada. Assim, posicionar implica uma localização adequada na mente 

dos consumidores para que pensem num produto/serviço desejando-o. Um bom posicionamento 

de marca ajuda a orientar a estratégia de marketing, esclarecendo o significado da marca, como 

ela é exclusiva ou similar às marcas concorrentes e por que os consumidores devem preferi-la. 

Deste modo, deve existir uma posição específica (e declaração) para cada segmento para qual a 

marca trabalhe. Mesmo que haja vários subposicionamentos, devem derivar do posicionamento 

corporativo. De salientar que o posicionamento deve ser simples e fácil de compreender. Em 

resumo, deve estimular o público tendo em consideração os atributos distintivos da marca 

(Keller e Lehmann, 2006). 

Mas o posicionamento não é só vantajoso para construir uma imagem de marca. Existem 

outras vantagens ao nível interno das organizações, nomeadamente, da motivação dos recursos 

humanos  (Ries e Ries, 2004).  

Os métodos seguidos pelas marcas podem diferir, mas as normas são transversais a todos 

os tipos de posicionamento. Para atingir a diferenciação segue-se um processo que se inicia 

considerando o contexto da marca face aos concorrentes e ao mercado. Para tal os mapas 
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percentuais e a análise das vantagens competitivas são dois exemplos de métodos que podem ser 

utilizados. Depois deve definir-se o sustentáculo da diferenciação que pode advir da tradição da 

empresa, da imagem que a marca tem no mercado, entre outros. Posteriormente, define-se a 

estratégia de comunicação que deve ser coerente e organizada de modo a comunicar a ideia 

diferenciadora (Trout e Rivkin, 2000).  

Neste processo o maior desafio é definir o eixo diferenciador correto, o que melhor se 

adapta à imagem de marca e que seja bem acolhido pelo público, sabendo que a verdadeira 

diferenciação é na mente do consumidor (Trout e Rivkin, 2000). Temporal (2002: 64) explica 

como é a declaração de posicionamento: “marca (x) é melhor que (concorrentes) para (target) 

devido a (vantagens competitivas) com o resultado (posição chave) ”. Tal implica definir a 

personalidade da marca, ou seja, conseguir justificar porque somos melhores que os outros. Por 

exemplo, existem marcas que utilizem o pioneirismo na sua categoria de produto, afirmando-se a 

original. A mais-valia é a notoriedade (Ries e Ries, 2004), mas também tem desvantagens como 

terem que desenvolver todo o mercado da categoria em questão (Trout e Rivkin, 2000); se a marca 

estiver muito ligada à imagem de pioneira, será mais difícil associar-se às novas tendências de 

mercado. Por isso, Ries e Ries  (2004) afirmam que quanto mais forte uma marca é, mais 

dificuldade terá em alterar o seu posicionamento. 

Outra forma de diferenciação é considerar-se número dois de determinada categoria. Uma 

marca também pode distinguir-se ao anunciar o seu atributo (a característica que distingue o seu 

produto dos outros), se forem relevantes para o público-alvo (Trout e Rivkin, 2000; Ries e Ries, 

2004). Neste caso, não é raro ver marcas cujo nome enfatiza o atributo em questão. Existe ainda 

a diferenciação pela negativa, como afirmar que a marca não tem, como por exemplo, produtos 

poluentes (Ries e Ries, 2004).  

Outras marcas procuram diferenciar-se pelo legado, um trunfo, nos dias de hoje marcados 

pelo excesso de informação. O legado dependerá da marca que se pode basear no facto de ter 

criado um produto, ter clientes com carisma, possuir uma importante patente, etc (Ries e Ries, 

2004).  

Nos setores da alta tecnologia, entre outros, tem-se utilizado a diferenciação por ser o 

último, não em fazer os melhores produtos, mas a construir uma próxima geração. Desta forma, 

ao tomar parte do avanço tecnológico, a marca constrói um legado que pode utilizar a seu favor 

(Ries e Ries, 2004).  
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Se a organização conquistou a mente e o comportamento do seu consumidor, é porque 

houve uma diferenciação inicial, um sinal de pertença, uma marca. Por isso, é do interesse da 

organização salvaguardar essa conquista (Azevedo et al., 2005). Nesse sentido, as empresas 

devem avaliar os seus pontos fortes e fracos periodicamente. Tal consiste em questionar se a 

marca está posicionada corretamente, se é diferenciadora, como contacta com o seu segmento, 

etc. Posteriormente, se necessário, a marca deverá reposicionar-se seguindo as preferências dos 

clientes ou reagindo ao aparecimento de nova concorrência (Armstrong e Kotler, 2008; Azevedo 

et al., 2005).  

 

2.2.7. A Imagem e a Identidade da Marca 

 

Uma identidade coesa e forte é importante para uma marca. Este é um tema a que cada 

vez mais se atribui importância, dado que as marcas são portadoras de uma personalidade e são 

essenciais para passarem a imagem desejada ao público-alvo (Gomes, 2012).  

Porém, imagem e identidade da marca são dois conceitos distintos. A imagem da marca 

é o resultado da perceção que os clientes têm sobre esta e as suas associações. A identidade da 

marca consiste no que a empresa pretende para a sua marca (Joachimsthaler e Aaker, 2000, 

2008; Keller e Lehmann, 2006) e da promessa que faz aos consumidores (Keller, 2006). Por 

conseguinte, Kotler et al. distinguem imagem e identidade de marca afirmando que a imagem é 

um “ativo tático que se pode transformar de tempos a tempos, enquanto a identidade da marca 

é um ativo estratégico de longa duração, que representa os valores atemporais da marca” 

(2005:108).  

Vários autores estudaram em profundidade a identidade da marca, nomeadamente, a sua 

constituição. Este conceito é relevante pois empresas que apresentarem uma identidade de marca 

coesa, distintiva e relevante podem criar uma preferência no mercado, agregar valor aos seus 

produtos e serviços e podem comandar um preço premium (Schmitt e Simonson, 1997 citados 

por Ghodeswar, 2008).  

Aaker e Joachimsthaler (2000) afirmam que uma empresa detém diversas identidades – 

a comunicada, a verdadeira, a concebida, a desejada e a ideal. Acrescentam ainda que, uma 

empresa que procure criar uma imagem de marca forte deve procurar evidenciar-se num desses 

domínios (Keller e Lehmann, 2006). Com este objetivo, para começar, há que fazer o diagnóstico 
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da situação atual  (a identidade verdadeira) de modo a desenhar o percurso para a identidade 

desejada (Carvalho, 2010).  

Já Ghodeswar (2008)  entende que a identidade da marca é o conjunto de associações 

de marca implicando uma promessa aos clientes que inclui um núcleo de identidade central e 

uma estendida. A identidade central é a essência intemporal da marca, que permanece constante 

mesmo com a marca a mover-se para novos mercados e novos produtos. Esta foca-se nos 

atributos do produto, do serviço, do perfil do utilizador, no ambiente da loja e no desempenho do 

produto. Em oposição, a identidade estendida situa-se em torno de elementos de identidade de 

marca, organizados em grupos coesos e significativos que proporcionam textura e integridade à 

marca, e centra-se na personalidade da marca, relacionamento e associação forte ao símbolo. De 

salientar que, a personalidade da marca, ao contrário das características funcionais do produto, é 

mais difícil de copiar pela concorrência. É, pois, uma rica fonte de vantagem competitiva, mais do 

que qualquer característica funcional (Sherrington, 2003, citado por Ghodeswar, 2008). 

Enfim, para ser eficaz, a identidade de marca deve repercutir-se nos clientes, diferenciar-

se dos concorrentes e representar o que a organização pode e vai fazer ao longo do tempo (Aaker 

e Joachimsthaler, 2000). Um conjunto de associações permite à marca desenvolver essa 

identidade de modo variado e claro. Para tal há que entender a sua marca e a da concorrência. 

Deve ainda estudar-se os clientes existentes e os potenciais, os que já o foram bem como 

especialistas do setor e os intermediários (Ghodeswar, 2008). 

 “Se gerir uma marca, do ponto de vista do seu objeto, é gerir uma missão, gerir uma 

marca, do ponto de vista da sua identidade, é gerir um nome. O nome é o garante mais singelo e 

essencial da existência da marca, é o sinal de uma estratégia, boa ou má, é a ponta do icebergue 

da missão e do marketing mix da marca” (Azevedo et al. 2005:59). Para Kotler et al. (2005), “o 

nome da marca é a primeira e provavelmente maior expressão, ou ≪o rosto≫ de um produto”. 

A importância do nome aumenta para as marcas internacionais já que aos nomes pode ser 

associado uma imagem cultural, linguística, pessoal, etc. Escolher um nome pode, pois, tornar-se 

uma tarefa difícil uma vez que há que descobrir o que o nome selecionado significa na fonética e 

na cultura (Abimbola e Vallaster, 2007).   

 O nome, o logotipo, o slogan, o jingle, entre outros, identificam a missão e o objeto de 

uma marca (Azevedo et al., 2005).Todos estes elementos (sinais de identidade jurídica da marca) 

constituem, em primeira instância, o identity mix da marca, entendido em sentido restrito. 

“Entendido em sentido lato, o identity mix alarga-se à forma como ele próprio é declinado em toda 
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a extensão da marca e do marketing mix da organização (as suas pessoas, processos, produtos, 

distribuição, comunicação…) naquilo que constitui o programa da identidade corporativa 

(nomenclatura, identidade visual…)” (Azevedo et al., 2005). Deste modo, alarga-se ao identity mix 

de todas as marcas cobertas, das submarcas mais dependentes às mais autónomas. Igualmente 

se amplia às marcas que, junto de determinados públicos, se associam por motivos de pertença 

ao mesmo grupo ou joint venture ou por partilharem a gestão da marca (co-branding) de missões 

comuns (Azevedo et al., 2005).  

A maioria dos estudiosos de marketing afirmam ser possível distinguir ainda entre 

identidade/imagem de uma empresa e a sua reputação. A reputação corporativa é encarada como 

juízos de valor sobre as qualidades de uma organização, a sua idoneidade e a credibilidade que 

constrói ao longo do tempo (Balmer, 1998; Fombrun e Van Riel, 1997 citados por Berthon et al., 

2008). Portanto, a reputação, comparada com a imagem corporativa, tem maior duração, não 

pode ser desenvolvida de modo rápido e requer que seja trabalhada ao longo da vida (Markwick, 

1997 citado por Berthon et al., 2008).  

Quanto maior o alinhamento entre a reputação, a identidade organizacional e a marca, 

mais consistentes e bem-sucedidos serão os esforços de gestão da marca (Abimbola e Vallaster, 

2007). A gestão da marca pode trabalhar esse alinhamento uma vez que consiste na criação, 

coordenação e acompanhamento das interações da organização com o seu público (Schultz e 

Barnes, 1999 citados por Berthon et al., 2008), de modo que haja coerência entre a visão dessa 

organização e a crença das partes interessadas na marca. 

 

2.2.8. A Importância das Marcas para Consumidores e Empresas 

 

A marca possibilita uma série de mais-valias, quer para o consumidor, quer para a 

empresa que a detém. Ao presentear o consumidor com uma série de mais-valias, a marca torna-

se importante para este. No seu papel de identificadora, a marca indica ao consumidor quem é o 

fabricante ou distribuidor do produto/serviço, atribuindo-lhe, consequentemente, 

responsabilidades. Ainda na vertente da identificação, a marca permite simplificar as decisões de 

consumo. Ao identificar um (ou mais) produto(s), a marca permite que os compradores sejam 

eficientes porque vão reconhecer os produtos que podem evitar (ou aqueles que não os 

satisfazem), tornando-se mais leais às marcas que os satisfazem. Assim, a fidelidade à marca 

contribui para a eliminação de um novo tempo de procura e de decisão de consumo (Epure et al., 

2009; Keller e Machado, 2006).  



23 
 

Para o consumidor, a marca pode ainda funcionar como sinalizador da qualidade e de 

outras características. Há tipos de produtos, como os bens de experiência, cujos atributos e 

benefícios são difíceis de avaliar e interpretar. Nestes casos, a marca pode identificar a qualidade 

e outras características para o consumidor.  

A marca constitui um meio importante para evitar diversos tipos de risco, concretamente, 

o funcional, o físico, o financeiro, o social, o psicológico e o de tempo. O consumidor pode lidar 

com as incertezas dispondo de vários meios como a compra de marcas selecionadas, 

especialmente aquelas com as quais tiveram experiências anteriores favoráveis. Porém, é de 

salientar que a marca é sobretudo um importante escudo nas relações entre empresas onde os 

riscos podem ter implicações profundas (Keller e Machado, 2006).  

 As experiências passadas com a marca e o seu programa de marketing constituem uma 

aprendizagem para o consumidor que descobre se esta satisfaz ou não as suas necessidades 

(Keller e Machado, 2006). Deste modo, a marca pode assumir significados especiais para o 

consumidor.  

A marca pode criar um vínculo ou pacto com o consumidor. O relacionamento da marca 

e do consumidor pode ser entendido como vínculo ou pacto se nela o significado incorporado for 

bastante profundo. Nesta ligação os consumidores oferecem a sua confiança e fidelidade, 

enquanto a marca explicita um certo comportamento de utilidade através de um consistente 

funcionamento do seu produto, preço, promoção, ações e programas de distribuição adequados.  

Uma marca pode indicar os consumidores típicos do produto. Na relação 

marca/consumidor os benefícios não são apenas funcionais. A marca também pode apresentar-

se como um dispositivo simbólico de projeção da autoimagem do consumidor. Por isso, ao 

consumir certos produtos, os consumidores comunicam a si e aos outros quem são ou o que 

gostariam de ser. 

Em suma, produtos idênticos com marcas distintas podem ser avaliados de modo 

completamente diferente porque os consumidores atribuem diferentes significados às marcas, 

alterando a perceção e as experiências que estes têm com determinado bem. Esses significados 

exclusivos facilitam as atividades diárias e enriquecem a vida dos consumidores pois facilitam a 

tomada de decisão e reduzem os riscos. Ora, nos dias que correm, em que a vida dos 

consumidores se caracteriza pela complexidade, atribulação e falta de tempo, a marca apresenta, 

sem dúvida, uma ajuda inestimável (Keller e Machado, 2006).  
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Para uma empresa, são várias as vantagens de ter uma marca. Antes de mais, a marca 

identifica o produto de modo a simplificar o manusear ou o monitoramento do produto para a 

empresa. Ao nível operacional, a marca ajuda na organização do stock e da contabilidade. 

A marca também protege características ou aspetos exclusivos do produto, ou seja, 

oferece proteção legal. Pode ainda permitir a obtenção de direitos de propriedade intelectual para 

o dono, o que garante à empresa um investimento seguro na marca que pode resultar em 

benefícios. A marca pode, portanto, ser um ativo valioso. 

Uma marca pode ainda ser garante de vantagem competitiva ao criar um posicionamento 

de marca forte. A marca forte sabe apelar à cabeça e ao coração do seu público recorrendo, pois, 

à satisfação tanto das preocupações racionais como das emocionais. Assim, a marca oferece aos 

consumidores múltiplos pontos de acesso, ao mesmo tempo que reduz a vulnerabilidade à 

concorrência (Keller e Machado, 2006).  

Portanto, investir numa marca e dotá-la de significados exclusivos permite a diferenciação 

face à concorrência. Mais, se a mesma marca garantir um certo nível de qualidade, os 

compradores sentir-se-ão satisfeitos, logo, muito provavelmente irão voltar a escolher a mesma 

marca. Consequentemente podem tornar-se fiéis. Esta segurança pela procura de uma marca cria 

barreiras e dificulta a entrada de novas empresas nesse mercado.  

A concorrência pode tentar copiar o processo de fabrico do produto, mas não vai conseguir 

reproduzir as impressões duradouras gravadas na mente de indivíduos e organizações resultantes 

de anos de atividade de marketing e de experiência com o produto (Keller e Machado, 2006). 

Aliás, se a marca tiver apostado fortemente nas crenças e nos valores, serão muito difíceis de 

imitar (Ghodeswar, 2008). 

Uma marca forte é ainda suscetível de obter preços mais altos, as suas comunicações de 

marketing serão mais rapidamente aceites e o poder da organização na rede de distribuição será 

maior (Ojasalo e Olkkonen, 2008). Por tudo isto, uma marca forte pode ser sinónima de vantagem 

competitiva (Keller e Machado, 2006).  

Posto isto, torna-se evidente que a construção de uma marca forte permite uma série de 

mais-valias que serão explanadas posteriormente num subcapítulo dedicado às marcas fortes.  

 

2.2.9. O Valor da Marca 

 

Mais do que um nome e/ou símbolo, a marca é um elemento-chave do relacionamento 

da empresa com o consumidor. A marca permite que o consumidor tenha perceções do produto 
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e do desempenho (Armstrong e Kotler, 2008). Algumas marcas transformam-se em ícones 

atraentes cujo poder se mantém por anos e até gerações (Armstrong e Kotler, 2008). Estas marcas 

tornando-se símbolos culturais ou ícones, deixam os gestores com novas obrigações para com as 

suas comunidades (Kay, 2006). 

Atingiram o sucesso porque souberam formar uma conexão profunda com os seus clientes 

e não apenas entregar mais-valias ou serviços de confiança (Armstrong e Kotler, 2008). Estas 

marcas poderosas apresentam um alto brand equity, ou seja, o nome da marca alcançou um 

efeito diferenciador, elevado e positivo, na reação do cliente ao produto ou serviço (Armstrong e 

Kotler, 2008).  

Neste sentido, Keller e Machado afirmam que “ (…) Uma marca tem brand equity positivo 

quando os clientes reagem mais favoravelmente a um produto quando a marca é identificada do 

que quando não é” (2006:65). Este conhecimento da marca baseia-se na lembrança e na imagem 

da marca. Lembrar a marca significa reconhecê-la em diferentes condições. A lembrança 

caracteriza-se então pela profundidade (relacionada com a possibilidade de ser reconhecida) e 

pela amplitude (variedade de situações de compra e consumo em que a marca vem à mente). A 

imagem da marca, como vimos, diz respeito às perceções que o consumidor tem em relação à 

marca e é refletida pelas associações que tem da marca na memória.   

Portanto, quando o consumidor conhece e está familiarizado com a marca, conservando 

na memória associações de marca fortes, exclusivas e favoráveis, ocorre o brand equity. Contudo, 

em alguns casos, pode suceder que apenas a lembrança da marca seja o suficiente para obter 

uma resposta mais favorável do consumidor (Keller e Machado, 2006).  

Deste modo, o brand equity representa o quanto os clientes estão dispostos a pagar pela 

marca. Por isso, cada vez mais, as marcas têm estado presentes nos balanços das empresas 

como “imobilizado incorpóreo”. Afinal o brand equity é o valor agregado da marca que pode auxiliar 

os comerciantes a alcançar uma vantagem competitiva (Campbell, 2002; Lassar e Mittal, 

1995; Keller, 1998 citado por Horan et al., 2011). Esta reside no facto de a empresa, detentora de 

uma marca com valor elevado, ter uma maior alavancagem de negociação com os revendedores, 

pois o consumidor espera encontrar essa marca nas lojas. Uma marca com alta credibilidade 

proporciona ainda à empresa maior facilidade no lançamento de extensões e linhas de marca. As 

marcas poderosas facultam também defesas contra a guerra de os preços.  

Em essência, uma vez que uma marca forte é o recurso estratégico que detém a chave 

para o desempenho de longo prazo de qualquer organização, qualquer iniciativa voltada para a 
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construção do valor da marca é essencial para a viabilidade a longo prazo da própria organização 

(Aaker, 1995). 

O primeiro passo para a criação de valor da marca é trabalhar a identidade desta, 

utilizando um conjunto de associações únicas que a empresa aspira a criar ou a ter. Há que 

associar significados diferentes e exclusivos à marca para alcançar uma vantagem competitiva 

que dê aos consumidores um motivo para comprar (Spence e Essoussi, 2010; Keller e Machado, 

2006). Estas associações podem influenciar positivamente as escolhas, as preferências, a 

intenção de compra e a aceitação das extensões de marca pelo consumidor (Park e Srinivasan, 

1994; Yoo et al., 2000, citados por Spence e Essoussi, 2010).  

As associações que devem estar diretamente ligadas às necessidades do consumidor 

podem ser funcionais (resolver problemas de consumo) ou simbólicas (resolver faltas de auto 

progresso, integração num grupo, etc.) (Park et al., 1986; Roth, 1992; de Chernatony et al., 2000, 

citado por Spence e Essoussi, 2010). Sugere-se que estes últimos valores, os simbólicos, são os 

mais sustentáveis para diferenciar (de Chernatony et al., 2000, citados Spence e Essoussi, 2010).  

Keller e Machado apresentam o modelo Customer-Based Brand Equity (CBBE) que 

funciona como guia no sentido de indicar as etapas na construção de uma marca forte. “ (1) 

Estabelecer uma identidade adequada da marca; (2) criar o significado apropriado de marca; (3) 

provocar as respostas corretas à marca, e (4) criar relacionamentos de marca adequados com os 

clientes. Especificamente, segundo esse modelo, construir uma marca forte implica estabelecer 

amplitude e profundidade de conhecimento de marca; criar associações de marca fortes, 

favoráveis e exclusivas; provocar respostas de marca positivas e acessíveis, e criar 

relacionamentos ativos de marca” (2006:65). 

Para concluir as quatro etapas é necessário estabelecer seis pilares da construção da 

marca, nomeadamente, a proeminência, o desempenho, as imagens, os julgamentos e as 

ressonâncias da marca. No modelo CBBE, o pilar mais valioso é a ressonância, pois ocorre quando 

os restantes valores estão coordenados com as necessidades e desejos dos clientes. Logo, a 

ressonância espelha um relacionamento de harmonia entre a marca e os clientes. Nesta relação 

há fidelidade e a interação também parte do cliente, que partilha a experiência que tem com a 

marca. Resumindo, o modelo CBBE assenta na ideia de que uma marca depende do pensar, do 

sentir e do agir dos consumidores em relação a esta. A ressonância acontece se a marca despertar 

avaliações cognitivas e emoções (Keller e Machado, 2006).  
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Posteriormente, no processo que valoriza as marcas, devem considerar-se duas 

dimensões no desempenho destas: os efeitos a curto prazo (benefícios realizados como as vendas 

e consequente quota de mercado e lucro) responsáveis pelo preenchimento dos cash-flows atuais; 

e os efeitos de longo prazo (os benefícios não realizados) correspondentes aos cash-flows ou ainda 

o brand equity  (Srivastava e Shocker, 1991, citados por Huang e Lai, 2011).  

Relativamente à gestão do brand equity nas micro, pequenas e médias empresas a 

literatura é escassa. Todavia, a existente sugere que o valor é um elemento central da marca, 

ainda que os resultados empíricos mostrem que, quando avaliado informal e formalmente, o seu 

valor não é totalmente compreendido pelas PME (Keller, 2003; Morgan, 1999). Métodos 

específicos de marcas exclusivas são encontrados na maioria das empresas que medem o seu 

valor de marca junto do cliente em termos informais (Horan et al., 2011). Sabe-se ainda que 

nas micro, pequenas e médias empresas o desenvolvimento do brand equity também passa por 

desenvolver as associações (Spence e Essoussi, 2010).  

Ao contrário das grandes empresas, nas PME as associações devem representar não só 

as necessidades do consumidor, mas também a personalidade do gestor. Estes são o principal 

veículo da identidade que a marca evoca, pelo que deve ser coerente. Neste seguimento, os 

gestores devem cultivar as suas imagens na mesma medida dos CEO (Chief Executive Officer)  das 

grandes organizações (Filion, 1991, citado por Spence e Essoussi, 2010). 

 

2.2.10. A Extensão da Marca 

 

As principais causas para a extensão da marca são as naturais (normalmente ocorrem 

dentro da mesma categoria de produto ou nos complementares), as conjunturas de mercado e a 

confiança na invencibilidade da marca (Temporal, 2002). 

No atual mundo globalizado, as mentes dos consumidores estão preenchidas por 

categorias e por produtos (Ries e Ries, 2004). Para se diferenciarem, as empresas têm outros 

meios além de criarem novas categorias. Podem, por exemplo, começar por atuar de modo pouco 

comum no setor. Contudo, o consumidor típico tem uma mente organizada por categorias e será 

mais fácil entrar na sua mente caso o produto substitua uma categoria antiga. Surgem então as 

extensões da marca (Carvalho, 2010) que, com a revitalização e a eliminação de marca, 

constituem os “Três Dilemas” da gestão da marca (Temporal, 2002).  
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A extensão da marca apresenta algumas vantagens, tais como: ser mais acessível do que 

criar uma nova marca; o consumidor ter mais opções de compra; o risco de rejeição ser menor 

caso a marca seja conhecida; a existência de sinergias e a redução dos custos de marketing; ajuda 

na revitalização da marca; e, se bem-sucedida, pode proporcionar poder para a imagem da marca 

e criar barreiras à entrada. Contudo, também existem desvantagens. Os novos produtos podem 

sofrer com a imagem da marca mãe se esta não tiver uma imagem positiva; se não estiver bem 

posicionada pode confundir os consumidores e levar à canibalização; se a extensão correr mal 

pode prejudicar a marca principal; a nova marca pode não ser apreciada pelos distribuidores; se 

ultrapassadas as fronteiras das marcas podem reduzir o seu brand power (Temporal, 2002).  

Alargar a marca é tentador e arriscado, mas a chave é que esta se mantenha fiel à sua 

identidade (Temporal, 2002). Para isso há que considerar o target atingido antes e após a 

extensão. 

 
2.3. A Gestão da Marca 

 

No presente subcapítulo expõem-se as diferentes abordagens à definição de gestão da 

marca. Como esta gestão pressupõe a criação de marcas fortes, segue-se a explicação do que são 

essas marcas. Como a marca no business-to-business (b2b) carece de certos cuidados, é-lhe 

dedicada alguma atenção assim como à gestão da marca envolvendo a organização.  

 

2.3.1. Abordagens à Gestão da Marca 

 

Durante três quartos do século XX, a gestão da marca esteve confinada aos bens de 

consumo e aos serviços. Com o passar dos anos, a tecnologia trouxe milhares de novos produtos 

e serviços, despoletando o investimento em marcas. Mas agora, a marca também é gerida em 

setores tão diversos como o industrial e o business-to-business (b2b), as organizações não-

governamentais e até as empresas públicas. Clubes de futebol, partidos políticos ou mesmo 

estrelas da música também se consideram marcas que necessitam de gestão (Clifton et al., 2010).  

Não existe uma definição de gestão da marca universalmente aceite. Dependendo do autor 

existem, pois, diferentes abordagens ao que é a gestão da marca (Krake, 2005). 

Kay (2006) afirma que a gestão das marcas deve ser considerada com cuidado. Como as 

marcas são uma estrutura lógica ou uma representação, adquirem poder de diferentes maneiras. 

Assim, os gestores devem identificar a lógica mais apropriada. Inicialmente, a lógica que a marca 
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sugere é a de identificação dos produtos de modo a diferenciá-lo na categoria. Numa segunda 

fase, os gestores percebem a necessidade da diferença. Todavia, esta meta pode alterar-se à 

medida que as marcas adquirem significado e força. Para a autora, a lógica da consistência é o 

principal meio de criar marcas fortes, o que pode ser difícil de aplicar, especialmente no caso das 

marcas corporativas (Kay, 2006). 

 Keller (1998) sugeriu que a gestão da estratégia da marca envolve a criação e 

implementação de programas de marketing e atividades de construção, medição e gestão do valor 

da marca. O mesmo autor, ao combinar várias definições, considerou que a gestão da marca de 

uma empresa é integrada na operação diária da empresa. Além disso, a implementação da 

estratégia da marca e gestão pressupõe uma estratégia de marketing regular e deve acompanhar 

o desenvolvimento da empresa (Keller, 1998 citado por Huang e Lai, 2011). 

Para Junneja e Junneja (2008, citados por Huang e Lai, 2011), a gestão da marca consiste 

na criação e sustentação da promessa da marca. Além disso, a gestão da marca inclui a gestão 

das características tangíveis e intangíveis de uma marca, incluindo o produto, o preço, a 

embalagem e a experiência dos clientes (Junneja e Junneja, 2008 citados por Huang e Lai, 2011). 

Outra abordagem à gestão da marca parte de Clifton et al. (2010). Ao reverem as melhores 

práticas de gestão da marca e ao analisarem a importância e o futuro das marcas, os autores 

apresentaram o modelo do iceberg da gestão da marca, uma abordagem holística que requer uma 

conformidade com as atividades de marketing tradicionais que dependem “acima da água” das 

capacidades organizacionais que se encontram “por baixo da água”. 

No iceberg de Clifton et al. (2010) (figura 2.1) estão representados: a proposta, as 

pessoas, o processo e o produto. Uma proposta clara é o que as marcas de sucesso apresentam 

(uma marca sem uma ideia clara do valor que oferece e a quem oferece, encontrará dificuldades 

em destacar-se). As pessoas, na maioria das empresas, constituem o ponto em que os 

consumidores interagem com a marca. Primeiro, os consumidores já viram os anúncios (ou outra 

atividade promocional), depois mostraram interesse, criaram uma expectativa, que será cumprida 

ou não, no momento em que contactam com a marca, através dos colaboradores. Esses 

funcionários são responsáveis pela conceção, fabrico e embalagem do produto, bem como o seu 

processamento, até serem entregues aos consumidores (Clifton et al., 2010). As empresas devem 

concentrar-se nos projetos, melhorando-os, de modo a criar valor. Existem vários processos como 

o da gestão da qualidade total (TQM – Total Quality Management), CRM (Customer Relationship 

Marketing), CMR (Customer Managed Relationships) ou o do BPR (Business Process Re-
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engineering), que devem ajudar a empresa a criar valor. No iceberg os produtos são a oferta da 

empresa. Para Clifton et al. (2010), a diferença entre um produto e um serviço está no facto de 

os clientes se empenharem diretamente para usufruir de um serviço; enquanto compram e 

utilizam um produto.  

 Nos últimos anos, a investigação sobre a gestão das marcas recai sobretudo nas grandes 

empresas, pesquisando sobretudo sobre os consumidores (Merriless, 2007). Apenas do início da 

década de 90, a gestão da marca nas PME começou a ser estudada (Krake, 2005). Até então, 

nos estudos de gestão da marca, as micro, pequenas e médias empresas, apareciam como 

entidades independentes (Merriless, 2007). 

Portanto, a investigação sobre gestão das marcas nas PME é limitada, relativamente 

recente e, por isso, não foi capaz de ter uma grande influência nas estratégias de marketing. Aliás, 

sobre o marketing das PME há mais estudos do que relativamente às questões da gestão das 

marcas nessas empresas (Gilmore et. al, 1999, citados por Huang e Lai, 2011). 

 

Figura 2.1: Modelo iceberg de gestão da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clifton et al. (2010:103)  

 

2.3.2. Marcas Fortes 

 

As marcas fortes aumentam a visibilidade, a credibilidade, a força competitiva de uma 

empresa e permitem aumentar a quota de mercado, por isso a gestão da marca é uma questão 

de marketing importante (Huang e Lai, 2011). 

Neste sentido, Shocker e Weitz (1998) mencionam que o rendimento de uma estratégia 

de marca a longo prazo será muito maior do que os custos incorridos para a executar, com especial 
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impacto nas áreas financeira, estratégica e de gestão. Por isso, Kohl e Stephens (1997) e Randall 

(1997) sentenciam que empresas com marcas fortes têm vantagens significativas maiores do que 

aquelas sem este tipo de marcas (Huang e Lai, 2011). 

As marcas fortes podem aumentar a lealdade do cliente e, portanto, gerar maiores receitas 

no longo prazo (Keller, 2003 citado por Huang e Lai, 2011), permitindo prémios mais elevados de 

preços (Corte et al., 2002 citados por Huang e Lai, 2011) e aumentar o valor da empresa 

(Simmons et al., 2010 citados por Huang e Lai, 2011). Os aspetos mais importantes de uma 

marca de sucesso são poder distinguir a empresa ou o produto dos concorrentes e ganhar o seu 

respeito, ao mesmo tempo, ganhando a atenção dos clientes-alvo (Keller, 2003 citado por Huang 

e Lai, 2011). Além disso, uma marca forte facilita a relação entre parceiros (revendedores, por 

exemplo, ou outros membros do canal de distribuição) (Ojasalo et al. 2008) e conquistar o respeito 

dos concorrentes e, ainda a criar oportunidade de trabalhar com grandes marcas (Huang e Lai, 

2011).  

Por tudo isto, a marca pode ser o ativo mais valioso na estratégia de uma empresa. Aliás, 

muitas vezes as marcas valem mais do que o valor total da própria empresa (Balmer, 2001).  

A construção de uma marca forte é diferente numa marca corporativa e numa marca de 

produtos e serviços, porque os objetivos são distintos. As marcas corporativas podem não afetar 

a procura de certos produtos, porque a comunicação corporativa pode não ser capaz de criar uma 

marca forte com significado cultivado. Também as marcas corporativas, quando comparadas às 

marcas de produtos, são mais propensas a evocar associações de produtos comuns e os seus 

atributos ou benefícios, pessoas e relacionamentos, programas e valores (Barich e Kotler, 1991, 

citados por Balmer, 2001). Assim é porque a lógica da construção de uma marca forte está ligada 

ao desenvolvimento de significado através de associações de marcas distintivas que os clientes 

reconhecem. Por isso, as empresas não podem promover o nome da empresa se as atividades 

empresariais não estão fortemente associadas aos seus produtos ou serviços. Entendendo isso, 

as marcas corporativas poderosas definem-se pelas atividades representativas e pelas associações 

que lhe dão visibilidade e notoriedade (Balmer, 2001).  

Portanto, as marcas fortes criam uma lógica ao formarem representações que abrem as 

perceções do seu público-alvo. Todavia, essa lógica é alterada sempre que os clientes aprendem 

novos comportamentos através da adoção de novas tecnologias ou devido a outras inovações.  

De salientar que as marcas corporativas fortes regem-se, na generalidade, por valores 

credíveis, inicialmente com base nos valores dos fundadores, procurando ter uma missão social e 



32 
 

práticas socialmente responsáveis e sustentáveis (Balmer, 2001). Assim, as marcas fortes 

exercem influência nos clientes, chegando a educá-los e muitas vezes esforçando-se para que 

estes mudem determinados padrões de consumo. Estas marcas afetaram as expectativas, as 

escolhas, os comportamentos e os estilos de vida dos seus principais consumidores. Tal estratégia 

de gestão da marca corporativa parece ser bastante eficaz, a avaliar pelo seu rápido crescimento 

(Balmer, 2001). 

Contudo, há marcas fortes que face a mudanças (tecnológicas, estéticas, entre outras) 

demonstram dificuldade em manter-se consistentes e focadas. Mais, pode acontecer que os 

funcionários da empresa detentora da marca se dissociem das campanhas publicitárias, agindo 

em oposição e causando dissonância (van Rekom, 1997 citado por Balmer, 2001).  

Em suma, nenhuma teoria define as tarefas de gestão da marca. Em vez disso, casos 

paradigmáticos de marcas de sucesso têm demonstrado que a diferença e a consistência são o 

principal meio de construir marcas fortes. Contudo, essas características podem ser difíceis de 

aplicar, especialmente para marcas corporativas (Kay, 2006). 

 

2.3.3. A Gestão da Marca no business-to-business  

 

Antes de qualquer programa de gestão da marca, a empresa deve saber identificar o 

mercado para o qual a marca vai concorrer. Há que saber se está num mercado business to 

business (b2b) ou business to consumer (b2c).  

Por definição, no mercado b2b atuam empresas que produzem produtos ou serviços para 

criar outros produtos e serviços. Aqui as empresas têm como clientes outras empresas. Todavia, 

nos dias que correm, esta definição não é suportável, pois há empresas de consumo que vendem 

a grossistas e retalhistas que, por sua vez, vendem ao consumidor final (Kotler e Pfoertsch, 2008).  

Deste modo, as principais diferenças entre os mercados, no que à gestão da marca afeta, 

estão na complexidade entre oferta e procura, sendo que nos dois lados existem especialistas.  

“Elas [as marcas b2b] facilitam a identificação de produtos, serviços e negócios, ao 

mesmo tempo que os diferenciam dos concorrentes. São um meio efetivo e instigante de 

comunicar os benefícios e valor que um produto ou serviço conseguem proporcionar. São uma 

garantia de qualidade, origem e desempenho, com isso incrementando o valor para o consumidor 

e reduzindo o risco e a complexidade presentes na decisão de compra” (Kotler e Pfoertsch, 
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2008:11). Por isso, as marcas de mercados b2b e dos de b2c perseguem os mesmos fins 

(Carvalho, 2010).  

Apesar de ainda haver convicção de que a gestão da marca neste setor é um desperdício, 

um estudo na Alemanha concluiu que as marcas b2b têm relevância para as empresas do setor e 

têm como principais funções incrementar a eficiência da informação, reduzir os riscos, criar 

benefício de valor agregado e de imagem (Kotler e Pfoertsch, 2008). Torna-se, pois, evidente o 

potencial das marcas neste sector ao permitirem agregar valor efetivo.  

Além disto, a difusão de produtos similares, a globalização, a crescente complexidade dos 

mercados, a grande competição, a pressão de preços, entre outros, fazem com que a gestão da 

marca assegure a importância no sector b2b. Todavia, o investimento na gestão da marca pelas 

empresas b2b ainda é negligenciado por muitos profissionais de marketing. Tal justifica-se pelo 

retorno do investimento ser a longo prazo. Por isso ainda há setores onde é raro os seus produtos 

e serviços terem uma marca (Carvalho, 2011).  

Uma das principais falácias na gestão da marca b2b consiste em admitir que se trata de 

um mercado sem “emoção”, isto é, em que não tem sentido usar as emoções para comunicar 

uma vez que se lida com clientes profissionais e inteiramente racionais. Temporal (2002:145) 

acrescenta que “não há dúvida de que a emoção vende. Se pensamentos positivos e emoções 

puderem ser associados ao que estamos a posicionar, há mais probabilidade de atrair o 

consumidor”. A verdade é que, apesar de se verificar mais racionalidade no processo de compra, 

não deixam de estar seres humanos envolvidos no processo, o que torna o dito processo 

automaticamente sensível à gestão da marca (Kotler e Pfoertsch, 2008).  

Quanto a implementar a estratégia da marca b2b, como na gestão da marca em geral, 

esta tem de corresponder à estratégia da organização. A imagem de marca deve merecer toda a 

atenção dos marketeers  porque uma imagem negativa influencia, por exemplo, a escolha como 

fornecedor ou a participação em concursos altamente estruturados e burocratizados (como os 

concursos públicos) (Kotler e Pfoertsch, 2008).    

Igualmente importante é o nome da marca b2b já que transmite informação importante. 

Este deve ser curto, memorável, com significado, assim como relevante e diferenciador. Neste tipo 

de mercado é frequente o uso dos nomes dos sócios fundadores, especialmente ao nível das 

pequenas empresas. Tal pode trazer dificuldades, nomeadamente agitar a imagem pública 

do sócio que cede o nome à empresa. Outras empresas utilizam nomes estereotipados para que 

o público perceba de imediato o que produzem. O uso desses nomes pode ser uma vantagem ou 
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desvantagem dependendo se esta técnica é usada indiscriminadamente, pois tornar-se-á complexo 

distinguir empresas (Temporal, 2002).  

