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1.1.Introdução 

No estudo da imagem de marca a nível interno um dos aspectos que levanta uma maior 

dificuldade, a nível teórico e prático, é o da própria definição de marca corporativa. A 

definição de marca varia consoante a perspectiva, ou perspectivas adoptadas, podendo-se 

considerar a marca, a nível restrito, como um indicador de um produto ou até o próprio 

produto, um sinal gráfico, um indicador de uma determinada personalidade construída através 

da publicidade, um indicador da identidade, cultura e comportamento de uma organização. A 

definição adoptada tem influência na operacionalização do conceito a estudar empiricamente 

porque assume que a análise vai ser orientada segundo uma determinada perspectiva e que 

determinadas funções da marca corporativa serão destacadas.  

Um dos problemas das definições de marca acima enunciadas é que são uma 

transposição de definições que se têm utilizado para analisar a imagem de marca numa óptica 

de mercado, não existindo ainda grande concordância a nível teórico sobre quais as dimensões 

da marca com um maior impacto nas percepções dos membros de uma organização. 

Considerando que as necessidades e expectativas dos públicos internos em relação à marca são 

diferentes das dos públicos externos é necessário encontrar uma definição e operacionalização 

do conceito imagem de marca adequada ao público a estudar.  

O capítulo começa por explicitar os objectivos da pesquisa bibliográfica, apresenta o 

modelo de análise, os conceitos que o integram e que irão ser desenvolvidos ao longo do 

capítulo. O enfoque da análise teórica incidirá no conceito imagem interna de marca 

corporativa nas dimensões estratégica e operacional. Além deste conceito a análise incidirá na 

clarificação dos conceitos posicionamento, comprometimento organizacional e desempenho 

das empresas no mercado. No final do capítulo irá ser feito um breve resumo das principais 

ideias apresentadas. 

 

1.2. Objectivos da pesquisa bibliográfica e o modelo de análise 

 De acordo com o objectivo geral do trabalho de verificar o impacto da sintonia da 

imagem interna da marca corporativa, resultante das percepções dos membros sobre a 

identidade de marca e posicionamento, com a estrutura de significados definidos 

estrategicamente para a marca, na competitividade e desempenho económico das empresas do 

sector têxtil e do vestuário, foi feita uma pesquisa bibliográfica que consistiu no levantamento 

da bibliografia relativa ao tema em estudo, na análise de livros, teses, monografias, 
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publicações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e outras publicações como revistas 

científicas e outras, jornais. A pesquisa teve como finalidade a construção de um modelo de 

análise com o propósito de utilizar este instrumento na formulação das questões de 

investigação a colocar no estudo empírico assim como na sua interpretação. 

Os conceitos que integram o modelo de análise, apresentados na Figura 2, imagem 

interna de marca corporativa nas dimensões estratégica e operacional, posicionamento e 

desempenho da empresa no mercado, foram formulados a partir dos conceitos que integram o 

objectivo do trabalho. O conceito comprometimento organizacional foi deduzido da literatura, 

após a análise de vários conceitos relacionados como o de motivação, envolvimento, 

identificação, satisfação no trabalho e produtividade. A recolha de dados que se efectuou na 1ª 

Etapa do estudo empírico também contribuiu para focalizar a análise nesta dimensão da teoria 

da motivação.  

A função da hipótese geral do trabalho, descrita na introdução, na construção do 

modelo de análise foi a de ser um fio condutor para a construção e articulação dos conceitos 

segundo um quadro de análise de orientação sistémica «que aborda o seu objecto sob a forma 

coerente e globalizante de uma rede de relações» (Bruyne, Herman e Schoutheete, 1991, p. 

183).  

Cada conceito foi analisado e caracterizado em função de uma pesquisa bibliográfica 

que abarcou autores e perspectivas das áreas da gestão, estudos culturais, identidade 

organizacional, psicologia, psicossociologia e comportamento organizacional. Considerou-se 

ainda a disciplina do design gráfico designada identidade corporativa assim como a de 

comunicação corporativa. A partir desta análise procedeu-se à operacionalização dos conceitos 

necessária para a investigação empírica, ou seja, segundo a proposta metodológica de 

construção de conceitos de Quivy e Campenhoudt (1998) considerou-se o objectivo do 

trabalho, subdividiu-se este em conceitos, identificou-se e caracterizou-se as dimensões, 

componentes e características que definem cada conceito e observadas na prática. O quadro de 

abordagem sistémica forneceu uma orientação teórica que permitiu, além de estruturar os 

conceitos, elaborar um sistema de categorias para classificar os dados recolhidos no estudo 

empírico (Anexo II). A par deste sistema de categorias elaborou-se os guiões de recolha de 

dados que se utilizou no estudo empírico (Anexo III). 
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Figura 2 
Conceitos do modelo de análise 

 
 

IMAGEM INTERNA DE MARCA CORPORATIVA 
 

 
 
 
 
 

 

 
DIMENSÃO ESTRATÉGICA 
Exprime o Conceito da Marca 

 
Numa óptica de Mercado 

Significados relativos à oferta quanto: 
- ao desempenho, 

- à imagem, 
- à organização. 

Numa óptica Interna 
Significados relativos: 

- à visão e missão, 
- políticas de gestão dos recursos 

humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMENSÃO OPERACIONAL 

 
Mix de Identidade de Marca 

- nome da empresa, 
- marca gráfica, 

- outros sinais de identidade. 
 

Acções de Comunicação. 

 

 

  
POSICIONAMENTO 

Proposta de valor da empresa ou da sua oferta. 
 

 

 
 
 

  
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

Reacção dos membros às mensagens da identidade através do: 
• Comprometimento afectivo. 

• Comprometimento de continuidade. 
• Comprometimento normativo. 

 

 
 
 

  
DESEMPENHO DA EMPRESA/MARCA  NO MERCADO 

Os resultados obtidos traduzidos em: 
• Indicadores quantitativos. 
• Indicadores qualitativos. 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS DOS MEMBROS SOBRE CARACTERÍSTICAS E VALORES  
DA IDENTIDADE DA MARCA CORPORATIVA 
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1.3. Marca corporativa 

O objectivo geral da pesquisa teórica sobre a marca foi definir a identidade de marca 

nas dimensões estratégica e operacional, conforme se indica na Figura 2. Os objectivos 

específicos foram analisar o conceito identidade de marca a nível estratégico, numa óptica de 

mercado e interna e operacionalizar o conceito. Em relação à identidade de marca a nível 

operacional os objectivos específicos da pesquisa foram analisar as fontes de expressão 

declarada da identidade, o mix de identidade de marca e as acções de comunicação que se 

podem efectuar, especialmente a nível interno, no sentido de identificar posteriormente, no 

estudo empírico, o conceito das marcas e grau em que as acções de comunicação contribuíam 

para o conhecimento da marca e estabelecimento de um relacionamento entre os empregados e 

a marca. No sentido de elucidar as funções actuais da marca corporativa e contribuir, dessa 

forma, para a definição do objecto da investigação, apresenta-se uma breve história da marca 

no ponto que se segue. 

 

1.3.1. Breve história da marca corporativa 

Segundo a Interbrand (1998) a utilização das marcas de forma próxima à actual 

começou no século XIX, na Europa e Estados Unidos devido à Revolução Industrial, 

desenvolvimento da publicidade e técnicas de marketing. A marca começou como um produto 

com um nome e outros sinais associados. Esta concepção de marca como um sinal com as 

funções de identificação e distinção dos produtos continua actual (Costa, 1989; Davies et al., 

2003).  

Aaker (1991, p. 7) considera que apesar da longa existência das marcas a marcação e a 

construção de significados através deste meio só assumiu uma importância fundamental no 

século XX devido ao enfoque do marketing na transformação de commodities (1) em produtos 

com marca e na criação de marcas diferenciadas. Gradualmente, a marca torna-se um meio de 

oferecer aos consumidores, de forma consistente, produtos e serviços com um valor intrínseco 

e psicológico (Weilbacher, 1993).   

 

 

 
(1) Commodities são produtos ou marcas que partilham, na perspectiva dos consumidores, de um valor igual e cujo critério de compra 

é o preço (Weilbacher, 1993). Não têm pontos de diferença competitivos (Keller, 2003). 
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Segundo a Interbrand (1998) a nível de marca corporativa pode-se observar a 

existência de marcas de sucesso já antes da Revolução Industrial, principalmente nos casos em 

que o nome do produto coincidia com o da empresa que o produzia. Contudo, só em meados 

do séc. XX é que as empresas sentiram necessidade de comunicar características da sua 

identidade ou personalidade surgindo, para colmatar essa necessidade, a disciplina do design 

gráfico especializada na área da Identidade Visual Empresarial, a Identidade Corporativa 

(Costa, 1989). Esta área do design tem como objectivo conceber e desenvolver programas e 

sistemas de identidade visual que transmitem a cultura e posicionamento das empresas, 

alargando dessa forma as funções da marca de marcar e promover produtos através de meios 

publicitários ou promocionais (Interbrand, 1998). O alargamento das funções da marca 

corporativa, do interesse que despertaram a nível de marketing, publicidade e comunicação, na 

gestão em geral e na comunidade financeira deve-se a três factores fundamentais. O primeiro 

factor refere-se às actividades de compra e fusão de empresas, nos anos oitenta do século 

passado, que impulsionaram a tomada de consciência de que as empresas eram percepcionadas 

como marcas e que um nome corporativo tinha um valor financeiro (Interbrand, 1998). O 

segundo factor refere-se segundo Schultz e Barnes (1999) à redução do valor das marcas-

produto nos mercados em maturidade devido ao incremento da concorrência que levou à 

focalização das empresas em técnicas promocionais de curto prazo e à concorrência com base 

no preço. A Interbrand (1998) refere ainda que outro factor que impulsionou a tomada de 

consciência de que as empresas eram percepcionadas como marcas foi a marcação de áreas de 

actividade que até então não consideravam a importância estratégica da marca, tal como 

serviços, retalho, empresas business  to business.  

A ideia de que as marcas corporativas são importantes na comunicação de temas que 

ultrapassam a esfera objectiva do produto é defendida por Knowles (2001) e Davies et al. 