O logotipo, as cores e o lema da empresa também são importantes para a sua 

diferenciação e devem constar nos programas de comunicação. Estes sustentam a 

imagem projetada, estabelecem as diferenças face à concorrência e contam a história da marca 

aos clientes. As histórias relatam como apareceu a empresa e como progrediu, o que contribui 

para a criação do imaginário da marca (Kotler e Pfoertsch, 2008; Carvalho, 2010). 

As particularidades do mercado industrial, nomeadamente, no processo de compra 

organizacional, devem ser consideradas aquando do desenvolvimento de uma estratégia de 

marca. Tal pode contribuir para uma oferta mais diferenciada, um relacionamento mais forte entre 

vendedores e clientes, o aumento da lealdade do cliente, uma melhor resposta às inovações da 

empresa, um outro cuidado com os gastos em marketing e para a criação de mais valor para os 

clientes e para a empresa (Webster e Keller, 2004). 

De regresso à comunicação das marcas b2b, esta caracteriza-se por ser mais direcionada, 

logo, mais barata se compararmos com as marcas b2c. Os conteúdos também são distintos, 

sendo que as marcas business-to-business pretendem passar informação prática, por vezes até 

demasiado técnica, colocando o lado emocional de parte. As marcas b2c preocupam-se mais em 

criar consciência (Kotler e Pfoertsch, 2008).  

Em suma, as marcas b2b têm um elevado potencial ainda que seja ignorado pelos seus 

empresários (Merrilees et al., 2011). No geral, independentemente da dimensão das empresas, 

“a gestão das marcas e gestão das marcas b2b passarão a ter importância cada vez maior, é o 

futuro das marcas e o futuro dos negócios, provavelmente a única maior vantagem competitiva 

sustentável. Empresas que trabalham nessa direção estão no caminho certo” (Kotler e Pfoertsch, 

2008:320). 

 

2.3.4. A Gestão da Marca e a Organização 

 

À partida, as atividades de construção da marca situam-se na visão ampla e de longo 

prazo do marketing relacionada com a estratégia da empresa e gerida pelos níveis superiores das 

empresas. No entanto, todos os trabalhadores da empresa são responsáveis pelo desenvolvimento 

da marca pelas atividades e contactos que estabelecem com os clientes (Ojasalo e Olkkonen, 

2008). 
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Apresentam-se então duas perspetivas cuja grande diferença está no ponto de partida. A 

perspetiva de marketing é baseada na primazia de valor para o cliente e a visão de que a marca 

é um recurso estratégico que pode ser usado como uma arquitetura para orientar os processos 

de negócios que geram valor da marca (Macrae, 1999; Urde, 1999, citados por Bickerton, 2000). 

A perspetiva organizacional, em contraste, vê a gestão da marca como uma ferramenta 

organizacional que deve ser gerida para criar alinhamento entre a cultura interna e a imagem 

externa da organização, argumentando que deve começar com a visão da organização (Hatch e 

Schultz, 1997, citados por Bickerton, 2000).  

A marca representa um importante determinante tanto da eficácia como da capacidade 

da empresa em vincular o ambiente interno e externo com sucesso (Barbu et al., 2010). Por 

conseguinte, nos vários “pontos de contacto” com os clientes, deve haver uma gestão consciente 

da imagem da marca porque esses contactos influenciam as perceções da marca pelos clientes 

(Webster e Keller, 2004). 

Deste modo, a imagem da marca é comunicada não só pelo logótipo, mas também através 

do comportamento dos empregados e da qualidade dos produtos e serviços comercializados 

(Ghodeswar, 2008).  

Portanto, o desenvolvimento da estratégia da marca pode ser da responsabilidade de 

alguns profissionais, mas toda a organização é responsável pela sua implementação. Por isso, é 

relevante que toda a organização seja educada para o valor da marca e para a importância do 

papel que desempenham na entrega desse valor para que seja, pois, consistente com a proposição 

de valor da estratégia da marca (Webtser e Keller, 2004). 

Como os gestores têm vindo a concentrar a diferenciação das marcas nos valores 

emocionais, tal é comunicado não só pela publicidade, mas também nas interações dos 

funcionários com os vários grupos de interesse. Os funcionários são mesmo encarados como 

embaixador da marca (Hemsley, 1998 citado por Harris e de Chernatony, 2001)  

A identidade da marca também depende dos funcionários pelo que estes deveriam ser 

inseridos num debate interno de definição dos valores da marca, pois estes representam uma 

fonte de informações sobre o cliente, permitindo conhecer se este vê a empresa como a gestão 

deseja que seja encarada (Kennedy, 1977 citado por Harris e de Chernatony, 2001). Tal ajudaria 

a gestão a identificar potenciais problemas e a criar mecanismos adequados para minimizar a 

incongruência (Harris e de Chernatony, 2001). 
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Os funcionários devem entender a estratégia da marca e atuar de modo a contribuir para 

a sua execução. Neste sentido, Webster e Keller (2004) indicam a avaliação de desempenho e 

subsequentes recompensas consistentes com o comportamento específico solicitado pela 

estratégia de marca e pela proposta de valor. 

Em suma, é fundamental que os gestores adotem a perspetiva de planeamento que 

incorpora tanto o marketing interno da empresa, mas também a perspetiva tradicional, a externa, 

para garantir que haja uma sinergia entre os funcionários (Harris e de Chernatony, 2001). 

 

2.4. A Gestão da Marca nas PME 
 

O subcapítulo arranca com as principais descobertas sobre o marketing nas micro, 

pequenas e médias empresas. Primeiro são apresentadas as conclusões de vários autores acerca 

do tema. Depois, o estudo de Resnick e Cheng (2011) é salientado, num subcapítulo individual. 

Estes autores merecem ser destacados, porque desenvolveram um modelo que caracteriza o 

marketing nas micro, pequenas e médias empresas e, por isso mesmo, resumem as descobertas 

feitas até então, por vários autores, nesta área. 

Na literatura sobre gestão das marcas nas PME, Krake (2005) foi o primeiro a criar novas 

teorias e a apresentar recomendações práticas para os gestores destas empresas. Por isso, o 

trabalho deste autor é várias vezes citado por outros autores que lhe procederam na mesma área 

de estudo. Neste sentido, esta dissertação de mestrado destaca também o trabalho de Krake 

(2005) concedendo-lhe um subcapítulo.  

Segue-se a relação entre o gestor da PME e a gestão da marca. Posteriormente, apresenta-

se as diferenças entre a gestão da marca praticada por grandes empresas e micro, pequenas e 

médias empresas e o panorama nacional da gestão da marca pelas PME. Por último, pode ler-se 

como as PME de sucesso gerem as suas marcas e as recomendações que vários autores dão para 

uma gestão da marca bem-sucedida nas empresas de micro, pequena e média dimensão.  

  

2.4.1. O Marketing nas PME 

 

 Antes de caracterizar o marketing praticado pelas micro, pequenas e médias empresas, 

importa definir o que é o marketing. Existem várias abordagens, de diversos autores, ao conceito 

de marketing. Como não se justifica explicar todas essas versões, a presente investigação 

apresenta apenas uma, a da American Marketing Association (2015). Para a AMA (2015) o 
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marketing consiste numa atividade, conjunto de instituições e processos que criam, comunicam, 

entregam e trocam ofertas com valor para consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade 

em geral. A escolha desta definição justifica-se pela sua simplicidade, abrangência e concisão.  

Ao contrário das grandes empresas, as PME são propensas a ter problemas com o 

marketing (assim como também na gestão dos recursos humanos e no planeamento do negócio 

em geral). Não se pode esperar que as PME reajam do mesmo modo que as grandes empresas 

ao dinâmico ambiente de negócios. Tal não é possível por dois motivos: o ambiente e as 

características das micro, pequenas e médias empresas (Huang e Brown, 1999 citados por 

Berthon et al., 2008). 

Em primeiro lugar, o ambiente de negócios nas micro, pequenas e médias empresas é 

mais flexível do que aquele em que se move uma grande empresa (Deakins e Freel, 2009; Lin, 

1998). O ambiente das PME está mais orientado para se adaptar à mudança (Carson, 2003), 

tendo como objetivo principal a resolução de problemas (Lin, 1998). Deste modo, a gestão das 

PME acaba por ser mais criativa e inovadora do que nas grandes empresas (Carson, 2003), porque 

não é tão rígido e difícil fazer ajustes nas micro, pequenas e médias empresas (Hill, 2001) 

(Berthon et al., 2008). 

Em segundo e último lugar, as PME apresentam características únicas e, 

consequentemente, limitações próprias. Estas empresas enfrentam restrições de recursos, 

estando ainda condicionadas pela sua organização e pelo estilo de gestão adotado (Resnick e 

Cheng, 2011).  

De facto, as micro, pequenas e médias empresas possuem recursos limitados ao nível 

financeiro, tecnológico e de gestão (Huang et al., 2002; Raymond et al., 

2001;  Huang e Brown, 1999; citados por Berthon et al., 2008). Porém, a diferença fundamental 

está na influência do gestor da PME (que muitas vezes também é o dono do negócio) (Reijonen, 

2008; Dobbs e Hamilton, 2007; Omerzel e Antončič, 2008; citados por Resnick e Cheng, 2011). 

Acontece que, muitas vezes, a tomada de decisão é desse gestor/proprietário, que incorpora as 

suas visões na organização e nas operações de negócios (Becherer et al., 2001; citados por 

Resnick e Cheng, 2011). Deste modo, as PME também acabam por ser influenciadas pela 

personalidade e traços dos seus gestores (Culkin e Smith, 2000; McCarthy, 2003; Stoke, 1995, 

citados por Resnick e Cheng, 2011) que, sentindo que têm de vender, orientam as técnicas de 

marketing para o curto prazo (Barbu et al., 2010; Krake, 2005). 
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Portanto, pelas suas limitações, não se pode esperar que as PME apostem no marketing 

tradicional como as grandes empresas (Carson e Cromie, 1990; citados por Wong e Merrilees, 

2005). Ainda assim, se usados corretamente, as ideias, os conceitos e as técnicas do marketing 

têm utilidade para as PME (Wong e Merrilees, 2005). As micro, pequenas e médias empresas 

devem, pois, considerar o marketing e a gestão estratégica (Carson et al., 1995; Hitt et al., 2001), 

desde que os adaptem à sua realidade (Carson, 1990 citado por Berthon et al., 2008).  

Essa necessidade de adaptação é percebida pelas PME que trabalham o marketing. Estas 

empresas experienciaram diferentes técnicas de marketing à medida que o seu negócio se ia 

desenvolvendo. Assim, ao adquirirem experiência e conhecimento, estas PME concluem que as 

práticas de marketing têm um efeito positivo na sua empresa, mas que precisam de ser adaptadas 

à sua realidade. Portanto, estas PME programam as atividades de marketing, adaptando-as às 

suas necessidades (Carson e Gilmore, 2000; Conant e White 1999; Gilmore et al., 1999; citados 

por Berthon et al.,2008).  

Também há PME que negligenciam a construção de uma relação de longo prazo com o 

cliente, pois os gestores destas empresas não entendem a importância desta ligação (Barbu et al., 

2010). Por conseguinte, o marketing nestas empresas tende a ser mais reativo do que pró-ativo no 

que concerne às necessidades do consumidor (Carson e Gilmore, 2000; citados por Berthon et 

al., 2008). Talvez por isso, na maioria destas empresas existe mais do que uma pessoa (às vezes 

um departamento) que trabalha em exclusivo as vendas e raramente há um profissional no 

marketing (muito menos um departamento nesta área).   

Outros estudos, nomeadamente sobre a comunicação relatam que as PME negligenciam 

a configuração estratégia e o papel das atividades de comunicação. Estas empresas preferem 

focar-se nas táticas de venda a curto prazo. Porém, quando estas empresas decidem apostar na 

comunicação demonstram ter dificuldades, nomeadamente a selecionar o canal de comunicação 

mais conveniente para o seu negócio e a projetar conteúdo (Spickett-Jones e Yong, 2006). É 

igualmente difícil para estas micro, pequenas e médias empresas realizar pesquisas de mercado 

e interpretar a informação proveniente do marketing. Enfim, tudo demonstra a pouca experiência 

das PME com o marketing (Raymond, Brisoux e Azami 2001; Huang e Brown, 1999; citados por 

Berthon et al., 2008). 

Nestas empresas o marketing acaba por ser basear no networking  (Gilmore et al., 2001, 

citado por Barbu et al., 2010); na combinação de transações, relacionamentos, interações e numa 

rede de comercialização (Brodie et. al., 1997, citado por Barbu et al., 2010); e no uso intensivo 
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da internet e do e-commerce (Chaffey et al., 2000; Rayport e Jaworski, 2001, citados por Barbu et 

al., 2010).  

 

2.4.2. O Modelo dos “4Ps” de Marketing das PME 

 

No capítulo anterior ficou patente a ideia de que as teorias e definições de marketing 

podem não se aplicar às micro, pequenas e médias empresas. Tal pode acontecer porque as 

teorias e as definições do marketing têm sido desenvolvidas e dominadas no contexto das grandes 

empresas (Brooksbank, 1999; McCartan-Quinn e Carson, 2003; Moriarty et al., 2008; Simpson et 

al., 2006; Stokes e Wilson, 2010; citados por Resnick e Cheng, 2011). Resnick e Cheng (2011) 

identificaram na literatura autores que defendem a necessidade de desenvolver e aperfeiçoar os 

modelos de marketing existentes com o intuito de traçar o perfil das práticas de marketing nas 

PME. Nesse sentido, Resnick e Cheng (2011) decidiriam investigar o marketing nas PME.  

As principais conclusões da investigação destes autores indicam que o marketing nas 

micro, pequenas e médias empresas consiste no envolvimento e relacionamento com os clientes, 

na satisfação das necessidades desses clientes, no networking e no auto marketing dos 

proprietários (Resnick e Cheng, 2011). Estas informações vão, pois, ao encontro da teoria de que 

o marketing nas PME é influenciado pelo ambiente único de negócios, as características (como 

competências e habilidades) dos gestores/proprietários e os recursos existentes.  

A pesquisa de Resnick e Cheng (2011) fez outras descobertas relevantes. Dentro de certos 

ambientes de negócios das PME, o marketing é visto negativamente, podendo mesmo ser 

considerado prejudicial para a credibilidade do negócio. As micro, pequenas e médias empresas 

analisadas pelos autores também se sentiam inseguras em relação ao marketing por considerarem 

que não se adequava ao seu contexto, temendo os encargos financeiros. As PME têm esta ideia 

do marketing pelo que veem as grandes empresas fazer. O crescimento da indústria do marketing 

e as atividades praticadas por grandes empresas como campanhas publicitárias, patrocínios de 

grande escala e relações públicas comunicam uma imagem de marketing que não se coaduna, 

portanto, com as PME.  

Como os Resnick e Cheng (2011) se aperceberam da forma que as micro, pequenas e 

médias empresas se envolvem com o marketing decidiram ilustrar essa relação. Para tal 

construíram o modelo de marketing das PME, o modelo dos “4 Ps” - prática, (co) produção, 

perseverança e personalidade- (Resnick e Cheng, 2011) que pode ser visto na figura 2.2. A prática 
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refere-se ao foco em desempenhar as tarefas. A (co) produção diz respeito ao que a PME produz 

tendo em conta as necessidades dos clientes (por exemplo, os sistemas de informação ou os 

intervalos específicos de produtos). A perseverança refere-se à manutenção da construção de 

relacionamentos de longo prazo com os clientes (mesmo que as PME se concentrem no curto-

prazo, em vez de planear ou fazer uma estratégia). A personalidade está ligada ao proprietário e 

à forma como este personifica o negócio (um conjunto único de habilidades, que não podem ser 

copiadas) (Resnick e Cheng, 2011).   

Por fim, os autores asseveram que os mitos que rodeiam o marketing (o custo, o 

conhecimento e adesão a conceitos tradicionais de marketing) devem ser esclarecidos e 

disseminados. Assim as PME poderão usar o seu modelo de marketing, o dos “4Ps”, e crescer e 

desenvolver seus negócios. Para isso, também é importante que seja dada atenção e 

aconselhamento às micro, pequenas e médias empresas, no sentido de ajudar a corrigir essas 

ideias incorretas (Resnick e Cheng, 2011).   

 
Figura 2.2: Modelo de marketing das PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Resnick e Cheng (2011:6) 
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2.4.3. O Modelo de Gestão da Marca de Krake 

 

No início do segundo milénio, a gestão da marca era um campo de estudo pouco 

abordado. A investigação até então desenvolvida contemplava a gestão da marca na sua 

generalidade e todos os estudos tinham por base as multinacionais. Por isso, Krake (2005) decidiu 

investigar a gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas, construindo uma nova 

teoria, e fornecer dicas para empresários com interesse em tal material.  

Essencialmente, o estudo de Krake (2005) expõe o papel da gestão da marca nas PME 

assim como as variáveis que influenciam essa gestão. Depois apresenta um novo modelo para o 

desenvolvimento da marca nas PME, destacando o papel interno de gestão da marca. A principal 

ideia deste artigo é que a paixão pela marca por toda a empresa pode ser um fator importante e 

que deve ser iniciado pelo gestor (resultado do seu papel ativo) de modo a alcançar o 

reconhecimento da marca. Tal não acarreta custos e o impacto poderia ser significativo. Nesse 

processo, a criatividade é indispensável. Neste sentido, no final do artigo, Krake (2005) 

proporciona uma ideia fundamental e prática aos gestores das PME: se estes pretendem o 

reconhecimento da marca devem começar por dentro, na organização, colocando a gestão da 

marca como uma prioridade na mentalidade diária. 

De seguida são apresentadas as descobertas de Krake (2005) para que, depois, se 

exponha e explique o modelo deste autor. Para facilitar a compreensão dos resultados da pesquisa 

de Krake (2005), as suas descobertas aparecem após a pergunta de pesquisa a que respondem.  

 

1) Qual o papel das PME? 

Em muitas PME, a gestão da marca recebe pouca ou nenhuma atenção diária. As 

possibilidades oferecidas por uma marca forte ou as condições que devem ser cumpridas para 

que se crie uma marca forte são quase ignoradas. O trabalho com outras empresas para aumentar 

o valor de uma marca – o co-branding – também é desvalorizado. Nestas empresas, muitas vezes 

o nome da empresa não é o mesmo que a marca o que diminui ainda mais as suas oportunidades 

de chamar a atenção das pessoas (Krake, 2005).  

Tal acontece porque, raramente, estas empresas têm tempo para gerir a marca ou nem 

sequer estão conscientes do conceito de gestão da marca. Como esse conceito não está enraizado 

na PME, nenhum funcionário lhe dá a atenção. Como pessoa, o gestor pode ser extremamente 
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importante na construção e aquisição de reconhecimento de uma marca quer interna quer 

externamente (Krake, 2005).  

 

2) O que estão as PME a fazer para criar uma marca de consciência elevada? 

Muitas vezes a criação de elevada notoriedade da marca não é um objetivo consciente de 

marketing, determinado no orçamento da PME. Só quando questionados mais em profundidade, 

se percebe que essa notoriedade é um alvo que as empresas querem atingir. Como nas PME o 

volume de negócios é uma meta a curto prazo, estas empresas colocam a sua atenção nas vendas, 

estimulando-as para que possam sobreviver (Krake, 2005). 

Porém, as empresas locais colocam o nome no máximo de superfícies possíveis como a 

embalagem, a fachada do edifício e o papel timbrado da empresa. Dentro da ampla gama de 

canais de comunicação, as empresas estudadas por Krake (2005) colocavam maior ênfase na 

televisão: publicidade e patrocínio de eventos televisionados. O autor chamou ainda a atenção 

para o facto de os empresários se mostrarem orgulhosos dos seus produtos e, como tal revelarem 

o desejo da sua marca ser vista como um significante de "qualidade", "atraente, chique e com 

design diferenciado" (Krake, 2005). 

Ainda assim, concluiu Krake (2005), é difícil indicar um único fator que faça com que a 

empresa crie uma marca com alta notoriedade. Todavia, é claro para este autor que a criatividade 

é um fator importante e que deve partir do gestor da empresa (Krake, 2005). 

 

3) Os problemas enfrentados pelas PME na gestão da marca comparam-se aos 

problemas que encontram no marketing? 

Os problemas na gestão da marca são diversos e diferem de empresa para empresa, o 

que sugere que os problemas dependem do negócio. Esses problemas da gestão da marca 

raramente são comparáveis aos problemas de marketing das PME descritos na literatura. Além do 

mais, esses problemas são extremamente diversos e, na prática, totalmente diferentes dos 

descritos na teoria do marketing. Se a literatura apresentasse mais informação sobre a gestão da 

marca nas PME seria mais simples compreender e interpretar os problemas dessa gestão e do 

marketing das PME, sobretudo no que respeita aos problemas idênticos que os proprietários 

encontram nessas áreas (Krake, 2005).  

 

 



43 
 

4) Testar o modelo de Keller na prática.  

O modelo de diretrizes para construção da marca nas PME criado por Keller (1998) é uma 

das poucas publicações teóricas sobre gestão da marca nas PME. Porém, não é claro como essas 

diretrizes foram formuladas. Portanto, podem ter sido baseadas num estudo anterior ou 

simplesmente serem fruto do raciocínio empresarial aplicado ao tema (2005). Dado esse 

desconhecimento, Krake (2005) quis testar o modelo de Keller (1998) composto pelas seguintes 

diretrizes: concentração na construção de uma ou duas marcas fortes; concentração no programa 

de marketing de forma criativa desenvolvida com uma ou duas associações de marca importantes 

(para servir de fonte de brand equity); utilização de uma mistura bem integrada de elementos de 

marca que suportem tanto a imagem como a notoriedade da marca; desenvolvimento de uma 

campanha push (para construir a marca) e de uma campanha criativa pull que atraia a atenção; 

ampliação da marca ao maior número de associações secundárias possíveis (Krake, 2005).  

Os resultados da pesquisa de Krake (2005) mostraram que algumas diretrizes de Keller 

não são aplicáveis às PME, nomeadamente o desenvolvimento de uma campanha push (para 

construir a marca) e de uma campanha criativa pull que atraia a atenção; e a ampliação da marca 

com o maior número de associações secundárias possíveis. Para Krake (2005) essas orientações 

foram descartadas porque não se incluem no âmbito de preocupações da maioria das PME. Nas 

empresas observadas pelo autor, apenas algumas cooperavam com outras empresas ou se 

envolviam no co-branding; ou seja, na partilha da gestão da marca. Neste sentido, por aquilo que 

concluiu nas suas entrevistas, Krake (2005) substituiu as diretrizes não aplicáveis por outras duas: 

assegurar que há uma ligação clara entre o caráter do empresário e a marca e cultivar, dentro da 

empresa, uma paixão pela marca. O autor salientou que um estudo mais aprofundado deveria ser 

executado para determinar se as novas diretrizes têm mais peso do que as cinco de Keller (1998, 

citado por Krake, 2005).  

 

5) Desenvolver um novo modelo a partir dos resultados das questões anteriores. 

 

O modelo de funil para o papel da gestão nas PME 

 

Ao estudar os resultados, Krake (2005) deparou-se com um conjunto de fatores que 

influenciam o papel da gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas. O autor 

representou-os graficamente no chamado modelo de funil (figura 2.3).  
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O proprietário tem um duplo papel importante na gestão da marca. Como gestor 

determina a estrutura da organização e a atenção dada à gestão da marca. Também como 

empresário, muitas vezes personifica a marca, logo, tem um papel direto na comunicação da 

marca para o mundo exterior. Tal cenário é mais facilmente percetível nas PME do que nas grandes 

empresas. A influência de um empresário no negócio é maior e mais direto numa PME e a marca 

é muito mais integrada com o empresário de uma PME (Krake, 2005).  

Na sequência da constatação anterior, a estrutura da empresa tem mais influência na 

gestão da marca nas PME do que nas grandes empresas. A estrutura de uma PME apresenta três 

aspetos que podem ter efeito na gestão da marca, nomeadamente, o pessoal de marketing, os 

objetivos e a sensibilização para a gestão da marca (Krake, 2005).  

O mercado em que a PME opera, os produtos que oferece e a sua orientação para o 

mercado, influenciam a gestão da sua marca. O número de concorrentes, para não mencionar o 

seu tamanho, tem um papel importante no que diz respeito à própria PME (Krake, 2005).  

Uma PME é muito mais dependente e guiada pelo mercado, mas pode ter pouca influência 

sobre ele. Já uma multinacional pode exercer muito mais a sua vontade e, se quiser, alterar o 

mercado ou criar um (sub) mercado (Krake, 2005). 

Tanto a criatividade de marketing como o orçamento disponível afetam diretamente 

as atividades de marketing e as mensagens comunicadas pela PME. Para estas empresas, 

a criatividade pode determinar a quantidade de atividades de marketing. O orçamento pode 

influenciar o investimento nas ações de marketing e as mensagens que recebem por parte dos 

clientes. O orçamento vai determinar muitos fatores em diferentes graus, especialmente na 

publicidade, porque construir uma marca forte tem custos elevados (Krake, 2005). Como uma 

PME tem um orçamento muito mais limitado do que uma grande empresa, o orçamento vai 

influenciar o nível desejado de criatividade disponível para o marketing (Krake, 2005). O estudo 

revelou que, para uma PME, a meta desejada das suas atividades de marketing e comunicação é 

duplo. As pessoas querem criar reconhecimento da marca, mas também gerar volume de negócios 

- que para as PME significa concentrar-se na venda (Krake, 2005).  

Finalmente, no modelo de funil vê-se que as atividades de marketing e as mensagens 

transmitidas afetam o volume de negócios e o reconhecimento da marca. Logo, o objetivo 

das ações de marketing e das mensagens comunicadas é ganhar volume de negócios e criar o 

reconhecimento da marca (Krake, 2005). 
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Figura 2.3: Modelo de gestão da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Krake (2005:233) 
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fatores nasce a nova teoria da gestão da marca nas PME, a do modelo de desenvolvimento da 

marca (Krake, 2005) (figura 2.4). 

 Antes de explicar o modelo, Krake (2005) observou que não existem critérios objetivos 

para medir o reconhecimento de uma marca na PME assim como para medi-los entre si. Assim 

sendo, as entradas no eixo horizontal são subjetivas, o que acontece menos no eixo vertical (Krake, 

2005).  

Da relação entre os eixos criam-se quadrantes com diferentes tipos de marca. No 

quadrante I encontram-se as marcas de início e as marcas carentes. As marcas/empresas que 

apenas foram criadas, que ainda não conseguiram criar consciência e cuja compreensão da gestão 

da marca precisa de crescer para que possa ter um papel mais importante, são marcas de início. 

As marcas com uma existência mais prolongada (mas que não obtiveram o reconhecimento do 

nome e não dão destaque à gestão da marca dentro da empresa), que não são empreendedoras 

nem incorporam a ideia de reconhecimento da marca dentro da sua organização e têm pouco ou 

nenhum orçamento disponível para tal conceito, são as marcas carentes. Provavelmente, essas 

marcas vão ficar na mesma posição no modelo nos próximos dez anos (Krake, 2005). 

As marcas emergentes, no quadrante II, são aquelas que estão a construir o seu 

reconhecimento, o que, naturalmente, leva tempo. Neste quadrante, o proprietário faz com que 

todos dentro da organização reconheçam a marca e estipula o orçamento disponível para a marca 

(ainda que isso seja difícil).  

Se o proprietário e a organização de uma PME estão determinados a construir uma marca 

forte e conseguem alcançar esse objetivo, em seguida, a marca pode ser considerada uma marca 

estabelecida (quadrante III). Isto significa que a marca atingiu um alto grau de reconhecimento, 

que sabe manter, e que trabalha agora para conseguir o máximo brand equity possível. Em suma, 

é possível colher os benefícios deste sucesso e estendê-lo no futuro (Krake, 2005). 

 Por fim, no quadrante IV, as marcas históricas são as que conseguiram criar um elevado 

grau de reconhecimento da marca, apesar de haver pouco suporte estrutural para tal dentro da 

empresa. Estas marcas são exceções que, devido aos acontecimentos do passado, conquistaram 

essa posição. No caso das PME, normalmente, são as empresas de tamanho médio que, devido 

a um produto marcante ou um pano de fundo histórico, conseguiram construir um enorme 

reconhecimento da marca, sem realmente ter dedicado muita atenção a isso (Krake, 2005).  
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Figura 2.4. Modelo de desenvolvimento da marca numa PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Krake (2005:235). 
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Enquanto que alguns a consideram o logo impresso na embalagem do produto ou o fabrico do 

mesmo com elevada qualidade, outros gestores associam a existência da marca quando os 

clientes a reconhecem, ou seja, quando o produto tem notoriedade. Apesar de ser importante 

oferecer qualidade, estas visões são redutoras. A marca implica a obtenção de uma mais-valia, 

um valor intangível para um produto de qualidade (Inskip, 2004). Deste modo, a construção da 

marca não será necessariamente para estimular a compra de produtos e a lealdade de 

comportamento, mas para determinar a criação de imagens favoráveis no cliente (Barbu et al., 

2010; Armstrong e Kotler, 2008; Azevedo et al., 2005).  

Sucede ainda que as micro, pequenas e médias empresas encaram a gestão da marca 

de modo diferente. Wong e Merrilees (2005) indicaram que do ponto de vista de muitos 

proprietários ou gestores, a gestão da marca restringe-se à publicidade, à marca e ao logotipo. 

Bresciani e Eppler (2010) afirmam que um problema comum é que os empresários de PME 

geralmente prestam mais atenção a questões financeiras e de produção e menos a questões da 

gestão da marca. A razão é que os empresários acreditam que uma boa estratégia de gestão da 

marca e comunicação não é necessária para iniciar um negócio. 

Negócios de pequena dimensão, como um talho ou uma loja de variedades, são o tipo de 

pequenas empresas que sabem que a marca é importante para uma empresa. Todavia, os 

próprios não se consideram uma marca (Wong e Merrilees, 2005). Mesmo que alguns deles 

saibam que são a marca, acabam por que não integrar esse conhecimento nas suas tarefas diárias 

e de estratégia de negócios (Merriless, 2007). Concentram-se antes e exclusivamente nas suas 

tarefas de rotina diária e nas atividades empresariais. Normalmente, essas empresas também 

estão convictas que a gestão da marca é apenas para grandes empresas que receberam recursos 

suficientes, tempo e capital para dedicar a estratégias de marketing a fim de possuir a quota de 

mercado (Wong e Merrilees, 2005). 

Portanto, algumas PME creem que o marketing estratégico e a gestão da marca são 

práticas exclusivas das grandes corporações, as detentoras de muitos recursos. Outras firmas 

tentam contrariar esta ideia, mas acabam por se deparar com a falta de recursos financeiros, de 

infraestruturas ou de recursos humanos. Como consequência, desistem e debruçam-se no apoio 

à produção (Anarnkaporn, 2007).  Até então a literatura demonstrou que a gestão não é uma 

prioridade para as PME (Inskip, 2004). Todavia, alguns estudos demonstram haver exceções 

(Handaria e Iskandar, 2012), ou seja, que há PME que constroem e gerem a sua marca usando 

o modelo básico de construção das marcas corporativas, mas também uma estratégia de 
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marketing mais recente, o método de abordagem ao cliente através dos social media. Acrescentam 

que independentemente da fase do negócio, o gestor deve viver em constante aprendizagem sobre 

a empresa, a gestão da marca e o negócio (Handaria e Iskandar, 2012).  

 

2.4.5. Diferenças entre a Gestão nas Grandes Empresas e nas PME 

 

Independentemente da dimensão das empresas, existe a consciência da necessidade de 

oferecer marcas relevantes e desejáveis para os clientes (Berthon et al., 2008). Porém, as grandes 

empresas diferem das micro, pequenas e médias pelos objetivos, mas também pela dimensão 

dos recursos e dos orçamentos (Barbu et al., 2010; Krake, 2005). Por conseguinte, as PME 

apresentam uma diferente abordagem à marca em comparação com as grandes organizações 

(Berthon et al. 2008; Barbu et al., 2010) 

Nas grandes empresas, a cultura da marca é um conceito sofisticado, pelo que esta é 

gerida de forma visionária num processo baseado em extensas pesquisas de mercado (Spence e 

Essoussi, 2010). As práticas da gestão da marca nestas empresas orientam-se, portanto, para o 

entendimento e acompanhamento das necessidades dos consumidores e na medição da eficácia 

das ações passadas (Berthon et al., 2008). 

Em oposição, numa PME, esta cultura consiste num conceito, reduzido à publicidade, ao 

nome e/ou logotipo (Wong e Merrilees, 2005), assente na visão do empresário. 

Consequentemente, o processo é intuitivo e baseado na personalidade e valores do empreendedor.  

O brand equity nas corporações está associado a pesquisas com consumidores, às 

necessidades destes e às características do produto. Este valor é medido por sistemas sofisticados. 

Nas micro, pequenas e médias empresas, o brand equity está associado às derivações da 

personalidade e dos valores do empresário, bem como das necessidades de consumo e recursos 

do produto (Spence e Essoussi, 2010). 

As grandes organizações desenvolvem várias estratégias para gerir as suas marcas 

localmente ou globalmente (Spence e Essoussi, 2010), com o objetivo de maximizar a cobertura 

de mercado, e minimizar sobreposições de mercado sendo a marca corporativa uma parte do 

desenvolvimento global de estratégia de marca (Spence e Essoussi, 2010). As PME utilizam um 

número limitado de estratégias. As estratégias de colaboração e as de marca corporativa não são 

usadas frequentemente. Mais, nestas empresas, níveis de orientação da marca têm sido distintos 

(Spence e Essoussi, 2010). Por níveis de orientação da marca entende-se as ações demonstráveis 

de gestão. Portanto, essa orientação é mais do que uma perceção. Por isso, quanto maior o grau 
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de orientação da marca demonstrado pela PME, maior a gama de ferramentas de comunicação 

utilizadas, maior a comunicação da marca e, por conseguinte, a compreensão deste conceito 

(Anarnkaporn, 2007).  

Numa corporação, a gestão, o marketing e, claro, a marca são da responsabilidade de 

vários departamentos constituídos por profissionais destas áreas (Spence e Essoussi, 2010; 

Mitchell et al., 2013).  

Todavia, numa micro, pequena e média empresa cabe ao gestor – que muitas vezes é o 

proprietário do negócio - criar, construir e manter o valor da marca. Percebe-se, então, que o 

gestor/proprietário tem um papel decisor (Berthon et al., 2008), e que outros funcionários não 

estão envolvidos (Ojsalo et al., 2008). O gestor lidera e influencia a marca dentro da empresa, 

dirigindo as atividades de marketing de acordo com a sua competência, conhecimento, 

experiência, estilo de negócio e redes pessoais (Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 2001; 

Colina et al., 1999; Simpson et al., 2006; Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 2009, 

citados por Mitchell et al., 2013).  

Quanto ao mix de marketing, uma grande empresa apresenta uma vasta gama de 

programas integrados com grande visibilidade. Nas PME, a ênfase está na venda do produto com 

grande diversidade de ações inovadoras e mais ou menos integradas, dependendo da empresa 

(Spence e Essoussi, 2010).  

Em resumo, do mesmo modo que o marketing das PME difere do das grandes empresas, 

as questões da gestão da marca das PME não são as mesmas quando comparadas com as marcas 

das corporações. No que respeita à gestão da marca, as micro, pequenas e médias empresas têm 

muito a aprender porque os resultados sugerem que a marca não é apenas um problema das 

grandes empresas, mas sobretudo das micro, pequenas e médias (Ahomen, 2008). Para superar 

essa situação, as micro, pequenas e médias empresas devem planear uma estratégia de marca. 

Assim essas empresas podem vencer a concorrência no mercado. É que a marca de uma PME 

ao atuar dentro de um pequeno mercado geográfico tem grandes oportunidades de roubar quota 

de mercado às grandes marcas globais, devido à sua flexibilidade e criatividade para servir o cliente 

(Boyle, 2003 citado por Bresciani e Eppler, 2010). 
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2.4.6. A Gestão das Marcas nas PME Nacionais 
 

Anteriormente referiu-se a escassez de literatura sobre a gestão da marca nas micro, 

pequenas e médias empresas. Igualmente insuficientes são os trabalhos sobre o fenómeno 

aplicado à realidade portuguesa. Porém, é de salientar as conclusões de dois estudos realizados 

para obtenção do grau de mestre em duas universidades nacionais.  

Os resultados dessas pesquisas demonstram que nas PME a maior parte das decisões de 

marketing são tomadas pelo presidente da empresa. Mesmo assim, nas PME portuguesas, a 

gestão da marca é uma área à qual é dada pouca importância, sendo que, quando existem 

estratégias, estas são mal estruturadas (Carvalho, 2011). 

Nestas empresas, de forma mais ou menos metódica, nasce uma marca. Aquando da 

criação de novas marcas, as empresas sentem-se tentadas a responder a todo o mercado, em 

criar marcas sem públicos-alvo específicos. Tal acontece porque não querem descurar 

oportunidades de negócios numa fase inicial (Carvalho, 2010). 

No que respeita às filosofias de gestão da marca, as PME nacionais não apresentam 

disparidades alargadas. No geral, estas empresas optam pela unimarca, dando mais destaque 

aos elementos visuais da marca do que ao posicionamento que esta ocupa. As PME não planeiam 

convenientemente a gestão da marca. “Dada a reduzida dimensão das PME, e a gestão que trata 

da grande maioria dos aspetos relacionados com o marketing, verificando-se que as PME 

teoricamente valorizam as suas marcas, frequentemente opinam que tem uma boa posição nos 

seus mercados, mas não fundamentam esse aspeto com o devido estudo e conhecimento do seu 

target” (Carvalho, 2010:8).  

Posto isto, o autor sugere que estas empresas aumentem a fidelidade dos seus públicos 

e, sobretudo, sejam mais diferenciadoras e posicionadas. Isto contribuirá para um melhor brand 

power, ou seja, para o aumento da notoriedade da marca a nível local e, até, internacionalmente 

(Carvalho, 2010).   

 

2.4.7. PME que gerem as suas marcas 

 

As micro, pequenas e médias empresas de sucesso estão dispostas a pagar pela marca, 

embora esta não custe dinheiro (Inskip, 2004) como se verá mais à frente nas recomendações de 

gestão da marca. Essas empresas, capazes de se diferenciar, demonstram que conhecem as 

necessidades dos clientes, bem como as perceções que estes têm da marca. Mais ainda, as PME 
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de sucesso muitas vezes parecem ter modos característicos de comunicação, que cultivam e 

expandem as relações críticas. Normalmente, esses modos de comunicação são baseados em 

níveis de compromisso, motivação pessoal e relações pessoais. As PME muitas vezes dependem 

de funcionários ativos na rede (Spickett-Jones e Yong, 2006). 

Portanto, as PME que gerem as suas marcas criam marcas relevantes, apoiam-nas de 

forma consistente ao longo do tempo e comunicam a sua identidade ao público externo e interno 

(Berthon et al., 2008). Como tal, sabem que uma cultura de marca que envolva toda a organização 

permite competir mais eficientemente num ambiente cada vez mais competitivo (Anarnkaporn, 

2007).  

As micro, pequenas e médias empresas que percebem a importância da marca na sua 

estratégia de marketing demonstram vontade em implementar uma estratégia de marca (Wong e 

Merrilees, 2005). Essa estratégia orienta as decisões de marca e garante que estas sejam 

coerentes com as ações de marketing ao longo do tempo (Madvaharam et al. 2005; Michel, 2000, 

citados por Berthon et al., 2008). Enfim, têm uma marca com arquitetura coerente (Berthon et 

al., 2008).  