(2003). As razões assinaladas são que nos países desenvolvidos a concorrência com base em 

características objectivas distintivas entre produtos e serviços é cada vez mais difícil. A este 

factor associa-se segundo Davies et al. (2003, p. 40) consumidores com uma maior educação, 

poder de compra, necessidades de auto-expressão e de informação sobre questões ambientais, 

éticas, de cidadania. Frequentemente, refere Knowles (2001) os factores de decisão de compra 

dos consumidores baseiam-se na confiança e afinidade que têm com uma determinada 

empresa sendo as marcas corporativas, por este motivo, elementos privilegiados para 

simbolizar esses relacionamentos.  
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Outro factor que pode explicar a importância das marcas corporativas no mundo 

actual, relacionado com aquilo que se tem vindo a expor, refere-se à perda progressiva do 

poder das marcas em reduzir o risco percepcionado, uma função fundamental da marca no 

século passado. Segundo Knox, Maklan e Thompson (2000) esta função está aliada a uma 

lógica de marketing convencional que baseia a oferta de valor para os consumidores na marca-

produto e em programas baseados nos 4 Ps. Hoje em dia, referem os autores, os consumidores 

são menos adversos ao risco e menos leais às marcas devido às rápidas inovações, contínuas 

melhorias de desempenho do produto, crescentes níveis de serviço, um maior poder de compra 

sendo necessário constituir uma oferta que, além de se basear nos benefícios de qualidade, 

inovação e prestígio, tenha outro valor acrescentado porque estes benefícios são facilmente 

ultrapassados pelos concorrentes. 

 

1.3.2. Marca corporativa e marca-produto 

No ponto anterior falou-se na definição, por parte dos autores, da marca como um sinal 

e referiu-se que esta definição se referia a uma função básica da marca. Este tipo de marca é 

designada marca comercial e definida como qualquer sinal que se utiliza com o objectivo de 

identificar e distinguir os produtos e serviços de um fabricante, ou grupo de fabricantes, dos 

seus concorrentes, assim como organizações ou partes de organizações de outras (Mollerup, 

1999). Segundo Ferreira (2002) e Keller (2003) a marca comercial tem como objectivo 

impulsionar o reconhecimento e fundamentar a diferenciação do produto, serviço ou 

organização a nível legal. A maior parte das marcas comerciais consistem em palavras, 

logotipos e símbolos, etiquetas, embalagem, a forma de um produto, ou uma combinação 

destes itens. Podem ainda consistir em slogans, personagens, formas, sons, cheiros e todo o 

envolvimento visual de um produto ou serviço (Murphy e Rowe 1988; Costa, 1989; Mozotta; 

1990; Newberry, 1997; Mollerup, 1999). Segundo Serra e Gonzalez (1998) a definição 

jurídica de marca é genérica, acentua o carácter distintivo do nome e dos restantes elementos 

de uma marca. Corresponde, segundo Keller (2003, p. 3) a uma definição de «marca com letra 

pequena» porque a considera apenas um meio de distinguir produtos ou serviços através da 

utilização dos elementos de identidade.  

Considera-se actualmente que uma marca engloba a marca comercial que se descreveu 

e outros elementos de identidade que transmitem, no caso da marca-produto, características, 

valores e personalidade da marca e, no caso da marca corporativa, características e valores da 
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cultura e comportamento da empresa tal como se pode observar na Figura 3 (Murphy e Rowe 

1988; Olins, 1996; English, 1998; Interbrand, 1998; Mollerup, 1999; De Jong et al. 1999; 

Schirato e Yell, 2000; Dickinson e Svensen, 2000; Miller, Brown Cullen, 2000). Contudo, 

algumas marcas corporativas têm a sua identidade focalizada em atributos do produto e 

serviço (Aaker, 1996). 

As considerações anteriores conduzem-nos à definição de marca a nível de marketing e 

de design. Tal como se pode observar na Figura 3 a marca gráfica, relativa a uma empresa ou a 

um produto, tem os objectivos de identificar, comunicar um conjunto de características e 

valores, posicionar e diferenciar o produto ou organização. A estes objectivos correspondem 

as funções de codificação, sintetização da informação respeitante às referidas características e 

benefícios, também designados valores, dos produtos, serviços ou organização, a criação de 

um universo simbólico e de um conjunto de significados que influi no processo de decisão de 

compra e na rapidez desse processo (Dickinson e Svensen, 2000). Knowles (2001) enfatiza a 

capacidade da marca de, através  do simbolismo, impulsionar aspectos emocionais e criar 

relacionamentos com os consumidores. Mas a marca corporativa tem aspectos distintos da 

marca-produto e que consistem, segundo Costa (1989), Mozota (1990) e Interbrand (1998) no 

tipo de identidade que prefigura e significados associados, nos objectivos e temas de 

comunicação e abrangência de públicos visados pelas acções de comunicação.  

Alguns autores enfatizam a capacidade da marca corporativa comunicar a cultura e 

comportamento da empresa, ao definirem que o objectivo fundamental da marca é representar 

o que é central e permanente numa organização, conceitos referidos pelos autores como a 

definição, por parte da empresa, de si própria, quem é e porque existe (Olins, 1996; Interbrand, 

1997; Argenti, 1998; Aaker, 1996; Gregory e Wiechmann, 1999; Hatch e Schultz, 2000; 

Dowling, 2001; Knox e Bickerton, 2003). Quem somos refere-se, segundo os autores atrás 

enunciados, à identidade e cultura da empresa, a razão de existir reporta-nos à missão da 

empresa. Para Olins (1996) a marca, ao representar o que é central e permanente, transforma-

se num meio de criação e comunicação de significados para os membros de uma empresa, um 

meio que possibilita à gestão focalizar a sua acção em pontos essenciais e dinamizar um 

«sentido colectivo de pertença e missão» (Olins, 1996, p. 8). Este ponto de vista é partilhado 

por vários autores que concordam que a marca é um meio que as empresas utilizam para 

simbolizar que são comunidades com um propósito partilhado e um meio de convidar os 

empregados a aderir a essa ideia (Kapferer, 1994; Aaker, 1991, 1996; Gregory e Wiechman, 

1999; Hatch e Schultz, 2000; Knowles, 2001). A Interbrand (1998, p. 64) acrescenta que 
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quando uma empresa tem a estratégia de utilizar a marca corporativa como um meio de 

adicionar a visão e os valores empresariais nos produtos e serviços assume-se, nesta estratégia 

de marcação, que a marca é o principal veículo de transmissão da visão e valores da 

organização. Esta estratégia pode estar relacionada com qualquer tipo de estrutura do portfolio 

de produtos e marcas-produto, adoptado pelas empresas (Interbrand, 1998, p. 64).  

 
 
Figura 3 
Definição de marca numa óptica de marketing e design 
 

MARCA-PRODUTO MARCA CORPORATIVA  
 

Objectivos 
Identificar. Comunicar. Posicionar. Diferenciar. 

Criar relacionamentos. 
  

Funções 
Codificar. Sintetizar. Simbolizar. Significar. 

 
 

Significados referem-se 
 

 

 

A elementos da identidade 
da marca-produto: 
características, valores e 
personalidade 
 

 A elementos da identidade e cultura da 
empresa: características e valores 
culturais e comportamentais 
 
 

Objectivos 
representar aquilo que é  
central - quem somos 
permanente - porque 
existimos 

 

 
Acções de comunicação 

Objectivos e temas restritos 
 

 Objectivos e temas diversificados 
 

 
Público-alvo 

Clientes Empregados, clientes, fornecedores, 
público em geral 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No campo da disciplina do design gráfico, a Identidade Corporativa, considera-se que a 

marca corporativa é constituída, para além dos aspectos acima referidos, por um mix de 

identidade que inclui toda a apresentação visual da empresa e todas as sua realizações, a 

Mix de identidade 
Nome, marca gráfica, produto, outros sinais de identidade 

Imagem 
Significados ou associações na memória dos públicos-alvo 

 
 
 

Reputação 
Valores 

EMPRESA 
 

IDENTIDADE 
Missão 
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Identidade Visual que resulta das actividades do design nas áreas de design de 

produto/serviços, design de ambientes e arquitectura, design gráfico e de comunicação. 

Segundo Mozota (1990), Olins (1996) e Dickinson e Svensen (2000) o mix de identidade 

inclui o nome da empresa e de outras marcas, a(s) marca(s) gráfica(s), o produto, a etiqueta e 

embalagem, a publicidade, os ambientes criados, o estilo de arquitectura. Todos estes 

elementos devem comunicar significados em sintonia com o conceito da marca (ver Fig. 2).  

Numa perspectiva focalizada na imagem os autores concordam que o objectivo global, 

de marketing e design, da marca corporativa de uma determinada empresa é criar uma imagem 

e reputação positiva através da oferta de produtos e serviços e comunicação de características, 

benefícios ou valores da identidade empresarial apelativos (Interbrand, 1998; Aaker, 1996; 

Hatch e Scultz, 2000; Knowles, 2001; Keller, 2003; Knox e Bickerton, 2003). Segundo a 

perspectiva da imagem a marca pode ser definida em função do grau de notoriedade e da 

reputação que tem no mercado (Keller, 2003; Aaker 1996). Keller (2003, p. 175) refere que 

«de acordo com o modelo de construção da equidade de marca(2)  numa óptica de mercado 

escolhe-se os elementos da identidade de marca com maior capacidade de reforçar o 

conhecimento da marca, impulsionar a criação de associações fortes, favoráveis e únicas e 

dinamizar opiniões e sentimentos positivos sobre a marca». Os critérios de escolha dos 

elementos do mix de identidade são vários destacando-se o critério memorização, importância 

para os públicos visados, conteúdo textual, visual e emocional apelativo, adaptação a 

múltiplos suportes de comunicação, possibilidade de serem utilizados noutros produtos e 

mercados, passíveis de protecção legal e competitiva (Keller, 2003, p. 176).  

Em conclusão, actualmente uma marca só pode ter esse estatuto se for algo mais do 

que um indicador de proveniência do produto ou das suas características (Kapferer, 1994). As 

funções essenciais da marca continuam a ser as de identificação da fonte de origem dos 

produtos e diferenciação da proposta de valor apresentada contudo, hoje em dia, os clientes, 

consumidores e outros públicos das empresas procuram ter uma relação emocional com as 

marcas ou estabelecer um qualquer tipo de relacionamento com a marca ou organização. 