Quando existem atividades de gestão da marca numa micro, pequena e média empresa, 

estas ocorrem por três etapas. Na primeira, a minimalista, as atividades de marketing são discretas 

em toda a linha. Na seguinte, a etapa embrionária, o marketing é mais forte, mas a gestão da 

marca é muito informal e opcional; as ferramentas promocionais são estreitas e de boca a boca. 

Posteriormente, dá-se a fase de integração, em que o marketing e a gestão da marca são fortes 

sendo este formal ou informal, mas integral; as ferramentas promocionais são mais amplas. As 

micro, pequenas e médias empresas encontram-se nos degraus mais baixos desta escada 

(Wong e Merrilees, 2005).  

Ainda que seguindo estes estádios, nem todas as PME podem ser capazes de desenvolver 

uma marca. Podem ocorrer três situações na evolução da marca da empresa de pequena 

dimensão: a empresa cessa a sua atividade para que todos os seus bens, incluindo a marca, 

desapareçam; a empresa consegue manter-se no mercado, mas a sua marca ainda é latente, não 

ativada; a empresa tem sucesso e a sua marca é reconhecida. Desta forma, há uma forte ligação 

entre os consumidores e a marca, que vai além do âmbito das relações comerciais (Barbu et al., 

2010).  
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2.4.8. Recomendações de Gestão da Marca nas PME 

 

Como já foi referido, os estudos sobre gestão da marca nas as micro, pequenas e médias 

empresas são escassos. Porém, nessa literatura não faltam recomendações sobre como gerir as 

marcas nestas empresas. De seguida apresentam-se essas sugestões para as PME, em início de 

atividade ou no mercado há anos, que queiram apostar na criação de uma marca forte.  

Bresciani e Eppler (2010) redigiram um conjunto de conselhos para uma empresa em 

início da atividade, ou seja, uma start-up. Se seguir determinados tópicos, essa empresa vai evitar 

erros que podem custar dinheiro. Primeiro, devem considerar a elaboração de um plano de gestão 

da marca onde será escolhido o nome da empresa. O nome não deve ser funcional, ou seja, 

descrever a atividade atual da empresa, pois, no futuro, a empresa pode assumir outras atividades. 

Por isso, há que pensar no potencial de expansão (Bresciani e Eppler, 2010).  

De seguida, a empresa deve aplicar critérios rigorosos para o logotipo de arranque que 

deve ser de fácil memorização, não ter conotação negativa e ser protegido. Igualmente 

fundamental é criar um livro de design corporativo onde constem as regras escritas para a 

aplicação do design da marca.  

A comunicação, ao afetar o conhecimento que o consumidor tem da marca, também afeta 

o património da mesma. Desta forma, ao integrar as comunicações de marketing, ou seja, ao 

combinar várias opções de comunicação, estabelece-se a consciência e a imagem que se deseja 

plantar na mente dos consumidores (Keller, 1998 citado por Horan et al., 2011). Todavia, o 

investimento na comunicação tradicional deve ser cauteloso, pois é um meio que exige somas 

avultadas. Por isso, há que trabalhar as relações públicas em media específicos, pois têm 

repercussões, sobretudo a curto prazo. Além disso, são preciosas em situações de crise em que 

a velocidade e conteúdo da resposta são críticas na manutenção da imagem de marca. Devem 

ainda ser exploradas atividades criativas para promover a marca como eventos, feiras e ainda o 

patrocínio de atividades (Carvalho, 2010). 

Também a internet é um meio a descobrir, pois oferece ferramentas gratuitas. Todavia, 

pode exigir especialistas para executar estes instrumentos e um investimento de tempo. Por fim, 

é necessário medir o resultado, o que, muitas vezes, é esquecido. É essencial medir os efeitos da 

gestão da marca para que, posteriormente, seja melhorada a estratégia da marca. Este é, assim, 

um processo que exige continuidade e interatividade  (Bresciani e Eppler, 2010).  
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Nem todas as PME estão no início de atividade. Muitas dessas empresas estão no 

mercado há anos e precisam de repensar a sua marca. Na literatura são vários os autores que 

apresentam recomendações para as micro, pequenas e médias empresas gerirem a marca.  

Em 1998,  Keller  sugeriu diretrizes para as micro, pequenas e médias empresas criarem 

uma marca forte. Estas devem concentrar-se numa ou duas marcas fortes; focar-se no 

desenvolvimento de um programa de marketing criativo em torno de uma ou duas associações de 

marcas importantes; usar uma mistura bem integrada de elementos de marca que suportam tanto 

a imagem da marca como a consciência desta; criar uma campanha de push, que visa construir 

a marca, e uma campanha de pull criativa para atrair a atenção; e ampliar a marca com maior 

número de associações secundárias possível. 

Como vimos anteriormente, Krake (2005) testou as quatro diretrizes de Keller (1998) e 

concluiu que duas delas não eram aplicáveis às PME. Posto isto, Krake (2005) apresentou quatro 

orientações para a gestão da marca numa PME. Dessas diretrizes são da autoria de Keller (1998) 

as que Krake (2005) considerou como aplicáveis; as restantes são orientações criadas por Karke 

(2005). Portanto, as recomendações de Krake (2005) para a gestão de uma marca são: criar uma 

marca forte (concentrando-se numa ou duas marcas fortes); foco no desenvolvimento de um 

programa de marketing criativo (em torno de uma ou duas associações de marcas importantes); 

assegurar que há uma ligação clara entre o caráter do empresário e a marca; e cultivar, dentro da 

empresa, uma paixão pela marca.  

Gregory e Sellers (2002, citados por Ojasalo e Olkkonen, 2008) foram outros autores que, 

além de sugerirem conselhos de gestão da marca, indicaram que estes devem integrar um 

processo. Gregory e Sellers (2002, citados por Ojasalo e Olkkonen, 2008) propuseram que as 

marcas deviam ser desenvolvidas ao longo do tempo através de um processo de quatro etapas: 

recolha de informações, estratégia, comunicação e gestão. Na fase de recolha das informações 

entende-se a situação da marca para que, posteriormente, se possa desenvolver uma estratégia 

para esta. Na etapa da estratégia de construção de marca, a organização define a promessa, a 

personalidade, os atributos e a mensagem da marca. De salientar que deve basear-se na verdade 

e refletir o carácter da empresa, que pode ser desenvolvido se guiado pela visão, objetivo principal 

e definição do estágio futuro da marca. A estratégia posiciona a organização no mercado e orienta 

o desenvolvimento das expressões da marca e, assim, a comunicação de marketing. Há então 

que considerar a coerência entre a visão, valores e posicionamento. A fase da gestão é a de manter 

e desenvolver ainda mais a marca. Aqui é obrigatório o compromisso, o tempo e o intelecto. Além 
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disso, é adequado um sistema de gestão que permita medir a eficácia da gestão da marca e apoiar 

o seu desenvolvimento ao longo da evolução das necessidades dos mercados. A tarefa de gestão 

da marca é também usada para garantir o retorno do investimento da imagem corporativa da 

empresa. 

Entre 1998 e 2005, anos que decorreram entre as recomendações de Keller (1998), 

Gregory e Sellers (2002, citados por Ojasalo e Olkkonen, 2008) e Krake (2005), surgiram outras 

sugestões na literatura. Como vimos, no mercado global, as PME não dispõem de grandes 

orçamentos de marketing como as corporações. Contudo, é possível criar marcas fortes com um 

orçamento limitado. Os gestores devem ter consciência de que, para tal, é necessário assumir 

uma abordagem de longo prazo (Lassen et al., 2008). Para isso, para serem competitivas, as 

micro, pequenas e médias empresas devem construir posições de mercado fortes. “Estendendo 

os princípios básicos da teoria económica de diferenciação do produto para diferenciação da 

marca, encontrou-se a argumentação racional de que diferenciar a marca ajuda as firmas no 

aumento do seu poder de mercado e nos preços a longo prazo” (Lassen et al., 2008:104).  

De início, os gestores devem examinar a possibilidade da marca se ligar a uma mais forte, 

ou seja, fazer parte do co-branding  (Krake, 2005; Ojasalo e Olkkonen, 2008). Se tal não lhes 

aprouver, podem sempre gerir as suas marcas autonomamente e/ou recorrendo ao apoio de 

terceiros.  

Começando pela problemática dos orçamentos limitados, as empresas com baixos 

orçamentos podem distanciar-se do marketing rígido e tradicional e enveredar pela inovação e 

criatividade, caminhos tão característicos das atividades empreendedoras (Abimbola, 2001; 

Barbu et al., 2010; Krake, 2005). Normalmente acredita-se que a inovação conduz à marca, 

todavia, a marca também pode conduzir à inovação. Numa PME, esta depende do empresário, 

nomeadamente, da sua capacidade de risco (Hafeez et al., 2012). A inovação e a criatividade 

podem, pois, ser utilizadas para criar uma marca forte com pouco investimento monetário. Outra 

opção pode ser procurar os serviços de uma pequena consultora com profissionais. Tal pode 

inclusive constituir uma oportunidade de negócio para as grandes consultoras, ao criarem 

unidades específicas de trabalho com programas diferentes para PME (Inskip, 2004).  

Os próprios funcionários ou gestores podem dar um toque criativo, utilizando a sua 

personalidade individual. Micro, pequenas e médias empresas também exalam talento criativo por 

pura ingenuidade, como os consagrados em símbolos memoráveis, o design gráfico e a 
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comunicação, a serem refletidos no nome da marca, nos jingles e na publicidade (Barbu et al., 

2010).  

 Ainda ao nível interno da empresa, assume-se como necessário incentivar a paixão pela 

marca aos colaboradores para que estes a transmitam aos clientes (Ojasalo e Olkkonen, 2008). 

Tal implica criar uma identidade de marca interna, alinhar a liderança, os sistemas de gestão e os 

processos em torno de práticas gestoras de valor para o cliente, bem como envolver os 

funcionários no esforço da marca. Como vimos, os funcionários são responsáveis pelas conexões 

sociais da marca. Este contacto permite a fidelização ou não do cliente, por isso é muitas vezes 

mais relevante do que quaisquer ações de marketing (Armstrong e Kotler, 2008; Azevedo et al., 

2005; Horan et al., 2011; Harris e de Chernatony, 2001; Khauaja e Toledo, 2005). Em parte, uma 

PME adapta-se aos mercados por ter trabalhadores motivados, dispostos a utilizar as relações 

para fortalecer o negócio (Spickett-Jones e Yong, 2006; Horan et al., 2011).   

 Percebe-se então que a empresa tem de colocar a gestão da marca nas suas prioridades. 

Depois, e também internamente, há que nomear um funcionário que se adeque às tarefas de 

gestão diária da marca (Ojasalo e Olkkonen, 2008). É fundamental ter as pessoas certas, nos 

lugares certos, nas redes certas, para evitar que muitas das decisões de gestão de marketing 

sejam baseadas na moda e no pensamento moderno, mas na visão de mercado e na compreensão 

baseada nas evidências (Spickett-Jones e Yong, 2006). Todavia, o gestor da empresa deve 

continuar a interessar-se pela marca, pois a gestão da marca nas PME deve ser um processo 

rápido, flexível, com foco numa questão-chave, a tradução da imagem do proprietário (Inskip, 

2004). Afinal, o proprietário é a marca e deve comunicá-lo (Ojasalo e Olkkonen, 2008).  

Nesse sentido, o empresário deve estar consciente de que a forma como se apresenta em 

público tem um impacto sobre a perceção da empresa pelos consumidores. A sua imagem pública 

deve, portanto, ser coerente com os valores que pretende projetar para os negócios 

(Spence e Essoussi, 2010).  

Sobre a construção da marca, Ojasalo e Olkkonen (2008) indicaram que o melhor é esta 

acontecer antes do desenvolvimento do produto. Mesmo que tal não seja possível, há que 

comunicar sempre as características técnicas do produto, combinando-as com atributos valiosos 

e atraentes. Assim, a marca será atraente e integrada na vertente técnica do produto (Ojasalo e 

Olkkonen, 2008). Para tal é fundamental que uma micro, pequena ou média empresa entregue 

excelência nos seus produtos e/ou serviços, ou seja, para entregar a promessa da marca ao 
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cliente, para gerar valor, há que construir a marca de “dentro para fora” (Tosti e Stotz, 2001, 

citados por Khauaja e Toledo, 2005).  

Ainda sobre a construção da marca, é necessário que o logotipo, a embalagem, os rótulos, 

os anúncios da marca, etc., sejam trabalhados de forma consistente e lógica. Quanto ao nome, 

este pode ter de ser repensado, caso a marca seja menos conhecida do que o nome da empresa. 

Se necessário, deve alterar-se o nome para evitar a perda de atenção (e orçamento) e 

consequentemente aumentar a notoriedade da marca dentro da organização (Krake, 2005).  

A comunicação da marca deve criar e comunicar todas as expressões da marca para o 

público interno e externo, e deve transmitir o propósito e a personalidade da empresa de forma 

clara e consistente. Os profissionais responsáveis por esta etapa devem definir as estruturas de 

conhecimento sobre a marca que pretendem criar na mente dos clientes-alvo e, no nível tático, 

avaliar o número cada vez maior de opções disponíveis para criar essas estruturas de 

conhecimento, especialmente em termos de várias alternativas de comunicação de marketing. A 

fim de acompanhar as perceções do cliente e a eficácia da comunicação, a empresa deve levar a 

cabo estudos constantes.  

Em síntese, para orientar as atividades futuras de marketing as PME devem investir na 

marca a longo prazo; desenvolver uma marca distintiva; trabalhar uma cultura interna onde os 

funcionários vivem a marca diariamente; comunicar de forma clara e consistente a marca por 

meio das atividades de marketing (Wong e Merrilees, 2005). Essencialmente, recomenda-se 

criatividade, pois o orçamento é escasso. Se o gestor/proprietário não for criativo, tem de recorrer 

a uma entidade externa que o ajude nessa área. Deste modo, as micro, pequenas e médias 

empresas serão bem-sucedida (Krake, 2005).  

 

2.5. Síntese  
 

O enquadramento teórico anterior permitiu auscultar as principais ideias sobre a marca, 

a gestão da marca e a gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas. Sobre a marca 

percebe-se que, apesar das incertezas, oferece uma série de mais-valias. Vimos que pode ser 

abordada de diferentes maneiras, por isso não tem uma definição consensual. Mais, existem 

diferentes tipos de marcas e esta pode ainda expandir-se de modos distintos. Todavia, tem-se 

como certeza que a marca tem um duplo papel fundamental, o de identificar e o de distinguir. 
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Neste sentido, a marca é uma vantagem para as empresas e para o seu público-alvo. Por tudo 

isto, não se pode continuar a pensar que a marca se restringe apenas a um produto.  

Por conseguinte, há que gerir a marca. Não existem práticas definidas no que deve 

consistir a gestão da marca. Porém a literatura sugere a utilização do marketing de modo a criar 

marcas fortes. Essas marcas podem ser o maior ativo de qualquer negócio, quer trabalhem para 

o business-to-consumer ou business-to-business (algumas empresas do sector b2b mostram 

algumas reservas na relevância da marca no seu contexto). Um ponto fundamental na gestão da 

marca é o envolvimento dos funcionários em todos os momentos – da criação à entrega de valor. 

Por isso, recomenda-se a inclusão de todos, do mais alto ao mais baixo cargo da empresa, na 

gestão da marca.  

Por fim, na gestão da marca nas PME percebe-se que esta está altamente dependente do 

entendimento que o gestor da empresa tem da marca, da influência do mercado e da estrutura 

da empresa. Assim sendo, a gestão da marca nas PME difere da gestão praticada pelas grandes 

empresas. Todavia, há micro, pequenas e médias empresas que, à sua maneira, entendem o 

potencial da marca e tentam explorá-lo. Realmente, como se pôde ler pelas sugestões de vários 

autores, a gestão da marca e a criação de marcas fortes é uma possibilidade para as PME.  
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3.1. Introdução 
 

Antes de apresentar a metodologia de investigação importa referir que houve a 

preocupação de consultar a metodologia de outras pesquisas semelhantes, ou seja, de estudos 

que abordaram a gestão da marca nas PME. Por isso elaborou-se uma tabela (apêndice I) para 

que se pudesse comparar metodologias e ao mesmo tempo orientar a metodologia desta 

investigação. Nem todos os artigos apresentam em detalhe a sua metodologia, mas foi possível 

entender que na sua maioria são estudos exploratórios e de método qualitativo. Quanto à unidade 

de análise e as amostras são diversas o que é natural porque têm objetivos e questões de pesquisa 

diferentes. 

Posto isto, depois de revista a literatura, consultada a metodologia de outros estudos 

semelhantes fora considerados os objetivos e as questões desta pesquisa para se estabelecer as 

opções metodológicas mais convenientes.  

Portanto, neste capítulo é num primeiro momento é brevemente discutido os diferentes 

paradigmas para que posteriormente seja mencionado o paradigma seguido pela investigação.  

Aquando a elaboração de um trabalho de investigação é fundamental a escolha do design 

de pesquisa, pois este indica os procedimentos a seguir para obter as informações necessárias, 

resolvendo ou estruturando assim os problemas de pesquisa. Neste sentido, no tópico “Design de 

Investigação” são expostos e caracterizados os diferentes tipos de design e, depois, é explanado 

o design exploratório, o mais adequado à pesquisa.  

De seguida, o método qualitativo é abordado porque, pelas suas características, é o mais 

adequado aos objetivos e questões de pesquisa. Por conseguinte, o estudo de caso é a estratégia 

de pesquisa selecionada, também abordada neste capítulo. Sobre este estudo é seguidamente 

definido o instrumento de recolha de dados – a entrevista -, a unidade de análise e a amostra. Por 

último, neste capítulo, é apresentada uma tabela que sumariza as opções metodologias tomadas.  
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3.2. Objetivos e Questões de Pesquisa 
 

O principal objetivo desta investigação é identificar e compreender a posição das micro, 

pequenas e médias empresas quanto à gestão das suas marcas. Para tal, foram estabelecidos 

objetivos mais específicos, nomeadamente: 

1. Conhecer se as PME estão conscientes da importância da gestão da marca; 

2. Identificar, analisar e caracterizar gestão que as PME fazem da sua marca; 

3. Identificar e analisar as razões que conduzem à gestão da marca das PME; 

4. Identificar e analisar as dificuldades na gestão da marca das PME. 

Decorrentes dos objetivos foram determinadas as seguintes questões de pesquisa: 

1. Em que medida as PME estão conscientes da importância da gestão da marca?  

2. Em que medida as PME analisam e caracterizam a gestão da sua marca? 

3. Por que razões as PME apostam na gestão da marca? 

4. Quais as dificuldades que as PME encontram ao gerir a marca? 

Provavelmente o passo mais importante numa pesquisa é a definição das questões de 

pesquisa, pois uma vez redigidas, essas questões são uma chave importante porque permitem 

que se trace a estratégia de pesquisa (Yin, 2001). Mas antes de se indicar a estratégia selecionada, 

o paradigma de investigação e o design de pesquisa mais convenientes a este estudo são 

selecionados.  

 

3.3. Paradigma de investigação 
 

Toda a investigação tem um paradigma, ou seja, um sistema básico de crenças que guia 

o investigador. De acordo com Perry e Rana (2006: 1194), o positivismo, o construtivismo, a 

teoria crítica e o realismo são os paradigmas existentes. Estas estruturas conceptuais são 

constituídas pela metodologia, ontologia e epistemologia. “Essencialmente, a ontologia é a 

“realidade”, a epistemologia é a relação entre essa realidade e o investigador e a metodologia 

consiste nas técnicas usadas pelo investigador para descobrir essa realidade” (tabela 3.1). 

Como é pretendido estudar a gestão das marcas num determinado tipo de empresas, o 

paradigma mais apropriado, ou seja, o sistema de crenças seguido pelo investigador, é o 

realista. Na ontologia, o realismo defende que a realidade existe e é imperfeita porque é captada 

de forma probabilística através da triangulação de várias fontes. Na sua epistemologia, o 
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investigador é consciente pelo que triangula as informações que recolhe. A metodologia por ele 

utilizada é sobretudo qualitativa, fazendo uso de estudos de caso e entrevistas convergentes (Perry 

e Rana, 2006).  

Apesar do paradigma realista apostar na triangulação das fontes, tal não foi aplicado à 

presente investigação, devido à ausência de fontes acerca da gestão da marca nas PME. 

 

Tabela 3.1: Quatro paradigmas científicos. 

Paradigma 

Elemento Positivismo Construtivismo Teoria Crítica Realismo 

Ontologia 
A realidade existe e é 

apreensível. 

Várias realidades 

locais e 

construídas. 

Realidade "virtual" 

moldada por valores 

sociais, económicos, 

étnicos, políticos, 

culturais e de género 

cristalizados no 

tempo. 

A realidade é real", mas 

imperfeita e 

probabilisticamente 

apreensível. Então, a 

triangulação de várias 

fontes é necessária para 

tentar percebê-la. 

Epistemologia 

As descobertas são 

verdadeiras – o 

investigador é 

objetivo ao ver a 

realidade através de 

uma visão unilateral. 

Criar resultados – 

o investigador é 

um “participante 

apaixonado” no 

mundo que 

investiga. 

O valor medeia as 

descobertas - o 

investigador é um 

“transformador 

intelectual”, que 

muda o mundo social 

dentro do qual os 

participantes vivem. 

Os resultados 

provavelmente são 

verdadeiros – o 

investigador está 

consciente do valor e 

precisa de triangular 

qualquer perceção que 

ele ou ela recolhem. 

Metodologias 

Comuns 

Principalmente 

preocupações em 

testar uma teoria. 

Assim os métodos 

são principalmente 

quantitativos tais 

como: pesquisa, 

experiências, e 

verificação das 

hipóteses. 

Entrevistas 

profundas e 

desestruturadas, 

observação 

participada, 

pesquisa de ação 

e teoria da 

pesquisa 

fundamentada. 

 

A pesquisa de ação e 

observação 

participante. 

Sobretudo métodos 

qualitativos como casos 

de estudo e entrevistas 

de convergência. 

Fonte: Perry et al. (2006:1195) 

 
3.4. Design de Investigação 
 

Qualquer investigação deve ser delineada, ou seja, deve ter um modelo ou uma estrutura 

que oriente a pesquisa. Esse modelo pode ser exploratório ou conclusivo (tabela 3.2). Para esta 

dissertação, o design mais adequado é o exploratório pois permite cumprir os objetivos da 
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pesquisa, como encontrar as razões que conduzem à gestão da marca e caracterizar essa gestão 

nas PME. 

A pesquisa exploratória pode ter uma série de objetivos (tabela 3.3). Porém, o principal 

objetivo deste tipo de pesquisa é obter insights e entendimento sobre um problema de marketing 

(Malhotra e Birks, 2006). Ora, é exatamente o que se pretende na presente investigação. O estudo 

da gestão das marcas nas PME é um tema pouco explorado, principalmente no contexto nacional.  

Resumidamente, a pesquisa exploratória é utilizada quando o assunto em estudo não pode 

ser medido numa abordagem quantitativa ou quando o processo de medida não permite 

representar de forma realista certas qualidades. Posto isto, o processo de pesquisa adotada 

caracteriza-se por ser flexível, vagamente estruturado e, em algumas circunstâncias, de natureza 

evolutiva. A amostra é pequena e não-representativa; a análise dos dados primários é qualitativa; 

e as descobertas/resultados dão-se por tentativa. Nos estudos futuros, a investigação deve 

continuar com mais pesquisa exploratória ou do tipo conclusiva (Malhotra e Birks, 2006).  

 

Tabela 3.2: Diferenças entre pesquisa exploratória e pesquisa conclusiva. 

  Exploratória Conclusiva 

Objetivos 
Para fornecer insights e compreensão da 

natureza dos fenómenos de marketing; Para 

entender 

Para testar hipóteses específicas e 

examinar as relações; Para medir 

Características 

As informações necessárias podem ser 

livremente definidas; O processo de pesquisa 

é flexível, desestruturado e pode evoluir; As 

amostras são pequenas; A análise dos dados 

pode ser qualitativa ou quantitativa 

A informação necessária é 

claramente definida; Processo de 

pesquisa é formal e estruturado; 

Amostra é grande e tem como 

objetivo ser representativo; A análise 

dos dados é quantitativa 

Descobertas/ 

Resultados 

Pode ser usado em seu próprio direito; Pode 

alimentar em pesquisa conclusiva; Pode 

iluminar resultados conclusivos específicos 

Pode ser usado em seu próprio 

direito; Pode alimentar em pesquisa 

exploratória; Pode definir um 

contexto para resultados 

exploratórios 

Métodos 

Pesquisas de especialistas Estudos-piloto; 

Dados secundários; Entrevistas qualitativas; 

Observações não estruturadas; Métodos 

quantitativos multivariados exploratórios  

Surveys; Dados secundários; 

Bancos de dados; Painéis; 

Observações estruturadas; 

Experimentos 
Fonte: Malhotra e Birks (2006:63) 
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Tabela 3.3: Objetivos da pesquisa exploratória. 

Objetivos da Pesquisa Exploratória 

 Definir um problema de modo mais preciso;  

 Identificar cursos de ação relevantes ou obter insights adicionais antes confirmar as descobertas 

utilizando um design conclusivo. Nestas circunstâncias, a informação necessária será 

vagamente definida num patamar exploratório, utilizando mais questões de pesquisa do que 

hipóteses específicas ou medições reais;  

 Obter algumas informações de fundo quando sobre a área do problema nada se sabe;  

 Definir plenamente as áreas problemáticas e formular hipóteses para uma investigação mais 

aprofundada e/ ou quantificar;   

 Identificar o conceito e explorá-lo no desenvolvimento de novos produtos ou formas de 

comunicação de marketing;  

 Durante um processo de rastreio preliminar, tal como no desenvolvimento de novos produtos, 

reduz um grande número de possíveis projetos;  

 Identificar padrões de comportamento, crenças, opiniões, atitudes e motivações e desenvolver 

estruturas destas construções;  

 Desenvolver a compreensão da estrutura de crenças e atitudes, a fim de auxiliar a interpretação 

de estruturas de dados em dados de análises multivariadas;  

 Explorar as razões por trás das diferenças estatísticas entre os grupos que podem surgir a partir 

de dados ou pesquisas secundárias;  

 Explorar questões delicadas ou pessoalmente embaraçosas dos participantes e/ou ponto de 

vista do entrevistador;  

 Explorar questões que para os entrevistados são de difícil racionalização e articulação;  

 Explorar dados quantitativos de modo a revelar conexões até então desconhecidas nas 

diferentes variáveis medidas. 

Fonte: Adaptado de Malhotra e Birks (2006). 

3.5. Método de Pesquisa 
 

Depois de definido o design de investigação há que escolher a metodologia que melhor se 

adequa à pesquisa. Ora, aquando a escolha de metodologia de pesquisa, o investigador deve 

considerar a finalidade do projeto, a agenda (incluindo a velocidade com que necessita da 

informação), o orçamento, o problema (s) ou tema (s) a estudar, os tipos de participantes 

indispensáveis assim como a habilidade, a personalidade e as preferências do investigador 

(Cooper e Schindler, 2006).  

Qualquer pesquisa pretende entender como e porque as coisas acontecem. Todavia, se a 

pesquisa só necessita de saber o que aconteceu (ou quantas vezes), as metodologias de pesquisa 

quantitativa são suficientes. Se se quiserem compreender os significados que as pessoas colocam, 

devem-se utilizar as técnicas de pesquisa que se debruçam mais profundamente nas 

interpretações escondidas, nos entendimentos e nas motivações das pessoas. Para o investigador 
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descobrir como (o processo) e porque (o significado) das coisas aconteceram, este deve servir-se 

da pesquisa qualitativa (Cooper e Schindler, 2006). 

Tendo em consideração os aspetos enumerados nos parágrafos anteriores, a metodologia 

de pesquisa qualitativa é a mais adequada ao estudo.  

Na metodologia de natureza qualitativa, a recolha de dados e a análise dos mesmos 

passam por determinadas técnicas, as técnicas qualitativas. Na recolha de dados, as principais 

técnicas são os grupos de foco, as entrevistas individuais de profundidade, os estudos de caso, a 

etnografia e a pesquisa de ação e observação (Cooper e Schindler, 2006). Deste modo, a pesquisa 

qualitativa pode extrair os dados a partir de uma variedade de fontes, incluindo as pessoas (grupos 

ou indivíduos), as organizações ou instituições, os textos (publicados, incluindo os virtuais), as 

definições e ambientes (material visual/sensorial/virtual), os objetos, artefactos, produtos de 

media (materiais de texto/ visuais/sensoriais) e os eventos e acontecimentos (materiais de texto/ 

visuais/sensoriais) (Malhotra et al., 2012).  

 A técnica qualitativa mais adequada às questões de investigação é o estudo de caso como, 

de seguida, se explica.  

3.6. Estratégia de Pesquisa 
 

Como a presente investigação pretende compreender como algo acontece e por que 

acontece, o estudo de caso é a estratégia mais indicada. “Um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos” 

(Yin, 2001:25). Deste modo, o estudo de caso como esforço de pesquisa contribui inegavelmente 

para a compreensão de fenómenos individuais, organizacionais, sociais e políticos (Yin, 2001). 

O estudo de caso deve formular proposições teóricas que permitem orientar a recolha e a 

análise dos dados (Yin, 2001). Essas proposições teóricas podem se generalizadas e não 

generalizações de populações ou universos. Logo, uma investigação que utiliza o estudo de caso 

com estratégia, pretende generalizar teorias (generalização analítica) e não indicar frequências 

(generalização estatística). Por isso, o estudo de caso não representa uma amostragem (Yin, 

2001). 

 Considerando a sua relevância para um estudo de caso, de seguida são apresentadas as 

proposições de estudo. 
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3.7. Proposições de Estudo 
 

Neste tipo de estratégia – o estudo de caso - é impensável avançar para o trabalho de 

campo sem considerar a teoria anteriormente revista. Baseando-se na teoria, as proposições 

oferecem um esquema completo sobre o estudo, ou seja, orientam o investigador para os dados 

a serem recolhidos e as posteriores estratégias de análise (Yin, 2001). Deste modo, a proposição 

representa, pois, alguma coisa que deve ser analisada pela investigação sendo que uma 

investigação pode conter várias proposições de estudo. 

Considerando a importância das proposições para a concretização do estudo de caso 

estas foram elaboradas mediante um certo procedimento. Da literatura foram extraídas as 

afirmações mais relevantes que podem responder às questões de pesquisa. Com base nessas 

ideias, a investigadora redirigiu proposições. Posteriormente essas asserções orientaram a escrita 

de um guião orientadora das entrevistas (a ferramenta de recolha de dados selecionada e 

justificada no subcapítulo seguinte). Assim, quando a observação dos dados recolhidos saber-se-

á se essas proposições se confirmam ou, se pelo contrário, surge outro tipo de informação (Yin, 

2001).   

Na tabela 3.4 podem ser observadas as proposições que podem então responder às 

questões de pesquisa.  

 

Tabela 3.4: Objetivo geral e objetivos específicos da investigação, proposições teóricas e guião das entrevistas. 

Objetivo Geral Objetivos Proposições Guião das Entrevistas 
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A consciência da importância das marcas 

está dependente da perspetiva que os seus 

gestores/proprietários têm sobre estas 

bem como a sua disponibilidade para se 

dedicar a elas (Inskip, 2004; Abimbola e 

Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; 

Mitchell et al., 2013). Por isso há as PME 

que compreendem a importância da gestão 

da marca e dedicam-se a ela; há PME que 

compreendem a importância de gestão da 

marca mas não a concretizam; por último 

há PME que não reconhecem esse valor e, 

por isso mesmo não gerem a marca 

(Spence e Essoussi, 2010). 

Como explicaria a alguém o que é 

uma marca? 

Até que ponto esta marca representa 

um ativo importante para esta 

empresa?  
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Em primeiro lugar a gestão da marca 

depende da perceção que o gestor tem da 

marca e da importância desta para a PME 

(Berthon et al., 2008; Abimbola e Vallaster, 

2007; Carvalho, 2011). Assim, as 

atividades de marketing empregadas na 

gestão da marca dependem da 

competência, conhecimento, experiência, 

estilo de negócio e redes pessoais do gestor 

(Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 2001; 

Colina et al., 1999; Simpson et al., 2006; 

Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 
2009; citados por Mitchell et al., 2013). 

Ainda que o gestor procure valorizar a 

marca, ele não a planeia e não a estuda, 

desconhecendo o seu público-alvo 

(Carvalho, 2010). A gestão da marca 

acaba, pois, por consistir em estratégias 

mal estruturadas (Carvalho, 2011) que 

destacam a publicidade, o nome da marca 

e os elementos visuais (como o logotipo) 

(Wong e Merrilees, 2005). As técnicas de 

marketing adotadas acabam por ser 

aquelas que visam obter mais-valias no 

curto prazo (porque a PME dá mais ênfase 

à venda do produto do que à marca) (Krake, 

2005; Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 
2010; Spence e Essoussi, 2010). Também 

o networking, a combinação de transações, 

o uso da internet e do e-commerce são 

aplicados na gestão da marca nestas 

empresas (Brodie et. al., 1997, Chaffey et 
al., 2000; Rayport e Jaworski, 2001, 

citados por Barbu et al., 2010).  

Para começar, gostaria que indicasse 

as funções que exerce nesta empresa 

e desde quando. É gestor da empresa 

e da marca, como desenvolve estas 

tarefas? 

Como adquiriu conhecimentos para 

gerir esta marca? 

Quem é o público-alvo da marca? 

Gostaria que nos centrássemos agora 

no processo de criação da marca. 

Quando e como surgiu o nome da 

marca? É o mesmo do da empresa? 

Nessa altura, associaram algum 

símbolo ou slogan ao nome da 

marca? 

Apostaram na divulgação da marca? 

Em que medida pensaram no cliente 

aquando a criação da marca? 

Até que ponto consideraram a 

concorrência nesse período? 

Desde então a marca sofreu 

alterações no nome, símbolo ou 
slogan? 

Hoje em dia como é a marca 

comunicada ao seu público-alvo? 

Como vê a marca desta empresa no 

futuro? 
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A PME aposta na gestão da marca porque 

a marca oferece uma série de mais-valias à 

empresa e ao seu público-alvo (Harris e de 

Chernatony, 2001; Azevedo et al., 2005; 

Khauaja e Toledo, 2005; Keller e Machado, 

2006; Armstrong e Kotler, 2008; 

Ghodeswar, 2008; Kotler e Pfoertsch, 

2008; Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure et 
al., 2009; Carvalho, 2011; Horan et al., 
2011; Huang e Lai, 2011). 

 

 

O que motivou esta empresa a 

investir numa marca? 

Em que medida pensaram no cliente 

aquando a criação da marca? 

Até que ponto consideraram a 

concorrência nesse período? 

As motivações que levaram à criação 

da marca são as mesmas que hoje 

orientam o trabalho feito com a 

marca? 

Esta empresa trabalha para 

consumidores e empresas. Para qual 

destes públicos, considera que a 

marca é mais relevante? 

Em que medida a atual situação 

económica pode afetar o trabalho que 

desenvolve com a marca? 

Como vê a marca desta empresa no 

futuro? 
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 As PME não apostam na gestão da marca 

porque consideram não ter recursos para 

tal (Raymond et al., 2001; Huang et al., 
2002; Inskip, 2004; Krake, 2005; Wong e 

Merrilees, 2005; Anarnkaporn, 2007; 

Huang e Brown, 1999, citados por Berthon 

et al., 2008) e/ou porque acham 

desnecessário a marca no mercado em que 

atuam (Kotler e Pfoertsch, 2008; Carvalho, 

2011).  

Sentiram dificuldades durante o 

processo de criação? Se sim, quais 

foram essas dificuldades? 

No trabalho que desenvolve com a 

marca, quais os principais desafios 

que encontra? 

Esta empresa trabalha para 

consumidores e empresas. Para qual 

destes públicos, considera que a 

marca é mais relevante? 

Em que medida a atual situação 

económica pode afetar o trabalho que 

desenvolve com a marca? 

Fonte: Autor 

 

3.8. Recolha de Dados no Estudo de Caso 
 

Apesar das entrevistas serem, como o estudo de caso, uma técnica de recolha de dados, 

tal não invalida que a entrevista seja utilizada num estudo de caso. Acontece que num estudo de 

caso o investigador pode recolher dados através de várias técnicas próprias da investigação 

qualitativa como os registos em arquivo, a observação direta, a observação participante, os 

artefactos físicos e as entrevistas (Yin, 2001).  

 Para recolher os dados do estudo de caso a entrevista em profundidade afigurou-se como 

o instrumento mais adequado. É que este tipo de entrevista tem como principal força obter um 

ponto de vista profundo sobre um assunto. Ora, é o que se pretende com esta investigação, 

aprofundar o tema da gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas nacionais.   

A entrevista de profundidade é, pois, uma “entrevista não estruturada, direta, pessoal, em 

que um único entrevistado é sondado por um entrevistador experiente para descobrir as 

motivações, crenças, atitudes e sentimentos subjacentes sobre um assunto” (Malhotra e Birks, 

2006: 179). Como entrevista que é, o entrevistador faz perguntas e ouve as respostas do 

participante pretendendo obter atitudes e emoções sobre um produto ou serviço que não seriam 

descobertos numa entrevista estruturada (Malhotra et al., 2012; McDaniel e Gates, 2013).  

 Apesar, da principal vantagem das entrevistas em profundidade ser permitir investigar um 

assunto, existem outras forças. As entrevistas de profundidade também são oportunas para 

entender porque as pessoas preferem determinado produto ou porque o utilizam de certo modo; 

às vezes estas entrevistas são uma ajuda aos profissionais do marketing ao oferecerem uma 

melhor compreensão das vidas (ou dos negócios) do consumidor; medem as bases subjacentes 
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das imagens das marcas; podem ainda ser úteis como o primeiro passo para desenvolver um 

questionário estruturado (Sudman e Blair, 1998).  

 As fraquezas deste tipo de entrevista são eles os custos, a generalização dos dados e a 

interpretação dos entrevistados, porém, o investigador pode transformar em desafios e, deste 

modo, superá-los (Malhotra et al., 2012; Sudman e Blair, 1998).  

Como mencionado no subcapítulo anterior, das proposições teóricas surgem as questões 

do guião de entrevistas. Este roteiro está dividido em três momentos bem definidos. O primeiro 

momento dedica-se a conhecer o entrevistado e, assim, deixa-lo à vontade para responder às 

restantes questões. A seguir, numa segunda etapa, aborda-se a marca na sua fase inicial, ou seja, 

pretende-se saber como foi criada e as dificuldades desse processo. Depois a marca é abordada 

na atualidade, portanto, se hoje é trabalhada como é essa gestão. No terceiro momento, o 

entrevistado responde sobre o que considera ser uma marca e a importância desta para a 

empresa. Na última pergunta é dada a oportunidade para o entrevistado referir algo que considere 

importante, mas que não tenha sido questionado anteriormente.  

Apesar de o guião estar dividido tal não significa que este seja seguido rigidamente (tabela 

3.5). O guião é meramente orientador não anulando que se façam outras questões que no 

momento surjam como oportunas.  
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Tabela 3.5: Guião das entrevistas. 