 

 
(2) Aaker (1991, p. 15) define que «equidade de marca é um conjunto de activos e passivos ligados a uma marca, o seu nome e 

símbolo, que adicionam ou subtraem valor, ao valor que é oferecido aos clientes da empresa num produto ou serviço». Keller 

(2003, p. 101) acrescenta que «uma marca tem uma equidade de marca com base no cliente positiva quando os clientes reagem de 

forma mais favorável a um produto e à forma como é comercializado quando identificam a marca, comparativamente à sua 

apresentação sem marca». 
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A nível interno a marca é um recurso para construir a identidade organizacional. Os 

objectivos da marca são os de representar o que é central e permanente, comunicar 

significados que relembram aos membros qual é a missão da empresa e que focalizam as suas 

acções e comportamentos em pontos essenciais. Estes significados podem contribuir para 

dinamizar sentimentos de pertença. Neste contexto, as marcas corporativas e a identidade visual,  

ao comunicarem o propósito da organização e ao dinamizarem a pertença são uma importante 

referência para os consumidores, empregados e outros constituintes (Knowles, 2001). 

Kapferer (1994) resume a definição de marca ao considerar que esta é simultaneamente 

um sinal, objecto e conceito. A análise da marca como um sinal incide na análise do grafismo, 

do logotipo e do símbolo, das cores, formas, design do produto e da embalagem, entre outros 

elementos. A análise da marca como um objecto consiste na descrição das características do 

produto, principalmente das características distintivas. A análise da marca como um conceito  

incide nos significados que a marca comunica. Na investigação realizada focalizou-se a análise 

no conceito de marca.  

 

1.4. Metáforas e perspectivas de análise da marca corporativa 

Para se definir um conceito operacional de imagem interna de marca corporativa 

considerou-se que seria útil sistematizar a teoria existente através de metáforas, uma 

ferramenta linguística que permite segundo Morgan (1986) descrever e compreender os 

fenómenos sob uma nova luz porque se utiliza novas perspectivas, modos de raciocinar 

alternativos. Além destes aspectos, Morgan (1986) considera que a metáfora é útil para 

sistematizar ideias e estruturar o pensamento o que permite uma compreensão e descrição de 

algo complexo de forma rápida e sintética. Segundo Morgan (1986, p. 321) pode-se 

ultrapassar a limitação deste instrumento, a explicação parcial dos fenómenos, com a 

utilização de várias metáforas, considerando que «uma organização pode ser várias coisas 

simultaneamente». O autor refere ainda que não há uma lista de metáforas a utilizar, o seu 

número apenas depende da imaginação e adequação ao ponto de vista a defender ou explicar.  

 Atendendo ao objectivo da investigação considerou-se investigadores que utilizavam a 

metáfora como ferramenta de análise teórica e prática da marca e adoptou-se as perspectivas 

ou ângulos de análise e metáforas que melhor se adequavam à presente investigação. Ir-se-á 

explicar em seguida em que consistem estas perspectivas e metáforas e como se adaptou as 

propostas dos autores aos objectivos da investigação. 
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Davies et al. (2003) e Davies e Chun (2003) consideram que no campo da marca há 

três tipos fundamentais de metáforas e que designam marca como um sinal, marca como uma 

pessoa e marca como um activo. Aaker (1996, p. 68) em vez de metáfora utiliza o termo 

perspectiva e refere que na análise ou concepção de uma marca se pode considerar a marca 

como um produto, a marca como uma organização, a marca como uma pessoa e a marca 

como um símbolo de acordo com o tipo de significados que uma empresa quer criar e que 

podem incidir no produto, organização, personalidade e simbologia, respectivamente. É 

necessário salientar que todas estas perspectivas se podem referir a uma marca corporativa. 

Especificando as perspectivas acima referidas, segundo Davies et al (2003) e Davies e 

Chun (2003) a metáfora de marketing que visualiza a marca como um sinal considera que a 

marca é um sinal material que identifica e diferencia um produto e serviço, um sinal que gera 

associações na mente do consumidor. Os autores atribuem a designação de sinal a todos os 

elementos do mix de identidade de marca, peças e acções de comunicação e incluem aqui o 

produto. Em sintonia com esta metáfora Aaker (1996) define duas perspectivas, a que 

visualiza a marca como um símbolo e a que visualiza a marca como um produto. A primeira 

perspectiva parte do pressuposto que um símbolo forte, como uma imagem visual ou um 

elemento pertencente à hereditariedade de uma marca, pode contribuir para a construção da 

identidade de marca e a coerência do sistema de identidade devido às suas características 

visuais, sonoras e auditivas sintéticas, económicas do ponto de vista do receptor e que, através 

das associações que evocam, facilitam o reconhecimento e lembrança das marcas. Segundo 

Aaker (1996) e Keller (2003) a perspectiva de análise que considera a marca como um 

produto focaliza a análise nas associações ou significados criados pelos principais produtos de 

uma empresa, as características e benefícios de desempenho e imagem, quer se trate da própria 

marca corporativa quer se trate de uma marca-produto. 

Como, segundo Dubin (1983), o modelo de análise é uma construção teórica dinâmica, 

sujeita a constante aperfeiçoamento face à sua confrontação com os dados empíricos a 

utilização da perspectiva marca como uma pessoa e da metáfora da personalidade de marca 

para analisar a marca corporativa foi abandonada após a escolha dos casos a analisar no estudo 

empírico, devido à impossibilidade de caracterizar as marcas corporativas com traços de 

personalidade. Adoptou-se esta perspectiva apenas para analisar a marca-produto de uma das 

empresas. A personalidade de marca corresponde à personificação da marca, à construção e 

comunicação de atributos humanos, apelativos para certos segmentos de mercado (Davies et 

al., 2003; Davies e Chun, 2003).  
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A metáfora que visualiza a marca como um activo permite, segundo Davies et al 

(2003) e Davies e Chun (2003) focalizar a análise no valor financeiro da marca. Esta metáfora 

foi também utilizada no trabalho realizado, embora de maneira secundária, na definição do 

conceito desempenho das empresas no mercado.  

Por último, Aaker (1996) refere que se pode adoptar a perspectiva marca como uma 

organização quando se quer focalizar a análise nos atributos de uma organização. Segundo 

Aaker (1996) a marca corporativa identifica a organização que oferece o produto ou serviço, 

representa a organização a nível externo podendo-se criar, numa óptica de mercado, 

associações de cariz organizacional. Estas associações podem referir-se a programas, pessoas, 

à cultura e sistemas de valores, à reputação da empresa em geral (Aaker, 1996).  

Em síntese, no trabalho realizado analisou-se a marca adoptando-se as perspectivas que 

visualizam a marca como uma organização, a marca como um símbolo e a marca como um 

produto para focalizar a análise teórica e empírica das percepções da marca corporativa a nível 

interno utilizando-se assim:  

- a perspectiva que analisa a marca como uma organização que possibilitou a  

focalização da análise na identidade da empresa e a visualização da empresa como uma 

cultura (metáfora que considera a organização como uma cultura); 

- as perspectivas  de Aaker (1996) que visualizam a marca como um símbolo e a marca 

como um produto foram enquadradas na metáfora marca como um sinal identificador e 

diferenciador de Davies et al (2003) e Davies e Chun (2003) considerando-se o 

produto, simultaneamente,  um sinal de identidade material (o produto) e imaterial, um 

veículo de comunicação de atributos e benefícios/valores da identidade. 

 

Figura 4 
Metáforas e perspectivas de análise utilizadas na caracterização e análise do conceito marca 
corporativa 
 

Perspectivas  Metáforas 

 

Marca como uma organização 

 

Marca como um símbolo 

Marca como um produto 

 

 

 

A marca é uma cultura 

 
 

A marca é um sinal de identidade  
material e imaterial 

 

 
Fonte: Baseado em Aaker (1996), Davies e  Chun (2003) e Davies et al. (2003) 
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1.5. Identidade de marca corporativa a nível estratégico 

Ao definir-se marca no ponto 1.3. definiu-se, mais ou menos explicitamente, o conceito 

identidade de marca. Interessa agora elucidar este conceito de uma forma mais sistematizada, 

apresentando as definições apresentadas anteriormente com maior possibilidade de 

operacionalização assim como a sua esquematização na Figura 5. 

A definição mais abrangente de marca corporativa, referida na Introdução, considera 

que a marca é constituída por uma estrutura de identidade que inclui a expressão visual da 

empresa, características e valores objectivos, simbólicos e emocionais dos produtos e marcas, 

a cultura e comportamento corporativo (Costa, 1989; Mozota, 1990; Olins, 1996; Aaker, 1996; 

Interbrand, 1998; Dickinson e Svensen, 2000; Keller, 2000, 2003). Os autores manifestam 

consenso quanto à definição da marca como um veículo de comunicação de um conjunto de 

características e de benefícios, ou valores, tangíveis e intangíveis oferecidos por uma 

organização (e.g. Olins, 1996; Gregory e Wiechmann, 1997; Interbrand, 1998) definindo esta 

ideia aquilo que é, de uma forma geral, a identidade de marca a nível estratégico. Esta 

definição não é acompanhada por uma enunciação clara sobre quais são as características e 

valores comunicados pela marca mas os autores reportam-nos, como já foi também referido, 

para as características da visão e missão das empresas.  