Guião das Entrevistas 

Para começar, gostaria que indicasse as funções que exerce nesta empresa e desde quando. 

É gestor da empresa e da marca, como desenvolve estas tarefas? 

Como adquiriu conhecimentos para gerir esta marca? 

Quem é o público-alvo da marca? 

  

Gostaria que nos centrássemos agora no processo de criação da marca. Quando e como surgiu o nome da 

marca? É o mesmo do da empresa? 

Nessa altura, associaram algum símbolo ou slogan ao nome da marca? 

Apostaram na divulgação da marca? 

O que motivou esta empresa a investir numa marca? 

Sentiram dificuldades durante o processo de criação? Se sim, quais foram essas dificuldades? 

Em que medida pensaram no cliente aquando a criação da marca? 

Até que ponto consideraram a concorrência nesse período? 

  

Desde então a marca sofreu alterações no nome, símbolo ou slogan? 

Hoje em dia como é a marca comunicada ao seu público-alvo? 

As motivações que levaram à criação da marca são as mesmas que hoje orientam o trabalho feito com a marca? 

No trabalho que desenvolve com a marca, quais os principais desafios que encontra? 

Esta empresa trabalha para consumidores e empresas. Para qual destes públicos, considera que a marca é 

mais relevante? 

Em que medida a atual situação económica pode afetar o trabalho que desenvolve com a marca? 

  

Como vê a marca desta empresa no futuro? 

Como explicaria a alguém o que é uma marca? 

Até que ponto esta marca representa um ativo importante para esta empresa?  

Conhece melhor a empresa do que eu, que sou de fora. Pretende acrescentar algo que eu não tenha explorado? 

Fonte: Autor 

.  

3.9. Unidade de Análise 

 

A unidade de análise é o caso a ser estudado na investigação. Por isso, essa unidade é definida 

consoante as questões de pesquisa (Yin, 2001). Neste sentido, encarando as questões de 

pesquisa (Em que medida as PME estão conscientes da importância da gestão da marca? Em que 

medida as PME analisam e caracterizam a gestão da sua marca? Por que razões as PME apostam 

na gestão da marca? Quais as dificuldades que as PME encontram ao gerir a marca?), a unidade 

de análise são as PME.  

Para caracterizar esta unidade de análise há que, em primeiro lugar, explicar o que são e, 

posteriormente, referir a importância que têm a nível nacional e até europeu.  
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3.10. A Classificação e a Importância das PME 
 

Antes de 2003, a União Europeia tinha uma classificação de PME que divergia de alguns 

estado-membros. Para terminar com essa incoerência, a 6 de Maio de 2003, a Comissão Europeia 

apresentou uma recomendação de classificação para essas empresas que deveria ser seguida por 

todos os países-membros. Dois anos, depois, a 1 de Janeiro de 2005, essa proposta entrou em 

vigor e todos países pertencentes à comunidade europeia passaram a olhar as micro, pequenas e 

médias empresas com a mesma classificação.  

A criação de uma definição europeia surgiu com o objetivo principal de fortalecer as PME, 

o motor da economia europeia. No guia do utilizador e modelo de declaração da definição de PME, 

o membro da Comissão Europeia responsável pelas empresas e a indústria, Günter Verheugen 

justifica a nova e universal classificação para as PME: “As micro, pequenas e médias empresas 

(PME) são o motor da economia europeia. São uma fonte essencial de postos de trabalho, 

desenvolvem o espírito empresarial e a inovação na UE, sendo por isso cruciais para fomentar a 

competitividade e o emprego. A nova definição de PME, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 

2005, representa um passo muito significativo na direção de um ambiente empresarial mais 

favorável às PME e visa promover o empreendedorismo, o investimento e o crescimento. Esta 

definição foi elaborada após amplas consultas com os agentes envolvidos, o que demonstra a 

importância de ouvir as PME para a consecução dos objetivos de Lisboa” (2006:3). 

 Em primeiro lugar é importante referir o que é, para a União Europeia, uma empresa: 

“Considerar-se como empresa qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, 

exerça uma atividade económica, incluindo, designadamente, as entidades que exerçam uma 

atividade artesanal e outras atividades a título individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou 

as associações que exerçam regularmente uma atividade económica” (2003:39). 

 Relativamente à dimensão da empresa, existem dois critérios: o número de trabalhadores 

efetivos e o volume de negócios anuais ou o balanço anual da empresa. O primeiro critério, relativo 

ao número de pessoas empregues estava patente na anterior definição de PME, pelo que se 

mantem como um dos mais importantes. Porém, entendeu a Comissão Europeia, era necessário 

introduzir um critério financeiro que permitisse compreender a verdadeira importância e o 

desempenho de uma empresa e, consequentemente, a posição face às demais empresas. 

Todavia, como o volume de negócios pode induzir em erro (esta medida financeira difere, por 
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natureza, de negócio para negócio), combinou-se esse indicador com o do balanço total (que 

permite que se conheça o património global de uma empresa).  

Posto isto, segundo a Recomendação da Comissão Europeia nº 2003/361/CE, de 6 maio 

de 2003, a classificação de PME é a seguinte: “ 1. A categoria das micro, pequenas e médias 

empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume 

de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 

milhões de euros. 2. Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa 

que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não 

excede 10 milhões de euros. 3. Na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma 

empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total 

anual não excede 2 milhões de euros” (2003:39) (tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6: Classificação de PME pela União Europeia.  

Categoria da 

Empresa 

Efetivos: 

Unidade de 

Trabalho-Ano 

(UTA) 

 

Volume de Negócios 

Anual 

 

Balanço Total Anual 

Média <250 

≤ 50 

milhões 

de euros 

≤ 43 milhões 

de euros 

Pequena <50 

≤ 10 

milhões 

de euros 

≤ 10 milhões 

de euros 

Micro <10 

≤ 2 

milhões 

de euros 

≤ 2 milhões 

de euros 

Fonte: Adaptado de Comissão Europeia (2006:14) 

 

As micro, pequenas e médias empresas têm bastante expressão na economia nacional e 

europeia. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (2008) indicam que, em Portugal, 

as PME são amplamente reconhecidas como o pilar da economia nacional, sendo as principais 

responsáveis pela criação de emprego no país. Em 2008, existiam 349 756 PME em Portugal, 

representando 99,7% das sociedades do sector não financeiro. As microempresas predominavam, 

constituindo cerca de 86% do total de PME. O emprego nas sociedades do sector não financeiro 

foi maioritariamente assegurado pelas PME (72,5%), as quais foram ainda responsáveis por 57,9% 

Ou 
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do volume de negócios gerado em 2008. Nesse mesmo ano, 65,6% das micro, pequenas e médias 

empresas concentravam-se no Norte e em Lisboa, sendo que do total de trabalhadores das PME, 

36,5% laboravam na região Norte (INE, 2008). 

Na União Europeia, alargada de 25 países, cerca de 23 milhões de PME asseguram 

aproximadamente 75 milhões de empregos e representam 99% do total de empresas (INE, 2008).  

 

3.11. Amostra  

 

Depois de definida a unidade de análise é tempo de determinar a amostra. Porém há que 

referir o estudo de caso não representa uma amostragem. Como os estudos de caso não permitem 

generalizações de populações ou universos (mas de proposições teóricas), a investigação que 

utiliza o estudo de caso com estratégia, pretende generalizar teorias (generalização analítica) e 

não indicar frequências (generalização estatística).  

Deste modo, toda a pesquisa qualitativa envolve uma amostra não-probabilística. São 

comuns os vários tipos desta amostra, nomeadamente, a amostragem intencional, a snowball e a 

de conveniência (Cooper e Schindler, 2006).  

Na amostragem intencional, os investigadores escolhem arbitrariamente os participantes 

pelas suas características, experiências, atitudes ou perceções Posteriormente, de acordo com as 

categorias conceptuais que os participantes desenvolvem nas entrevistas, os investigadores 

partem para a procura de novos participantes de modo a desafiarem os padrões emergentes. Na 

amostragem snowball, são os próprios participantes que indicam aos investigadores outros 

indivíduos com características, experiências ou atitudes semelhantes ou diferentes à dos próprios. 

Na amostragem de conveniência acontece os investigadores selecionarem em qualquer realidade 

indivíduos disponíveis como participantes. Independentemente, do tipo de amostragem 

selecionada, a amostra é geralmente pequena (Cooper e Schindler, 2006).  

Considerando então os vários tipos de amostra, a que melhor se adequa à investigação é 

a amostragem de conveniência. Portanto, os entrevistados foram escolhidos pelo investigador 

consoante a sua disponibilidade representando uma amostra relativamente pequena, mas 

suficiente para os objetivos de estudo.  

A definição da amostra, ou seja, a escolha dos entrevistados foi acontecendo à medida 

que os procedimentos de recolha de dados avançaram e terminou quando se atingiu a saturação 
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teórica (Mason, 2010). Posto isto, de seguida é explicado o processo de recolha de dados e a 

noção de saturação teórica.  

 

3.12. Procedimentos de Recolha dos Dados 
 

Sobre os procedimentos de recolha de dados há que começar por relatar um período de 

teste. Antes de partir para o campo do estudo efetuaram-se três entrevistas-teste do guião. A tabela 

3.7 apresenta a caracterização das marcas estudadas nas entrevistas-teste; e a tabela 3.8 mostra 

a caracterização dessas entrevistas assim como o perfil dos entrevistados. 

 

Tabela 3.7: Caracterização das marcas estudadas nas entrevistas-teste. 

Caracterização das Marcas da Entrevista Teste 

Marca 
Tipo de 

Marca 

Ano de 

Criação 

N.º de 

Trabalhadores 

Dimensão da 

Empresa 
Setor Mercado 

Marca de 

Panificação e 

Restauração 

Marca 

Institucional 
1946 46 Pequena 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Indústria 

Marca 

Institucional 
1998 4 Micro 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Pastelaria e 

Doçaria 

Marca 

Institucional 
2012 1 Micro 

B2c 

B2b 

Nacional 

Internacional 

Fonte: Autor. 

 
Tabela 3.8: Caracterização das entrevistas-teste e perfil dos entrevistados. 

Caracterização das Entrevistas Teste e Perfil dos Entrevistados 

Marca Data 
Duração 

(min.) 
Sexo Formação Função Desde 

Marca de 

Panificação e 

Restauração 

29/01/2014 

  
27.36 Masculino 

Ciclo 

Preparatório 

Gestor, 

Coproprietário 
1984 

Marca de 

Indústria 
15/05/2014 31.03 Masculino 

Ensino 

Primário 

Proprietário, 

Gestor 
1998 

Marca de 

Pastelaria e 

Doçaria 

16/05/2014 24.21 Feminino Mestrado 

Proprietária, 

Gestora, 

Produtora 

2012 

Fonte: Autor 
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Depois de realizadas as entrevistas, estas foram transcritas e analisadas pela orientadora 

que indicou as melhorias a serem feitas no guião e na postura da entrevistadora.  

Assim, a primeira entrevista serviu, sobretudo, para a investigadora ter uma noção daquilo 

que lhe esperava e começar a adaptar-se à postura de entrevistadora. As duas entrevistas 

seguintes tiveram como objetivo único testar o guião de entrevistas. Esta fase foi sem dúvida 

fundamental para a etapa seguinte, pois permitiu conhecer a realidade que se antevia.  

Assim o guião foi reajustado para melhor ser entendido pelos entrevistados bem como 

conseguir obter ainda mais informações destes. Também a investigadora pode testar-se ou seja, 

corrigir a sua atitude de entrevistadora de modo a conseguir colocar o entrevistado o mais à 

vontade possível (a maioria dos entrevistados nunca participaram num estudo com objetivos 

académicos e, por isso, demonstravam algum desconforto) e, por conseguinte, conseguir conhecer 

a realidade sob estudo.  

Testado o guião e a entrevistadora, seguiu-se a fase de recrutamento de entrevistados. 

Alguns gestores foram contactados por via telefónica, outros por correio eletrónico e outros ainda 

presencialmente. Antes ou depois desse contacto foi enviado, via e-mail, a carta de apresentação 

do projeto bem como uma declaração da orientadora que atestava a veracidade do estudo 

(apêndice II e apêndice III). Desde o primeiro contacto foi mencionado que os nomes das marcas 

e dos gestores não seriam citados nesta investigação. Essa confiabilidade tem dois motivos. Por 

um lado, os gestores podiam mostrar-se melindrados se o seu nome e marca fossem identificados, 

não aceitando a entrevista ou ocultando alguma informação relevante na mesma. Por outro lado, 

para os objetivos da investigação não é fundamental o nome do gestor e da marca. Identificar o 

setor em que a marca labora e a formação do gestor são dados suficientes.   

Depois de selecionados os entrevistados passou-se à execução das entrevistas. Todas elas 

decorreram nas empresas e, na sua maioria, o áudio das entrevistas foi gravado (com 

consentimento dos entrevistados) em aparelho próprio para esse efeito. À medida que esses 

encontros decorreram foram feitos ajustes para que cada entrevista decorresse ainda melhor que 

a anterior. Esses ajustes foram a dois níveis: a ordem das questões e a colocação de questões 

que foram surgindo nas entrevistas anteriores. Enfim estas pequenas mudanças viriam a contribuir 

para uma melhor extração de informação.  

Quando se partiu para as entrevistas não estava estipulado que estas recariam apenas 

sobre marcas prestadoras de serviços. Acontece que as primeiras empresas entrevistadas atuam 

desse mercado e, na tentativa de conseguir uma amostra mais homogénea possível, decidiu-se 
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então procurar outras marcas de serviços. Há ainda que salientar a dimensão das empresas 

selecionadas. Como foi escrito anteriormente, há três critérios para a definição da dimensão da 

empresa: o número de trabalhadores, o volume de negócios anual e o balanção total anual. Com 

receio que os gestores se mostrassem invadidos se questionados acerca de volume de negócios 

e balanção anual total, optou-se simplesmente por questionar se a empresa era classificada como 

PME.  

A amostra da investigação é composta por seis micro empresas, três pequenas empresas 

e 2 médias empresas. Foram, pois, estudadas 11 marcas de diferente tipo, marcas institucionais 

ou marcas produto. A maioria destas marcas está no mercado nacional e nos setores b2b e b2c 

(tabela 3.9).  

 
Tabela 3.9: Caracterização das marcas da amostra. 

Caracterização das Marcas 

Marca 
Tipo de 

Marca 

Ano de 

Criação 

N.º 

Trabalhadores 

Dimensão 

da 

Empresa 

Sector Mercado 

Marca de 

Estética 

Marca 

Institucional 
2013 1 Micro 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Saúde A 

Marca 

Institucional 
2011 12 Pequena 

B2c 

 
Nacional 

Marca de 

Ensino 

Marca 

Institucional 
1993 10 Micro 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Saúde B 

Marca 

Institucional 
2013 15 Pequena B2c Nacional 

Marca de 

Software 

Marca 

Institucional 
2013 1 Micro 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Turismo 

Marca 

Institucional 
2005 3 Micro 

B2c 

B2b 

Nacional 

Internacional 

Marca de 

Reparações 

Marca 

Institucional 
2006 55 Média 

B2c 

B2b 

Nacional 

Internacional 

Marca de 

Hotelaria 

Marca 

Institucional 
2007 36 Pequena 

B2c 

B2b 

Nacional 

Internacional 

Marca de 

Seguradora 

Marca 

Institucional 
2002 4 Micro 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Restauração 

Marca 

Institucional 
2012 5 Micro 

B2c 

B2b 
Nacional 

Marca de 

Fotografia 

Marca 

Produto 
2007 100 Média B2c 

Nacional 

Internacional 

Fonte: Autor 
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Todas as entrevistas decorreram entre setembro e outubro de 2014, registando uma 

duração mínima de 27 minutos e uma máxima de 55 minutos. Em 11 gestores entrevistados, oitos 

eram do sexo masculino e 3 do feminino. Dois dos entrevistados têm formação profissional, seis 

são licenciados e dois gestores têm o grau de mestre. De resto salienta-se que, em 11 PME, apenas 

duas têm gestores que se ocupam exclusivamente da marca e do marketing. Nas restantes 

empresas os entrevistados são gestores e têm ainda outra profissão (tabela 3.10).  

 
Tabela 3.10: Caracterização das entrevistas e perfil dos entrevistados da amostra. 

Caracterização das Entrevistas e Perfil do Entrevistado 

Marca Data 
Duração 

(min.) 
Sexo Formação Função Desde 

Marca de 

Estética 

09/09/2014 

 
35.59 Feminino 

Formação 

Profissional 

Proprietária, gerente, 

esteticista, formadora 
2013 

Marca de 

Saúde A 
10/09/2014 41.15 Masculino Licenciatura 

Proprietário, gestor, 

fisioterapeuta 
2011 

Marca de 

Ensino 

16/09/2014 

 
27.33 Feminino Licenciatura 

Proprietária, sócio-gerente, 

docente 
2001 

Marca de 

Saúde B 

18/09/2014 

 
34.43 Feminino Licenciatura 

Proprietário, sócio-gerente, 

médica dentista 
2013 

Marca de 

Software 

24/09/2014 

 
40.37 Masculino Mestrado 

Proprietário, gestor, engenheiro 

informático 
2013 

Marca de 

Turismo 
25/10/2014 32.13 Masculino 

Formação 

Profissional 

Sócio, Gestor, Agente de 

Viagens 
2005 

Marca de 

Reparações 
27/10/2014 30.58 Masculino Licenciatura Sócio, Diretor Técnico 2006 

Marca de 

Hotelaria 
29/10/2014 52.15 Masculino Bacharelato Diretor Geral 2007 

Marca de 

Seguradora 
30/10/2014 46.99 Masculino Licenciatura Gestor, Agente de Seguros 2010 

Marca de 

Restauração 
30/10/2014 37.62 Masculino Licenciatura Gestor de Marketing 2012 

Marca de 

Fotografia 
31/10/2014 55.24 Masculino Mestrado Gestor da Marca 2011 

Fonte: Autor. 

 
Também ao mesmo tempo em que as entrevistas foram feitas, foi-se tirando notas e 

codificando essas entrevistas. Tal permitiu detetar que ao fim da décima entrevista a saturação 

teórica havia sido alcançada e, como tal, não valeria a pena continuar com mais entrevistas. Sobre 

este conceito de saturação são feitas, de seguidas, algumas explicações.  
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3.13. Saturação Teórica 

 

A saturação deve estar mais preocupada em atingir o ponto em que se torna 

“contraproducente” e de que nada de novo é descoberto do que acrescentar, necessariamente, 

algo de novo à história global, modelo, teoria ou quadro (Strauss e Corbin, 1990 citados por 

Mason, 2010). Esta foi a ideia orientadora que determinou o número de entrevistas necessárias 

para responder aos objetivos da investigação.  

Por conseguinte, a amostra desta investigação é constituída por 11 entrevistas realizadas 

a gestores de micro, pequenas e médias empresas nacionais. O número de entrevistados justifica-

se pela saturação teórica existente. O conceito de saturação teórica consiste, pois, no momento 

em que a informação obtida das entrevistas atinge a saturação, ou seja, em que por mais 

entrevistas que se façam de seguida, a informação obtida não acrescenta nada de novo.  

Portanto, nesta investigação, quando se efetuou a décima primeira entrevista, percebeu-

se que não seria necessário continuar com as entrevistas. Os dados obtidos até esse momento 

seriam suficiente. Contudo, há que salientar que determinar a saturação teórica não é uma decisão 

simples e consensual.  

Na literatura vários autores indicam diversos fatores para a determinação da saturação 

numa investigação qualitativa. Por exemplo, os objetivos do estudo podem ser determinantes na 

conceção da amostra, por isso, pode um estudo com objetivos mais simples atingir mais rápido a 

saturação quando comparado com um estudo que incorpora várias áreas (Charmaz, 2006, citado 

por Mason, 2010). Já Ritchie et al. (2003 citados por Mason, 2010) sugerem uns quantos fatores 

que podem influenciar a amostra (os tipos de métodos de recolha de dados, o orçamento e os 

recursos disponíveis, a heterogeneidade da população, o número de critérios de seleção, a medida 

em que é necessário estabelecer critérios, os grupos de interesse especiais que requerem estudo 

intensivo e as múltiplas amostras dentro de um estudo). Neste sentido, Morse (2004 citado por 

Mason, 2010) indicou como fatores o âmbito, a natureza e o desenho do estudo assim como a 

qualidade dos dados.  

Este último autor, Mason (2010) faz uma crítica pertinente aos investigadores. Mason 

(2010) diz que, geralmente, os investigadores afirmam ter alcançado a saturação, mas não são 

necessariamente capazes de provar isso. Essas dificuldades, de acordo com Guest et al. (2006 

citado por Mason, 2010) acontece porque a saturação é útil a nível conceptual, porém, dá pouca 
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orientação prática para estimar o tamanho da amostra para a pesquisa robusta antes da recolha 

de dados. 

Apesar de não ser fácil determinar e justificar a saturação teórica, a literatura apresenta 

algumas sugestões. Alguns autores indicaram determinados números de entrevistas de acordo 

com o tipo de pesquisa que desenvolveram. Todavia, esses autores não apresentem argumentos 

empíricos que justifiquem essas escolhas (Mason, 2010).  

Mason (2010) refere existir uma tensão entre autores que aderem aos princípios da 

pesquisa qualitativa (por não quantificar suas amostras) e autores que sentem necessidade de 

indicar os tamanhos da amostra. Neste sentido, alguns investigadores foram mais longe tentando 

operacionalizar o conceito de saturação, com base na sua própria análise empírica. Destes 

trabalhos salienta-se o de Guest et al. (2006). Os autores realizaram uma análise sistemática num 

estudo sobre cuidados de saúde. Ao examinarem os códigos desenvolvidos a partir das suas 

sessenta entrevistas, repararam que a saturação dos dados ocorreu precocemente. Concluíram 

que para estudos com um alto grau de homogeneidade entre a população “uma amostra de seis 

entrevistas pode [ser] suficiente para permitir o desenvolvimento de temas significativos e 

interpretações úteis” (Guest et al. citados por Mason, 2010:17).  

Enfim, não é fácil encontrar consenso na literatura acerca da formação da saturação 

teórica como, aliás, não é fácil indicar e justificar esse ponto de saturação. Por isso, a pesquisa 

decidiu determinar como saturação teórica o momento em que o investigador se apercebeu de 

que não havia, efetivamente, dados novos para encontrar. Mais ainda, continuar com as 

entrevistas poderia mesmo ser contraproducente e prejudicial para o projeto.  

 

3.14. Síntese 
 

Tendo por base orientadora os objetivos e as questões de pesquisa, definiu-se a 

metodologia de investigação (tabela 3.11). Para começar, esta investigação tem como paradigma 

o realista, o design da pesquisa é exploratório e, por conseguinte, o método de pesquisa é 

qualitativo.  

Também considerando objetivos e questões de pesquisa estabeleceu-se o estudo de caso 

como a estratégia de pesquisa mais adequada. Por isso, de seguida foram elaboradas as 

proposições de pesquisa que orientaram a redação do guião das entrevistas. De facto, a entrevista 

de profundidade foi selecionada para a recolha de dados na unidade de análise constituída por 

micro, pequenas e médias empresas. A amostra desta pesquisa é constituída por 11 PME 
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nacionais, ou seja, foram estudadas 11 marcas de serviços que atuam no mercado b2b e/ou b2c. 

Esta amostra é constituída por este número de empresas porque alcançou a saturação teórica, ou 

seja, a investigadora percebeu que por mais entrevistados que adicionasse ao estudo as respostas 

não acrescentariam mais informação.   

 

Tabela 3.11: Síntese da metodologia de investigação. 

Metodologia de Investigação 

                                                Paradigma de investigação: Realista 

                                            Design de Investigação: Exploratório 

                                            Método de Pesquisa: Qualitativo 

                                            Estratégia de Pesquisa: Estudo de Caso 

                                            Recolha de Dados no Estudo de Caso: Entrevista 

                                            Unidade de Análise: PME  

                                            Amostra: 11 PME nacionais/ 11 marcas de serviços 

                                                          Mercado b2b e/Ou b2c 

Fonte: Autor. 
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4.1. Introdução 
 

O presente capítulo é dedicado à análise e discussão dos resultados empíricos. Para tal, 

em primeiro lugar é indicada a estratégia e a técnica de análise selecionadas. A estratégia 

selecionada baseia-se nas proposições teóricas, já a técnica é a codificação, de acordo com o 

modelo de simplificação de códigos de Saldaña (2013). 

O modelo de Saldaña (2013) consiste na criação de códigos que são agrupados por 

categorias e que, por conseguinte, originam temas/conceitos formulando, posteriormente, uma 

teoria. Considerando essa técnica de análise, os resultados são expostos por tema. Dentro de cada 

tema, num primeiro momento, é indicado o objetivo do estudo e a proposição teórica 

correspondente. Depois é feita a análise à(s) categoria(s), recorrendo a transcrições pertinentes 

das entrevistas. Segue-se então a fundamentação do tema para que, posteriormente, uma teoria 

seja enunciada.  

Por último, no sumário dos principais resultados, as quatro proposições teóricas são 

confrontadas com os resultados obtidos para que se perceba a concordância ou discordância entre 

a teoria e os dados empíricos. Portanto, saber-se-á se as proposições teóricas são validadas nesta 

pesquisa ou se novas informações despontam nesta investigação.  

 

4.2. Estratégia de Análise Geral e Técnica de Análise 
 

Uma estratégia de análise geral foi selecionada para que as evidências deste estudo 

fossem tratadas adequadamente, por forma a produzirem conclusões analíticas mais sólidas e 

que assim evitassem interpretações alternativas. Mais ainda a estratégia selecionada ajudou a 

escolher a técnica de análise da pesquisa.  

A estratégia escolhida é a que se baseia nas proposições teóricas. Esta estratégia consiste 

em seguir as proposições teóricas que levaram ao estudo de caso sendo que essas proposições 

refletem as questões de pesquisa e a revisão da literatura elaborada. Por isso, como visto no 

capítulo da metodologia de pesquisa, foram as proposições que levaram à formulação do plano 

de recolha de dados (no caso deste estudo a redação das perguntas do guião das entrevistas). 

Assim a proposição ajudou a enfatizar certos dados e a ignorar outros. Além disso ajudou a 

organizar o estudo de caso e a definir explanações alternativas a serem analisadas (Yin, 2001).  
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Depois de definida a estratégia analítica geral, foi escolhida a técnica de análise da 

pesquisa, a criação de uma matriz de categorias e a disposição das evidências dentro dessas 

categorias. Esta técnica permite dispor e ordenar as evidências antes de serem analisadas (Yin, 

2001) como é explicado de seguida.  

Para criar uma matriz de categorias, primeiro há que percorrer o processo de codificação. 

Antes de explicar em que consiste esse processo, importa explicar o que é um código numa 

investigação qualitativa. De acordo com Saldaña (2013) um código é na maioria das vezes uma 

palavra ou frase curta que sumariza a essência de uma ideia. Os códigos podem ser obtidos nas 

transcrições de entrevistas, nas notas de campo da observação participante, em documentos, na 

literatura, em fotos e vídeos, entre outros (Saldaña, 2013).  

A codificação é mais do que rotular, do que criar códigos, é liga-los. Portanto, a codificação 

é o processo de transição entre a recolha de dados e uma análise mais profunda desses mesmos 

dados. Deste modo, codificar é uma técnica de resolução de problema exploratório, sem fórmulas 

específicas a serem seguidas (Saldaña, 2013).  

O processo de codificar pode ser feito manualmente e/ou eletronicamente, utilizando a 

análise assistida por computador, CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data AnalysiS). A 

escolha depende das dimensões da investigação, dos recursos, do tempo e da experiência do 

investigador. Considerando essas condicionantes, optou-se apenas pela codificação manual das 

entrevistas.  

Para codificar as entrevistas foi seguido o modelo de simplificação de códigos para a 

investigação qualitativa de Saldaña (2013). Porém, antes de seguir as fases desse processo fez-

se uma pré-codificação das entrevistas, uma sugestão do mesmo autor. Gerar pré-códigos consiste 

em destacar seja circundando, colocando a negrito ou mesmo sublinhando, as ideias mais 

importantes que, depois, são transformadas em códigos (Saldaña, 2013). Esta etapa foi 

fundamental para reter ideias importantes ou passagens relevantes para o estudo. 

Voltando ao processo de codificação esquematizado por Saldaña (2013), numa primeira 

fase criaram-se códigos que se transformaram em categorias (algumas delas subdividiram-se em 

subcategorias) que, por sua vez, originaram temas/conceitos formulado, posteriormente, uma 

teoria. A categoria consiste numa palavra ou frase que descreve um segmento de dados que é 

explícito. Já um tema/conceito pode ser uma frase ou expressão que narra processos mais subtis 

e tácitas. Deste modo, passa-se do real (da evidência empírica que é a entrevista) para o abstrato 

da teoria, ou seja, do particular para o geral como se pode observar na figura 3.1.  
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Figura 3.1: Modelo de simplificação de códigos para a investigação qualitativa. 

 

          Real                                                                                                                   Abstrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Particular                                                                                                                Geral 

 
Fonte: Saldaña (2013) 

 

Seguindo a metodologia atrás indicada, procurou-se identificar proposições teóricas 

(formuladas tendo por base a revisão da literatura), os temas e categorias que emergiriam das 

entrevistas analisadas. A figura 3.1 sumariza a lógica seguida na investigação até ao momento em 

que se inicia a análise dos dados empíricos. Por isso, é possível observar na tabela 4.1 a relação 

entre as proposições teóricas, os temas e categorias que emergiriam das entrevistas analisadas. 

A análise dos resultados a seguir exposta segue esses temas e categorias emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

Temas/ 

Conceitos 
Teoria 

Subcategoria 

Categoria 
Código 

Código 

Código 

Código 

Código 

Categoria 

Subcategoria 
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Tabela 4.1: Relação entre as proposições teóricas, os temas e categorias que emergiriam das entrevistas analisadas. 

Fonte: Autor. 

 

Proposição Tema Categoria 

A consciência da importância das marcas está dependente da 

perspetiva que os seus gestores/proprietários têm sobre estas 

bem como a sua disponibilidade para se dedicar a elas (Inskip, 

2004; Abimbola e Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; Mitchell 

et al., 2013). Por isso há as PME que compreendem a 

importância da gestão da marca e dedicam-se a ela; há PME que 

compreendem a importância de gestão da marca mas não a 

concretizam; por último há PME que não reconhecem esse valor 

e, por isso mesmo não gerem a marca (Spence e Essoussi, 2010). 

Importância 

da Gestão 

da Marca 

para as 

PME 

Diferente Compreensão do Conceito 

Marca 

Marca como Ativo para a PME 

Gestor Multitarefas 

Em primeiro lugar a gestão da marca depende da perceção que o 

gestor tem da marca e da importância desta para a PME (Berthon 

et al. 2008; Abimbola e Vallaster, 2007; Carvalho, 2011). Assim, 

as atividades de marketing empregadas na gestão da marca 

dependem da competência, conhecimento, experiência, estilo de 

negócio e redes pessoais do gestor (Gilmore et al., 2001; Hill e 

Wright, 2001; Colina et al., 1999; Simpson et al., 2006; Merrilees, 

2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 2009; citados por Mitchell et 

al., 2013). Ainda que o gestor procure valorizar a marca, ele não 

a planeia e não a estuda, desconhecendo o seu público-alvo 

(Carvalho, 2010). A gestão da marca acaba, pois, por consistir 

em estratégias mal estruturadas (Carvalho, 2011) que destacam 

a publicidade, o nome da marca e os elementos visuais (como o 

logotipo) (Wong e Merrilees, 2005). As técnicas de marketing 

adotadas acabam por ser aquelas que visam obter mais-valias no 

curto prazo (porque a PME dá mais ênfase na venda do produto 

do que a marca) (Krake, 2005; Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 

2010; Spence e Essoussi, 2010). Também o networking, a 

combinação de transações, o uso da internet e do e-commerce 

são aplicados na gestão da marca nestas empresas (Brodie et. 

al., 1997, Chaffey et al., 2000; Rayport e Jaworski, 2001, citados 

por Barbu et al., 2010).  

Gestão da 

Marca nas 

PME 

A influência do Gestor 

Gestão Não Planeada da Marca  

Diminuta Atenção à Concorrência e ao 

Público-alvo  

Gestão da Marca Limitada à Identificação 

e Diferenciação 

A PME aposta na gestão da marca porque a marca oferece uma 

série de mais-valias à empresa e ao seu público-alvo (Harris e de 

Chernatony, 2001; Azevedo et al., 2005; Khauaja e Toledo, 2005; 

Keller e Machado, 2006; Armstrong e Kotler, 2008; Ghodeswar, 

2008; Kotler e Pfoertsch, 2008; Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure 

et al., 2009; Carvalho, 2011; Horan et al., 2011;  Huang e Lai, 

2011). 

Razões para 

a Gestão da 

Marca das 

PME 

Identificação e Diferenciação da Marca 

As PME não apostam na gestão da marca porque consideram não 

ter recursos para tal (Raymond et al., 2001;  Huang et al., 2002; 

Inskip, 2004; Krake, 2005; Wong e Merrilees, 2005; 

Anarnkaporn, 2007; Huang e Brown, 1999, citados por Berthon 

et al., 2008) e/ou porque acham desnecessário a marca no 

mercado em que atuam (Kotler e Pfoertsch, 2008; Carvalho, 

2011).  

Dificuldades 

na Gestão 

da Marca 

das PME  

Dificuldades Inexistentes aquando a 

Criação da Marca 

Dificuldades Atuais na Gestão da Marca 

Carência de Recursos Humanos 

Especializados  

Público Não Influencia a Gestão da Marca 
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4.3. Análise e Discussão dos Resultados 
 

Antes de se prosseguir com a análise dos dados, importa observar a tabela 4.2. Esta 

tabela possibilita uma melhor leitura e compreensão da análise de resultados, porque identifica os 

entrevistados atribuindo-lhes um número e indica o tipo de serviço e o mercado da empresa. Posto 

isto, segue-se a análise dos temas desta investigação.  

Tabela 4.2: Identificação das empresas estudadas na análise dos resultados. 

Fonte: Autor 

 

4.3.1. Importância da Gestão da Marca para as PME 
 

O primeiro objetivo da investigação é conhecer se as PME estão conscientes da 

importância da gestão da marca. Sobre este tópico, sumarizado na proposição de pesquisa, a 

teoria refere que a importância dada à gestão da marca nas micro, pequenas e médias empresas 

depende da perspetiva que os seus gestores (geralmente também proprietários da empresa) têm 

sobre a marca e a disponibilidade para se dedicarem a trabalhar essa marca (Inskip, 2004; 

Abimbola e Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; Mitchell et al., 2013).  

Partindo dessa premissa, nas entrevistas procurou-se perceber qual a relevância da gestão 

das marcas para as PME. As respostas obtidas foram analisadas através da codificação, originando 

três categorias (“Diferente Compreensão do Conceito Marca”, “Marca como Ativo para a PME” e 

N.º do Entrevistado Empresa Correspondente 

1 Serviço de Estética B2B/B2C 

2 Serviço de Saúde A B2C 

3 Serviço de Ensino B2B/B2C 

4 Serviço de Saúde B B2C 

5 Serviço de Software B2B/B2C 

6 Serviço de Agência de Turismo B2B/B2C 

7 Serviço de Reparações de Eletrónica B2B/B2C 

8 Serviço de Hotelaria B2B/B2C 

9 Serviço de Agência Seguradora B2B/B2C 

10 Serviço de Restauração B2C 

11 Produto e Serviço de Fotografia B2C 
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“Gestor Multitarefas”) e um tema (“A Importância da Gestão da Marca para as PME”) que podem 

ser observados na figura 4.1.  

Segue-se a explanação das categorias bem como a comparação dos resultados com a 

literatura existente. Deste modo, vai-se saber se a proposição de pesquisa é comprovada ou se, 

pelo contrário, é ultrapassada e novas informações surgem. 

 
Figura 4.1:Tema e categorias que emergiram das entrevistas analisadas relativas à proposição da importância da 

gestão da marca das PME. 

Objetivo de 

Estudo 
Conhecer se as PME estão conscientes da importância da gestão da marca. 

Proposição de 

Estudo 

 

A consciência da importância das marcas está dependente da perspetiva que os seus 

gestores/proprietários têm sobre estas bem como da sua disponibilidade para se dedicar a elas 

(Inskip, 2004; Abimbola e Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; Mitchell et al., 2013). Por isso 

há as PME que compreendem a importância da gestão da marca e dedicam-se a ela; há PME 

que compreendem a importância de gestão da marca mas não a concretizam; por último há PME 

que não reconhecem esse valor e, por isso mesmo não gerem a marca (Spence e Essoussi, 

2010). 

 

Fonte: Autor 

 

4.3.1.1. Diferente Compreensão do Conceito Marca 

 

Como a marca é encarada pela compreensão e conhecimento que o gestor tem do 

conceito de marca (Mitchell et al., 2013), procurou-se saber o que seria uma marca para os 

entrevistados. A maioria das respostas vai de encontro ao sugerido por diversos autores, de que 

os empresários encaram a marca de modo diferente (Inskip, 2004).  

Metade dos gestores tem uma visão redutora da marca, encarando-a apenas como 

elemento de identificação da oferta do negócio. Esta ideia é demonstrada pelas transcrições das 

entrevistas que se seguem: 

- “Uma marca identifica um serviço…. O produto, que neste [meu] caso é um 

serviço”.                                                                            

(#1: Serviço de Estética; B2B/B2C) 

Tema Importância da Gestão da Marca para as PME 

Categoria 

Diferente Compreensão do Conceito Marca 

 Marca como Ativo para a PME 

Gestor Multitarefas 
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- “Uma marca, eu acho que, no fundo, é a imagem de um produto ou a imagem de 

um serviço, que é vendido (ou que é prestado). Para mim, eu acho que é isso. Assim 

muito leigo…”.                                                                    

(#3: Serviço de Ensino; B2B/B2C) 

- “A marca faz com que os nossos clientes nos conheçam. É como se fosse o teu 

nome próprio, você é a Beatriz, nós somos a [marca x] ”.   

    (#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

- “ [Uma marca] É uma referência”.                                      

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “Uma marca é a imagem que nós temos relativamente a alguma coisa, ou seja, 

que associamos… uma marca é uma referência a alguma coisa. Quando dizemos 

uma marca associamos a algo, certo?”        

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

Inskip (2004) afirma que para os gestores a marca existe quando os clientes reconhecem 

a qualidade oferecida. Tal ideia de notoriedade é referida apenas pelo gestor da marca de hotelaria, 

que refere que a marca é a primeira coisa a comunicar independentemente da oferta (produto ou 

serviço), transmitindo qualidade e impulsionando o consumo e, por conseguinte, a confiança:  

- “É a primeira forma de comunicação sobre qualquer coisa. (…) Portanto, muitas 

vezes é a marca que vende, não define o produto em si, mas transmite a qualidade e 

cria o impulso do consumo para, em diferentes segmentos, em diferentes produtos ou 

serviços. Mas, basicamente, a marca é confiança”.   

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

É verdade que a marca implica a obtenção de uma mais-valia, um valor intangível para 

um produto de qualidade (Inskip, 2004). Mas a marca tem mais potencial. Se construída, a marca 

estimula a compra de produtos, a lealdade de comportamento dos clientes e a criação de imagens 

favoráveis nestes (Barbu et al., 2010; Armstrong e Kotler, 2008; Azevedo et al., 2005). Ora esta 

visão mais abrangente da marca é apresentada pelos restantes entrevistados, como se percebe 

nas próximas passagens:  

- “ (…) A marca é a identidade de um produto. Ou seja nós, quando associamos [a 

marca] a algo, é porque nos identificamos [com ela]. É porque achamos que ali 

está um bocadinho de nós seja em que área for. Nós compramos um telemóvel da 

operadora x porque ela nos diz algo que as outras não nos dizem. Identificámo-nos com 

essa marca e, essencialmente, a marca é a identidade de tudo o que está por trás dela”.                                                        
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(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “Uma marca é, antes de mais, um conteúdo, com o qual um grupo de pessoas 

se identifica”.                                                       

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

- “Uma marca acaba por ser aquilo que as pessoas vêm numa empresa, 

basicamente. Pode ser mais elaborado, mas no fundo a marca é aquilo que as 

pessoas vêm e pensam da empresa, não é só a imagem. A marca é o que a empresa 

é. O ADN da empresa. (…) É mais do que um logotipo, é mais do que um nome (…) ”. 

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Portanto, para alguns entrevistados a marca é a identidade da empresa com a qual um público 

se identifica. Como tal, um único gestor de marketing acrescenta que a marca deve ser estimulada 

e transmita quer ao público quer aos colaboradores: 

- “Para mim uma marca é uma representação humana ou uma representação 

empresarial de, lá está, algo emocional. As marcas devem ficar no coração e não na 

cabeça das pessoas. (…) Uma marca deve ser o equilíbrio perfeito entre o emocional, o 

racional de uma empresa e que deve transmitir isso aos seus consumidores e às 

pessoas no geral”.                  

(#10: Serviço de Restauração; B2C) 

 Analisando as respostas dos gestores encontram-se claramente dois pontos de vista. Por 

um lado há gestores que compreendem a marca apenas como elemento de identificação de oferta 

e de qualidade; por outro lado, há gestores que mostram ter uma melhor compreensão vendo na 

marca não só essa identificação, mas também diferenciação e relacionamento com o consumidor. 

Enfim, a compreensão da marca depende do gestor, ainda que predominem dois pontos de vista 

sobre o que é uma marca. 

  

4.3.1.2. Marca como Ativo para a PME 

 

Apesar dos gestores apresentarem diferentes ideias do conceito marca, a maior parte dos 

entrevistados considera a marca um ativo, ou seja, uma mais-valia para a sua empresa. Mas 

também há quem não pense assim, como se vai ver adiante.  

Como se pode ler nos próximos excertos das entrevistas, para três entrevistados a marca é 

uma mais-valia porque permite identificar:  
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- “ (…) É uma mais-valia pelo reconhecimento [do] cliente, para ele saber o que há 

aqui, o que nós temos para oferecer, até mesmo a maneira como trabalhamos…”  

(#1: Serviço de Estética; B2C/B2B) 

- “ (…) Tendo em conta aquilo que nós falamos, acho que sim, e que cada vez mais se 

torna essencial a existência de uma marca para representar um produto”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “ (…) Claro que sim. Acima de tudo nós não somos (…) o nosso nome da empresa, 

nós somos [a marca x] com muito orgulho e, portanto, é isso que nos queremos 

orgulhar”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2B/B2C) 

Enquanto sinónimo de qualidade, a marca é uma mais-valia para o negócio, porque ajuda a 

vender, de acordo com o gestor da marca de hotelaria:  

- “ (…) Se for só de imagem [da marca] pode não ser suficiente em termo de 

sustentabilidade para o negócio em si. (…) Se tivermos a marca alicerçada na 

qualidade e, reconhecidamente, na qualidade do serviço que prestamos, ai é 

uma auxiliar digamos assim… (…) Exatamente. É uma auxiliar de venda. É um 

auxiliar de comercialização. É uma auxiliar de tomada de decisão de quem 

pretende comprar”. 

(#8 Serviço de Hotelaria B2B/B2C)  

Apesar de reconhecer a relevância da marca para o negócio, o gestor na área de hotelaria 

indica que enquanto a marca não demonstra essa qualidade, é a marca pessoal do gestor que 

transmite segurança, acabando por ser a força da empresa:  

- “ (…) A base de terem assinado o contrato foi porque que me conhecem, a mim, neste 

caso, a trabalhar noutras unidades. (…) A marca é muito importante, mas os canais de 

distribuição também são muito importantes. Nós falamos que há ai uma marca 

pessoal. Há uma marca pessoal no sentido da confiança, porque enquanto não 

existe serviço, enquanto não existe histórico…”  

(#8 Serviço de Hotelaria B2B/B2C)  

No sentido da importância do gestor da empresa, o próximo gestor pensa que a marca é uma 

ativo importante, mas que nos meios pequenos o gestor também é importante:  

- “É um ativo importante, é um ativo importante. Embora, é importante ressalvar 

isto, porque, nos grandes meios, a marca é capaz de ser mais importante, 



96 
 

porque eles não conhecem o dono. (…) À retaguarda da marca há uma coisa que 

lhes dá ainda mais confiança, que é o facto de conhecer o dono.”  

(#6 Serviço de Agência de Turismo, B2B/B2C) 

Para o gestor do serviço de reparações de eletrónica a marca é um ativo, porque já é conhecida 

e já tem valor, como se pode perceber na passagem seguinte: 

- “Neste momento sim. A marca é conhecida. (…) Porque é uma marca conhecida e 

já tem valor. (…) Já ocupou um lugar no setor, mas claro ainda há muito para 

fazer, nomeadamente, no âmbito das peças. Ai talvez termos de sedimentar mais a 

nossa marca. Mas, lá está, esse ainda é um mercado novo”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

O gestor da marca de fotografia também entende que a marca é importante, pois permite 

identificar a oferta e diferenciar, como se entende pela passagem da entrevista seguinte:  

- “ (…) Em primeiro lugar se não tivermos uma marca forte ninguém nos vai 

reconhecer no mercado. Nós não vamos estar diferenciados. (…) Pronto, isso tudo 

é importante para nós trabalharmos no nosso dia-a-dia. Agora é importante criarmos 

marcas, é importante criarmos marcas fortes, é importante criarmos marcas diferenciadas 

e, principalmente, é importante, é cada vez mais importante, criarmos marcas abertas ao 

exterior.”  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Por sua vez, o gestor de marketing da marca de restauração afirma que sem a marca o negócio 

seria mais um e que, como tal, não funcionaria tão bem:  

- “Sem [esta] marca (…) [o negócio] seria normal. O que não é normal não é? Mas 

a essência do que é no setor da restauração penso que [o negócio] não 

funcionaria nem a um terço.”  

(#10 Serviço de Restauração, B2C) 

Apenas, um gestor não considera a marca importante para a empresa. A gestora da marca de 

saúde B deu a entender que a relevância da marca depende da oferta da empresa. Se esta for um 

serviço, como a saúde, tal é quase indiferente. O que contará para o cliente é a prestação do 

serviço. Tal ponto de vista é ilustrado neste excerto da entrevista: 

- “ (…) Acho que a área médica é uma área muito especial. As pessoas não vêm 

atrás de uma marca… (…) Os doentes vêm à procura do médico, do especialista (….) 

Mas desde que a casa tenha boas condições, as pessoas vão à procura dos especialistas 
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com quem trabalhamos, das pessoas (…). Aqui não se vende produtos. Aqui presta-

se serviços de saúde que é um bocadinho diferente”. 

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

Enfim, a maioria dos gestores considera a marca uma mais-valia para a sua empresa, 

porque a marca permite identificar um produto/serviço. Tal vai de encontro ao conceito de marca 

partilhado anteriormente pelos gestores. Enfim, como menciona a teoria, nas micro, pequenas e 

médias empresas a consciência da importância das marcas está dependente da perspetiva que 

os seus gestores têm sobre estas (Krake, 2005).  

 

4.3.1.3. Gestor Multitarefas 

 

Um dos aspetos relacionados com a “Importância da Gestão da Marca para as PME” prende-

se com a categoria de Gestor Multitarefas (figura 4.1). 

Normalmente o gestor da PME também é o proprietário da empresa, acumulando outras 

funções que podem ir da publicidade ao recrutamento (Berthon et al., 2008; Abimbola e Vallaster, 

2007). De facto, na amostra da presente investigação, a grande maioria dos entrevistados é dono 

do negócio, gerindo-o na totalidade ou em parte. Além disso, esses gestores têm uma outra 

profissão. Vejamos, a entrevistada do serviço de estética trabalha como esteticista. Um dos 

serviços de saúde é dirigido por um fisioterapeuta; e o outro por uma médica dentista. No serviço 

de ensino, a gestora é também professora e o serviço de software é gerido por um programador. 

Já a agência de viagens é dirigida por um agente de viagens; e o serviço de reparações de 

eletrónica é, em parte gerido pelo entrevistado, responsável do departamento de eletrónica.   

Mas, da amostra também fazem parte PME que não são geridas pelos seus proprietários. 

Ainda assim os gestores dessas empresas acumulam uma série de tarefas. O serviço de hotelaria 

é gerido pelo diretor geral; a agência de seguros é trabalhada pelo gestor/agente de seguros que 

não detém a empresa (é filho do dono).  

Os próximos casos são exceções, mas ainda assim os gestores entrevistados dizem 

acumular outras tarefas. O serviço de restauração tem um gestor de marketing que, além da 

marca desse serviço, trabalha uma outra do mesmo grupo (mas direcionada para a venda de 

produtos). Todavia, de acordo, com este gestor de marketing, acaba por sofrer alguma influência 

do gestor e proprietário do negócio. No caso da PME que atua na área da fotografia, como tem 

várias marcas (para produtos e públicos distintos), falou-se com o gestor de marca para o mercado 
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português, espanhol e brasileiro que conta ser responsável não só pela área de marketing da 

própria marca, como também das vendas, do apoio ao cliente, da produção, entre outras variáveis. 

Portanto nesta amostra, quanto às funções dos gestores entrevistados, existem três 

situações distintas: profissionais que são proprietários e gestores de um negócio; profissionais que 

apenas gerem o negócio; e gestores que trabalham, com maior ou menor autonomia, uma ou 

mais marcas. Na maioria das micro, pequenas e médias empresas estudadas ocorre a primeira 

situação. Portanto, verifica-se a ideia de que nas PME o gestor cumpre várias tarefas.  

De facto, na literatura impera a ideia de que o gestor se assume capaz de desempenhar 

várias tarefas o que resulta, na maioria dos casos, da falta de tempo para estabelecer prioridades 

(Inskip, 2004). Deste modo, os gestores acabam por não integrar a gestão da marca nas suas 

tarefas diárias e na estratégia de negócios (Merriless, 2007). Para testar essa posição, procurou-

se saber junto dos gestores se consideram a gestão da marca na sua rotina diária. O gestor de 

marketing do serviço de restauração e o gestor da marca de fotografia não abordam esse assunto, 

porque, como se percebe pela sua profissão, a marca faz parte do seu trabalho diário. Dos 

restantes entrevistados, três mencionam estabelecer horários para tratar de toda a gestão da 

empresa, ou seja, as questões relativas ao marketing e à marca incluídas, como se pode perceber 

de seguida:  

- “Primeiro tento ao máximo ter tempo disponível para fazer essa parte da gestão 

[a da marca], ou seja, tento pelo menos uma manhã ou duas por semana não ter 

pacientes para ai, sim, puder sentar-me no gabinete e pensar o que está bem, o que está 

menos bem, o que está a funcionar melhor, o que está a funcionar menos bem, para tentar 

corrigir aquilo que achamos que não está tão certo. E, depois, o resto do tempo é como um 

trabalhador comum, normal, e em que pelo meio vão surgindo algumas situações de 

gestão, quer seja com fornecedores, quer seja com clientes, tenho que acabar um 

bocadinho por perder [tempo] – entre aspas porque não é perder -, utilizar o meu tempo 

nessa parte”.              

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “Essa parte não é tão difícil, porque nós temos os nossos horários. Portanto, fixando 

um horário no início do ano letivo e sabendo que tenho manhãs ou dias guardados para o 

ensino, outros dias para administração – obviamente sou apoiada por duas 

funcionárias nossas – (…) as coisas funcionam dessa maneira”.                                                                      

(#3: Serviço de Ensino; B2C/ B2B) 
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- “Tenho uma boa equipa de funcionários. Isso para mim é fundamental. As funcionárias 

que trabalham comigo são excecionais e desempenham muito bem o seu papel. Isso é 

muito importante. Eu sem a colaboração delas não conseguia fazer uma gestão 

tão atempada como se faz”.               

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

Desta última transcrição sobressai ainda a ideia do apoio dos funcionários da empresa. 

Para terminar este tema, há que referir uma atitude mais reativa de uma entrevistado que admite 

trabalhar a marca sempre que sente necessidade por parte dos clientes: 

- “Pois, tenho que ir tendo [tempo para gerir]. Ao tempo que vão surgindo os clientes, 

que vão surgindo as necessidades. (…) Vão surgindo as ideias (…) ”.                                                                           

 (#1: Serviço de Estética; B2C/ B2B) 

Dois gestores indicam a falta de tempo como obstáculo que tentam fintar na gestão da 

marca. 

- “Sobrar não sobra muito [tempo para gerir a marca], mas, no meio em que 

estamos inseridos, temos dois períodos. (…) Nós aproveitamos essa época baixa para 

formação dos funcionários e para perspetivar o próximo ano, ou seja, há 

caminhos a trilhar e esses caminhos a trilhar são sempre na época baixa. Acho 

que é importante termos tempo para parar, para pensar no que fizemos, naquilo que ficou 

para trás, se os objetivos, por ventura, foram cumpridos ou não”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

- “Não é fácil, repare que não é, agora, nas pequenas empresas nós não podemos de 

maneira nenhuma contratar em outsourcing o que quer que seja, temos de ser nós a fazê-

lo [gerir a marca]. Tenho os dois funcionários que me ajudam em muitas coisas, 

mas o resto tem de ser feito por nós, portanto, trabalho administrativo, trabalho 

de vendas, trabalho comercial, trabalho de marketing. (…) Portanto, com muita 

força de vontade tentando fazer tudo ao mesmo tempo”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

 Como a marca de reparações eletrónica não têm departamento de marketing, as decisões 

relativas à marca são tomadas em conjunto, como se lê de seguida: 

- “ (…) Não há alguém do departamento de marketing. Temos várias pessoas. 

Temos alguém que trata do site, carregar as fotos para o site, que faz as imagens. (…) É 

que como não temos alguém que se dedique exclusivamente a essa área, há decisões que 

decidimos em conjunto ou em que procuramos todos, e quando digo todos são os sócios-
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gestores, os do financeiro e até às vezes os responsáveis de algumas áreas. O objetivo disto 

é ouvir toda a gente, usar as suas capacidades (…).”  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

 Pelos fragmentos das entrevistas reproduzidas, concluiu-se que os gestores não 

consideram a marca com regularidade. Os gestores, com várias tarefas, não têm tempo para 

estabelecer prioridades, acabando por não integrar a gestão da marca no dia-a-dia da PME. 

Acabam antes por se concentrar exclusivamente nas tarefas de rotina diária e nas atividades 

empresariais. Deste modo, os gestores (que na maioria dos casos também são proprietários do 

negócio) são verdadeiros multitarefas. Enfim, como sugere Krake (2005) nas micro, pequenas e 

médias empresas a estrutura da organização e a atenção dada à gestão da marca depende do 

seu gestor. 

 

4.3.2. Gestão da Marca nas PME 

 

O segundo objetivo da investigação é conhecer em que medida as PME analisam e 

caracterizam a gestão da sua marca. Como indica a proposição de pesquisa (figura 4.2), a 

literatura assevera que a gestão da marca está dependente da perceção que os gestores têm da 

marca e da relevância desta para a empresa (Berthon et al., 2008; Abimbola e Vallaster, 2007; 

Carvalho, 2011). Assim o gestor lidera e influencia a marca dentro da empresa dirigindo as 

atividades de marketing de acordo com a sua competência, conhecimento, experiência, estilo de 

negócio e redes pessoais (Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 2001; Colina et al., 1999; Simpson 

et al., 2006; Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 2009; citados por Mitchell et al., 2013). 

Ainda que o gestor procure valorizar a marca, ele não a planeia e não a estuda, desconhecendo o 

seu público-alvo (Carvalho, 2010). A gestão da marca acaba, pois, por consistir em estratégias 

mal estruturadas que destacam a publicidade, o nome da marca e os elementos visuais (como o 

logotipo) (Carvalho, 2011). As técnicas de marketing adotadas acabam por ser aquelas que visam 

obter mais-valias no curto prazo (porque a PME dá mais ênfase à venda do produto do que à 

marca) (Krake, 2005; Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 2010; Spence e Essoussi, 2010). Também 

o networking, a combinação de transações, o uso da internet e do e-commerce são aplicados na 

gestão da marca nestas empresas (Brodie et. al., 1997, Chaffey et al., 2000; Rayport e Jaworski, 

2001, citados por Barbu et al., 2010). 

Partindo dessa premissa, nas entrevistas procurou-se perceber em que consiste a gestão 

da marca nas micro, pequenas e médias empresas. As respostas obtidas foram analisadas através 



101 
 

da codificação, originando o tema “Gestão da Marca nas PME” e as quatro categorias “A influência 

do Gestor”, “Gestão Não Planeada da Marca”, “Diminuta Atenção à Concorrência e ao Público-

alvo” e “Gestão da Marca Limitada à Identificação e Diferenciação” (figura 4.2). Posto isto, as 

categorias são analisadas e comparadas à proposição teórica, para se entender, portanto, se a 

teoria é comprovada e/ou se novas informações surgem. 

 

Figura 4.2: Tema e categorias que emergiram das entrevistas analisadas relativas à proposição de como as PME 

analisam e caracterizam a gestão da sua marca. 

Objetivo de 

Estudo 
Identificar, analisar e caracterizar a gestão da marca nas PME. 

Proposição de 

Estudo 

 

Em primeiro lugar a gestão da marca depende da perceção que o gestor tem da marca e da 

importância desta para a PME (Berthon et al., 2008; Abimbola e Vallaster, 2007; Carvalho, 2011). 

Assim, as atividades de marketing empregadas na gestão da marca dependem da competência, 

conhecimento, experiência, estilo de negócio e redes pessoais do gestor (Gilmore et al., 2001; 

Hill e Wright, 2001; Colina et al., 1999; Simpson et al., 2006; Merrilees, 2007; Martin, 2009; 

Dwyer et al., 2009; citados por Mitchell et al., 2013). Ainda que o gestor procure valorizar a 

marca, ele não a planeia e não a estuda, desconhecendo o seu público-alvo (Carvalho, 2010). A 

gestão da marca acaba, pois, por consistir em estratégias mal estruturadas (Carvalho, 2011) que 

destacam a publicidade, o nome da marca e os elementos visuais (como o logotipo) (Wong e 

Merrilees, 2005). As técnicas de marketing adotadas acabam por ser aquelas que visam obter 

mais-valias no curto prazo (porque a PME dá mais ênfase à venda do produto do que à marca) 

(Krake, 2005; Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 2010; Spence e Essoussi, 2010). Também o 

networking, a combinação de transações, o uso da internet e do e-commerce são aplicados na 

gestão da marca nestas empresas (Brodie et. al., 1997, Chaffey et al., 2000; Rayport e Jaworski, 

2001, citados por Barbu et al., 2010).  

 

Fonte: Autor 

 

4.3.2.1. A influência do Gestor 

 

Ao analisar-se os resultados sobre a importância da marca para as PME, conclui-se que, 

como sugerido pela teoria, tal é mediada pela compreensão e conhecimento que o gestor tem do 

conceito de marca (Mitchell et al., 2013). Por isso mesmo os resultados obtidos demonstram que 

a marca nas PME estudadas é encarada de dois modos, um mais redutor (marca como simples 

Tema Gestão da Marca nas PME 

Categoria 

A influência do Gestor 

Gestão Não Planeada da Marca  

Diminuta Atenção à Concorrência e ao Público-alvo  

Gestão da Marca Limitada à Identificação e Diferenciação  
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elemento de identificação) e outro mais elaborado (marca identifica, diferencia e deve ser 

trabalhada). 

Todavia, a gestão da marca não depende apenas do modo como o gestor encara a marca. 

Nas PME, o trabalho desenvolvido com a marca é feito de acordo com quem lidera e influencia a 

marca dentro da empresa, dirigindo assim as atividades de marketing de acordo com a sua 

competência, conhecimento, experiência e redes pessoais (Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 

2001; Colina et al., 1999; Simpson et al., 2006; Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 

2009; citados por Mitchell et al., 2013). 

.Partindo desta premissa, da influência do gestor sob a gestão da marca, quis saber-se 

com base em quê os gestores das micro, pequenas e médias empresas gerem as suas marcas. 

Na maioria das respostas obtidas o papel influenciador do gestor é revelado, como demonstram 

as próximas passagens das entrevistas: 

- “ [O nome] foi a minha irmã… Foi por recomendação da minha irmã (…) É técnica 

de design gráfico”.  

(#1: Serviço de Estética; B2C/B2B) 

- “Embora a empresa seja minha, (…) neste momento somos duas pessoas, sou eu e 

a minha esposa. E a formação dela ajuda um bocadinho nessa área, ela é arquiteta, 

então acaba por facilitar, a gente conversa e damos ideias daquilo que achamos que pode 

ser bom em termos de publicidade, o modo de abordar o mercado… (…) Agora [eu] 

formação não”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “ (…) Também é um bocadinho de esforço e também eu já trabalho há muitos anos. 

Trabalhei muitos anos sozinha, tinha um consultório e, portanto, já sabia gerir”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “Tenho umas noções básicas que vieram de uma disciplina de marketing que 

tive na faculdade. Aquelas noções de introduções, de introduções ao Marketing e, depois, 

sim, vou aprendendo com o que o vizinho faz”.  

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

- “Um pouco de tudo, mas o mais importante disso, além da experiência e daquilo que 

os outros vão fazendo, é inovação e ir de encontro à necessidade, àquilo que o 

cliente pretende. (…) Muitas das vezes obriga-nos a pensar em coisas que, até então, 

pela experiência não tínhamos pensado”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 
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- “A minha formação base não é em marketing ou gestão. Não. Tento estar atento 

ao que me rodeia neste mundo da tecnologia, no geral. Não só na informática. Não só 

nas reparações. Depois também há coisas que se aprendem dos outros meios, que 

podemos como que nos inspirar, noutras empresas, de negócios complemente 

diferentes do nosso. (…) Depois também quando trocamos ideias, fazemos 

reuniões, acabamos por chegar a uma decisão, a decisão do que fazer. Todos juntos a 

pensar a acaba por ser muito mais produtivo e enriquecedor do que, certamente, fosse só 

eu ou até um outro colega (...). A experiência também é importante, principalmente a 

experiência menos boa. Essa ajuda, efetivamente, a crescer”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

- “Dirigir e coordenar. Isso é a primeira coisa [que faço nesta empresa] como o 

próprio nome indica. [Dirigir e coordenar] pessoas. Basicamente, começa por ai. É muito 

na base da operação, digamos assim, depois também tem uma componente comercial. 

Também tem uma componente de Relações Públicas. (…) A minha formação é na área 

hoteleira. São 30 anos de trabalho, 3 de formação inicial, portanto são 33 anos, já 

feitos, que estou na área de hotelaria e 21 [anos] como diretor.”  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “Sou licenciado em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria e Multimédia, 

da Universidade do Porto (que é a minha área) (…) Depois também é a experiência e 

outros trabalhos que fiz”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Examinadas as anteriores transcrições, em primeiro lugar é possível observar a autoridade 

do gestor na gestão da marca. Depois, pode-se dizer que se identificam três correntes em que 

essa influência se verifica. Ora, os gestores admitem que se baseiam em formação para gerir a 

marca, sendo essa formação mais ou menos intensiva (da formação universitária à formação 

numa Associação Empresarial). Também a experiência profissional surge como guia dessa gestão. 

Em minoria, surgem a inspiração no trabalho de outras empresas, o apoio de familiares com 

formação em áreas circundantes do marketing. Portanto, os dados obtidos vão de encontro ao 

sugerido por Krake (2005), de que o gestor lidera e influencia a marca dentro da empresa, 

dirigindo as atividades de marketing de acordo com a sua competência, conhecimento, experiência 

e redes pessoais. 
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4.3.2.2. Gestão Não Planeada da Marca 

 

A segunda parte da proposição afirma que teoricamente as PME valorizam a gestão da 

marca, mas não a planeiam convenientemente (Carvalho, 2010). Para desvendar os planos que 

as PME têm para as suas marcas, os gestores responderam como viam a sua marca no futuro. A 

maioria das respostas obtidas apontam para desejos de como gostariam de ver a marca no futuro. 

Ainda assim as respostas divergem. Dois dos gestores apontam o desejo de expandir a marca 

enquanto negócio a outros mercados, abrindo novos estabelecimentos, mas mantendo o conceito 

de familiaridade a que têm habituado os clientes, como se pode ler de seguida:  

 - “Ora bem, de um espaço pequenino passei para um espaço maior, de um espaço maior, 

quem sabe para o ano vou abrir em (nome da localidade) outro espaço. Quem sabe 

se, daqui por três anos, vou abrir em Penafiel”.  

(#1: Marca de Estética; B2C/B2B) 

- “Sinceramente, a empresa foi (…) criada no sentido de nós estarmos cá, trabalhar sempre 

cá. (…) Mas gostávamos de daqui por algum tempo sentirmos a necessidade de 

ir para um espaço maior, de expansão. Mas não nos passa pela cabeça, pelo menos 

para já (…).”  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

Ainda que gostasse de alargar o negócio a longo prazo, o próximo gestor menciona em 

primeiro lugar a vontade da marca continuar a reter clientes: 

- “Retenção. Não é bem continuar, é reter [clientes]. (…) Não acho que seja altura 

certa, a curto e a médio prazo não temos intenção de crescer. A longo prazo sim, 

gostava de ter pelo menos mais um escritório, mais um ponto de venda”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Já a próxima gestora pretende que a marca continue a fazer a diferença e recusa a ideia 

de aumentar a marca enquanto negócio: 

- “Idealmente, eu gostaria que a marca continuasse no mercado, continuasse a 

trabalhar. Não sou ambiciosa no sentido de querer criar muitos [institutos], não é isso que 

nós pretendemos. Nós pretendemos essencialmente que no (nome da localidade) façamos 

a diferença, que possamos ajudar os nossos conterrâneos e os nossos meninos aqui na 

nossa localidade”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2B/B2C) 
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O desejo de continuidade é mencionado pelo gestor de hotelaria, porém, este mostra-se 

mais cauteloso, porque considera que as condições externas, sobretudo no setor dos serviços, 

não permitem dizer como será a marca no futuro:  

- “Em primeiro lugar queremos continuar cá, se não for comigo que seja enquanto hotel 

com outra pessoa qualquer (…). Em termos futuros penso que se não houver nenhuma 

mutação provocada por fatores externos, vai-se manter nesta senda. (…)vai ser sempre 

uma marca de confiança, acho eu. Em serviços nós não podemos dizer (mesmo não 

mudando as pessoas – eu também já aprendi isso, foi a vida que me ensinou), ter certezas 

absolutas, porque há fatores que passam completamente ao lado e que nós não temos 

poder nenhum de decisão”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

Na próxima transcrição a gestora não demonstra qualquer ambição sobre a marca, pois 

o negócio está no início de vida: 

- “É assim a clínica ainda está a crescer, está a começar, a andar, portanto, tem um 

ano e pouco. Eu estou confiante, tenho esperança”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

Dependente de terceiros para expandir os seus projetos está a marca de software. Como 

explica o gestor, se no futuro tais projetos forem aprovados a marca será impulsionada sem 

necessitar de trabalhar o marketing: 

- “Os nossos projetos próprios estão (…) dependentes de outras partes para ganharem 

dimensão. Se esses projetos ganharem a forma que estamos à espera, dentro em breve, a 

Multiverso será projetada através dos seus projetos e não através do marketing próprio. Ou 

seja, dentro de três anos, seja o que for, o que nós pretendemos estrategicamente é 

deixar a parte de software de lado (ou o mais de lado possível) para nos 

concentrarmos na gestão destes projetos que estão agora a germinar”.  

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

O gestor da próxima marca gostaria que esta conhecesse melhor os seus clientes, mas não 

indica qualquer plano para tal, como se pode ver: 

- “Eu gostava de ver a marca a entrar sempre e cada vez mais pela casa dos nossos 

clientes. Porque há muitos clientes com os quais trabalhamos e que nós não conhecemos, 

nomeadamente, empresas em que nós não conhecemos, visualmente, quem está do outro 

lado do telefone, do outro lado do e-mail”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 
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No próximo excerto de entrevista, um gestor também demonstra o desejo de que a marca 

continuasse a ser vista como diferenciadora. Porém, o gestor dá algumas indicações de como o 

conseguir: 

- “Gostava que continuássemos no mesmo segmento, como falei: diferenciador, 

inovador e empreendedor. (…) Não é para toda a gente (…). Nós não tentamos desde o 

início, porque achamos que isso é um erro de comunicação e de marketing grave. Não 

tentamos agradar a gregos e a troianos. (…) No futuro vejo a marca como uma marca 

ainda melhor posicionada. Mais bem comunicada, mais forte, mais alocada, mais na 

mente e no coração dos consumidores – que é isso que nos interessa. E vejo, procuro, vou 

fazer prospeção e trabalhar nesse sentido, alargar a nossa zona geográfica de 

clientes e consumidores finais”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

             Por último, o gestor que trabalha exclusivamente a marca na área da fotografia, revela 

em primeiro lugar que tem um objetivo para o futuro, mas que gostaria de que a marca 

continuasse a ser trabalhada com o mesmo dinamismo:  

- “Eu tenho um objetivo essencial. (…) Neste momento, enquanto gestor de marca (…) 

é rentabilizar os projetos que nós temos cá dentro. Em Portugal temos um objetivo 

muito próprio, queremos abrir mercado, isto é, queremos fazer chegar os nossos produtos 

a pessoas que até agora não conheciam os nossos produtos. (…) Como é que eu vejo a 

marca no futuro? Da mesma forma que a vi até aqui. Com o mesmo dinamismo, pro-

atividade, com o mesmo sentimento, com a mesma paixão, com a mesma 

abertura aos outros. E é isso que tentamos fazer no nosso dia-a-dia. Há coisas que nós 

fazemos e nos diferencia (…) ”. 

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Ainda sobre o futuro da marca de fotografia é relevante indicar que noutro momento da 

entrevista (quando falava da importância do consumidor para a gestão da marca) indicou que 

fazem estudos sobre a marca de modo a recolher ideias para o futuro. Essas ideias são estudadas 

e colocadas no plano de marketing anual, como se percebe pelo próximo registo:  

- “Todos os anos fazemos questão de fazer um estudo de consumidor em que, 

para além de tentarmos avaliar a marca nos seus mais diversos atributos (…), também 

tentamos recolher alguns inputs para o futuro. (…) Nós, todos os anos, nos nossos planos 
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de marketing, incluímos sempre esses inputs que esses clientes nos dão, os outros 

clientes ou até os mesmos nos dão ao longo do ano”. 

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Analisando as respostas dadas, em primeiro lugar é possível perceber que os gestores 

têm diferentes pontos de vista sobre o futuro da marca. Porém a maioria indica alguns desejos 

sobre a expansão do negócio, não revelando planos ou estratégias para tal. Efetivamente, como 

indica Carvalho (2010), as micro, pequenas e médias empresas não planeiam convenientemente 

a gestão da marca.  

 

 

4.3.2.3. Diminuta Atenção à Concorrência e ao Público-alvo  

 

Continuando a analisar as indicações que a proposição dá sobre como as PME gerem a 

marca, descortina-se a atenção que estas empresas dão à concorrência e ao público-alvo da 

marca. Sugere a teoria que, apesar de teoricamente as PME valorizarem a sua marca, e 

frequentemente opinarem que tem uma boa posição nos seus mercados, não justificam esse 

aspeto com o devido estudo e conhecimento do seu público-alvo. Por isso, nas entrevistas tentou-

se entender se a concorrência e o público-alvo da marca são considerados na gesta da marca das 

empresas.  

A atenção que as micro, pequenas e médias empresas dão à concorrência no âmbito do 

trabalho da marca é pouco clara e homogénea. Para começar os gestores apresentam dois pontos 

de vista distintos sobre a concorrência no geral. Enquanto alguns gestores pensam que é positivo 

(e até estimulante) olharem a concorrência, outros consideram desnecessário.  

As marcas de saúde afirmam que a concorrência não é do seu interesse e sugerem 

mesmo que quem pensa nos seus adversários é porque não é cumpridor do seu trabalho. De 

salientar que uma destas marcas também considera a concorrência irrelevante, porque oferece 

um serviço e não um produto. As próximas transcrições demonstram isso mesmo:  

- “Muito sinceramente, acho que nós só temos que nos preocupar com a 

concorrência quando não temos certezas daquilo que vamos fazer, quando não 

temos certeza da qualidade do produto que vamos apresentar. Nós, nesse aspeto, achamos 

que se fizermos o nosso trabalho bem feito (e é isso que procuramos transmitir a todos os 
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nosso colaboradores), o consumidor sabe reconhecer e vai voltar, ou vai indicar a outra 

pessoa para vir”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “ (…) Eu nunca me preocupei com a concorrência, porque, como digo, na área 

da saúde, nós não estamos a vender um produto. Nós estamos a vender um serviço 

e a forma como prestamos o serviço ao doente e se o doente gosta, podem estar 50 pessoas 

à nossa volta a fazer o mesmo, que se a pessoa gostar não troca”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

As restantes marcas encaram a concorrência de maneira mais positiva e explicam em que 

sentido. Para a marca do ensino a concorrência pode ter um efeito positivo no seu trabalho, um 

efeito de estimulação, em querer fazer mais e melhor. Aliás, devido ao aumento da concorrência 

na área de atuação desta marca, decidiu-se arrancar com a divulgação. Antes satisfaziam-se com 

o “boca a boca” dos clientes, como se pode ler: 

- “Realmente quando surgiu algum tipo de concorrência, ai pensamos que seria 

melhor, obviamente, divulgar a nossa marca. Realmente foi uma das razões de 

termos feito, gasto algum dinheiro (…). Se a concorrência for honesta e leal eu acho 

que é saudável, porque ajuda a ver todos os dias, a pensar como poderemos melhorar”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2C/B2B) 

Para outras marcas, olhar a marca da concorrência significa diferenciar-se da sua oferta.  

- “ (…) Foi tudo a pensar naquilo que a concorrência dá ao cliente e o que eu vou 

dar a mais”.  

(#1: Serviço de Estética; B2C/B2B) 

- “Esta área funciona de uma forma um bocado estranha. Instalou-se aqui uma espécie de 

sentimento que só tens de ter um projeto e esse projeto vai sustentar a tua empresa toda. 

De maneira que 99,999% das start-ups ou empresas tecnológicas tem aquele produto e só 

vendem aquilo. Por isso muitas vezes o nome do produto e da empresa é o mesmo. 

(…) Portanto decidimos separar a marca numa coisa diferente”.  

(#5: Serviço de Software; B2C/B2B) 

- “Nós pensamos sempre na concorrência (…). Não vejo a concorrência como sendo o 

inimigo. (…) Aquilo que nós procuramos diferenciar é mais no atendimento e na 

qualidade de serviço prestado”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 
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- “Tentamos ver como eles divulgam os produtos, temos cuidados a ver se temos 

preços concorrenciais relativamente a eles”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica”. B2B/B2C) 

- “ (…) Nós temos de estar sempre preocupados com a concorrência. Não acho 

que na imagem seja uma preocupação muito grande, porque, neste momento, eu 

não acredito que haja algum mediador no (nome da localidade) que faça tantas coisas a 

nível de imagem como nós”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C)  

- “Preocupamo-nos com isso, porque, como eu digo, nós queríamos ser um caso 

de sucesso. Queríamos ser uma coisa diferente, inovadora, aqui na região (…). Não 

é por acaso que o nosso slogan é “um espaço de eleição em (nome da localidade)” (…)”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

- “ (…) consideramos e olhamos sempre para o mercado com alguma seriedade 

e responsabilidade. Tentamos também perceber o que os outros andam a fazer 

e é essa a postura que temos de ter. Nós não podemos pensar em algum momento 

que somos os melhores e que não podemos ficar por ai”.  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Enfim, a maioria das PME considera a concorrência para diferenciar a sua marca.  

Sobre a atenção dada ao público-alvo da marca, procurou-se descobrir se as PME sabem 

quem é o seu público-alvo e se atentam esse público na sua gestão da marca. Em 11 gestores, 

10 apresentam uma caracterização vaga do seu público, indicando algumas idades ou dividindo 

o público entre os clientes finais e as outras empresas, como se pode perceber nas próximas 

passagens:  

- “ (…) A faixa etária dos 20, 25, 30, 35, mas também atrai muito os mais velhos 

que são os que, às vezes, tem mais poder de capital para fazer este tipo de serviços. Daí 

nós termos optado por, no fundo, conjugar tudo porque sabia, mais ou menos, que 

ia ter uma faixa etária dos quarenta para cima”.  

(#1: Serviço de Estética; B2B/B2C) 

- “ (…) Normalmente, a parte da fisioterapia, da saúde, tem um público-alvo que 

é maioritariamente para cima dos 40, 45 que é a altura em que, essencialmente, as 

pessoas começam a ter, não diria mais lesões, mas a fazerem-se sentir as lesões contraídas 

aos 20, aos 25”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 
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- “Costumamos dizer que é dos 3 até aos 60. Desde pequeninos até aos 60 anos ou 

mais. Nós pomos 60 mais porque nunca é tarde para aprender no caso dos mais velhos; 

e, no caso do inglês, ou qualquer outra língua, é bom que inicie o mais rapidamente 

possível. Desde pequenino para aprender com maior naturalidade”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2B/B2C) 

- “Toda a gente. Na área da saúde é toda a gente. Agora é assim: dentro do nível das 

pessoas existe pessoas que são fieis. Pessoas que confiam no médico e têm uma relação 

de fidelidade ao longo do tempo. Depois existem aqueles que vêm para ver. Depois há outro 

tipo de pessoas aqui da zona que acham que só no Porto é que há os grandes especialistas”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “Neste momento, podemos dizer que temos vários públicos-alvo. Nós temos 

serviços que oferecemos e esses têm públicos-alvo mais ou menos específicos. Depois 

temos a empresa que…no fundo é qualquer pessoa particular ou empresa (que pode ser 

uma pequena e média empresa como nós ou uma grande empresa) que precise de 

conteúdos informáticos: as aplicações, os sites…” 

 (#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

- “Nós começamos logo pelas escolas, logo pelos mais novos. (…) depois 

tentamos chegar aos familiares mais velhos, porque esses é que têm o poder de 

compra”. 