 Olins (1996), Gregory e Wiechmann (1997) e a Interbrand (1998) especificam que ao 

considerar-se que a marca corporativa é construída a partir da visão e missão da empresa, 

significa que se considera que a identidade central da marca se baseia em significados 

focalizados na identidade e cultura e que para compreender aquilo que a marca representa é 

necessário analisar o propósito ou razão de existir, as competências centrais, as crenças e 

sistema de valores (Aaker, 1996; Interbrand, 1998; Argenti, 1998; Hatch e Schultz, 2000; 

Dowling, 2001; Knox e Bickerton, 2003). A Interbrand (1998) especifica que os valores 

comunicados pela marca e que reflectem a visão e missão devem ter uma óptica de mercado 

enquanto que Kapferer (1994) considera que estes valores reflectem normalmente a cultura da 

empresa, ou seja, têm uma óptica interna. Estas definições possibilitaram identificar os 

seguintes aspectos a analisar a nível teórico e prático: a visão e missão, com destaque para as 

competências centrais, crenças centrais e o sistema de valores numa óptica de mercado e 

interna. 
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Figura 5 
Identidade da marca corporativa a nível estratégico: A base conceptual da marca 
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referida no parágrafo anterior Keller (2003, p. 158) considera que a marca corporativa, além 

de ser um veículo de construção de significados a nível externo, pode transformar-se num 

veículo de construção de significados, propósito e valores, a nível interno. O autor especifica 

que através da marca pode-se construir percepções relativas à finalidade da empresa, quer 

dizer, à razão de existir, a produtos, comportamentos e valores e desenvolver a identificação 

dos empregados com a marca. 

Em conclusão, os autores enunciados consideram que a marca corporativa é estruturada 

a partir das competências, crenças e valores centrais da empresa e a identidade da marca é 

constituída por características e valores tangíveis e intangíveis. As características e valores 

referem-se a aspectos da visão e missão da empresa e podem ter uma óptica de mercado e/ou 

uma óptica interna, reflectindo neste último caso também a cultura da empresa. A construção 

estratégica da identidade de marca, posicionamento, mix de identidade e acções de 

comunicação (ver Fig. 2) visa definir e construir significados na mente dos públicos-alvo que 

dinamizem certos comportamentos ou que criem relacionamentos, conforme se referiu 

anteriormente na definição de marca corporativa. No caso dos públicos internos pode-se 

definir e comunicar significados que contribuam para a compreensão, por parte dos 

empregados, da razão de existir da empresa, produtos, valores e comportamentos desejados 

pela gestão. Convém salientar que a identidade de marca corporativa, a nível estratégico e 

operacional, pode estar focalizada em características e valores organizacionais mas também 

em características e valores da oferta de produtos e serviços e na personalidade de marca. 

O objectivo dos pontos que se seguem é o de explicitar os tipos de significados que se 

pode conceber na estrutura de identidade de uma marca corporativa, a nível estratégico e 

operacional. Começa-se por indicar os significados numa óptica interna e a exposição incluirá, 

posteriormente, os significados numa óptica de mercado.  

 

1.5.1.Estrutura de identidade da marca corporativa: Significados da marca numa óptica 

interna 

Segundo Keller (2003) pode-se criar estrategicamente a imagem de uma marca através 

da concepção, a nível do emissor, dos significados que se pretende que o receptor associe à 

marca. A identidade de marca a nível estratégico refere-se assim a esta estrutura de 

significados. 
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Existem diversos modelos de construção da identidade de marca corporativa a nível 

estratégico, numa óptica de mercado. Estes modelos são, na sua maioria, complementares, o 

que demonstra um elevado grau de concordância entre os autores sobre a definição de marca. 

Quanto à definição de marca numa óptica interna, isto é, a definição dos elementos da 

estrutura de identidade que têm a capacidade potencial de criar associações positivas nos 

públicos internos já não se verifica este consenso. Não existem também, tanto quanto foi 

possível verificar, estudos estruturados sobre os factores que têm um maior impacto na 

imagem interna da marca corporativa, à excepção do estudo de Davies et al. (2003) referido na 

introdução da presente investigação. Face ao que foi dito, no estudo realizado considerou-se 

como base de trabalho a definição, referida no ponto anterior, que a estrutura de identidade da 

marca era concebida a partir da visão e missão das empresas, alicerçada nas competências 

centrais, crenças e sistema de valores. Esta definição, ao incluir na estrutura de identidade da 

marca significados numa óptica interna, possibilitou deslocar o enfoque da análise de uma 

perspectiva de cariz externo para uma perspectiva interna e visualizar a marca como uma 

organização, tal como Aaker (1996) sugere. Tendo presente alguns dos factores que os autores 

das áreas da gestão e design consideram importantes na formação das percepções internas 

questionou-se, nesta fase da análise teórica, estes factores através do recurso a análises 

efectuadas noutras áreas do conhecimento nomeadamente, psicologia, psicossociologia, 

estudos culturais e comportamento organizacional sobre a identidade organizacional. 

Apresenta-se em seguida os resultados desta análise. 

 Para se obter uma definição do conceito identidade de marca numa óptica interna 

identificou-se factores de cariz organizacional que podiam estar na origem dos significados 

atribuídos pelos membros à marca, visando este ponto do capítulo explicitar esses factores. A 

teorização partiu do pressuposto que a identidade organizacional é a base para a construção da 

identidade de marca, da sua estrutura de significados começando-se por definir as dimensões e 

componentes da identidade com um maior impacto nas percepções, tanto internas como 

externas. Em seguida, aprofundou-se a definição de identidade considerando-se a metáfora que 

visualiza a organização como uma cultura e chegou-se, por esta via, à operacionalização desta 

dimensão da identidade organizacional em componentes cognitivos, emocionais e expressivos. 

A utilização da metáfora organização como uma cultura possibilitou a visualização da 

identidade como um conjunto de interpretações e significados partilhados pelos membros e 

definição dos temas de conteúdo, práticas formais e informais, sentimentos e formas culturais, 

ou seja, o mix de identidade e peças de comunicação. 
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1.5.1.1. Identidade organizacional ou imagem interna 

A focalização dos teóricos das áreas de gestão, design e comunicação no conceito 

imagem interna das organizações é relativamente recente. Tem correspondido a uma análise 

que pretende adaptar, aos respectivos campos de estudo, teorias e resultados empíricos obtidos 

noutras disciplinas como a de comportamento organizacional, estudos culturais, psicologia e 

sociologia.  

Adoptou-se como ponto de partida da análise do conceito identidade a definição de 

Dowling (2001) sobre um conceito equivalente mas definido segundo uma perspectiva de 

análise focalizada na imagem, o conceito imagem interna. O autor refere que a imagem interna 

é uma avaliação global das qualidades associadas a uma empresa e as reacções emocionais que 

essas qualidades produzem, são as crenças e sentimentos dos públicos internos sobre a 

organização. Na análise do conceito identidade preferiu-se adoptar a perspectiva da identidade 

organizacional, a qual tem uma base teórica mais antiga. A descrição de identidade parte aqui 

da definição de Albert e Whetten (1985), indica-se outras definições com ideias similares, 

assim como algumas análises críticas.   

Uma das definições fundamentais e mais referidas na literatura sobre identidade 

organizacional é a de Albert e Whetten (1985) que consideram que a identidade é constituída 

pelas características centrais, permanentes e distintivas de uma organização, as crenças e 

valores centrais. A análise desta definição é apresentada em seguida. 

 

I - Nível corporativo  

A) Características centrais 

O princípio de que algumas das características da identidade têm um carácter central e 

distintivo, defendido por Albert e Whetten (1985), encontra-se noutras definições como a de 

Alvesson e Berg (1992) que consideram que a identidade corresponde às percepções que uma 

organização tem de si própria e as percepções mais centrais e distintivas têm a capacidade de 

impulsionar sentimentos de pertença e unidade entre os membros. Hatch e Schultz (1997, 

2000) também consideram que a identidade é aquilo que os membros percebem, sentem e 

pensam acerca da organização onde trabalham, é uma compreensão colectiva e partilhada das 

características da organização e dos seus valores distintivos.   

Van Rekom (1997) considera que a definição de identidade como um conjunto de 

características centrais, de princípios, crenças e valores que guiam as decisões dos líderes e os 
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relacionamentos nas empresas, levanta uma série de problemas a nível de estudo empírico. 

Alguns desses problemas consistem na definição lata de identidade e na variabilidade das 

características centrais de organização para organização. Outra dificuldade, segundo a opinião 

deste autor, é que a definição considera que as características centrais devem ser consensuais, 

sendo, na prática, difícil atingir este consenso. Van Rekom (1997) propõe, como 

características centrais, os objectivos comuns, formais e informais e o grau de concordância, 

as crenças centrais, sobre a forma como as tarefas devem ser desempenhadas, quer dizer, os 

padrões comportamentais ou valores segundo o autor (Figura 6). 

 
 
Figura 6 
Marca corporativa: Componentes da identidade organizacional que estruturam a identidade da marca a 
nível estratégico 
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A proposta de Van Rekom (1997) sobre as características centrais da identidade tem 

um enfoque interno e corresponde a uma definição muito restrita. No sentido de alargar esta 

definição de identidade organizacional e chegar a uma definição operacional do conceito 

analisou-se as propostas dos autores que se irá referir em seguida.  
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Schein (1985) considera que se pode caracterizar os atributos da identidade/cultura de 

uma organização a partir da análise de temas externos e internos (Fig. 6). Os temas externos 

referem-se à forma como a organização se adapta e sobrevive ao ambiente e consistem na 

missão ou tarefa essencial, os objectivos, estratégias e acções a desenvolver, os critérios para 

avaliar os resultados e manter o desempenho. Os temas internos, definidos pelo líder e pelo 

grupo, dizem respeito ao tipo de relacionamento existente na organização e que permite a 

sobrevivência no ambiente, ou seja, o desempenho eficaz (Schein, 1985). Estes temas 

englobam as características referidas por Van Rekom (1997). 

Villafañe (1998) caracteriza a identidade de uma forma concordante com os autores já 

assinalados, mas adopta uma perspectiva funcionalista ao considerar que esta é constituída por 

quatro variáveis metodológicas. A primeira refere-se à situação actual da empresa (Fig. 6) e 

inclui elementos consistentes com os temas externos de Schein (1985). As outras variáveis, 

consistentes com os temas internos de Schein (1985) e algumas características assinaladas por 

Van Rekom (1997) referem-se às políticas de gestão dos recursos humanos (Fig. 6), cultura e 

clima. Apesar de não se ter adoptado uma perspectiva estritamente funcionalista, quer dizer, 

de gestão, na análise da identidade ir-se-á caracterizar estas variáveis destacando-se os itens 

que se considerou mais pertinentes e passíveis de ser analisados no estudo empírico. Segundo 

Villafañe (1998) pode-se caracterizar a situação actual da empresa através da análise do 

historial, sector de actividade e missão. Em relação à segunda variável, as políticas de gestão 

de recursos humanos, interessa analisar a formação, carreira e sistema de recompensas. Na 

análise da terceira variável, a cultura, interessa identificar os valores essenciais e a sua 

percepção interna através da análise de indicadores objectivos, as realizações e resultados da 

empresa e subjectivos como o conhecimento, as percepções dos membros sobre essas 

realizações. A quarta variável diz respeito ao clima e a análise incide na eficácia da 

comunicação interna, entre outros itens.  