 (#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

- “Nós temos mercados diferentes. Na parte de reparações, da assistência técnica, o 

nosso público-alvo é Portugal e Espanha. Na parte de consulting trabalhamos com Portugal 

continental. Na parte de hardware de informática trabalhamos com a Península Ibérica, 

Espanha e Portugal”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

- “ (…) Nós estamos direcionados a dois segmentos de mercado: ao turismo de 

negócios (que a sustentabilidade do próprio negócio, passo a redundância) e o turismo de 

lazer”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “O público-alvo é qualquer pessoa que tem de ter seguro. Hoje em dia quase toda 

a gente tem seguros. Nós trabalhamos principalmente para particulares, volta a estar 

[presente], depois de investimento no sector empresarial. Nós temos o cliente 

particular e o cliente empresa”.  
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(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

- “ (…) Nós temos todo o tipo de pessoas a frequentar o espaço. O nosso público-

alvo vai dos 8 aos 80, praticamente, porque é um café e um bar familiar (mesmo no 

sábado à noite encontramos aqui famílias) ”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Apenas o gestor da marca de fotografia indica com maior precisão quem é o público-alvo 

da sua marca, como se pode ler de seguida:  

- “O nosso público-alvo são mulheres [de] 25-44 anos. Em termos de classe 

social, classe média, média-alta”. 

 (#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Ainda sobre o público-alvo, procurou-se saber se os gestores pensaram neste aquando a 

criação da marca e, no caso dos gestores que não participaram nesse processo, se contempla o 

público-alvo na gestão atual da marca. Ora, aquando a criação da marca a maioria dos gestores 

afirma que considerou o público no sentido de se apresentarem como diferentes da concorrência, 

ao mesmo tempo indo de encontro aos gostos e perceções do cliente. Os gestores dessas marcas 

explicam isso mesmo nas próximas transcrições: 

- “ (…) Se ia criar bom aspeto. Se ia criar impacto. O logotipo… ser diferente do que 

já existe. Isso foi fundamental”.  

(#1: Serviço de Estética; B2C/B2B) 

- “ (…) Será que as pessoas vão conseguir perceber o que significa [o nome da 

marca]? Foi pensado”.   

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “Pensei, por isso eu tive a preocupação de escolher um nome aqui, com origens 

aqui na terra. Esta zona é uma zona muito rica historicamente. Tem muito património e eu 

já percebi que as pessoas aqui dão valor ao património que têm”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “Criar uma imagem de marca, um nome que fosse apelativo”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

- “Consideramos o público-alvo e também o nosso posicionamento enquanto 

prestador deste tipo de serviço. As cores, o preto e o dourado [no nosso logotipo], 

portanto, dão alguma classe, digamos assim, em termos de imagem. Transmite essa ideia. 

A componente do bambu está ligada à água, ao Spa, neste caso. E o público-alvo foi 
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precisamente o negócio, não é? As pessoas que viajam em negócio são pessoas com uma 

postura mais clássica”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “ (…) A nossa imagem, pela colocação do automóvel [no logotipo] foi 

diretamente direcionada para a principal âncora do mediador de seguros, que 

é o seguro automóvel. Inequivocamente. As pessoas ao verem o nosso logotipo, pensam 

no automóvel, pensam no seguro automóvel, porque, na realidade é essa a âncora de 

qualquer empresa de mediação de seguros e de qualquer seguradora. A partir daí depois 

poderemos vender toda uma panóplia e todo um diferente tipo de seguros”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

- “Sempre, nós pensamos sempre nele. Aliás, eles são a fonte da nossa inspiração. 

Nós trabalhamos para os nossos alunos, sempre foi assim”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2C/B2B) 

- “ (…) Preocupamo-nos com isso, porque, como eu digo, nós queríamos ser um caso 

de sucesso. (…) Não tentamos agradar a gregos e a troianos. Não. Nós escolhemos um 

segmento específico, trabalhamos para esse segmento, para esse público-alvo”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

         No caso dos dois gestores que não estavam presentes aquando a criação da marca, que 

respondem sobre a consideração do público-alvo na gestão da marca atual, surgem duas respostas 

distintas. A entrevistada da marca de ensino apenas indica o seu público-alvo – os alunos – como 

fonte de inspiração para tudo, sem especificar em que medida na gestão da marca, como se pode 

ler: 

- “Sempre, nós pensamos sempre nele [aluno, o público-alvo]. Aliás, eles são a fonte da 

nossa inspiração. Nós trabalhamos para os nossos alunos, sempre foi assim”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2C/B2B) 

O outro entrevistado, gestor de marca da marca de fotografia, que antes soube indicar e 

segmentar o seu público-alvo explicou de modo mais aprofundado a importância do público para 

a marca:  

- “ (…) Nós consideramos isso [olhar para o consumidor] essencial. (…) Nós, por 

mais especialistas que possamos ser, quem dita as regras aqui dentro é o cliente, é 

o cliente que está lá fora. Exemplos do que eu estou a falar. Todos os anos fazemos 

questão de fazer um estudo de consumidor em que, para além de tentarmos avaliar 

a marca nos seus mais diversos atributos (no apoio ao cliente, na viabilidade do site, a 
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própria questão do software, o trabalho nas lojas, etc.), também tentamos recolher 

alguns inputs para o futuro. Que sugestões é que fazem para os mais diversos níveis. 

(…) O próprio cliente tem-nos dado pistas muito importantes sobre a nossa forma de traçar 

o futuro. Nós, todos os anos, nos nossos planos de marketing, incluímos sempre 

esses inputs que esses clientes nos dão, os outros clientes ou até os mesmos nos dão 

ao longo do ano”.  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Sobre a atenção dada ao público-alvo duas conclusões podem ser retiradas. Primeiro, a 

maioria das PME tem uma noção genérica de quem é o seu público-alvo. Em segundo lugar, as 

PME demonstram que quando criaram a marca apenas pensaram no público no sentido deste 

entender o nome da marca e simpatizarem com os elementos visuais. Só um gestor segmenta o 

público da marca e demonstra que, nas atividades da marca (da gestão atual), o público-alvo é 

ouvido para que a empresa possa melhorar a sua oferta. Em suma, na generalidade as PME pouco 

olham a concorrência e o público-alvo na gestão das suas marcas.  

Assim sendo, tais informações não podem corroborar inteiramente o que Carvalho (2010) 

indica sobre a gestão das marcas nas PME, nomeadamente que, “dada a reduzida dimensão das 

PME, e a gestão que trata da grande maioria dos aspetos relacionados com o marketing, 

verificando-se que as PME teoricamente valorizam as suas marcas, frequentemente opinam que 

tem uma boa posição nos seus mercados, mas não fundamentam esse aspeto com o devido 

estudo e conhecimento do seu target” (Carvalho, 2010:8). Ainda assim é possível afirmar que em 

ambas as pesquisas está patente o desconhecimento que as micro, pequenas e médias empresas 

têm do seu público. Podendo a presente investigação acrescentar que esse desconhecimento 

também se estende à concorrência. Neste sentido, vai de encontro à proposição teórica que refere 

que ainda que o gestor procure valorizar a marca ele desconhece o seu público-alvo. 

 

4.3.2.4. Gestão da Marca Limitada à Identificação e Diferenciação  

 

A terceira e última parte da proposição refere que a gestão da marca nas PME consiste, 

essencialmente, em estratégias mal estruturadas que destacam a publicidade, o nome da marca 

e os elementos visuais como o logotipo. A PME dá mais enfase ao produto do que a marca, pelo 

que prefere adotar técnicas de marketing que visam a obtenção de mais-valias a curto prazo. O 

guião das entrevistas procurou descortinar as ideias sugeridas pela literatura, procurando 
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conhecer o trabalho com a marca em dois momentos, quando esta foi criada e hoje em dia. A 

necessidade de orientar as questões para estes dois períodos surgiu aquando as entrevistas-testes. 

Entendeu-se nesses ensaios que os gestores pronunciariam melhor acerca da gestão da marca se 

as questões os orientassem um pouco.  

Portanto, sobre a gestão da marca aquando a sua criação, procurou-se saber como 

escolheram o nome da marca; e, em caso afirmativo, como foi desenvolvido o logotipo, o slogan 

e a divulgação da marca. Acerca da marca na atualidade buscou-se saber se o nome, o logotipo e 

o slogan haviam sofrido alterações e porquê, assim como conhecer a divulgação atual da marca. 

Assim percebe-se que se orientou as questões sobre a gestão da marca para os elementos da 

marca e a divulgação desta, porque, como indicado anteriormente, as PME vêm a marca como 

um nome e logotipo e apostam sobretudo em publicidade.  

Posto, isto surge a categoria “Gestão da Marca Limitada à Identificação e Diferenciação” 

e as subcategorias “Nome da Marca Diferenciador”, “Envolvimento na Criação do Logotipo da 

Marca”, “Slogan Identifica a Missão da Marca”, “Nome, Símbolo ou Slogan da Marca Inalteráveis” 

e “ Divulgação da Marca”. 

 

4.3.2.5. Nome da Marca Diferenciador 

 

A maioria das micro, pequenas e médias empresas selecionou um nome para a marca 

que identificasse a sua oferta e, desse modo, permitisse diferenciar da concorrência. De facto, 

para 9 de 11 empresas que constituem a amostra, esse foi o principal objetivo. Ainda assim, para 

algumas dessas empresas houve outros cuidados que também vão ser explanados de seguida. 

Para três marcas a escolha do nome considerou especialmente o consumidor, mas de 

perspetivas distintas. O gestor que se segue considerou o gosto do cliente pelo património local 

como se pode perceber: 

- “Tive a preocupação de escolher um nome aqui, com origens aqui na terra. Esta 

zona é uma zona muito rica historicamente. Tem muito património e eu já percebi que as 

pessoas aqui dão valor ao património que têm”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

Já outro entrevistado menciona apenas que o nome escolhido pretendeu agradar ao 

público transmitindo-lhe a missão da marca: 
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- “Ele [o gestor e proprietário] estava à procura de um nome forte, um nome sonante, 

um nome que ficasse na cabeça das pessoas e no coração, acima de tudo. Um 

nome que fosse fácil de pronunciar por toda a gente, apesar de ser de língua estrangeira. 

(…) Por uma questão de comunicação, de coerência, que tem a ver com a 

mensagem que queremos passar”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Também no sentido de aproximar o cliente à marca, nomeadamente à sua oferta e missão, 

foi selecionado o nome da marca que comercializa um produto (álbuns) e oferece ainda serviços 

de fotografia: 

- “Eu sei que os principais pressupostos foram mesmo esses: criar um nome que tivesse 

a ver com álbuns de sonho, álbuns marcantes para a vida das pessoas e álbuns 

que recordassem…”  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

De acordo com os gestores que se seguem, a escolha do nome da marca, além de 

contemplar a identificação e diferenciação da oferta da marca, considerou o possível alargamento 

dos serviços oferecidos:   

- “ [O nome] foi a minha irmã… Foi por recomendação da minha irmã, porquê? Porque 

gabinetes de estética do tipo [X], [Y] ou coisas assim já há muito… E [o nome da minha 

marca] achei que era um conceito assim mais… Mais abrangente até porque, no novo 

espaço que vou abrir, quero fazer workshops, quero fazer…”.  

(#1: Serviço de Estética; B2C/ B2B) 

- «Desde do início que nós procuramos diferenciarmo-nos em termos da qualidade da 

prestação de serviços e, ao mesmo tempo, também diferenciarmo-nos um pouco 

daquilo que as pessoas estão habituadas ao que seja o nome de uma clínica. 

Como esta é uma clínica, apesar de tudo, ainda muito associada à fisioterapia, seria muito 

fácil ter colocado “Fisio…” qualquer coisa ou qualquer coisa “Fisio…”. Mas (…) já havia 

essa perspetiva de queremos um mercado mais abrangente e termos outras 

especialidades. Daí o nome ter de englobar a parte da saúde toda. A partir daí [do nome] 

foi a outra parte, a parte da [a esposa] que procurou pensar em nomes; criou uma lista com 

vários nomes sendo que, depois, acabamos por optar por [este nome] que é na tentativa 

que as pessoas percebam que aqui poderão encontrar o rumo, o norte, digamos, da sua 

saúde. Tínhamos outras possibilidades, mas achamos que este seria um nome que, 

com o tempo, acabaria por chegar às pessoas».  
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(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

Para os próximos dois gestores, o nome da marca pretendeu sobretudo identificar. Para 

a primeira marca, do serviço de reparações de eletrónica, o nome escolhido pretendia apenas 

identificar oferta da empresa. 

- “São as iniciais de assistência técnica. Na altura não fui eu porque não estava na 

empresa. Mas sei que foram os sócios da empresa que indicaram. Foi simples, do 

género: “por que não ser AT, iniciais de Assistência Informática?” Esse era, aliás, o 

serviço principal da empresa, nessa altura”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

Também no sentido de identificar a prestação de serviços os próximos gestores 

selecionaram o nome das suas marcas. Além disso adicionaram uma referência à região onde a 

marca está sediada. Contudo, como explica o gestor, também consideraram no nome a 

identificação do local:  

- “ [o nome da localidade] porque, não é o único hotel, mas foi uma oportunidade de aliar 

o nome à localização da unidade, portanto, torna-se muito mais fácil – principalmente 

para o mercado nacional – isso. O Park (…) pela proximidade do Parque da Cidade. 

Portanto, depois incluiu-se o termo [hotel] e será por isso. Depois o Spa porque tem Spa”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “À memória e ao local onde está instalada a agência (…)”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

Durante anos a agência de seguros trabalhou com o nome da empresa. Só quando entrou 

um novo gestor, o nome foi alterado com o objetivo de possibilitar maior projeção junto do público-

alvo:  

- “A marca [igual ao nome da empresa] continuava a ser usada até à cerca de dois anos 

atrás. Eu é que achei, já na minha estadia aqui, que devíamos ter um nome mais 

comercial que acabasse por nos projetar mais (…) ”. 

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

As duas marcas que se seguem não consideraram a identificação do serviço prestado ou 

a concorrência no momento de escolher o nome. Os gestores optaram antes por um nome que 

tivesse a ver com os seus gostos pessoais, como está demonstrado nas transcrições:  

- “ (…) Havia um centro que ele [o fundador da empresa] gostava muito e ao qual 

era muito dedicado (mais a esposa) (…) Então, ele resolve chamar à escola [parte 

desse nome]”.  
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(#3: Serviço de Ensino; B2C/ B2B) 

- “ [Primeiro tinham um nome, mas] segundo as senhoras do Balcão do Empreendedor, 

havia outros nomes muito parecidos [então tiveram que escolher outro]. Basicamente, 

porque gosto bastante de Física Quântica e então apareceu [o nome]. (…) No início, o 

nome da marca foi criado mais no sentido de… tínhamos de ter o nome registado para 

questões burocráticas (…) ” 

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

Enfim, sobre a escolha do nome da marca, os resultados mostram que a maioria das PME 

considerou o público-alvo e a concorrência, ao criar um nome que identificasse a oferta da 

empresa e que ao mesmo tempo se destacasse dos nomes das marcas concorrentes. Além disso, 

algumas PME pensaram no seu cliente, ou na identificação da sua localização ou no futuro da 

marca. Para as restantes marcas os nomes selecionados baseiam-se somente no gosto pessoal 

dos seus gestores.  

 

4.3.2.6. Envolvimento na Criação do Logotipo da Marca  

 

Todas as marcas estudadas apresentam logotipos, todavia, dos 11 gestores entrevistados 

apenas 8 souberem explicar a criação desse símbolo. (Os restantes gestores não o fizeram porque 

na altura não estavam a trabalhar na empresa.) Das explicações obtidas sobre a criação do 

logotipo percebe-se que estes foram criados por familiares dos gestores (com competências de 

design), por funcionários da marca ou recorrendo a empresas de publicidade que, por sua vez, 

contrataram o serviço de um designer. Nas próximas transcrições os gestores explicam em que 

consiste os seus logotipos, o objetivo destes e como foram desenvolvidos.  

A marca de estética, a marca de saúde A e a marca da agência de seguros recorreram a 

familiares para desenvolver o logotipo. Porém com objetivos diferentes, como se pode ler nas 

próximas transcrições:  

- “ (…) O rosto de uma mulher. (…) Pedi à minha irmã. (…) É técnica de design 

gráfico. (…) Disse que queria um estilo mais clássico, a decoração ia ser mais clássica… 

Ela a partir daí fez este logotipo”.  

(#1: Serviço de Estética; B2B/B2C) 

- “Ai foi uma parte que a mim passou praticamente ao lado. O objetivo era uma imagem 

que nós achássemos que fosse moderna, contemporânea, ou seja, fosse uma 

imagem que atraísse também os jovens. A saúde está mais associada à parte de 
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tratamentos, ou seja, pessoas com necessidades… (…) Essa foi a parte de arquitetura 

e design [a mulher é arquiteta] … Acaba por ser uma contenção de custos mantendo 

um padrão de qualidade”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

A marca da agência de seguros também pensou num logotipo que representasse a sua 

oferta, mas, como relata o seu gestor, houve preocupação em consultar algumas pessoas no 

processo de criação desse símbolo:   

- “Este logotipo tem cerca de um ano e meio. (…) Acompanhou a evolução [de 

mudança de nome da marca] e ninguém diz que não poderá mudar, não é? Nós não 

temos aqui estudos de mercado nem estudos de marketing para estudar se o 

logotipo vai ser bem aceite, se não, como fazem as grandes empresas. No fundo 

é perguntar a algumas pessoas o que acham, o que não acham… (…) Utilizamos os nossos 

custos e vários recursos. Tenho um primo que está a trabalhar numa empresa de 

marketing digital e a quem pedi para fazer [o logotipo] e fê-lo de uma maneira até 

gratuita. (…) Portanto, a nossa imagem, pela colocação do automóvel [no logotipo] 

foi diretamente direcionada para a principal âncora do mediador de seguros, 

que é o seguro automóvel”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Para outras três marcas o logotipo foi criado internamente recorrendo às competências 

dos seus colaboradores, como se pode ler:  

- « (…) Três meses depois [da criação do nome da marca] apareceu o logotipo. (…) Um 

designer que trabalha connosco. (…) Demos liberdade criativa [ao designer]. Nós já 

tínhamos trabalhado com ele, sabíamos que ele era porreiro. Dissemos-lhe “o conceito é 

este, surpreende-nos”».  

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

- “A conceção [do logotipo] foi olhar para o círculo que lá está e dar-lhe a ideia 

de um sol, portanto, algo que floresça, digamos assim, que nasça e (…) ai já é a 

ligação com o Spa, de bambu. (…) Foi [criado] internamente”. 

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “ (…) O logotipo foi feito pela nossa funcionária que na altura trabalhava com 

a parte do design gráfico (…). Foi ela que decidiu o logotipo, foi ela que o fez, 

em conformidade com a minha opinião e a do gestor (…). É o seguinte: ela fez duas 

ou três provas, nós dissemos o que gostamos mais, com as letras a bold ou então em 



119 
 

plane… Por exemplo, para os nossos reclames, para os nossos expositores, mupies, 

usamos letra plana sem nada; para comunicação gráfica, internet, publicidade em cartazes, 

logotipo no Facebook e tudo, é mais bold, é mais dourado”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Para os dois últimos gestores, o logotipo foi desenvolvido por uma empresa de publicidade 

(que por sua vez contactou um designer). Ainda assim, os gestores deram indicações às empresas, 

como se entende nestes excertos das suas entrevistas: 

- “Foi o designer. (…) Falei com o publicitário, portanto, uma empresa de publicidade, 

que tem um designer, emprestei-lhe um dos meus livros [sobre] aqui a zona do (nome da 

localidade). (…) Eles fizeram várias coisas, mas eu não gostei e acabei por gostar desta 

[logotipo atual] e ficou esta. Eu gosto de coisas simples, não gosto de coisas 

complicadas”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “ (…) Procuramos evoluir e demos uma imagem mais moderna, mais recente, pegamos 

num globo e transformamos. A ideia era abranger o mundo. Contratamos uma empresa 

de publicidade que fez, inclusive, a decoração das nossas montras. (…) Nós fizemos uma 

exigência que foi: quem olhasse para a publicidade não percebesse que estaríamos a falar 

de um talho, ou seja, olhar para ali e [pensar:] “isto deve ser uma agência de viagens”. 

(…) Deve ser uma agência de viagens. (…) Que identificasse à partida o 

programa”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

Apesar das micro, pequenas e médias empresas recorreram a diferentes indivíduos para 

criarem o logotipo, os gestores mostraram-se envolvidos no desenvolvimento desse logotipo. Essa 

participação é demonstrada nas indicações que deram ao designer ou empresa de publicidade 

bem como na justificação do significado dos seus logotipos.  

 

4.3.2.7. Slogan Identifica a Missão da Marca  

 

Aquando a criação da marca, 8 PME criaram slogans para as suas marcas. As marcas 

utilizam os seus slogans nas comunicações que desenvolvem com o exterior. Todavia, nem todos 

souberam explicar a mensagem do seu slogan, referindo apenas que este identifica a missão da 

marca, como se observa nas próximas passagens:  
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- “ [A marca] também tem um slogan: um espaço de mulher para mulheres. (…) 

Cada uma é uma. Porque lá está, não tenho empregadas, não tenho funcionárias (…). [O 

slogan foi] Pensado para cada pessoa”.  

(#1: Serviço de Estética; B2B/B2C) 

- “ (…) Acho que é make technology works. (…) Sim, porque quer dizer que fazemos 

a tecnologia funcionar, já que faz a assistência técnica…É o nosso trabalho”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

Os gestores que se seguem também explicam que o seu slogan vai de encontro à missão 

da marca, acrescentando ainda o contexto em que esses slogans são utilizados: 

- «(…) Nós acabamos por utilizar muito – e ai temos algum benefício - o 

marketing das companhias com que trabalhamos. Nós estamos ligados de uma 

maneira umbilical à Zurich. (…) O slogan que nós mais usamos é um que é da Zurich: 

“estamos aqui para ajudar o seu mundo”. (…) As minhas comunicações de marketing, 

apoios, andam muito à volta disto: “estamos aqui para ajudar o seu mundo”. Porque, no 

fundo, o negócio dos seguros…Transmite a missão do negócio».  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

- “Não é por acaso que o nosso slogan é “um espaço de eleição em (nome da 

localidade)”. Uma vez que queríamos ser considerados, e consideramo-nos, um 

espaço de eleição na região. (…) Fui eu [que criei o slogan]. [Utilizamos o slogan] 

Principalmente na comunicação online. É a mais importante, é a que nos interessa 

mais, porque é a que chega mais rápido ao nosso público-alvo. Mas também utilizamos em 

flyers e [em] outdoors, na comunicação visual, na comunicação gráfica, na comunicação 

de vídeo, tudo basicamente. Na comunicação da rádio e na publicidade também (…) ”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

- «“Cuidamos da sua saúde de forma personalizada”. (…) Usamos na publicidade 

que fizemos, o slogan aparecia lá”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “Sim, “o desejo de conhecer” já na fase de abertura [utilizamos] na 

divulgação”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

Por último, das marcas que não têm slogan há que destacar as respostas de dois gestores. 

Apesar desses gestores afirmarem que as suas marcas não têm slogan, eles admitem utilizar uma 

ou mais frases na divulgação dos serviços da PME. A marca da agência de viagens não trabalha 
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com slogan, porque não têm um próprio. Contudo, quando necessário utilizam frases conhecidas 

que muitas vezes são usadas por outras agências de viagens, como explica o gestor: 

 - “Não trabalhamos com slogan. Às vezes brincamos com o slogan dos outros 

(…) Do género “há mar e mar há ir e voltar”. Essas frases que são utilizadas também por 

agências de viagens. (…) Aquilo que nós procuramos passar, a ideia de que somos uma 

agência sólida, uma agência familiar, uma agência que está no mercado para ficar e para 

durar muitos anos”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

O gestor do serviço de saúde A também considera não ter um slogan, mas explica que, 

por vezes, trabalha com uma frase:  

- «Não temos nenhum slogan. Por vezes, em determinadas situações (de 

publicidade) colocamos: “saúde em boas mãos”. Não temos uma frase que 

utilizemos em todas as nossas campanhas. Isso não».  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

Portanto, a maioria das PME tem um slogan que comunica a oferta da marca ao público-

alvo, sobretudo em contexto de divulgação. 

 

4.3.2.8. Nome, Símbolo ou Slogan da Marca Inalteráveis 

 

 Com exceção de uma marca, as PME não fizeram alterações no nome, símbolo ou slogan 

da marca. A única marca que sofreu alterações foi a de fotografia. Essa mudança no logotipo 

considerou a nova designação do produto e passou a comunicar uma conquista, como se pode 

ler na explicação do gestor da marca: 

- “Nós, em determinada altura, percebemos, por diversas consultas que fizemos ao próprio 

mercado, que muita gente não sabe o que são álbuns digitais. (…) Se, em 

determinada altura, as pessoas confundiam álbuns fotográficos com álbuns tradicionais, 

neste momento, como esses álbuns tradicionais já perderam muita expressão. Achamos 

que está na altura certa para usarmos essa designação [de álbum fotográfico]. (…) Nós, em 

virtude desta situação, desta dúvida em relação à utilização dos álbuns digitais 

(…) e por entretanto, termos conquistado e termos criado o maior álbum 

fotográfico do mundo, nós hoje utilizamos um logótipo comemorativo dessa 

conquista. Temos uma linha, por baixo do logótipo, em dourado, portanto, aquele 
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significado de glória, conquista, etc. E depois temos a designação de The World’s Largest 

Photo Book, pronto, que é a designação do Guinness. Portanto, essas duas questões 

levaram-nos à alteração do logo, no ano passado”.  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

  Ainda a respeito das alterações no nome, símbolo e slogan da marca, há que salientar o 

ponto de vista de dois gestores. A gestora da marca de ensino assumiu a direção da empresa já 

esta atuava há 10 anos no mercado. Quando questionada se havia pensado alterar a marca, a 

gestora respondeu que pelo menos o nome nunca iria ser alterado. Para esta gestora, a mudança 

de nome pode retirar significado à marca. Além disso, o nome não seria alterado, porque a marca 

está registada. Na próxima transcrição pode-se entender melhor o ponto de vista deste gestor: 

- “É uma das coisas que nunca irei fazer enquanto estiver [aqui]. Eu vejo [esta 

marca] não como o meu local de trabalho, mas algo mais do que isso. Algo que faz parte 

de mim, que eu ajudei a criar, no fundo. (…) Portanto, quando [os antigos donos] foram 

embora, eles também disseram que se quiséssemos podíamos mudar de nome à vontade. 

Eu disse que não. Nunca o faria e continuo com a mesma perspetiva: nunca o faria. Está 

registada a marca (…), portanto, existe como marca, não só como empresa, 

como escola, mas também como marca. E, portanto, nunca nos pensou isso 

pela cabeça”.  

(#3: Marca de Ensino; B2C/ B2B)   

A outra perspetiva a destacar é do gestor da marca da agência de viagens que considera não 

ser conveniente uma marca alterar o nome, o logotipo e o slogan. Como se pode ler de seguida, 

para este gestor há antes outras vias que merecem atualização: 

- “Não convém. Não convém. É lógico que, pontualmente, temos que nos ir 

atualizando através das vias de comunicação com o cliente, 

preocupação…manter uma imagem atual, também é importante. Mas eu acho 

que o mais importante que isso é prestação de serviços, manter o cliente satisfeito”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

 

4.3.2.9. Divulgação da Marca 

 

Ainda sobre o processo de criação da marca, pretendeu-se conhecer se as PME 

divulgaram a marca e, em caso afirmativo, como o fizeram. Das 11 marcas estudadas, sobre este 

tópico não foi possível conseguir o relato de três gestores porque, segundo os mesmos, não 
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estavam presentes na empresa nesse período. No entanto, das restantes entrevistas foi possível 

perceber que, ainda de modo mais ou menos distinto, todas as PME demonstram terem apostado 

na divulgação da sua marca. Deste modo, e para melhor compreensão dos dados, as transcrições 

relativas a cada gestor são analisadas individualmente.  

As marcas de saúde seguiram caminhos semelhantes, mas para explicar as suas opções 

é necessário recuar no tempo e na sua história. A marca de saúde A prestava um único serviço 

sem qualquer tipo de divulgação, pois, explicou o gestor, não queriam fazer investimentos 

monetários nesse sentido. Por isso, esperavam que o “boca a boca” positivo dos clientes levasse 

outros aos seus serviços. Poucos anos depois, quando decidiram alargar os serviços e mudar de 

espaço, apostaram na divulgação, como se lê de seguida:  

- “Inicialmente não [houve divulgação]. Como lhe expliquei, era um pequeno gabinete, 

era apenas um gabinete de fisioterapia (…) e, portanto, estávamos numa fase ainda muito 

embrionária e era basicamente quase só o chamado “passa a palavra”. A partir do 

momento que começamos a colocar acupuntura, depois foi surgindo as análises… Ai sim, 

começamos a iniciar mais a fase da divulgação, para conseguirmos que as 

pessoas tivessem conhecimento (…) ”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

A marca de saúde B passou por processo semelhante. Antes de criar esta marca, a 

gestora, médica dentista de profissão, tinha um consultório com o próprio nome onde trabalhava 

assim como outros colegas. Percebendo que haveria procura para outros serviços, juntamente 

com a necessidade de novas e melhores condições de trabalho, resolveu criar uma clínica e, 

consequentemente, uma marca. Depois de definido o nome, logotipo e slogan, dedicou-se à 

divulgação, como se pode ler:  

- “ (…) No início, portanto, apostei um bocadinho na publicidade por uma razão 

muito simples: mudei de espaço e mudei de nome. (…) E investi um bocadinho no 

jornal, no jornal da região, investi também nas rádios locais e fiz uns panfletos 

mais para dar a conhecer os serviços que tinha e onde estávamos”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

No caso da marca prestadora de cuidados de estética o objetivo na divulgação, que passou 

pela criação e gestão de uma página na rede social Facebook, foi dar a conhecer aos clientes a 

marca e a abertura do espaço da mesma, como é explicado:  
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- “ [Divulguei] através das redes sociais. Criei uma página no Facebook e divulguei 

entre amigos, entre conhecidos, gente da zona onde ia abrir o [negócio], para começar a 

dar conhecimento da inauguração, para as clientes virem experimentar”.  

(#1: Serviço de Estética; B2C/ B2B) 

Em oposição, conta o gestor da marca de software, que no início da marca não houve 

muita preocupação em divulgá-la. O gestor mencionou uma experiência com o Google Ad Words, 

mas aproveitou sobretudo a visibilidade de um dos seus projetos (vencedor de prémios) na 

comunicação social, para angariar clientes. O gestor admite ainda a importância de algum 

networking e dos cartões-de-visita como forma de publicidade bem como do “boca-a-boca” entre 

clientes. Para melhor compreensão de como esta marca apostou na divulgação, seguem-se 

transcrições da entrevista com o seu gestor: 

- “Fizemos algumas experienciazinhas. Por acaso nessa altura foi uma altura curiosa, 

porque apanhamos um voucher do Google AdWords… (…) O retorno disso foi zero. (…) 

No fundo as pessoas vieram ter connosco (…) a partir dos projetos, sobretudo [de 

um deles] que foi o que teve mais divulgação. (…) No fundo a marca (…), tirando esta 

questão do Google AdWords, e aquela questão de estarmos a falar com alguém que 

pergunta o que nós fazemos, “temos uma empresa”, falamos de uma empresa, mostramos 

os cartões-de-visita que, no fundo, é um bocado promoção boca-a-boca – nada de 

especial –, não fizemos ainda assim uma divulgação de dizer “olha compramos publicidade 

em jornais, revistas, ou fizemos um anúncio para a televisão”, nada disso. As pessoas 

vêm ter connosco, porque conhecem os nossos serviços, ou porque cliente A 

trabalhou connosco, falou com cliente B que veio ter connosco por causa disso 

(…) ”.  

(#5: Serviço de Software; B2C/B2B) 

Também a marca de restauração considera que o boca-a-boca fundamental e, por isso, 

apostou nessa via, mas não foi a única, como explica o seu gestor de marketing: 

- “Nessa altura comunicamos por marketing direto, por boca-a-boca. Acreditamos 

que o worth-of-mouth é a ferramenta de comunicação mais poderosa, de publicidade que 

existe neste momento. Pelo menos no contexto nacional, no contexto português, porque nós 

sabemos que os portugueses dão muito valor à opinião de um amigo. Se vier recomendado 

por um amigo ou se falar de uma marca a alguém, essa pessoa fica com maior 
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probabilidade de reter informação, mas comunicamos também através de flyers, de 

Facebook e de comunicação online, de e-mail, por exemplo, de SMS escrita”. 

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

A agência de viagens apenas, no início da vida da marca, apenas fez uso da distribuição 

de flyers para divulgar a sua marca. Mas, segundo o gestor, foi igualmente importante a presença 

num evento e as redes pessoais: 

- “Flyers, distribuição de flyers. Fomos estando presentes na, entretanto extinta, 

feira (…) organizada pela Associação Comercial (…). Também parte um bocado dos 

nossos contactos, das nossas parcerias com empresas do (nome da localidade), 

do facto de termos andado lá a estudar uns anos, porque, de facto, termos muitos 

amigos na cidade do (nome da localidade) e noutras freguesias…”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

Por último, o gestor da unidade hoteleira explicou que considerando o público-alvo 

apostaram em determinado tipo de imprensa, rádio, no site do hotel e no e-mail: 

- “Usamos os meios possíveis na altura, portanto… e também direcionado um 

bocadinho ao público-alvo que tivemos. Desde imprensa escrita. Saiu no JN [Jornal 

de Notícias], a nível nacional, um suplemento feito especificamente sobre o hotel. Na 

imprensa escrita, para além de artigos publicitários, dos chamados anúncios, dentro da 

imprensa escrita diária e dentro da imprensa escrita dirigida ao turismo, tivemos também 

rádio (isso já em termos locais, portanto, mais direcionado ao público local). Em termos 

locais também tivemos viaturas com publicidade móvel, digamos assim. Além disso, 

houve a criação do site, também é uma outra forma de publicitar, o e-mailing…”  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

Após a criação da marca, a maioria das PME apostou na divulgação da mesma. Porém, 

apenas uma dessas empresas, como referiu o seu gestor, teve o cuidado de escolher os canais 

de divulgação de acordo com o seu público-alvo. A divulgação utilizou o Facebook, a imprensa 

(nacional e/ou regional), a rádio local, os panfletos, os eventos, o Google Ad Words, os cartões-de-

visita, o networking e o “boca-a-boca”. De facto, alguns gestores mencionam o poder que a 

comunicação entre indivíduos tem para a divulgação da sua marca.  

Enfim, aquando a criação das suas marcas as PME apostaram na divulgação das suas 

marcas, mas não demonstraram qualquer planeamento ou justificação para a escolha dos meios 

de divulgação selecionados. Porém, nas PME estudadas existe uma evolução no modo como 

divulgam a sua marca atualmente. Essa diferença está patente na vontade de divulgar mais e de 
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se adaptar a novos meios de comunicação que, pelos exemplos observados, se desenrolam 

sobretudo ao nível do uso do Facebook e da criação e/ou participação em eventos.  

No período inicial da sua vida, a marca de software não sentia necessidade em divulgar-

se. Contudo, na atualidade está mais empenhada nessa divulgação sobretudo nas redes sociais 

ainda que, de acordo com o seu gestor, existiam outros meios em que aposta: 

- “Sobretudo a nível das redes sociais apostamos mais. Mas o nosso nome também 

vem nos outros produtos que nós fazemos: aplicações, sites… De maneira que acaba 

por passar de uns para os outros. Quando fazemos uma aplicação que não é nossa vai com 

o nosso nome”.  

(#5: Marca de Software; B2C/B2B)  

Também com maior enfoque no Facebook está a marca de reparações de eletrónica, se 

bem que tenham ainda outros canais para aproximar os seus clientes, como explicou o gestor: 

- “Fazemos alguma coisa, nomeadamente, nos sites. Temos o da empresa e 

depois temos outros específicos para áreas diferentes como a venda de peças. 

(…) Fazemos também [comunicação] no Facebook – é algo recente, dois anos, mas agora 

estamos a investir mais tempo nele. Outras coisas… Fazemos no Google Ad Words, 

que é a melhor coisa… (…) Essa ferramenta faz com que muitos compradores 

cheguem até nós”.  

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

De facto, as PME parecem estar despertas para o Facebook e para as suas 

funcionalidades. Quando criou a marca de estética, a gestora apostou no Facebook como meio de 

divulgação. Na atualidade, esta marca continua na mesma rede social. Porém, como se pode ler 

na transcrição, a gestora aposta na publicação de promoções, de trabalhos que desenvolve, 

considerando ainda importante os comentários dos clientes que, desse modo, ajudam a divulgar 

o seu trabalho: 

- “ (…) Estou sempre [no Facebook]. Promoções, trabalhos meus, trabalhos feitos 

por mim, testemunhos de clientes que vão lá [à página da marca no Facebook] 

e dizem que experimentaram tratamentos de corpo (…)  

(#1: Marca de Estética; B2C/B2B) 

 A exploração do Facebook é explanada pelo gestor da marca da agência de seguros. O 

gestor emprega esta rede social por ela ser gratuita e permitir visualizar o alcance das publicações 

nesta rede. Além desta ferramenta, o gestor indica o site como meio de divulgação (ainda que 
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menos relevante que o Facebook) e a participação e apoios em eventos. Na transcrição o gestor 

explica então a divulgação que faz: 

- “Estamos no Facebook (…) Repare, a partir do momento em que eu, de maneira 

gratuita (…), numa página que, à nossa dimensão, sem publicidade, sem promoção paga, 

sem nada, permite comunicar diretamente com as pessoas e depois permite ver quais as 

pessoas alcançadas. (…) Depois temos a página [o site]. (…) mas o site, por si só, 

não funciona, ou seja, é preciso um grande investimento hoje em dia para fazer com que 

o site tenha… que alguém vá lá… Quem é que vai a um site?! (…) Repare, eu participo a 

título pessoal, como disse [estou] ligado a diferentes associações, a muitos acontecimentos, 

muitos eventos. (…) Eu tenho por vezes de divulgar a minha imagem e (…) E como é 

que eu apoio? Às vezes só até com a minha presença, que eu faço apresentações de 

espetáculos não-sei-das-quantas. Outras vezes com um sistema de som que tenho, por 

exemplo… (…) Através dos apoios… Não é monetário, porque eu não posso dar [apoio] 

monetário (…) ”. 