De um ponto de vista prático Davies et al. (2003) consideram que a maior parte das 

dimensões e componentes da identidade até aqui referidos podem ser analisados através das 

representações formais da empresa como os livros de normas, critérios de recrutamento e as 

declarações de missão formais que descrevem a visão da empresa, a razão de existir, os 

objectivos, a estratégia corporativa e de negócio e os valores declarados. 
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B) Características distintivas 

Retomando a definição de Albert e Whetten (1985), os autores consideram que uma 

das características fundamentais de identidade é o seu carácter distintivo, o grau em que as 

características centrais se distinguem das características de outras organizações. Numa óptica 

interna, as características distintivas da identidade são um dos factores que contribuem para a 

identificação dos membros (Ashforth e Mael, 1989).  

 

C) Características permanentes 

O carácter permanente da identidade refere-se à constância das características centrais 

e do carácter distintivo ao longo do tempo, a qual é a base do sucesso a longo prazo das 

empresas segundo Albert e Whetten (1985) e Collins e Porras (1996). Esta constância 

«permite à organização ou a uma parte da organização ter o sentimento de existir enquanto ser 

coerente e específico» refere Kapferer (1994, pp. 30-31). Van Rekom (1997) é de opinião que, 

na prática, o pressuposto da permanência não pode ser totalmente confirmado porque as 

organizações mudam ao longo do tempo, em resposta às condições de mercado. Gioia, Schultz 

e Corley (2000) têm uma opinião ainda mais radical sobre esta característica da identidade ao 

considerarem que a identidade é um conceito fluido, instável, devido à sua relação com a 

imagem e à constante transformação e adaptação das empresas a ambientes cada vez mais 

turbulentos o que exige mudanças incrementais de identidade, exige que as empresas mudem e 

permaneçam, simultaneamente, na mesma. Em sintonia com este ponto de vista Dutton e 

Dukerich (1991) referem que a identidade é uma construção social e, como tal, muda à medida 

que as interpretações por parte dos membros sobre as características centrais mudam. A 

identidade é construída e reconstruída pelos membros da organização como demonstra o 

estudo empírico destas duas autoras. Nesse estudo verificaram que a imagem, definida como 

as crenças que os membros têm sobre as percepções dos públicos externos à organização, faz 

parte integrante da identidade organizacional e tanto confirma como não confirma o carácter 

apropriado da identidade. No trabalho realizado adoptou-se esta definição de imagem e 

utilizou-se, a par de outros, este componente para caracterizar a identidade das empresas.  

 

II - Nível individual 

A nível do indivíduo a identidade é constituída por associações presentes na memória, 

qualidades que este associa à empresa e as reacções emocionais que essas qualidades 

produzem (Aaker, 1996). As associações tanto podem ser cognitivas, as crenças e valores 
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como emocionais, os sentimentos, referem-se aos atributos da identidade e cultura da empresa 

que se referiu até aqui e contribuem para o tipo de relacionamento existente entre a empresa e 

empregados (Aaker, 1996; Villafañe, 1998; Hatch e Schultz, 1997, 2000; Keller, 2000, 2003; 

Dowling, 2001).  

Davies et al (2003, p. 257) resumem os principais pontos de vista explicitados neste 

ponto do capítulo ao considerar que a identidade corresponde, a nível individual, à percepção 

de si próprio e da sua relação com o grupo expressa num sentido de pertença, a nível colectivo 

corresponde ao conjunto de regras que os membros seguem formais e informais. A identidade 

central sustenta o grupo, é constituída por crenças profundamente enraizadas e difíceis de 

mudar sobre a maneira como funciona o negócio e a melhor forma de atingir os objectivos 

organizacionais. Segundo os autores a identidade forma-se e transforma-se através das práticas 

sociais.  

Em resumo, a partir das definições dos autores pode-se considerar que a identidade 

organizacional ou imagem interna é constituída pelas percepções e interpretações partilhadas 

pelos membros de uma organização das suas características e valores distintivos. Dentro das 

características centrais destacou-se os padrões comportamentais, políticas de gestão dos 

recursos humanos e a situação actual da empresa (Figura 6). Na análise da identidade, pode-

se considerar também o contributo de cada membro, as suas percepções, crenças, valores e 

sentimentos sobre as características e valores, já referidos. A identidade engloba ainda a 

imagem, as crenças dos membros acerca das percepções dos públicos externos. 

Com base nos autores mencionados seleccionou-se para análise, na 1ª Etapa do estudo, 

as dimensões e componentes da identidade organizacional referentes à situação actual da 

empresa, padrões comportamentais, valores, políticas de gestão dos recursos humanos. Na 2ª 

Etapa do estudo analisou-se as percepções, as crenças e sentimentos dos membros em relação 

a alguns componentes da identidade, incluindo-se na análise a imagem da empresa no 

mercado. Identificou-se ainda os valores pessoais dos membros. Sistematizou-se as dimensões 

e componentes da identidade organizacional na Parte II da investigação, Capítulo II, 

explicando-se aí sinteticamente em que consistem e os objectivos que presidiram à sua 

utilização no estudo empírico.   
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1.5.1.2. A organização como uma cultura 

A utilização da metáfora que considera a organização como uma cultura cumpriu dois 

objectivos. O primeiro consistiu na explicitação dos componentes da identidade 

organizacional, referidos até aqui, à luz da perspectiva da cultura. O segundo objectivo 

consistiu na realização de uma análise da cultura complementar à análise proposta pela 

perspectiva de gestão. Estas duas perspectivas contribuíram para a compreensão do tema 

proposto na presente investigação nos aspectos que se vai elucidar.  

Em relação à perspectiva de gestão utilizou-se o tema da cultura forte ou consensual 

(Deal e Kennedy, 1982; Peters e Waterman, 1982; Kotter e Heskett, 1992; Collins e Porras, 

1996; Vilafañe, 1998) como uma referência na construção dos instrumentos de investigação e 

análise dos dados obtidos na investigação empírica, na qual o conceito de congruência, ou 

sintonia das percepções internas serviu de base para a identificação do desempenho da marca 

corporativa a nível interno (Parte III da tese). Outro contributo da perspectiva de gestão para o 

presente trabalho consistiu no destaque, dado pelos autores, às crenças, valores e regras de 

comportamento e na procura de consenso sobre estes temas na análise das percepções internas 

(Dowling, 2001). Na presente investigação seguiu-se esta linha de raciocínio na análise das 

percepções internas e atitudes dos membros das empresas, face às marcas corporativas. 

Utilizou-se ainda o tema do comprometimento para analisar o tipo de relacionamento existente 

nas empresas e o conceito de sintonia entre os valores pessoais e organizacionais para explicar 

esse comprometimento, tal como as investigações de O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) e 

Bocchino, Hatman e Foley (2003) elucidam.  

Na investigação realizada ao adoptar-se a perspectiva da cultura considerou-se que a 

cultura não é uma variável, algo que uma organização tem, mas algo que uma organização é 

(Morgan, 1986; Martin, 2002). A utilização da perspectiva simbólica (Smircich e Morgan, 

1982; Morgan, 1986; Turner, 1990; Alvesson e Berg, 1992) em complemento à de gestão, 

possibilitou analisar as estruturas de significado presentes nas manifestações da cultura 

relevantes para a perspectiva de gestão, as crenças, valores e padrões comportamentais e 

noutras manifestações que se vai identificar posteriormente.  

Outro contributo da perspectiva de gestão e da perspectiva da cultura para o trabalho 

realizado foi o de se considerar, na análise da identidade das empresas, a perspectiva dos 

gestores e, simultaneamente, as percepções dos restantes membros, por forma a identificar as 

percepções partilhadas e aquelas em que não havia um consenso.  
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Em seguida, com o objectivo de complementar a definição de cultura, isto é, a sua 

caracterização pelos autores acima enunciados com os componentes crenças, valores e normas, 

ir-se-á proceder à operacionalização do conceito recorrendo a definições de outros autores. No 

Quadro 1 resume-se esta análise.  

Hofstede (1991, p. 180) resume diversas definições de cultura ao referir que os autores 

parecem concordar que a cultura é holística, diz respeito a um todo que é mais do que a soma 

das partes, reflecte a história da organização, é construída socialmente e é difícil de mudar. A 

definição de cultura como «a programação colectiva da mente que distingue os membros de 

uma organização de outra» (Hofstede, 1991, p. 180) incide nas crenças e valores já referidos e 

no carácter distintivo da cultura. Fincham e Rhodes (1999) propõem uma definição 

complementar, focalizada no carácter holístico da cultura, ao considerar que a cultura se refere 

à realidade de uma organização, como é trabalhar lá, como interagem as pessoas entre si. 

Outra definição complementar é a de Schein (1985) que ao considerar a cultura como um 

conjunto de soluções estáveis, encontradas pelos membros, para os problemas de adaptação 

externa e interna, focaliza na construção social da cultura. Schein (1985) define essas soluções 

estáveis como pressupostos inconscientes «partilhados por um grupo, subjacentes aos valores 

e comportamento aberto do grupo» (Schein, 1985, p. 50). A definição de Kotter e Heskett 

(1992, p. 142) incide também no aspecto social da cultura ao considerá-la um conjunto de 

valores e comportamentos partilhados, pelo menos pela gestão sénior e que tendem a 

perpetuar-se devido à aprendizagem e controlo social dentro da organização.  

A dimensão cognitiva da cultura, acima referida, pode ser complementada pela 

perspectiva simbólica que, segundo Alvesson e Berg (1992), confere subjectividade à análise 

da cultura ao considerar, além dos valores e crenças, outras manifestações e vários 

significados. Para os simbolistas a realidade é uma construção comum, sem qualquer estrutura 

cognitiva geral com a qual os membros de uma organização concordem (e.g. Smircich e 

Morgan, 1982; Calas e McGuire, 1990; Linstead e Grafon-Small, 1990).  

Outro contributo da perspectiva simbólica para a análise da identidade foi o da 

introdução das dimensões emocional e expressiva, referem Alvesson e Berg (1992). Quando à 

dimensão expressiva há teóricos da cultura, referem os autores, que consideram a empresa 

como um sistema de símbolos, um sistema no qual os artefactos como os edifícios, produtos, 

logótipos, ou marcas, criam e comunicam valores e significados. Estes artefactos possibilitam 

materializar os fenómenos e, dessa forma, relacionar as dimensões cognitiva e afectiva (e.g. 

Pihlajamäki, 1999; Strati, 1990).  
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Martin (2002) e Hatch e Schultz (2000) apresentam definições de cultura que 

englobam os pontos de vista já referidos, os tipos de manifestações a considerar na análise e o 

nível de análise. Martin (2002) define cultura como um fenómeno que contém manifestações 

ideacionais (significados e compreensões partilhadas) e materiais, um fenómeno que deve ser 

interpretado em profundidade e que pode ser compreendido através da identificação de 

significados em harmonia, ambiguidade e conflito. Hatch e Schultz (2000) complementam 

esta definição ao referirem que a cultura consiste na comunicação e expressão de pressupostos, 

valores e significados, no dia-a-dia organizacional, através de interpretações, do 

comportamento, dos artefactos e símbolos. Para Hatch e Schultz (1997; 2000) e Fiol e Huff 

(1992) a cultura age em dois sentidos, é um produto das actividades desenvolvidas no dia-a-

dia organizacional que produzem sentido e, simultaneamente, contribui com material 

simbólico para a produção de sentido. 

Em relação às manifestações estudadas pelos investigadores culturais Martin (2002) e 

Dowling (2001) sugerem a seguinte classificação:  

- dimensão cognitiva: inclui temas de conteúdo subdivididos em pressupostos, crenças e 

valores. Os valores declarados pertencem a esta categoria e consistem em valores 

contidos na visão e missão das empresas ou declarados pelos líderes e fundadores. 

Pertencem ainda a esta dimensão as práticas formais e informais. As práticas formais 

são escritas e consistem em regras e procedimentos quanto à estrutura, tarefa, 

tecnologia e sistemas de controlo. As práticas informais desenvolvem-se por interacção 

consistindo em regras sociais e normas; 

- dimensão emocional: refere-se aos sentimentos; 

- dimensão expressiva: refere-se a formas culturais como arranjos físicos, Sistema de 

Identidade Visual, produto, entre outros. 

No Quadro 1 apresenta-se os componentes da dimensão cultura da identidade 

organizacional que se observou no estudo empírico e que foram seleccionados a partir das 

ideias dos autores que se explicitou neste ponto do trabalho. Considerou-se, no trabalho 

realizado, os componentes cognitivos, emocionais e expressivos da cultura das empresas. 

Identificou-se os padrões de significado relativos às crenças e valores e, por inferência, alguns 

pressupostos básicos. Analisou-se as regras formais de comportamento, as produções 

expressivas das empresas, os produtos, marcas, os meios utilizados na comunicação, 

especialmente interna. As produções expressivas foram designadas no modelo de análise como 
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mix de identidade de marca e enquadradas, à excepção do produto, na dimensão operacional 

da marca corporativa. Para além destas dimensões a análise considerou também o papel dos 

sentimentos, embora de uma forma secundária. Estes componentes da dimensão cultura da 

identidade organizacional irão ser explicitados em seguida. 

 

Quadro 1 
Conceito identidade organizacional: Componentes da dimensão cultura   
 
COMPONENTES 

 
 
 
Cognitivos 
 
 
 
 
 
 
Emocionais  
 
Expressivos 
 

 Manifestações da Cultura 
 
Temas de conteúdo:  
- Crenças. 
- Valores (inclui os valores declarados). 
- Pressupostos (inferidos). 
 
Práticas formais: regras formais de comportamento. 
 
Sentimentos. 
 
Formas culturais: 
- Mix de identidade de marca - nome da empresa, marca gráfica, produto, peças de comunicação.  
 

 

 

I - Componentes cognitivos da cultura 

Schein (1985) interessou-se pelos componentes cognitivos da cultura que subdividiu 

em três temas de conteúdo, os pressupostos básicos, crenças e valores. Estes temas foram 

explorados por outros autores embora com algumas mudanças a nível da sua definição.  

 

A) Pressupostos básicos 

Schein (1985) considera que os pressupostos básicos e as crenças básicas, 

inconscientes, consensuais e partilhadas pelos membros de uma organização pertencem ao 

nível mais profundo, inconsciente da cultura e funcionam como filtros que ajudam a focalizar 

e compreender aspectos importantes do ambiente. Segundo Schein (1985) os pressupostos 

resultam de um processo de transformação dos valores em crenças e destas em pressupostos 

básicos sendo possível identificá-los por inferência através da análise dos artefactos e valores 

de uma organização. Schein (1985) definiu vários tipos de pressupostos, alguns dos quais 

utilizados na investigação empírica nomeadamente, na análise do historial das empresas para 

focalizar a análise na forma de agir do grupo, nos pressupostos que orientam a tomada de 
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decisão segundo Vilafañe (1998). Outros pressupostos que se utilizou para analisar os dados 

obtidos no estudo empírico foram os pressupostos sobre a natureza do género humano, os 

quais, segundo Schein (1985), estão subjacentes aos sistemas de recrutamento, recompensas e 

de controlo nas organizações. Referem-se, a nível organizacional, à forma como são 

considerados os gestores e os trabalhadores e reportam-nos à Teoria X e Teoria Y de 

McGregor (1960), quer dizer a pressupostos que consideram as pessoas preguiçosas, devendo 

ser motivadas e controladas (Teoria X) e a pressupostos que consideram que as pessoas são 

auto-motivadas devendo ser desafiadas e canalizadas (Teoria Y).  

 

B) Crenças 

Martin (2002, p. 47) e Almeida (1999, p. 20) definem crenças como construções 

mentais do mundo em que se vive, verdades não comprovadas, interpretações de 

acontecimentos que consistem em conclusões cognitivas acerca de «como as coisas são». 

Segundo Walsh (1988, p. 873) as estruturas de crenças são «representações mentais 

simplificadas que os indivíduos empregam para dar aos ambientes informacionais forma e 

significado». Giddens (1998) considera que as crenças comuns são descrições do mundo 

social e a base que sustenta esse mundo. Estas descrições baseiam-se em «formas de 

conhecimento mútuo partilhadas pelos membros de uma cultura comum» (Giddens, 1998, p. 

215), ou seja, no senso comum. Ao considerar-se o senso comum um tema as crenças 

envolvidas podem ser analisadas racionalmente refere o mesmo autor. 

Schein (1985) e Martin (2002, p. 47) consideram que algumas crenças têm as 

características de pressupostos básicos 

 

C) Valores 

Schein (1985, p. 17) considera que os valores são manifestações superficiais, 

observáveis da cultura que têm a «função normativa ou moral de conduzir as reacções dos 

membros face a situações importantes», têm portanto um componente atitudinal. 

Especificando, O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991, p. 492) referem que ao considerarmos os 

valores básicos «crenças normativas interiorizadas que guiam o comportamento» quando os 

membros de uma organização partilham esses valores estes constituem o alicerce das 

expectativas e normas sociais.  

Schein (1985) define duas categorias de valores culturais, um conjunto de valores 
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baseados na aprendizagem cultural anterior, podendo-se prever o comportamento das pessoas 

nas situações em que os valores operam, outro conjunto consiste nos valores declarados, os 

quais representam as razões ideais para que as pessoas tenham determinados comportamentos 

e que permitem prever o que as pessoas dirão mas não o que realmente farão nas situações em 

que os valores operam.  

Numa perspectiva de gestão Kotter e Heskett (1992) e Collins e Porras (1996) 

retomaram a definição de Schein (1985) mas redefiniram o nível de profundidade dos valores 

partilhados pelas pessoas numa organização que situaram a um nível profundo, menos visível 

da cultura. Para Kotter e Heskett (1992) estes valores referem-se a noções sobre objectivos e 

preocupações importantes que tendem a moldar o comportamento e a persistir ao longo do 

tempo. Collins e Porras (1996) definem estes valores como centrais e consideram-nos ideais, 

princípios essenciais que permanecem ao longo do tempo. A cultura é analisada por estes 

autores de forma restrita, como uma ideologia ou filosofia corporativa, um conjunto de 

discursos e narrativas que determinam quais são os valores, ideias e acções apropriadas na 

organização, segundo Schirato e Yell (2000) e Martin (2002). 

 

Valores declarados 

A noção de ideologia acima referida conduz-nos à definição de valores declarados. 

Embora a ideologia corporativa possa não estar formalizada, muitas empresas preferem definir 

e comunicar aos membros os valores através de acções de comunicação. Ouchi (1981) assinala 

que o motivo para esta formalização é que o sistema de valores declarados indica aos 

membros de uma organização os comportamentos que a gestão espera da sua parte, tornando-

se um mecanismo de controlo informal que assegura uma actuação coordenada para atingir um 

mesmo fim. Em sintonia com esta ideia Smircich e Morgan (1982) e Czarniawska-Joerges 

(1990) consideram que os valores declarados oferecem aos líderes e gestores uma lógica, um 

raciocínio que fundamenta o comportamento, tornando-se numa ferramenta para incutir aos 

outros membros uma moldura de referência partilhada, um conjunto de significados que estes 

podem utilizar na definição da realidade e em acções posteriores.  