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Opinião menos efusiva tem o gestor da agência de viagens. Apesar de a sua marca estar 

no Facebook o gestor vê esta rede social como um acessório, dando preferência ao “boca-a-boca” 

dos clientes, como indica a transcrição:  

- “ (…) [a página no Facebook] tem uns quatro, cinco anos, mas não é por ai que 

se fazem os negócios. (…) É mais acessório. O nosso melhor vendedor é a palavra, é 

o passa-palavra, é o cliente sentir-se satisfeito. É meio caminho andado para voltar e trazer 

alguém com ele (…) nós aproveitamos sempre através do site e do Facebook manter 

as promoções atualizadas. (…) Procuramos através do Facebook, da página de internet, 

do envio de SMS, tentar chegar ao máximo número de potenciais clientes”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

 Para os próximos gestores, as suas marcas continuam a ser divulgadas do mesmo modo 

de quando começaram. Todavia, têm dado algum foco a áreas que se tornaram importantes, como 

explica o gestor da marca de hotelaria: 

- “Consiste nos mesmos moldes que sempre tivemos. Agora, como é óbvio, com 

outra fundamentação, digamos assim. (…) Nós, neste momento, estamos em 

processo de alteração do site. Está a ser produzido um novo site e esse direcionado já 

às novas ferramentas que, entretanto, apareceram principalmente… (…) os androids… (…) 
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Também em termos de imagem mais leve, mais jovial, chamemos-lhe assim, em 

termos de imagens, em termos de fotografias (…). Depois é a comunicação que está ligada 

à parte de comercialização que nós fazemos. (…) Em termos de publicidade já não 

recorremos com muita regularidade. É lógico que estamos em mais de 40 centrais 

de reservas online e extranets, portanto, há as duas situações. Estamos em algumas 

brochuras de operadores turísticos, portanto, em base de papel, mas isso faz parte, 

digamos assim, do próprio negócio. Intrínseco”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

Também para o gestor da marca de restauração a comunicação utiliza os mesmos meios, 

porém, há outros que aparecem porque a ligação com os clientes é cada vez mais forte. Por isso, 

como explica o gestor no próximo excerto da entrevista, aposta-se em eventos mais diferenciados: 

- “Há mais cuidado a comunicar, há mais importância, mais necessidade de 

comunicar e tem ganho, lá está, um público-alvo que adere mais facilmente e, 

além disso, que segue a marca (…) ganha-se RP [Relações Públicas], ganha-se família, 

ganha-se pessoas que param aqui imenso tempo e que acabam por dar o nome à casa, por 

fazer a casa. (…) temos tentado organizar eventos mais fortes, mais diferentes, mais 

inovadores, tentado ter uma comunicação de marketing mais efetiva, mais assertiva, mais 

forte, pra chegar assim ao nosso consumidor final, aos nossos clientes”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Os eventos foram igualmente o meio selecionado para aproximar a marca de ensino da 

localidade onde se insere, como narra a gestora: 

- “O que nós pensamos foi que não existia, na altura, um contacto mais próximo com a 

localidade. (…) Então uma das nossas preocupações também foi que [a marca] 

ficasse mais próximo da localidade, das pessoas locais, e pronto, começamos a fazer 

com os miúdos, a organizar o Day Out, o Parent’s Evening, foi quando também começou o 

convívio com os pais. Isso foi divulgação, aproximar as pessoas [da marca] ”.  

(#3: Marca de Ensino; B2C/B2B)  

Como observado aquando a divulgação no início de vida das marcas, as marcas do ramo 

da saúde apostaram nessa divulgação para informar sobre os seus serviços. Na atualidade existe 

alguma evolução por parte da marca de saúde A que pode ser entendida na passagem seguinte: 

- “Procuramos divulgar a imagem para que as pessoas saibam que nós existimos 

e depois esperar que, quando elas vierem ter connosco, nós consigamos passar a nossa 

mensagem, ai sim através da qualidade na prestação de serviços. E isso vai desde que a 
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pessoa entra, abre a porta e é recebida pela rececionista, é atendida mediante o que 

procura, até o momento em que sai pela porta fora. E é aqui que nós temos de trabalhar 

essencialmente. Não temos uma procura ativa do cliente, tentamos mostrar-lhe 

que estamos cá, e só depois, se ele chegar cá, ai sim nós tentamos… (…) Ai vem 

a diferenciação de mercado. Um público-alvo mais velho, um mercado que não trabalha 

tanto em termos de redes sociais, que se calhar não vê tanto revistas ou não lê tantos 

jornais, ai tentamos que seja as pessoas que passem a palavra. Depois temos o 

Facebook, onde temos divulgado o que temos, essencialmente por artigos científicos, por 

esta ou aquela situação. Vamos agora iniciar dentro do jornal uma campanha de divulgação. 

(…) Ah, um evento que tem sido essencial, que nós temos colocado, que é para 

mostrar que nós realmente nos preocupamos com a saúde das pessoas, é o 

rastreio gratuito que nós costumamos fazer duas vezes por ano. Geralmente, de seis em 

seis meses. As pessoas vêm, fazem um check up geral, sabem quais são os seus 

problemas, e ai “obriga” as pessoas a virem, a conhecer o espaço, a conhecer aquilo que 

nós cá temos”.  

(#2: Marca de Saúde A; B2C)  

Em oposição, a marca de saúde B continua a apostar na publicidade quando há novidades 

na oferta, como indica a sua gestora: 

- “Eu acho que a publicidade é importante para dar a conhecer os serviços que temos, que 

é um bocadinho diferente. Portanto, quando surgem serviços novos eu procuro publicitar. 

(…) A publicidade é mais no sentido informativo. No sentido de dar a conhecer 

que a clínica presta outros serviços”.  

(#4: Marca de Saúde B; B2C) 

Por último, a análise da divulgação feita pela marca de fotografia, porque são vários os 

meios que utilizam. Como se pode ler no próximo excerto da entrevista, esta marca utiliza dois 

canais que tenta trabalhar do mesmo modo: 

- “A nossa forma de comunicar… Em termos de canais, nós utilizamos, 

rentabilizamos duas áreas: o online e o offline. Andam sempre de mãos dadas, 

tudo o que fazemos num lado queremos fazer no outro ou fazer algo similar que possa 

potenciar um lado ou outro. Do lado do offline temos a força das lojas a comunicar todos 

os dias com campanhas, com posters, com flyers, etc. Depois, ocasionalmente, tivemos 

redes de outdoors pelo país. Outdoors e mupies, etc., em alturas específicas (Natal…). 
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[Ainda] a nível de offline [apostamos em] ação de promotores… A nível do offline também 

tínhamos uma estratégia muito clara em termos de comunicação, assessoria de 

imprensa, mediatização, utilizamos um bocadinho de endorsement (…). Depois, ao 

nível do online que é mais ou menos a nossa praia, temos o site (tentamos encaminhar 

tudo para o site). Para além do site temos estratégias variadas [como o] SO (isto é, ter bom 

posicionamento em termos de motor de busca); fazemos muitas vezes anúncios em redes 

display (tipo com imagens), mas também fazemos anúncios no Google com textos. 

Mais… Depois há as redes sociais, também anúncios nas redes sociais. Mais… Ah a 

newsletter também que é o endomarketing. Pronto, é essencialmente isso, se calhar está-

me a escapar algumas coisas, mas temos mais… Para além dessas plataformas temos 

plataformas mobile, também. Em primeiro lugar o nosso site é responsivity, adapta-se a 

qualquer dimensão de ecrã, seja de um smartphone (agora as pessoas andam a pesquisar 

e utilizam muito os dispositivos mobile), seja um tablet, por exemplo”.  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Além desses canais, o gestor mostra-se consciente de que os próprios colaboradores 

comunicam a marca e que existem outros modos de chegar ao público: 

- “ (…) Nós comunicamos em tudo o que fazemos. Portanto, nós vamos na rua e 

se falarmos com alguém - nós, representantes da marca, trabalhadores de cá - 

temos um papel importante a fazer. (…) Temos um dia aberto em que qualquer escola, 

qualquer associação possa vir cá e tentar perceber aquilo que fazemos cá. Nós 

partilharmos também algum conhecimento da nossa experiência na área. (…) 

Depois, por outro lado, quando outros vêm aqui organizar uma palestra ou evento, vêm aqui 

apresentar alguma coisa, nós não ganhamos rigorosamente nada com isso. Nós 

acreditamos é que – e não cobramos nada por isso – se as pessoas estiverem 

bem connosco algum dia as pessoas vão lembrar-se de nós para alguma coisa. 

Portanto, para nós isso já será o suficiente. Enquanto se organizam aqui coisas as pessoas 

estão em contacto connosco. No meio de todas essas sementes alguma coisa há de gravitar. 

Esse é, no fundo, o nosso contributo. (…) E temos tido uma relação muito próxima 

também com as escolas. Nós irmos às escolas daqui e não só – ainda ontem estivemos 

no ISCAP [Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto], no Porto, numa 

conferência -, não são raras as vezes que vamos fazer esse tipo de coisas e vamos, também 

nós, aprender com os outros”. 
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(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

 

Depois de explanados o processo de escolha do nome, logotipo, slogan e da divulgação da 

marca, apresentam-se as conclusões. Sobre o nome, logotipo e slogan da marca, é visível alguma 

dedicação por parte das PME. Os nomes das marcas foram sobretudo escolhidos para identificar 

a oferta da marca e, por conseguinte, distingui-la da concorrência. Ainda que recorrendo a 

diferentes recursos, os logotipos contaram com a participação dos gestores que, assim como o 

nome, quiseram que cumprisse uma função de identificação e, em alguns casos, para tal 

consideraram as preferências do público-alvo. No mesmo sentido de dar a conhecer a oferta da 

marca, foram criados os slogans, empregues em contexto de divulgação. Também para a maioria 

das PME não houve alterações de nome, logotipo e slogan das suas marcas porque, de acordo 

com os gestores, não se justificou.  

Relativamente à divulgação da marca, existem diferenças entre o período inicial de vida da 

marca e a atualidade. No princípio a divulgação teve como objetivo dar conhecer a marca ao 

público, se bem que não houve, no geral, preocupação geral em direcionar essa divulgação. Por 

isso, os meios utilizados foram diversos. Atualmente, os gestores demonstraram uma maior 

preocupação em divulgar a marca, aproveitando sobretudo o Facebook e a participação/criação 

em eventos.  

Portanto, nesta caracterização da gestão da marca nas PME é notório o papel do gestor. 

Uma vez que esse gestor encara a marca como algo que identifica uma oferta, o trabalho 

desenvolvido com a marca é feito nesse sentido. Elementos como o nome da marca, logotipo e 

slogan são trabalhados para identificar uma oferta. Por conseguinte, quer no início de criação da 

marca, quer na atualidade, o trabalho de divulgação da marca é feito com o intuito de identificar 

a oferta que a PME comercializa. Enfim, para a maioria dos gestores, divulgar significa mostrar o 

serviço que presta.   

Visto que se orientou as questões sobre a gestão da marca para o nome, logotipo, slogan 

e divulgação desta, não é possível indicar, como na teoria, que é evidente o destaque dado à 

publicidade, ao nome da marca e os elementos visuais como o logotipo. Também não se pode 

concluir que as PME enfatizam o produto em detrimento da marca, preferindo adotar técnicas de 

marketing que visam a obtenção de mais-valias a curto prazo. Porém, é possível ir ao encontro da 

literatura concordando que na maioria das micro, pequenas e médias empresas não há qualquer 
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estratégia na gestão da marca. Mais uma vez, é evidente como estas empresas veem a marca e 

o consequente tratamento que lhe dão.   

 

4.3.3. Razões para a Gestão da Marca das PME 

 

O terceiro objetivo da investigação é identificar e analisar as razões que conduzem à gestão 

da marca das PME. Sobre esta matéria, como indica a proposição de pesquisa (figura 4.3), a 

literatura começa por assinalar que a marca é importante para o consumidor e para qualquer 

empresa que a detenha, porque lhes oferece uma série de mais-valias. Tais mais-valias para o 

consumidor vão do facto de a marca identificar um produto, até à criação de um vínculo com o 

consumidor, conquistando a sua fidelidade (Epure et al., 2009; Keller e Machado, 2006). Por isso, 

os produtos podem ser semelhantes, mas com marcas distintas, são avaliados de modo 

completamente diferente. Assim é porque os consumidores atribuem diferentes significados às 

marcas, alterando a perceção e as experiências que têm com determinado bem. Esses significados 

exclusivos facilitam as atividades diárias e enriquecem a vida dos consumidores uma vez que 

facilitam a tomada de decisão e reduzem os riscos. Como hoje em dia a vida dos consumidores é 

complexa, atribulada e sem tempo, a marca apresenta, sem dúvida, uma ajuda inestimável (Keller 

e Machado, 2006).  

Para uma empresa, em primeiro lugar, a marca identifica a sua oferta, permitindo 

manusear ou o monitorizar o produto para a empresa; ao nível operacional, a marca ajuda na 

organização do stock e da contabilidade. Uma marca pode ainda proteger as características ou 

aspetos exclusivos do produto, oferecendo proteção legal. A marca pode ser garante de vantagem 

competitiva ao criar um posicionamento de marca forte que, apelando à cabeça e ao coração do 

seu público, oferece-lhes múltiplos pontos de acesso a ela, ao mesmo tempo que reduz a 

vulnerabilidade à concorrência. Portanto, investir numa marca e dotá-la de significados exclusivos 

permite a diferenciação face à concorrência. Mais, se a mesma marca garantir um certo nível de 

qualidade, os compradores sentir-se-ão satisfeitos, logo, muito provavelmente vão voltar a escolher 

a mesma marca. Consequentemente podem torna-se fiéis. Esta segurança pela procura de uma 

marca cria barreiras e dificulta a entrada de novas empresas nesse mercado (Keller e Machado, 

2006). 

 Portanto, apostar em marcas pode conduzir a mais-valias para o público-alvo e para a 

empresa, seja esta de grande ou de micro, pequena e média dimensão. Tais benefícios vão desde 
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a simples identificação e diferenciação da oferta até à construção e manutenção de relações fortes 

e duradouras com os clientes.  

A literatura não refere razões exclusivas para gerir as marcas das PME. Assim sendo, 

construiu-se a proposição teórica de que as PME apostam na gestão da marca, porque a marca 

oferece uma série de mais-valias à empresa e ao seu público-alvo.  

 Para descobrir se essas razões conduzem as micro, pequenas e médias empresas a gerir 

as suas marcas, procurou-se saber junto dos gestores entrevistados, porque criaram uma marca 

e porque hoje em dia a trabalham. Apesar destas questões poderem sugerir diferentes razões em 

dois períodos (início de vida da marca e nos dias de hoje), as respostas não o demonstram. 

Analisando as respostas obtidas, surge o tema “Razões para a Gestão da Marca das PME” e a 

categoria “Identificação e Diferenciação da Marca”, cuja relação com o objetivo e proposição de 

estudo pode ser consultado na figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3:Tema e categoria que emergiram das entrevistas analisadas relativas à proposição sobre as razões para a 

gestão da marca das PME.  

Objetivo de 

Estudo 
Identificar e analisar as razões que conduzem à gestão da marca das PME. 

Proposição de 

Estudo 

 

A PME aposta na gestão da marca porque a marca oferece uma série de mais-valias à empresa 

e ao seu público-alvo (Harris e de Chernatony, 2001; Azevedo et al., 2005; Khauaja e Toledo, 

2005; Keller e Machado, 2006; Armstrong e Kotler, 2008; Ghodeswar, 2008; Kotler e Pfoertsch, 

2008; Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure et al., 2009; Carvalho, 2011; Horan et al., 2011; Huang 

e Lai, 2011). 

 

Fonte: Autor 

 

4.3.3.1. Identificação e Diferenciação da Marca 

 

Sobre as razões para gerir uma marca, as opiniões dividem-se. Ainda assim a maioria indica 

a identificação e diferenciação da marca como as principais razões para gerir a marca. Apesar dos 

entrevistados mencionarem – alguns mais diretamente que outros – a diferenciação, são poucos 

os que fundamentam a importância desta para a PME. Tal ideia é exposta nas próximas passagens 

das entrevistas:  

Tema Razões para a Gestão da Marca das PME 

Categoria Identificação e Diferenciação da Marca 
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- “Claro que sim [estou motivada gerir a marca]. Acima de tudo nós não somos [o nome 

da empresa] nós somos [a marca x] com muito orgulho e, portanto, é isso que nos 

queremos orgulhar”. 

(#3: Serviço de Ensino; B2C/B2B) 

- “Temos de falar de hotelaria [em que] a marca comercial é sempre diferente da 

proprietária até porque, em termo de memorização e do primeiro impacto quer sonoro quer 

visual (em função como estiver a ser transmitido e rececionado), o nome de uma 

empresa nunca consegue ter o impacto que tem uma designação comercial seja 

ela qual for, seja qual for o produto”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “A marca [da empresa] continuava a ser usada até à cerca de dois anos atrás. Eu é que 

achei, já na minha estadia aqui, que devíamos ter um nome mais comercial que 

acabasse por nos projetar mais, estar… (…) sem dúvida [continuo motivado a 

gerir a marca]. Há um velho ditado popular: “quem não aparece, esquece”. (…) 

Portanto, aquilo que eu puder fazer em termos de publicidade – obviamente, com as nossas 

limitações – irei continuar a fazer porque é muito importante estar no mercado e 

as pessoas terem… A melhor publicidade que nós temos é a dos nossos clientes, sem 

dúvida disso, mas não chega. Porque os nossos clientes, cada um deles contacta com três, 

quatro pessoas…e sabe qual é uma coisa muito importante nos serviços?! As pessoas, 

quando dizem mal de alguma coisa, têm uma repercussão extraordinária. Mas, dizer bem 

não é fácil as pessoas dizerem”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

- “Sem a marca (…) este café seria normal. (…) É preciso investimento nessa área [da 

gestão da marca], é fundamental. Hoje em dia sem publicidade, sem marketing, sem 

Public Relations, sem branding, sem nada disso, sem design acima de tudo (…) 

somos todos iguais”. 

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

- “ (…) Em primeiro lugar se não tivermos uma marca forte ninguém nos vai 

reconhecer no mercado. Nós não vamos estar diferenciados. Nós não nos vamos 

fazer notar e, por melhor que seja a nossa empresa, por mais competitiva e profissional que 

ela seja, se nós não soubermos passar esse profissionalismo, essa competitividade, 

ninguém nos vai dar valor. Se isso não chega aos clientes…e muitas vezes isso chega aos 

clientes a partir daquilo que a marca faz todos os dias, daquilo que a marca oferece pelos 
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seus produtos, pelos seus serviços, dos contactos que a caras e os embaixadores da marca 

(que somos todos nós), dos contactos que fazemos com os nosso clientes. Pronto, isso tudo 

é importante para nós trabalharmos no nosso dia-a-dia. Agora é importante criarmos 

marcas, é importante criarmos marcas fortes, é importante criarmos marcas diferenciadas 

e, principalmente, é importante, é cada vez mais importante, criarmos marcas abertas ao 

exterior”. 

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Os restantes gestores afirmam gerir a marca, porque a divulgação desta é importante, 

todavia não fundamentam essa importância, como é notório nas próximas transcrições:  

- “ [Sem uma marca] Não estaria neste momento tão bem - que já vou abrir outro 

espaço muito maior, com muitas mais coisas – porque acho que… A divulgação primeiro 

é muito importante”.  

(#1: Marca de Estética; B2C/B2B) 

- “ (…) No início, portanto, apostei um bocadinho na publicidade por uma razão 

muito simples: mudei de espaço e mudei de nome. (…) ”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

O gestor do serviço de software também refere a divulgação como razão para gerir a marca. 

Contudo, esta é uma razão atual, porque quando criou a marca não considerou geri-la. Aliás, como 

o gestor explica anteriormente, a marca foi criada por necessidade burocrática. A próxima 

transcrição explica o ponto de vista deste gestor:   

- «No início, o nome da marca foi criado mais no sentido de… tínhamos de ter o nome 

registado para questões burocráticas. Depois percebemos que podíamos usar esse 

nome como um chapéu maior e albergar os serviços que nós temos e as outras marcas 

dentro dessa que é o chapéu maior. (…) O ponto de partida não foi: vamos criar uma 

marca… foi mesmo mais burocrático. Foi “teve de ser”. (…) [Na atualidade estamos 

dispostos a apostar mais na marca] Sobretudo a nível das redes sociais apostamos 

mais». 

(#5: Serviço de Software; B2C, B2B) 

Em suma, as micro, pequenas e médias empresas gerem as suas marcas porque estas 

permitem identificar e diferenciar-se das restantes empresas no mercado. Ainda que não 

fundamentem devidamente a relevância do papel identificador e diferenciador da marca, é 

evidente que os gestores referem essa vantagem para a empresa, não indicando se tal também é 

positivo para o seu público-alvo.  
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4.3.4. Dificuldades na Gestão da Marca das PME 

 

O quarto objetivo da investigação consiste em identificar e analisar as dificuldades na 

gestão da marca das PME. Como indica a proposição de pesquisa, a falta de recursos é o principal 

fator a impedir ou dificultar a gestão da marca nas PME. Sobre essa insuficiência, a literatura 

apresenta dois pontos de vista. Uma perspetiva é de que há PME convictas de que a gestão da 

marca é apenas para grandes empresas com recursos suficientes, tempo e capital para dedicar a 

estratégias de marketing a fim de possuir a quota de mercado (Wong e Merrilees, 2005). Nesse 

sentido, essas PME vêm a falta de recursos como uma impossibilidade para gerir a marca. A outra 

perspetiva é de que existem PME que tentam gerir a sua marca, mas acabam por se deparar com 

a falta de recursos financeiros, de infraestruturas ou de recursos humanos. Como consequência, 

desistem e debruçam-se no apoio à produção (Anarnkaporn, 2007).   

Outro fator que pode inibir ou dificultar a gestão de uma marca é o público-alvo, o business-

to-business ou business-to-consumer. De acordo com Kotler e Pfoertsch (2008), apesar das 

marcas destes mercados perseguirem os mesmos fins, existe a crença de que gerir marcas no 

setor b2b é um desperdício. Tal é considerado por empresas de qualquer dimensão, o que 

também pode justificar a não aposta da gestão da marca nas PME.  

Partindo das anteriores considerações teóricas, foi redigida a proposição de que as PME não 

apostam na gestão da marca, porque consideram não ter recursos para tal e/ou porque acham a 

marca desnecessária para o seu público-alvo. As entrevistas procuram, pois, descortinar essas 

ideias. Sobre a falta de recursos, os gestores começam por relatar algumas dificuldades ou 

desafios aquando a criação da marca e na gestão atual que fazem desta. Estes entrevistados 

indicam também o tipo de apoio que os faria apostar mais na gestão das suas marcas. 

Relativamente à influência do público-alvo na gestão da marca, procurou-se saber se os gestores 

consideravam a marca mais importante para o business-to-business ou business-to-consumer. Das 

respostas obtidas emergiu o tema “Dificuldades na Gestão da Marca das PME” e as categorias: 

“Dificuldades Inexistentes Aquando a Criação da Marca”, “Dificuldades Atuais na Gestão da 

Marca”, “Carência de Recursos Humanos Especializados” e “Público Não Influencia a Gestão da 

Marca” (figura 4.4). 
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Figura 4.4: Tema e categorias que emergiram das entrevistas analisadas relativas à proposição das dificuldades na 

gestão da marca das PME. 

Objetivo de 

Estudo 
Identificar e analisar as dificuldades na gestão da marca numa PME 

Proposição de 

Estudo 

 

As PME não apostam na gestão da marca porque consideram não ter recursos para tal (Raymond 

et al., 2001; Huang et al., 2002; Inskip, 2004; Krake, 2005; Wong e Merrilees, 2005; 

Anarnkaporn, 2007; Huang e Brown, 1999, citados por Berthon et al., 2008) e/ou porque acham 

desnecessário a marca no mercado em que atuam (Kotler e Pfoertsch, 2008; Carvalho, 2011).  

 

Fonte: Autor 

 

4.3.4.1. Dificuldades Inexistentes aquando a Criação da Marca 

 

Aquando a criação da marca (nesta investigação entende-se como o período de 

desenvolvimento do nome, o logotipo, o slogan e a divulgação da marca), para a maioria das PME 

não houve dificuldades a assinalar. Na marca de estética e na da agência de seguros não se 

sentiram dificuldades por haver algum conhecimento a suportar as decisões tomadas. Enquanto 

a marca de estética beneficiou do conhecimento de um familiar da gestora com aptidões de 

design; a marca da agência de seguros contou com o conhecimento adquirido pelo gestor na área 

da comunicação social. As justificações desses gestores podem ser observadas nas subsequentes 

transcrições:  

- “Não [houve dificuldades], porque tive quem me fizesse logo isso e ia de encontro ao 

que eu queria. Foi a minha irmã [que é técnica de design gráfico] ”.  

(#1: Serviço de Estética; B2C/B2B) 

- “ (…) Eu fui sempre muito ligado à área da comunicação social. Tenho alguma 

facilidade… Se calhar tenho alguma visão um bocadinho melhor que a maior parte das 

pessoas que nunca estiveram ligadas a isso. Portanto, por ai poderei ter alguma facilidade 

em tomar as decisões rapidamente e dentro daquilo, pouco, que nós podemos fazer, tento 

fazer o mais acertado possível. Mas dificuldades não…”  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Tema Dificuldades na Gestão da Marca das PME 

Categoria 

Dificuldades Inexistentes aquando a Criação da Marca 

Dificuldades Atuais na Gestão da Marca 

Carência de Recursos Humanos Especializados  

Público Não Influencia a Gestão da Marca 
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Para os restantes gestores, que não recordam dificuldades no início de vida marca, as 

justificações divergem. Para o gestor da marca de hotelaria, não existe sequer memória de algum 

mais complicado nesse período:  

- “Não tenho memória de nada assim de extraordinário”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

O gestor da marca da agência de viagens não recordou dificuldades específicas da marca, 

mas sim do negócio, como se pode ler: 

- “Como qualquer outro negócio. (…) ao longo dos tempos, as pessoas foram 

acreditando em nós, no serviço que fomos prestando, foi reconhecido”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

 Por sua vez a marca do serviço de software não teve dificuldades, porque, de início, a 

marca não era uma preocupação. Por isso, as preocupações que ocorreram foram apenas 

técnicas, como se percebe na explicação do gestor:  

- “Não era para ser uma marca divulgável, porque estávamos centrados nos projetos iniciais. 

Mas, mais tarde, quando começaram a aparecer mais coisas paralelas, começou a ser 

divulgada como marca em si que desenvolve software. Portanto, quando criamos a 

marca nós não tínhamos tanta preocupação como temos agora que já temos 

nome no mercado. Mas tivemos outro tipo de dificuldades além do domínio, mas 

são coisas mais técnicas (…) ”.  

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

Em oposição, mas em minoria, os gestores de três marcas recordam incertezas e 

dificuldades. O gestor da marca de serviço de Saúde A revelou que, nesse período, temeram que 

as pessoas não entendem-se o nome da marca, como se compreende na próxima passagem: 

 - “ (…) Será que as pessoas vão conseguir perceber o que significa [o nome da 

marca]? Foi pensado. Sabíamos que, se calhar, não iria ser fácil para as pessoas 

entenderem, perceberem. Houve muita gente que perguntou o porquê de se 

chamar [assim]. Foi explicado. A partir daí as pessoas começaram a dizer “realmente faz 

sentido”, embora… Lá está, o nome acaba por ser quase uma mensagem e, como todas 

as mensagens, por vezes é preciso pensar um bocadinho nelas. E essa também foi um 

bocadinho a nossa ideia: obrigar as pessoas a pensar naquilo que significa, o que aquele 

nome nos pode trazer (…) ”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 
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Também sobre o nome a outra marca de saúde sentiu, não incertezas, mas dificuldades na 

escolha visto as hipóteses serem bastantes, como indica o gestor:  

- “A escolha do nome. Porque há muitas hipóteses… É. A escolha do nome foi aquilo 

que me fez pensar mais um bocadinho”.   

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

Por último, para o gestor de marketing da marca de restauração, a maior dificuldade foi 

criar uma marca diferente na região:  

- “O que foi mais difícil foi, de facto, a própria criação da marca por ser uma 

coisa diferente nesta região (…) onde não existia nada com este conceito. Basicamente 

o que nós vendemos é um conceito. Não são apenas serviços, não são apenas coisas 

intangíveis, trata-se de um conceito”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Enfim, a maioria das micro, pequenas e médias empresas não sentiu dificuldades 

aquando a criação da sua marca por diversas razões. Tal indica, mais uma vez, que a gestão das 

marcas está dependente do ponto de vista que os gestores têm sobre a marca e a importância 

desta para o negócio. 

 

4.3.4.2. Dificuldades Atuais na Gestão da Marca 

 

No que concerne à gestão da marca na atualidade, a maioria dos gestores indica várias 

dificuldades. Para três gestores, atualmente, as maiores dificuldades estão relacionados com o 

cliente. Enquanto o gestor da marca da agência de viagens indica que a maior dificuldade é 

conhecer o cliente e aquilo que ele quer; as restantes marcas mostram-se apreensíveis quanto à 

situação económica do cliente e como isso pode afetar a procura do seu negócio. As próximas 

transcrições atestam essas ideias: 

- “A nossa maior dificuldade está em entender o que o cliente quer. Atendê-lo e 

satisfazer as necessidades dele”.  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

- “Neste momento, atravessámos uma crise económica e as pessoas têm 

dificuldades às vezes em conseguir manter os tratamentos, manter as consultas e 

tudo isso”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 
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- “Não é tanto o comunicar a marca. É, como digo, o cliente é muito volátil. Portanto, 

aquilo que existia há uns anos atrás, antes de 2000… Existia muito o lema de fidelização 

de clientes. Em quase todas as empresas, o primeiro e principal objetivo, que fazia parte da 

sua missão, era fidelizar clientes. Hoje em dia nós não podemos fazer isso”.  

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

Como é notório nas próximas transcrições, a marca de Saúde A e a marca de ensino referem 

a dificuldade em diferenciar-se:   

- “Primeiro, a grande dificuldade que nós temos sentido é - como nós nascemos 

num pequeno gabinete em que não havia publicidade - as pessoas (…) não 

associam tanto [o nome da marca], ainda associam como um gabinete de 

fisioterapia (…). E é isso que nós agora estamos a tentar… Vamos agora entrar numa 

nova fase de divulgação, para que o espaço seja conhecido como [o nome da marca] uma 

policlínica que tem várias especialidades e não só a fisioterapia (…). ”  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “Desafios temos sempre, porque é difícil ser criativo hoje em dia. Eu acho que a 

competitividade é tanta que, às vezes, nós pensamos em ser diferentes, tentar marcar pela 

diferença. Marcar pela diferença é difícil, tem de se ser muito imaginativo. (…) Portanto, 

acho que essa é a parte mais difícil: criar algo que chame a atenção do público em geral e 

que seja diferente”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2C/B2B) 

Na perspetiva do gestor da agência de seguros, as dificuldades são sobretudo internas, 

nomeadamente, conseguir colocar em prática as ideias que surgem e ter orçamento para isso, 

como refere o gestor na seguinte passagem:  

- “As dificuldades são mais internas do que propriamente externas. (…) Há as coisas 

que conseguimos fazer e as que não conseguimos fazer. Portanto, a maior dificuldade acaba 

por ser essa. Repare, para uma pequena e média empresa há outra coisa 

importante, os custos”.  

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Já o gestor da marca de restauração menciona o marketing digital como a maior dificuldade 

atual como se pode ler de seguida: 

- “ (…) O marketing digital (…) acho que em Portugal ainda está muito pouco 

desenvolvido, então está, por assim dizer, muito caótico, não está organizado, não está 

focado, não está delineado. Acho que as pessoas tendem muito a apostar nisso [no 
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marketing digital] mas não sabem sequer aquilo em que estão a apostar. E contra mim falo, 

porque eu não tenho uma formação direta e efetiva nisso. Tenho vindo a aprender e tenho 

sido muito autodidata nisso, mas acho que o mais desafiante, daqui para a frente e 

neste momento, é mesmo conseguir ter uma forte presença online e, acima de 

tudo, que seja periódica e que seja organizada”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Na marca de fotografia, o maior desafio é conseguir gerir várias sensibilidades, como explica 

o seu gestor na próxima passagem da entrevista: 

- “Eu acho que o maior desafio para quem gere, em primeiro lugar, é manter 

todas as forças motivadas no tempo. (…) Nós quando gerimos uma marca gerimos 

muita coisa, gerimos muitas sensibilidades. Acho que a coisa mais importante é a forma 

como nós gerimos essas sensibilidades e como nós motivamos essas sensibilidades todas 

em torno da marca. (…) Aqui o nosso papel é manter esses elos todos unidos, no 

fundo, e motivados para esse objetivo. E, enquanto, gestor de marca esse tem 

sido o maior desafio de todos”.  

(#11 Produto e Serviço de Fotografia, B2C) 

Enfim, pelas respostas obtidas é notório que são diferentes as dificuldades que os gestores 

encontram na sua gestão da marca. Porém, a preocupação em compreender o cliente e a 

dificuldade em se diferenciar da concorrência foram indicados pela maioria dos gestores como os 

principais problemas no trabalho que desenvolvem com a marca.   

 

4.3.4.3. Carência de Recursos Humanos Especializados  

 

Como antes foi explicado, para entender se a falta de recursos afeta a gestão da marca, 

procurou-se saber junto dos gestores se aceitariam apoio para gerir a marca. Tal apoio seria 

monetário, de consultoria ou de recursos humanos e concedido por uma instituição. Os resultados 

demonstram que, à partida, a maioria das PME aceitaria um apoio para gerir mais à marca, 

preferindo apoio dos recursos humanos, ou seja, de profissionais que acrescentassem mais-valias 

à gestão da marca. Esta preferência pode ser observada nos extratos das entrevistas que se 

seguem: 
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- “Por causa da questão do tempo. Neste caso não havia se calhar o problema do dinheiro, 

mas a questão do tempo. (…) [poder contar com] uma empresa de marketing e 

tratava-me da divulgação… A marca já está feita agora…”  

(#1: Serviço de Estética; B2C/B2B 

- “Como é óbvio, temos a noção de que seria bom para nós. Tudo que sejam pessoas 

especializadas que nos possam aconselhar, que tenham conhecimento do 

mercado, que nos digam que se seguirmos um caminho vamos ter melhores 

resultados, ou seja, nós, normalmente, em termos da nossa gestão [da marca], vamos 

fazendo com base em suposições do que nós achamos. Se tivermos alguém que nos diga 

“por ali é que é o caminho”, claro que nós vamos seguir”.  

(#2: Serviço de Saúde A; B2C) 

- “Todo o tipo de apoios seria bom. Eu acho que aceitaria. (…) obviamente que um fundo 

para recursos humanos, ai sim, receberíamos de bom grado”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2C/B2B) 

- “Acho que [aceitaria] mais nos recursos humanos (…). É sempre bom contar com 

quem sabe mais do que nós no âmbito do marketing, da marca. (…) Afinal nós 

fazemos o que pudemos com a nossa marca, mas não somos especialistas nisso [na gestão 

da marca].” 

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

- “É importante [apoio de recursos humanos à marca], isso é importante, porque, 

em primeiro lugar, quando isso surge em termos de organização de instituição há uma força 

intrínseca muito superior ao estar a trabalhar individualmente. Uma coisa é estar a 

trabalhar em grupo outra coisa é trabalhar individualmente. Começa logo por ai. 

Depois, [o apoio] em termos de custos”. 

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C) 

- “Sim, acho que seria um apoio importante. Acho que poderíamos fazer uma parceira 

ou um outsourcing com essa associação. Claro sempre com os custos em mente, 

nada muito caro, mas se fosse um apoio que fosse uma situação uma double 

win, uma win-win situation, para ambos os lados, para ambos os casos, claro 

que aceitaria”.  

(#10: Serviço de Restauração; B2B/B2C) 

Como encaram a gestão da marca como divulgação da mesma, dois gestores dizem não 

necessitar de qualquer apoio nesse aspecto. Esta ideia está patente nas seguintes transcrições: 
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- “Em relação ao apoio para divulgação da marca, não sinto muito essa 

necessidade”  

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C). 

- “Apoio para divulgação da marca, não sinto muito essa necessidade”. 

(#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

Os restantes gestores apresentam respostas distintas. Enquanto a gestora da marca de Saúde 

B prefere ser mais cautelosa ao afirmar que a aceitação de um apoio dependeria das 

contrapartidas; o gestor da marca de software foi perentório ao afirmar que no seu tipo de negócio, 

e tendo em conta experiências de consultoria no passado, prefere trabalhar sozinho, incluindo a 

sua marca. Estas duas posições podem ser consultadas nas próximas transcrições: 

- “Poder podia. Dependia das restrições ou das contrapartidas. Uma pessoa tem 

de ver… Isso é como os apoios da Segurança Social às IPSS [Instituições Particulares de 

Solidariedade Social]. Se eu tenho uma IPSS e não tenho o apoio do Estado, eu posso 

funcionar como eu quero. Se eu funciono com o apoio do Estado, eu sou obrigada a 

funcionar segundo as regras que eles querem”.  

(#4: Serviço de Saúde B; B2C) 

- “Nós como trabalhamos sobretudo (…) para fora, não faz sentido qualquer mentoring, 

sobretudo do tipo que nós já vimos e tivemos. Preferimos estar sozinhos e orgulhosos 

do que a depender doutra pessoa que não sabemos quem é nem o que faz nem 

quais as suas intenções”.  

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

Para a maioria das PME seria bem-recebido um apoio de recursos humanos, porque, de 

acordo com os gestores, seria uma mais-valia terem pessoas especializadas a trabalhar a marca. 

A ideia de que as PME sentem a falta de recursos humanos vai de encontro à teoria que refere 

que estas empresas indicam carência de vários tipos de recursos, nomeadamente, os humanos, 

para gerir as suas marcas (Anarnkaporn, 2007).  

 

4.3.4.4. Público Não Influencia a Gestão da Marca 

 
Grande parte da amostra é constituída por PME que trabalham para o business-to-business 

e business-to-consumer. Por isso procurou-se entender se a gestão da marca seria mais 

importante para um destes mercados. É que, como visto na proposição teórica, há empresas 

(independentemente da sua dimensão) que consideram a marca apenas relevante para o mercado 
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do consumidor final. Ora, para a maioria das PME estudadas a marca é importante para os dois 

mercados, como se comprova nas próximas transcrições:  

- “Eu dou formação noutras empresas (…) é sinónimo que o meu trabalho é bom para os 

clientes. Trabalho bem ao ponto de conseguir dar formação a outras técnicas da área. As 

duas [b2b e b2c] equilibram. É-me importante divulgar a marca ao nível das formações, 

mas também é importante para as empresas saberem que eu dou essas formações através 

das minhas clientes [b2c]”. 

(#1: Serviço de Estética; B2B/B2C) 

- “Para os dois [mercados]... (…) Eu acho que a nossa marca causa algum impacto 

para ambos [os mercados] porque às vezes nós notamos essa diferença. É um bocado 

difícil de dizer isso, mas eu acho que tanto de um lado como do outro”.  

(#3: Serviço de Ensino; B2B/B2C) 

- “Acaba por ser para os dois, cada um à sua maneira. Não é igual trabalhar para o 

cliente final ou para uma empresa. (…) Clientes finais e empresas querem coisas diferentes, 

estão em canais diferentes”. 

(#7: Serviço de Reparações de Eletrónica; B2B/B2C) 

- “Ambos. Nós temos o cliente particular e o cliente empresa. Neste momento e 

face à situação em que está o mercado, em que as empresas têm cada vez mais 

dificuldades, (depois de alguns anos em que apostamos muito em empresas e 

conquistamos realmente algumas empresas bastante grandes), o nosso objetivo atualmente 

é mantê-las e voltamos a estar muito presentes e muito preocupados com o cliente 

particular. É um crescimento mais pequeno, mais demorado, mas que acaba por ser mais 

sustentado (…) Enfim, para nós ambos são importantes”.  

 (#9: Serviço de Agência de Seguros; B2B/B2C) 

- “A importância da marca é transversal aos dois segmentos. Agora, sempre 

debaixo do tal chapeuzinho do preço/qualidade e dos benefícios que isso transmite ao 

cliente (…) ”.   

(#8: Serviço de Hotelaria; B2B/B2C)  

O gestor da marca de software foi o único a considerar a marca mais importante para o 

business-to-business, pelo menos na sua área de negócio, como se pode perceber de seguida:  

- “Nesta área um cliente particular normalmente está-se um bocado a marimbar 

se contrata uma empresa ou um freelancer. (…) Agora uma empresa não. Se 
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falha ao trabalho as pessoas têm uma garantia, sabem quem procurar, onde e como. (…) 

É uma empresa, tem a marca para defender, se não fizer um bom trabalho vai 

ficar com uma má imagem. Acaba por perder aquele cliente [assim] como por aquilo 

que ele vai dizer sobre si. Se tiver um bom trabalho, vai ficar com uma boa imagem e vai 

espalhar essa boa imagem. Por isso eu acho que a diferença está sobretudo ai. Na garantia 

e tem de tentar defender a sua imagem fazendo um bom trabalho, com a sua marca, no 

fundo”. 