Collins e Porras (1996) consideram que a ideologia central, aquilo que inspira e conduz 

as pessoas na organização, é um resultado da sintonia entre as mensagens contidas nos valores 

centrais e a razão de existir. Campbell, Devine e Young (1996) apesar de concordarem com 

esta ideia consideram que se não houver uma identificação dos membros com os valores estes 
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não terão uma influência nos seus comportamentos e empenho emocional. Seguindo esta linha 

de pensamento Pascale e Athos (1982) e Deal e Kennedy (1982) destacam a importância da 

inter-relação, da compatibilidade entre os valores da empresa e os valores pessoais dos 

empregados na sua motivação. Segundo os autores os valores declarados devem induzir um 

sentimento de valorização e realização pessoal, tornar o trabalho uma fonte de recompensas 

pessoais. Neste contexto, Collins e Porras (1996) e Davies et al. (2003, p. 18) consideram que 

a gestão de topo, além de definir os valores a comunicar para os públicos externos deve definir 

e comunicar os valores da cultura da organização para os públicos internos. Segundo Collins e 

Porras (1996, p. 201) nas empresas com um desempenho excelente os valores e a razão de 

existir, a ideologia central é transferida «para os objectivos, estratégias, tácticas, políticas, 

processos, práticas culturais, comportamentos de gestão, construção de layouts, sistemas de 

recompensas, sistemas contabilísticos, design do trabalho». 

Para além da análise dos valores declarados, Schein (1985) considera que a análise da 

cultura de uma empresa é mais frutuosa se incidir na articulação destes valores com os 

pressupostos subjacentes às regras comportamentais existentes na empresa porque os valores 

declarados podem ser apenas racionalizações ou aspirações para o futuro. Concordam com 

este ponto de vista Ouchi (1981), Pascale e Athos (1982) e Peters e Waterman (1982) ao 

referirem que a ideologia da organização é útil como fonte de identidade e de dinamização do 

grupo se os valores declarados tiverem algum grau de congruência com os pressupostos 

subjacentes.  

Concluindo esta exposição, segundo Alvesson e Berg (1992) o sistema de valores 

declarados, a ideologia, pode contribuir para a coesão do grupo porque oferece temas 

partilhados. Estes temas, ao orientar as acções dos membros, atribuem uma ordem à realidade, 

dinamizam as pessoas em torno de objectivos comuns e impulsionam a motivação para atingir 

esses objectivos. Os valores têm ainda um papel fundamental na construção do sentimento de 

pertença, da identificação com a organização (Vilafañe, 1998). 

 

Valores pessoais 

 Segundo Pereira (1999) na teoria da motivação os valores são disposições 

comportamentais permanentes e, se definidos como princípios mais vastos, podem ser 

entendidos como motivos. De uma forma restrita, que é aquela que interessa à presente 

investigação, os valores são, segundo o mesmo autor, disposições cognitivas que têm como 
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principal função organizar o conhecimento e a reflexão. Em sintonia com esta definição 

McClelland (1990) considera que os valores são incentivos simbólicos conscientes que guiam 

as atitudes e os comportamentos. Para McClelland (1990) os valores são mais elaborados 

cognitivamente do que os motivos e resultam de um processo de consciencialização. Erez e 

Earley (1993) esclarecem este processo de uma forma bastante simples, ao referirem que 

quando um indivíduo faz a representação das suas necessidades transforma-as em valores, o 

que significa que a ligação entre necessidades e valores ocorre ao nível da representação 

cognitiva. Na investigação realizada classificou-se, em referência aos autores enunciados, as 

necessidades/motivos como valores porque se referiram a necessidades enunciadas, 

conscientemente, pelos entrevistados ou inquiridos, no estudo empírico. Para identificar os 

valores pessoais, aceitou-se a sugestão de McClelland (1990) e, no estudo empírico, 

perguntou-se aos membros que indicassem aquilo que, para eles, era importante.  

 Segundo Erez e Earley (1993) algumas das tipologias de necessidades mais utilizadas 

no campo da motivação no trabalho são a hierarquia das necessidades de Maslow (1991) que 

classifica as necessidades em cinco grupos e a tipologia de motivos de McClelland (1990) que 

distingue três tipos de necessidades básicas, a necessidade de êxito, de afiliação e de poder. Os 

motivos apresentados por estas tipologias são motivos aprendidos ou sociais (Pereira, 1999). 

Fincham e Rhodes (1999, p. 82) resumem o contributo dos autores acima enunciados 

no estudo da motivação de uma maneira bastante clara. Em relação a McClelland consideram 

que um dos aspectos mais interessantes do seu trabalho é o de demonstrar que o grau de 

realização dos indivíduos está relacionado com o crescimento económico e tecnológico da 

sociedade em geral. Quanto a Maslow, referem os autores, o contributo fundamental da sua 

teoria para o estudo da motivação reside na declaração de que em sociedades prósperas a 

necessidade de auto-actualização é um factor motivador essencial, o culminar de uma 

hierarquia de necessidades, gradualmente satisfeitas. McClelland (1990) é de opinião que 

Maslow, além de estabelecer uma moldura de referência conceptual para analisar os motivos, 

contribuiu para que os psicólogos assumissem, na sua análise, uma perspectiva positiva, em 

contraste com a perspectiva da psicanálise e do estudo de pacientes com necessidades 

terapêuticas. Após estas considerações, ir-se-á explicitar as principais necessidades ou motivos 

humanos segundo Maslow (1991) e McClelland (1990).  

Atendendo à orientação de Maslow (1991) que considera que a selecção dos impulsos 

depende do objectivo da análise e, após a análise de outros autores (e.g. Pereira, 1999; 

Almeida, 1999) optou-se por seleccionar as necessidades ou motivos de: a) segurança, b) 



   I - Modelo de análise 
 
 

 

 

50

afiliação, c) estima, que inclui as necessidades de realização e poder, os veículos utilizados 

pelos indivíduos para atingir a auto-estima e a estima dos outros. 

 

a) Segurança 

Maslow (1991) considera que as necessidades básicas fisiológicas são geralmente o 

ponto de partida de qualquer teoria da motivação e correspondem ao desejo sexual, ao sono, à 

actividade física, aos diversos prazeres sensoriais. Estas necessidades correspondem a 

necessidades somáticas e a sua insatisfação corresponde a situações extremas e não pertinentes 

no âmbito do estudo realizado. Após estas considerações Maslow (1991) refere a necessidade 

de segurança que caracteriza como necessidade de estabilidade, dependência, protecção, de 

ausência de medo e de ansiedade. Maslow (1991) considera que uma pessoa com falta de 

segurança tem como finalidade essencial adquiri-la e a maneira como visualiza o mundo é 

dominada por esta necessidade. Uma caracterização mais actual desta necessidade é a de 

Almeida (1999) que considera que a necessidade de segurança inclui duas vertentes, a 

segurança física e a psicológica. A segurança física refere-se a necessidades de subsistência 

básicas, como ter um emprego, casa, dinheiro para cuidar dos filhos, manter um certo estilo de 

vida. A segurança psicológica refere-se, segundo Almeida (1999), à necessidade do indivíduo 

sentir que tem um certo domínio do meio ambiente, a necessidade de saber os critérios 

utilizados para avaliar o seu comportamento e que vai ser tratado com justiça. 

 

b) Afiliação 

Maslow (1991) utiliza o termo amor em sentido lato para designar necessidades de 

afiliação e considera que as necessidades de amor dizem respeito à pertença social, à 

necessidade de dar e receber amor ou afecto. Segundo Maslow (1991) a necessidade de amor 

corresponde à tendência do ser humano em querer estar em grupo, sentir que pertence a um 

grupo ou classe. Este motivo é considerado, simultaneamente, um motivo secundário e uma 

modificação social do motivo da afectividade e, ao contrário do motivo de poder, tem uma 

grande expressão na população portuguesa (Pereira, 1999).  

McClelland (1990, p. 228) considera que o incentivo natural do motivo de afiliação é 

«agradar a outras pessoas» e define que a necessidade de afiliação se expressa na necessidade, 

por parte de alguns indivíduos, em interagir com as outras pessoas. As pessoas com forte 

necessidade de afiliação têm várias características destacando-se a de terem um melhor 
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desempenho, especialmente a nível de cooperação, quando estão presentes incentivos de 

afiliação e a característica de desempenharem as tarefas para agradar, para obter aprovação. A 

aprovação funciona como um incentivo. 

 

c) Estima 

Segundo Maslow (1991) as necessidades de estima dizem respeito à necessidade de 

valorização pessoal, de ter auto-estima e a estima dos outros. Estas necessidades podem 

classificar-se em dois conjuntos complementares: o primeiro, relacionado com a auto-estima 

corresponde ao desejo de força, adequação, mestria e competência, confiança no mundo, 

independência e liberdade. O segundo, relacionado com a estima dos outros, corresponde ao 

desejo de reputação ou prestígio, definido como o respeito ou estima das outras pessoas, o 

status, a fama e a glória, a dominação, o reconhecimento, a atenção, a importância, a 

dignidade ou o apreço. As necessidades de estima incluem assim as necessidades de poder, 

realização e status.  

 

Realização 

A necessidade humana que está no topo de hierarquia das necessidades de Maslow é a 

de auto-actualização, também referida como auto-realização. Maslow (1991, p. 32) considera 

que após a satisfação das necessidades anteriores desenvolve-se nalguns indivíduos «um novo 

descontentamento e inquietação» e o impulso para procurar realizar o seu potencial. Maslow 

(1991) refere que as diferenças individuais são muito grandes em relação à forma como as 

necessidades de realização são concretizadas e, para a maior parte dos indivíduos, o desejo de 

auto-actualização motivará o comportamento ao longo da vida.  

Para Maslow (1991) o desejo de aprender, adquirir conhecimentos e sistematizá-los, 

quer dizer, de compreender e discernir, enquadra-se na necessidade de auto-realização. Todos 

os indivíduos utilizam a aprendizagem para interagir com o mundo que os rodeia mas, no caso 

da pessoa inteligente, segundo palavras de Maslow, funciona como uma expressão de auto-

realização porque a gratificação dos impulsos cognitivos é subjectivamente satisfatória.  

 A necessidade de actualização de Maslow foi estudada, na prática, por McClelland 

(1990) sob a designação de motivo de êxito ou realização. Segundo McClelland (1990, p. 227) 

o incentivo natural do motivo de realização é «fazer algo melhor» só por si. A satisfação é 

intrínseca ao indivíduo, não dependendo de factores motivadores externos. O motivo de 
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realização caracteriza-se por uma procura constante pela variedade, por novas formas de fazer 

as coisas, pelo desejo de aperfeiçoamento e de sucesso. Os indivíduos tendem a ser 

inovadores, evitam a rotina e procuram activamente a informação de que necessitam. 