(#5: Serviço de Software; B2B/B2C) 

Por último, o gestor da marca da agência de viagens simplesmente não responde, por 

considerar indiferente, como se vê na transcriação.  

- “É um bocadinho indiferente, porque nós, agências de viagens, não deixamos 

de ser intermediários. Vendemos um produto que não é nosso, basicamente”. 

(#6: Serviço de Agência de Viagens; B2B/B2C) 

Enfim, a maior parte dos gestores indicou que para qualquer um dos seus mercados a 

marca é importante. Porém, como também foi percetível, a maioria dos gestores não souberem 

fundamentar essa importância.  

 

4.4. Sumário dos Principais Resultados 
 

Após a análise dos resultados, é tempo de observar se os dados empíricos desta pesquisa 

validam as quatro proposições teóricas ou se, pelo contrário, invalidam e apresentam novas 

informações. 

 A primeira proposição diz respeito à importância da gestão da marca para as PME. 

Esta proposição afirma que a consciência da importância das marcas está dependente da 

perspetiva que os seus gestores/proprietários têm sobre estas bem como a sua disponibilidade 

para se dedicar a elas (Inskip, 2004; Abimbola e Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; Mitchell et 

al., 2013). Por isso, (I) há as PME que compreendem a importância da gestão da marca e dedicam-

se a ela; (II) há PME que compreendem a importância de gestão da marca mas não a concretizam; 

por último (III) há PME que não reconhecem esse valor e, por isso mesmo não gerem a marca 

(Spence e Essoussi, 2010). 

Nos resultados percebe-se que a importância da marca está dependente dos gestores das 

micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente, no modo como encaram as marcas e na 

disponibilidade para as gerir. No entanto, nas PME estudadas apenas se verificou a situação (II), 
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ou seja, a investigação observou que a maioria das PME estão conscientes da importância da 

marca, mas não se dedica a geri-la. Assim é, porque, para os gestores destas empresas, a marca 

é algo que identifica e diferencia a sua oferta ou algo que beneficia a sua relação com os clientes. 

Além disso, os gestores assumem não ter disponibilidade para trabalhar a marca. Por tudo isto, a 

primeira proposição é parcialmente validada nesta investigação (tabela 4.3).  

 
Tabela 4.3: Validação da proposição sobre importância da gestão da marca para as PME. 

Proposição de Estudo Conclusão 

A consciência da importância das marcas está dependente da perspetiva que os seus 

gestores/proprietários têm sobre estas bem como a sua disponibilidade para se 

dedicar a elas (Inskip, 2004; Abimbola e Vallaster, 2007; Berthon et al., 2008; 

Mitchell et al., 2013). Por isso há as PME que compreendem a importância da gestão 

da marca e dedicam-se a ela; há PME que compreendem a importância de gestão 

da marca mas não a concretizam; por último há PME que não reconhecem esse valor 

e, por isso mesmo não gerem a marca (Spence e Essoussi, 2010). 

Parcialmente Validada 

Fonte: Autor 

 

A segunda proposição, sobre como as PME analisam e caracterizam a gestão da 

sua marca, indica, em primeiro lugar, que a gestão da marca depende da perceção que o gestor 

tem da marca e da importância desta para a PME (Berthon et al., 2008; Abimbola e Vallaster, 

2007; Carvalho, 2011). Assim, as atividades de marketing empregadas na gestão da marca 

dependem da competência, conhecimento, experiência, estilo de negócio e redes pessoais do 

gestor (Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 2001; Colina et al., 1999; Simpson et al., 2006; 

Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 2009; citados por Mitchell et al., 2013). Ainda que o 

gestor procure valorizar a marca, ele não a planeia e não a estuda, desconhecendo o seu público-

alvo (Carvalho, 2010). A gestão da marca acaba, pois, por consistir em estratégias mal 

estruturadas (Carvalho, 2011) que destacam a publicidade, o nome da marca e os elementos 

visuais (como o logotipo) (Wong e Merrilees, 2005). As técnicas de marketing adotadas acabam 

por ser aquelas que visam obter mais-valias no curto prazo (porque a PME dá mais ênfase à venda 

do produto do que à marca) (Krake, 2005; Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 2010; Spence e 

Essoussi, 2010). Também o networking, a combinação de transações, o uso da internet e do e-

commerce são aplicados na gestão da marca nestas empresas (Brodie et. al., 1997, Chaffey et 

al., 2000; Rayport e Jaworski, 2001, citados por Barbu et al., 2010).  



147 
 

Na análise dos resultados verifica-se que a gestão da marca está dependente do gestor, 

nomeadamente, daquilo que ele pensa da marca e da importância desta para a PME. Por 

conseguinte, as opções tomadas na gestão da marca subordinam-se ao gestor que trabalha a 

marca de acordo com o conhecimento (obtido em formações), experiência profissional e, ainda 

que pouco, a inspiração no trabalho de outras empresas, o apoio de familiares com formação em 

áreas relacionadas do marketing. Assim sendo, a pesquisa atesta a influência que o gestor tem na 

gestão da marca. 

Os dados da investigação também vão de encontro à teoria no que concerne ao não 

planeamento que as PME fazem da gestão das suas marcas (Carvalho, 2011). Sobre o público-

alvo, os resultados demonstram que as PME desconhecem-no. No entanto, sobre este último 

tópico, a investigação contribuiu com novas descobertas. As PME têm uma noção genérica de 

quem é o seu público-alvo e, no que respeita à gestão da marca, estas empresas admitem ter 

pensado no seu público sobretudo aquando a criação do nome da marca e na escolha de 

elementos visuais como o logotipo. Relativamente à concorrência, por parte das PME existe a 

preocupação em se diferenciarem.  

A última parte da proposição dois refere o destaque que as PME dão à publicidade, ao 

nome da marca e aos elementos visuais (como o logotipo) assim como a aposta destas empresas 

em técnicas de marketing para vender o produto em detrimento da aposta marca (Krake, 2005; 

Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 2010; Spence e Essoussi, 2010). Não foi possível validar ou 

invalidar tais ideias, porque, como explicado anteriormente, não se pode averiguar esses dados 

junto dos gestores. Todavia, esta investigação valida a falta de estratégia na gestão da marca nas 

micro, pequenas e médias empresas. Além disso, nesta pesquisa foi possível apreender uma nova 

ideia, a de que as PME gerem as suas marcas apenas com intuito de identificar e diferenciar, o 

que está patente na criação do nome, logotipo e slogan da marca bem como na divulgação da 

marca. Pode-se ainda indicar uma maior aposta na divulgação na atualidade, recorrendo ao uso 

do Facebook e à criação e/ou participação em eventos. Considerando pois os dados empíricos, a 

segunda proposição é parcialmente validada (tabela 4.4).  
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Tabela 4.4: Validação da proposição sobre a gestão da marca das PME. 

Proposição de Estudo Conclusão 

Em primeiro lugar a gestão da marca depende da perceção que o gestor tem da 

marca e da importância desta para a PME (Berthon et al., 2008; Abimbola e Vallaster, 

2007; Carvalho, 2011). Assim, as atividades de marketing empregadas na gestão da 

marca dependem da competência, conhecimento, experiência, estilo de negócio e 

redes pessoais do gestor (Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 2001; Colina et al., 

1999; Simpson et al., 2006; Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 2009; 

citados por Mitchell et al., 2013). Ainda que o gestor procure valorizar a marca, ele 

não a planeia e não a estuda, desconhecendo o seu público-alvo (Carvalho, 2010). A 

gestão da marca acaba, pois, por consistir em estratégias mal estruturadas 

(Carvalho, 2011) que destacam a publicidade, o nome da marca e os elementos 

visuais (como o logotipo) (Wong e Merrilees, 2005). As técnicas de marketing 

adotadas acabam por ser aquelas que visam obter mais-valias no curto prazo (porque 

a PME dá mais ênfase à venda do produto do que à marca) (Krake, 2005; 

Anarnkaporn, 2007; Barbu et al., 2010; Spence e Essoussi, 2010). Também o 

networking, a combinação de transações, o uso da internet e do e-commerce são 

aplicados na gestão da marca nestas empresas (Brodie et. al., 1997, Chaffey et al., 

2000; Rayport e Jaworski, 2001, citados por Barbu et al., 2010).  

Parcialmente Validada 

Fonte: Autor 

 

A terceira proposição teórica, que aborda as razões das PME gerirem as suas 

marcas, indica que as empresas gerem a marca porque a marca oferece uma série de mais-

valias à empresa e ao seu público-alvo (Harris e de Chernatony, 2001; Azevedo et al., 2005; 

Khauaja e Toledo, 2005; Keller e Machado, 2006; Armstrong e Kotler, 2008; Kotler e Pfoertsch, 

2008; Ghodeswar, 2008; Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure et al., 2009; Carvalho, 2011; Horan 

et al., 2011;  Huang e Lai, 2011). Ora, os resultados demonstram que as PME gerem a marca, 

porque esta é positiva para a empresa e para o seu negócio (não referem as mais-valias para o 

público-alvo). Essa mais valia é ao nível da identificação e diferenciação da oferta. Assim sendo, 

pode-se considerar que os resultados vão, em parte, ao encontro da teoria. A terceira proposição 

é em parte validada nesta pesquisa (tabela 4.5).  
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Tabela 4.5: Validação da proposição sobre as razões das PME gerirem as suas marcas.  

Proposição de Estudo Conclusão 

A PME aposta na gestão da marca porque a marca oferece uma série de 

mais-valias à empresa e ao seu público-alvo (Harris e de Chernatony, 

2001; Azevedo et al., 2005; Khauaja e Toledo, 2005; Keller e Machado, 

2006; Armstrong e Kotler, 2008; Kotler e Pfoertsch, 2008; Ghodeswar, 

2008; Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure et al., 2009; Carvalho, 2011; Horan 

et al., 2011;  Huang e Lai, 2011). 

Parcialmente Validada 

Fonte: Autor 

 

A quarta e última proposição teórica, sobre as dificuldades na Gestão da Marca, 

assevera que a falta de recursos (Raymond et al., 2001;  Huang et al., 2002; Inskip, 2004; Krake, 

2005; Wong e Merrilees, 2005; Anarnkaporn, 2007; Huang e Brown, 1999, citados por Berthon et 

al., 2008) e o público-alvo da marca (business-to-business ou business-to-consumer) 

(Kotler e Pfoertsch, 2008; Carvalho, 2011) podem influenciar a gestão da marca pelas PME.  

Os entrevistados indicam que ao gerir a marca sentem dificuldades relacionadas com a 

preocupação em compreender os clientes e a diferenciação face à concorrência. Os recursos 

influenciam ainda a gestão da marca. A maioria dos gestores aceitaria de bom grado apoios ao 

nível dos recursos humanos especializados para gerir a sua marca, detetando-se, assim, uma 

carência nesta área. Por último, o público-alvo não condiciona a gestão da marca nas PME. Por 

tudo isto, a proposição 4 é parcialmente validada na pesquisa que, desta forma, desvenda algumas 

das dificuldades que as micro, pequenas e médias empresas sentem na gestão da sua marca 

(tabela 4.6).  

 

Tabela 4.6: Validação da proposição sobre as dificuldades na gestão da marca das PME.  

Proposição de Estudo Conclusão 

As PME não apostam na gestão da marca porque consideram não ter 

recursos para tal (Raymond et al., 2001;  Huang et al., 2002; Inskip, 2004; 

Krake, 2005; Wong e Merrilees, 2005; Anarnkaporn, 2007; 

Huang e Brown, 1999, citados por Berthon et al., 2008) e/ou porque acham 

desnecessário a marca no mercado em que atuam (Kotler e Pfoertsch, 2008; 

Carvalho, 2011). 

Parcialmente Validada 

Fonte: Autor 
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Depois de apresentadas e comparadas as quatro proposições teóricas com os resultados 

deste estudo concluiu-se que todas essas premissas foram parcialmente validadas. Mas a presente 

investigação descobriu que o modo como os gestores encaram a marca reflete-se nas razões que 

conduzem à aposta na marca, no modo como esta é gerida e nas dificuldades que encontram 

nessa gestão.  

Como para os gestores a marca é algo que identifica e diferencia uma oferta, são estas 

duas características que conduzem à gestão da marca nas PME. Por isso, a gestão da marca (ao 

nível de elementos como nome, logotipo e slogan assim como da divulgação) visa identificar e 

diferenciar a oferta destas empresas. Na gestão das marcas das micro, pequenas e médias 

empresas, as principais dificuldades dizem respeito à preocupação em compreender o cliente e à 

dificuldade em se diferenciarem da concorrência.  

 

4.5. Síntese 
 

O capítulo da análise e discussão dos resultados começou por referir as proposições 

teóricas como estratégia de análise geral e a codificação como técnica de análise dos resultados. 

Com base nessas escolhas, os resultados da investigação empírica foram expostos e dilucidados.  

Seguidamente, no sumário dos principais resultados pôde-se verificar se havia 

concordância entre os dados obtidos na pesquisa e a literatura sobre a gestão da marca nas PME.  

Posto isto, o próximo capítulo apresenta as principais conclusões do estudo, assim como 

as suas contribuições para a teoria e para a prática. Além disso, as limitações desta pesquisa são 

descriminadas e estudos futuros são sugeridos.  
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5.1. Introdução 
 

 
Este último capítulo é dedicado às conclusões, contributos e limitações da presente 

investigação assim como à sugestão de estudos futuros. Assim, num primeiro momento são 

apresentadas as principais conclusões da investigação realizada. Seguidamente, as implicações 

teóricas e práticas desta pesquisa são indicadas e explanadas. Por último, as limitações do estudo 

são apontadas e tópicos de investigação futura propostos.  

 
5.2. Conclusões 
 

A presente investigação havia estabelecido como principal objetivo identificar e 

compreender a posição das PME quanto à gestão das suas marcas. Para tal delineou como 

objetivos específicos: 1) conhecer se as PME estão conscientes da importância da gestão da 

marca; 2) identificar, analisar e caracterizar a gestão que as PME fazem da sua marca; 3) 

identificar e analisar as razões que conduzem à gestão da marca das PME e 4) Identificar e analisar 

as dificuldades na gestão da marca das PME.  

Os dados empíricos permitiram concretizar os objetivos, comprovando em parte a 

literatura existente sobre esta temática. De facto, as quatro proposições teóricas elaboradas foram 

parcialmente validadas pelo estudo levado a cabo. Segue-se a apresentação das principais 

conclusões do estudo.  

O primeiro objetivo do estudo visava conhecer se as PME estão conscientes da importância 

da gestão da marca (proposição 1). Ao analisar-se os resultados verificou-se concordância com as 

ideias de autores como Inskip (2004), Abimbola e Vallaster (2007), Berthon et al. (2008) e Mitchell 

et al. (2013). Realmente, os resultados demonstram aquilo que a literatura sugere, de que o ponto 

de vista dos gestores sobre a marca e a disponibilidade destes vão ditar a importância dada pela 

PME à gestão da marca.  

Mas os dados empíricos apresentam outras conclusões que não vão de encontro à teoria. 

Considerando a relevância do gestor, Spence e Essoussi (2010) afirmam que há PME que 

compreendem a importância da gestão da marca e, por isso, a gerem; PME que mesmo 

conscientes da importância da gestão da marca, não apostam na gestão; e PME que não 

entendem a importância da gestão da marca e, consequentemente, não trabalham a sua marca. 

Ora, os resultados demonstram que a maioria das PME insere-se no segundo grupo, ou seja, 

dizem-se conscientes da importância de gerir a sua marca, mas não se dedicam completamente 
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a ela. Assim é porque, mostram os resultados, por um lado os gestores das PME encaram a marca 

como algo que identifica e diferencia a sua oferta ou algo que beneficia a sua relação com os 

clientes; por outro lado, admitem ter pouco ou nenhum tempo para gerir a marca.  

Ainda que os gestores não tenham tempo para gerir as suas marcas, a verdade é que 

trabalharam e trabalham alguns aspetos relacionados com a marca. Segue-se, então, o próximo 

objetivo (objetivo 2) da investigação, o de identificar, analisar e caracterizar a gestão que as PME 

fazem da sua marca.  

Os dados empíricos começam por corroborar a ideia de que a gestão da marca depende 

da perceção que o gestor tem da marca e da importância desta para a PME (Berthon et al., 2008; 

Abimbola e Vallaster, 2007; Carvalho, 2011). A literatura também sugere que o gestor utiliza as 

atividades de marketing de acordo com a sua competência, conhecimento, experiência, estilo de 

negócio e redes pessoais (Gilmore et al., 2001; Hill e Wright, 2001; Colina et al., 1999; Simpson 

et al., 2006; Merrilees, 2007; Martin, 2009; Dwyer et al., 2009; citados por Mitchell et al., 2013). 

Ora, os resultados obtidos apenas comprovam a influência do gestor na gestão da marca, 

indicando que a gestão da marca é orientada pelo conhecimento (obtido em formações) e 

experiência profissional do gestor. Ainda que menos indicado, é referido a inspiração no trabalho 

de outras empresas e o apoio de familiares (com formação em áreas circundantes do marketing). 

A ideia de que as PME não planeiam e não estudam a marca, desconhecendo o seu 

público-alvo (Carvalho, 2010), é igualmente provada. Mas a investigação conseguiu apurar que, 

no seu trabalho com as marcas, as PME dizem ter considerado o seu público aquando a criação 

do nome da marca e na escolha do logotipo. O estudo também desvendou que as micro, pequenas 

e médias empresas tentam diferenciar as suas marcas da concorrência.  

O trabalho que as PME têm com as suas marcas tem o intuito de identificar e diferenciar, 

o que está patente na criação do nome, logotipo e slogan da marca bem como na divulgação 

desta. Ainda sobre a divulgação há que salientar a maior aposta na divulgação atualmente, 

recorrendo sobretudo ao Facebook e aos eventos.  

O terceiro objetivo do estudo pretendia identificar e analisar as razões que conduzem a 

gestão da marca numa PME. Os resultados demonstram que as micro, pequenas e médias 

empresas gerem as suas marcas porque estas permitem identificar e diferenciar, o que é uma 

mais-valia para negócio. Autores como Keller e Machado (2006) ou Armstrong e Kotler (2008) 

afirmam que qualquer empresa aposta na gestão da marca porque a marca oferece uma série de 

mais-valias à empresa e ao seu público-alvo (Harris e de Chernatony, 2001; Azevedo et al., 2005; 
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Khauaja e Toledo, 2005; Keller e Machado, 2006; Ghodeswar, 2008; Kotler e Pfoertsch, 2008; 

Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure et al., 2009; Carvalho, 2011; Horan et al., 2011; Huang e Lai, 

2011). Ora, os resultados apenas apontam certas mais-valias para a empresa, portanto, os dados 

vão, em parte, ao encontro da teoria.  

Por último, cumpriu-se o objetivo de identificar e analisar as dificuldades na gestão da 

marca nas PME (objetivo 4). Alguns autores sugerem que as PME não apostam na gestão da 

marca porque consideram não ter recursos para tal (Raymond et al., 2001; Huang et al., 2002; 

Inskip, 2004; Krake, 2005; Wong e Merrilees, 2005; Anarnkaporn, 2007; Huang e Brown, 1999, 

citados por Berthon et al., 2008) e/ou porque acham desnecessário a marca no mercado 

(business-to-business ou business-to-consumer) em que atuam (Kotler e Pfoertsch, 2008; 

Carvalho, 2011). Os resultados verificam em parte esse ponto de vista, pois, como na teoria, os 

gestores indicam a falta de recursos, nomeadamente, de recursos humanos especializados em 

marketing ou gestão da marca. As restantes dificuldades na gestão da marca das PME não 

constam na literatura e dizem respeito à preocupação em compreender com os clientes e à 

diferenciação face à concorrência. O público-alvo não condiciona a gestão da marca nas PME, pois 

estas empresas consideram a marca importante para qualquer cliente.  

Em suma, o estudo permite conhecer melhor a posição das micro, pequenas e médias 

empresas relativamente às suas marcas. Em primeiro lugar, sobressai o papel decisivo do gestor 

da PME na gestão da marca, uma vez que dele depende a atenção dada à marca. Ora, o gestor 

encara a marca sobretudo como algo que identifica e permite relacionar com o cliente. Por isso, 

as ações estudadas que envolvem trabalhar a marca têm como objetivo identificar e diferenciar. 

São estas razões que levam uma PME a gerir a marca. Sobre as dificuldades que enfrentam nessa 

gestão, os gestores referem a preocupação em compreender com o cliente, a necessidade em 

diferenciar-se e a falta de recursos humanos. Deste modo, conclui-se que, como os gestores 

encaram a marca como identificação e diferenciação, as ações que fazem envolvendo a marca 

visam isso mesmo. 

Como já mencionado, as conclusões anteriores foram parcialmente ao encontro da teoria. 

De facto, a investigação trouxe contributos, quer para a teoria quer para a prática, que são 

explanados de seguida.  
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5.3. Contributos da Investigação 
 

No início da dissertação, aquando a apresentação do enquadramento e motivação do 

trabalho, é referido que os resultados desta pesquisa pretendem cumprir uma dupla função: 

contribuir para a escassa literatura que versa a gestão das marcas nas PME; auxiliar os gestores 

interessados na gestão das marcas das micro, pequenas e médias empresas.  

Realmente, a investigação afigurou-se como mais uma fonte que permite conhecer a 

realidade pouco estudada da gestão das marcas nas PME e que, por isso, teve implicações na 

teoria e na prática. De seguida são expostas as contribuições do presente estudo, primeiro ao nível 

da teoria, depois na sua vertente prática.   

 
5.3.1. Contributos Teóricos 

 

Recorde-se que os estudos que contemplam a gestão da marca nas PME estão na sua 

“infância” (Boyle, 2003; Krake, 2005, citados por Bresciani e Eppler, 2010) uma vez que, durante 

muito tempo, a investigação académica acerca da gestão da marca versou sobretudo as grandes 

empresas (Merriless, 2007).  

Relativamente aos estudos que visavam a gestão da marca nas micro, pequenas e médias 

empresas portuguesas, estes são ainda menos. Destacam-se as dissertações de mestrado de 

Carvalho (2010) e Carvalho (2010) que permitem conhecer, através de diferentes abordagens, as 

marcas das PME nacionais. De facto, a dissertação de Carvalho (2011) identifica as estratégias 

de marketing que as PME utilizam para se promoveram e aos seus produtos. A dissertação de 

Carvalho (2010) aborda a gestão da marca nas micro e pequenas empresas, nomeadamente, o 

modo como estas empresas podem ultrapassar as suas limitações quando comparadas com os 

grandes grupos económicos.  

Ora, a presente investigação contribuiu para a teoria, pois, por um lado, atesta certas 

indicações dadas pela literatura; por outro lado, traz novas ideias.  

Para começar, os resultados indicam que as PME da amostra demonstram consciência 

da importância da gestão da marca, mas que não apostam nessa gestão. Isso acontece porque 

os gestores não têm tempo para se dedicar às marcas (ideia sugerida pela literatura), mas também 

devido ao ponto de vista que os gestores têm da marca. Ainda que o gestor entenda que a marca 

identifica e diferencia a sua oferta ou que beneficia a sua relação com os clientes, a verdade é que 

as PME não dispensam muito tempo a gerir da marca. Sobre a gestão da marca praticada pelas 
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PME, a investigação atestou a ideia de que as atividades de marketing nesta gestão são feitas de 

acordo com o gestor, nomeadamente, pelo seu conhecimento (que obteve em formações) e pela 

experiência profissional. Descortinou-se ainda que os gestores da PME inspiram-se nas empresas 

(concorrentes ou noutras que acompanham) e contam com o apoio de familiares (com formação 

em áreas circundantes do marketing).  

O estudo atestou a ideia de que as PME não sabem quem é o seu público-alvo (Carvalho, 

2007). Ainda assim, os gestores dizem que nas tarefas que desenvolvem com a marca tentam 

agradar ao seu público, por exemplo, na escolha do nome e do logotipo da marca. Sobre a 

concorrência, a investigação apurou que as PME têm a preocupação de diferenciar as suas 

marcas.  

A identificação e a diferenciação são as razões que levam uma PME a pensar a sua marca. 

Esta conclusão é um contributo do estudo, já que pouca teoria existe sobre o assunto. Aliás, a 

literatura existente refere somente que as mais-valias de uma marca para o negócio e para o 

cliente podem fazer uma empresa apostar na marca (Harris e de Chernatony, 2001; Azevedo et 

al., 2005; Khauaja e Toledo, 2005; Keller e Machado, 2006; Ghodeswar, 2008; Kotler e Pfoertsch, 

2008; Ojasalo e Olkkonen, 2008; Epure et al., 2009; Carvalho, 2011; Horan et al., 2011; Huang 

e Lai, 2011).  

O último contributo da investigação para a teoria está relacionado com as dificuldades na 

gestão da marca. Foi apurado que as micro, pequenas e médias empresas sentem sobretudo 

preocupação em compreender o seu cliente e dificuldade em diferenciar-se. Além disso, os 

gestores mencionam a falta de recursos humanos especializados em marketing ou na marca. 

Estas dificuldades ou preocupações vão, pois, ao encontro da teoria que afirma que a falta de 

recursos (Raymond et al., 2001; Huang et al., 2002; Inskip, 2004; Krake, 2005; Wong e Merrilees, 

2005; Anarnkaporn, 2007; Huang e Brown, 1999, citados por Berthon et al., 2008). Porém, a 

ideia de que o público-alvo (business-to-business ou business-to-consumer) (Kotler e Pfoertsch, 

2008; Carvalho, 2011) dificulta (ou inibe mesmo) a gestão da marca numa PME não foi observada.  

Posto isto, segue-se a exposição dos contributos práticos desta pesquisa. 

 

5.3.2. Contributos Práticos 

 

Os resultados da investigação também têm implicações práticas que podem ser do 

interesse de diversos agentes. Desde logo, os dados podem interessar aos gestores das PME, mas 
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também aos profissionais de marketing. Os governantes ou as associações interessadas no 

sucesso das PME podem igualmente usufruir das conclusões da investigação. Assim, é explicado 

de seguida as contribuições práticas do estudo. 

Em primeiro lugar, a investigação permite que as PME possam observar a sua posição 

relativamente à gestão da marca. Esse quadro pode motivar as PME a alterar o seu ponto de vista, 

levando-as mesmo a apostar mais na marca. É que as conclusões do estudo demonstram a fraca 

aposta das PME nas marcas, descuidado as mais-valias que destas podem advir. Assim sendo, as 

PME podem sentir-se inspiradas a ser diferentes, a diferenciar-se das restantes empresas.   

Os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade das PME em termos de recursos 

humanos especializados em marketing ou gestão da marca. Tal pode constituir uma oportunidade 

para profissionais de marketing independentes ou para empresas que queiram prestar serviços 

neste âmbito às PME. Aliás, Inskip (2004) sugere que as grandes consultoras criem unidades 

específicas de trabalho com programas diferentes para PME. Todavia, convém mencionar que 

essa sugestão surgiu, porque Inskip (2004) detetou PME à procura de serviços de uma pequena 

consultora ou de profissionais experientes. O estudo não registou essa busca, mas sim uma 

necessidade de recursos humanos. Ainda assim, indica uma oportunidade de negócio para quem 

trabalha a marca.  

Como a investigação apresenta um panorama sobre a gestão da marca nas PME, tal deve 

ser considerado por quem pretende trabalhar as marcas destas empresas. Para começar, essa 

pessoa deve ter consciência de que a gestão da marca na PME depende do gestor dessa empresa. 

Naturalmente, terá de conquistar o gestor da empresa para depois envolver toda a empresa na 

marca (Krake, 2005). Tal significa comunicar o potencial da marca que, como demonstra a 

pesquisa, atualmente as PME restringem à identificação e a diferenciação. Será também 

necessário fazer ver que construir uma marca e torná-la forte pode proporcionar o aumento da 

força competitiva de uma empresa e o aumento da quota de mercado (Huang e Lai, 2011). Enfim, 

deve-se mostrar aos gestores destas empresas que as razões para gerir a marca podem ser mais 

abrangentes. Além disso, importa referir a conveniência de conhecer as dificuldades das PME ao 

trabalhar a marca, pois só assim se poderá tentar superá-las.  

Na União Europeia as micro, pequenas e médias empresas representam 99% do total de 

empresas, assegurando milhões de empregos. Em Portugal, as PME também são as principais 

responsáveis pela criação de postos de trabalhos e representam 99,7% das sociedades do sector 

não financeiro nacional (INE, 2008). Como estas empresas são importantes para a economia 
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nacional e europeia, à partida será do interesse dos governantes ter conhecimento dos estudos 

que versem estas empresas. Se esses dirigentes estiverem conscientes e sensibilizados para a 

marca, como impulsionadora de vantagem competitiva, podem considerar a presente investigação 

e tomar algumas medidas que assistam a gestão da marca nas PME. Essas medidas deveriam 

começar por demonstrar aos gestores a importância da gestão da marca e como esta pode ser 

relevante para o negócio. Tal poderia ser feito através de formações e/ou do apoio de profissionais 

de marketing (uma necessidade das PME anteriormente referida). No mesmo sentido, as 

associações (como as empresariais) que colaboram com as PME podem auxiliá-las na gestão das 

suas marcas.  

Em conclusão, ao apresentar a gestão das marcas nas micro, pequenas e médias 

empresas, esta investigação é uma vantagem para todos os agentes interessados no crescimento 

e no sucesso destas empresas. Posto isto, as limitações do estudo e as sugestões de investigação 

futura são seguidamente expostas.  

 
5.4. Limitações e Sugestões de Investigação Futura 
 

Como qualquer investigação, esta apresenta algumas limitações que são importantes 

expor. A primeira limitação do estudo diz respeito à amostra. Como explicado, a definição da 

amostra terminou quando se atingiu saturação teórica. Todavia, poderia ter sido pertinente 

continuar as entrevistas de modo a obter mais consistência nos resultados. Ainda sobre a amostra, 

é importante dizer que está limitada geograficamente ao distrito do Porto, o que constituiu também 

uma restrição. O tempo de conclusão da investigação limita também este estudo. 

As entrevistas de teste também apresentam ressalvas. Foram realizadas três entrevistas 

para testar o guião e preparar o entrevistador. Todavia, teria sido uma mais-valia alargar essas 

entrevistas a mais PME. Primeiro, porque iria permitir adequar ainda mais o guião que, por sua 

vez, poderia obter mais informações dos entrevistados. Depois porque as entrevistas são uma 

ferramenta que deve ser utilizada por entrevistadores com experiência. Ora, à partida, quanto mais 

a investigadora testasse as suas capacidades de entrevistadora, mais produtiva seriam as 

entrevistas.   

A limitação que se segue diz respeito a uma estratégia seguida no guião das entrevistas. 

No guião orientou-se as perguntas para a gestão da marca aquando a sua criação e na atualidade. 

Mais, procurou-se informação concreta sobre a escolha do nome, do logotipo, do slogan da marca 

e a forma como esta foi e é divulgada. Explicou-se o porquê dessa estratégia, mas não deixa de 
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ser uma limitação. Deste modo, outras atividades da gestão da marca que possam existir nessas 

empresas não foram registadas.  

Atendendo às limitações anteriormente indicadas, sugerem-se estudos que ultrapassem 

esses limites. Tal significa constituir uma amostra que abranja um maior número de PME, de 

diferentes áreas geográficas. Além disso, procurar saber se existem outras atividades da gestão 

da marca. 

Outros horizontes de investigação sobre a gestão da marca nas PME podem ser 

apontados, para além dos mencionados. Afinal, como qualquer investigação exploratória, esta 

deve continuar com mais pesquisa exploratória ou do tipo conclusiva (Malhotra e Birks, 2006).   

Dos resultados analisados há duas informações que seriam interessantes aprofundar para 

melhor compreensão. A investigação dá conta que as PME têm a preocupação em diferenciar as 

suas marcas, todavia os entrevistados não souberem justificar essa preocupação. Por isso, seria 

importante que um estudo futuro tentasse desvendar esse ponto de vista. Outra oportunidade de 

investigação surge da constatação de que as PME apostam mais na divulgação da marca 

atualmente do que quando a criaram. Encontrar as razões para tal poderia ser o objetivo de uma 

pesquisa, nomeadamente, estudar se para tal contribui o facto das redes sociais (como o 

Facebook) serem gratuitas ou se existe atualmente uma maior consciência da importância da 

marca. 

Seria interessante investigar se existe diferenças na gestão da marca praticada nas micro, 

nas pequenas e nas médias empresas. Também poder-se-ia perscrutar se existem diferentes 

posturas em relação à marca consoante a área de negócio da PME ou mesmo diferenças entre as 

PME de serviços e as de produtos. Esta última sugestão foi auscultada aquando a análise dos 

dados da investigação. É que para os gestores das marcas de saúde, a marca não é tão relevante 

na área da saúde como é, por exemplo, nos negócios que comercializam produtos.  

Enfim, as marcas das micro, pequenas e médias empresas são um campo de estudo que 

pode e deve ser mais investigado, inclusive a nível nacional. 
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Apêndice I: Tabela de metodologias de artigos que versam o estudo da gestão da marca nas PME. 
 

Autor 

(Ano) 
Título 

Design de 

Investigação 
Tipo Estratégia 

Técnica de 

Recolha de Dados 

Unidade de 

Análise/ 

Amostra 

País Indústria Sector 

Abimbola 
(2001) 

Branding as a Competitive Strategy for 
Demand Management in SMEs 

- 
Revisão da 
Literatura 

-  - - - - 

Inskip 
(2004) 

Corporate Branding for small to médium-
sized business – A missed opportunity or 
na indulgence? 

-  - Entrevistas - 
Reino 
Unido 

- B2B 

Wong e 
Merrilees 
(2005) 

A brand orientation typologie for SME - a 
case research approach 

- - 
Estudos de 
Caso 

Entrevistas 
8 (pequenas e 
médias 
empresas) 

Austrália 
Indústria de 
serviços  

- 

Krake 
(2005) 

Successful brand management in SME: a 
new theory and practise hints 

Exploratório Qualitativa -  
Na maioria 
empresas 
médias  

Holanda - B2C 

Spickett-
Jones e 
Teck-Yong 
(2006) 

SMEs and the Strategic Context for 
Communication 

- Qualitativa -  8 
Reino 
Unido 

Diferentes 
negócios 

- 

Abimbola e 
Vallaster 
(2007) 

Brand, Organisational identity and 
reputation in SME: an overview 

- 

Abordagem 
discursiva. 
Argumento 
com base 
em estudos 
publicados 
e realidade 
empírica. 

-  - - - - 

Angkana e  
Anarnkaporn 
(2007) 

Branding as a Competitive Advantage for 
SMEs 

- - - Questionário - Tailândia - - 

Ahonen 
(2008) 

Branding – does it even exist among SME? - 
Revisão da 
Literatura 

-  - - - - 

Lassen et al. 
(2008) 

Creating a clearly differentiated SME brand 
profile: the case of Montana A/S 

- - 
Estudo de 
Caso 

 - Dinamarca 

Fabricante 
de móveis 
dinamarque
sas  

- 
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Wong e 
Merrilees 
(2008) 

Determinants of SME International 
Marketing Communications 

- - - Questionário - - 

PME com 
negócios 
internaciona
is 

- 

Berthon et al. 
(2008) 

Brand Management in Small to Medium-
Sized Enterprises 

- - - Questionário 1000 Respostas - 
Seis 
grandes 
indústrias 

B2C 

Ojasalo e 
Olkkonen 
(2008) 

Brand Building in software SMEs: an 
empirical study 

 - 
Estudo de 
Casos 
Múltiplos 

 20 - 

Empresas 
de 
Informática 
(com 3 a 35 
trabalhador
es) 

- 

Epure et al. 
(2009) 

The Branding Process Assessement of 
Romanian SME 

Exploratório 

Abordagem 
descritiva 
apoiada em 
pesquisa 
exploratória 

- Entrevistas - Roménia - - 

Barbu et al. 
(2010) 

Branding in Small Business - 
Análise 
descritiva 

- 

Pesquisa 
Documental na 
internet e na 
imprensa 

- - - - 

Spence e 
Essoussi 
(2010) 

SME brand building and management: an 
exploratory study 

- - 
Estudos de 
Caso 

Entrevista 4  Mónaco 
Cosmética, 
Têxtil e 
manufatura 

- 

Carvalho 
(2010) 

Branding para Micro e Pequenas 
Empresas 

- Quantitativo - Questionário - Portugal - - 

Huakuai e 
Ying 
(2011) 

The Brand Management Problems in 
SMEs 

- Qualitativa 
Estudo de 
Caso 

- 2 - - - 

Horan et al. 
(2011) 

Exploring Management perspectives of 
branding in service SMEs  

- Qualitativo 
Estudos de 
Caso 

Entrevistas em 
profundidade, 
consulta de dados 
históricos e 
observação 

5 - Serviços  - 

Carvalho 
(2011) 

Estratégias de Marketing das PME – 
diagnóstico e análise 

- Quantitativo - - 
Amostra de 133 
empresas 

Portugal 
(Centro) 

- - 
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Fonte: Autor. 

 
  

Merrilees et 
al. 
(2011) 

Marketing capabilities: antecedents and 
implications for B2B SME Performance 

- Quantitativa - - 

108 empresas 
de micro, 173 
de pequeno e 
86 de médio 
porte 

Austrália - B2B 

Resnick e 
Cheng 
(2011) 

Marketing in SMEs: A proposed “4Ps” 
Model 

Exploratório Qualitativo - 
Entrevistas em 
profundidade 
semiestruturadas 

20 - - - 

Handaria e 
Iskandar 
(2012) 

The Practise of Brand Management on 
Small Culinary Enterprises 

Exploratório - - 
Entrevista de 
profundidade 

- - 
Negócio de 
culinária. 

- 

Hafeez et al. 
(2012) 
 

Relationship between Entrepreneurial 
Orientation, Firm Resources, SME 
Branding and Firms Performance: Is 
innovation the missing link? 

- 
Modelagem 
conceptual 

- - - - - - 

Mitchell et al. 
(2012) 

Interpretation of the retail brand: an SME 
perspective 

Exploratório Qualitativo - 
Entrevista em 
profundidade 

12 
Reino 
Unido 

Retalho - 

Chakraborty 
et al. 
(2013) 
 

Importance of Brand for SMEs - - 
Estudo de 
Caso 

- 1 Índia Manufatura - 

Vallaster et 
al. 
(2013) 
 

The Impact of Brand authenticity on brand 
trust and SME growth 

- - - Questionário 
Amostra de 285 
respostas 

Alemanha - - 

Mitchell et al. 
(2013) 

Brand Management in Small and Medium-
Sized (SME) retailers: a future research 
agenda 

- 
Revisão da 
Literatura 

- - - - - - 
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Apêndice II: Carta de apresentação do estudo enviada aos possíveis entrevistados, 
juntamente com a declaração da orientadora.  
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Apêndice III: Declaração da orientadora enviada com a carta de apresentação do 
projeto aos potenciais entrevistados.  
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