Destacou-se as seguintes características deste motivo: 

- os indivíduos querem ser responsáveis pelo resultado do seu  desempenho;  

- o motivo da realização é o motivo da eficiência: os indivíduos têm uma grande 

preocupação com as tarefas a executar, com o planeamento e estratégias a empregar e 

querem encontrar maneiras novas e mais eficazes de realizar as tarefas.  

 

Poder 

Outro motivo investigado por McClelland (1990, p. 148) foi o de poder que considera 

ter origem no incentivo, presente nas crianças desde muito cedo, de impacto, podendo definir-

se o motivo como uma «preocupação em ter impacto». Segundo McClelland (1990) o motivo 

pode expressar-se num indivíduo de diversas maneiras distinguindo-se a seguinte: 

- preocupação, por parte de um indivíduo, em desenvolver acções que mostram 

poder, em estabelecer, manter ou restaurar poder, entendido como a vontade de ter 

impacto, controlo ou influência noutra pessoa, grupo ou mundo. 

A vontade de ter impacto, controlo ou influência noutra pessoa, grupo ou mundo, 

acima enunciada, resume as características fundamentais dos indivíduos com um elevado 

motivo de poder. Schein (1985, p. 150) enfatizou a importância desta característica, nos 

indivíduos em geral, ao considerar que qualquer pessoa que se enquadre num grupo necessita 

de sentir, simultaneamente, que faz parte do grupo e que tem um certo grau de domínio do 

ambiente, de controlo e influência, o que reflecte a necessidade de poder e de ser independente 

dos outros membros. Almeida (1999) e Fiol, O’Connor e Aguinis (2001) complementam esta 

ideia de poder, entendido como a percepção de controlo e influência, referindo que o motivo 

de poder pode não implicar o exercício real do poder mas apenas o sentimento ou ilusão, por 

parte de alguns indivíduos, de que podem controlar os acontecimentos e as outras pessoas. 

Segundo Almeida (1999) a gestão pode incutir este sentimento nos empregados se lhes der a 

possibilidade de participar nalgumas decisões e considerar que as suas opiniões são 

importantes para o desenrolar dos acontecimentos. É importante acrescentar que os autores se 

referem aqui a um sentimento pessoal de controlo com enfoque externo, segundo designação 

de Ashford, Lee e Bobko (1989). 
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D) Normas e padrões de comportamento 

Na perspectiva de gestão as normas correspondem a padrões comportamentais, 

desejados pela gestão, que devem ser enunciados por forma a influenciarem o comportamento 

dos empregados. Campbell, Devine e Young (1996) consideram que as regras de 

comportamento podem ser formalizadas nas declarações de missão ou estar integradas, 

implicitamente, na estratégia e nos valores declarados pela gestão, sustentando desta forma a 

finalidade, o sistema de valores, as competências distintivas e a estratégia.  

Segundo Kotter e Heskett (1992) as normas do grupo, as maneiras comuns de actuar, 

têm tendência a persistir por dois motivos essenciais. Um dos motivos refere-se à transmissão 

das normas, por parte dos membros com maior antiguidade na empresa, aos membros mais 

novos. O outro, refere-se à recompensa, por parte da gestão, de comportamentos em sintonia 

com as normas organizacionais. Drummond (2000) acrescenta que a conformidade com as 

normas é uma das condições da pertença ao grupo. 

 

II - Componentes emocionais da cultura 

Segundo Almeida (1999) as emoções fazem parte da componente afectiva das crenças, 

ideias e atitudes. São, segundo este autor, estados de espírito que decorrem de estímulos 

agradáveis ou desagradáveis e enquadram-se em vários tipos, destacando-se as emoções 

primárias como a alegria ou o medo, as emoções ligadas à auto-estima, como o orgulho, as 

emoções contemplativas, como a admiração. Para Damásio (2000) os sentimentos são estados 

mentais mais permanentes do que as emoções. Correspondem, refere Almeida (1999), a 

atitudes muito fortes em relação a um objecto, pessoa ou situação e pressupõem a existência 

de crenças muito fortes em relação a esses elementos. A nível organizacional os temas 

emocionais enfrentados pelos membros têm origem nas necessidades humanas básicas, de um 

relacionamento que proporcionou satisfação ou frustação (Schein, 1985; Almeida, 1999). 

Dowling (2001) desloca esta perspectiva psicológica para o campo da gestão ao referir que os 

sentimentos são a componente emocional da imagem interna, constituindo reacções 

emocionais dos membros às qualidades que associam à empresa.  

 Harris (2002) refere que na teoria da organização tem sido dado um destaque crescente 

à análise do componente emocional devido à necessidade sentida, pelas empresas, de melhorar 

os contactos com os clientes, segundo uma postura que focaliza a razão de existir na satisfação 

das suas expectativas e necessidades. Neste contexto, refere este autor, pressupõe-se que a 
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gestão das emoções, ao persuadir os empregados da importância da construção de valor numa 

óptica de mercado, pode ter um impacto na cultura corporativa. O estudo realizado por Harris 

(2002) demonstra que as profissões, as normas sociais e organizacionais têm um elevado 

impacto no componente emocional do trabalho, o qual varia entre os contextos. 

 

III - Componentes expressivos da cultura: Dimensão operacional da identidade de marca 

corporativa 

 Em vez da terminologia componentes expressivos da cultura, da análise cultural, 

utilizou-se, na presente investigação, o conceito de gestão dimensão operacional da 

identidade de marca corporativa (Figura 2) cuja análise nos remete para a perspectiva marca 

como um sinal, explicitada no ponto 1.4. do presente capítulo. Em seguida, ir-se-á referir, 

sinteticamente, as funções da marca visual e os componentes da dimensão operacional da 

identidade de marca corporativa. 

 

A) Funções da marca visual 

Segundo Rand (1998), Keller (2003) e Dowling (2001) a eficácia da marca visual, ou 

gráfica, depende, além do conceito de identidade de marca formulado a nível estratégico, do 

grau em que a marca cumpre as funções de identificação e diferenciação, do grau em que a 

proposta de valor da marca, definida no posicionamento, é comunicada com coerência, da 

universalidade da marca, entendida como a capacidade de criar os significados pretendidos 

junto a públicos de várias nacionalidades e culturas. Uma marca deve ainda ser passível de 

protecção jurídica e competitiva, segundo os mesmos autores. Após esta breve apresentação 

das funções cumpridas por uma marca bem sucedida no mercado explicar-se-á, sinteticamente, 

estas funções. 

A primeira função de uma marca gráfica é, segundo Costa (1989), Interbrand (1998) e 

Mollerup (1999), a de identificar os produtos ou a empresa que os oferece, comunicar aspectos 

tangíveis e intangíveis que podem motivar a preferência e a compra, tal como o país de 

proveniência, garantia de qualidade, status, entre outros aspectos. 

A função de diferenciar é a segunda função mais importante da marca, referem Davies 

et al. (2003). A marca corporativa deve ser capaz de fazer sobressair as características 

distintivas de uma empresa, dos produtos e da comunicação (Vilafañe, 1998; Mollerup, 1999). 

A diferenciação é fundamental porque contribui para que as pessoas categorizem as empresas 
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e suas ofertas, simplifica e acelera o processo de decisão de compra, refere Dowling (2001). A 

diferenciação através de símbolos visuais é, por vezes, a única forma de distinguir os produtos 

nos mercados em maturidade, referem Christensen e Cheney (2000).   

Quanto à comunicação da proposta de valor de uma marca Dickinson e Svensen 

(2000) e Mono (2002) consideram que 90% do sucesso da marca corporativa depende do grau 

de coerência da comunicação da proposta de valor da marca, da coerência com que o mix de 

marca é apresentado em todos os suportes de comunicação. Segundo Costa (1989), Dickinson 

e Svensen (2000) e Mono (2002) a coerência pode ser obtida através da utilização, na marca 

gráfica e em todos os suportes de comunicação, do conceito e estilo visual em sintonia com os 

valores de marca e que reforcem as mensagens - chave. O conceito de comunicação é baseado 

na estrutura de identidade de marca e indica os significados fundamentais a traduzir a nível 

visual. Se o conceito se referir ao Sistema de Identidade Visual da empresa estamos a referir-

nos a um conceito formulado a nível estratégico. A nível de comunicação publicitária o 

conceito pode ter este carácter mais permanente, ou variar com uma maior frequência. 

A universalidade refere-se segundo Costa (1989), Aaker (1996), Interbrand (1998) e 

Keller (2003) à possibilidade de se utilizar os elementos que integram a marca, especialmente 

os elementos básicos, noutras categorias de produtos, noutras áreas geográficas e segmentos 

de mercado  

Em relação à marca ser passível de protecção jurídica deve-se conceber, segundo 

Keller (2003), os elementos do mix de identidade por forma a que sejam passíveis de 

protecção legal, a nível internacional. Deve-se fazer o seu registo formal nos organismos 

legais apropriados, no sentido de defender as marcas comerciais, refere o mesmo autor. A 

protecção competitiva refere-se ao grau de facilidade, por parte dos concorrentes, em copiar o 

nome, o símbolo, a embalagem, entre outros elementos (Interbrand, 1998). 

Em conclusão, referiu-se as funções fundamentais da marca gráfica e o seu contributo 

para a comunicação dos significados definidos a nível estratégico. Segundo Rand (1998) na 

concepção da marca gráfica não interessa tanto a estética do grafismo mas a sua 

funcionalidade, quer dizer, o seu impacto, devendo a marca exercer uma qualquer espécie de 

atracção e ter a capacidade de ser reproduzida numa cor e em tamanhos muito pequenos. 
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B) Componentes da dimensão operacional da identidade de marca 

Conforme foi já referido, a análise de uma marca a nível operacional engloba a análise 

do mix de identidade, todos os elementos que fazem parte da identidade de marca a nível 

material, como o nome da empresa, a marca gráfica, o slogan, o produto, estilo de 

arquitectura e código de vestuário, as acções de comunicação direccionadas a todos os 

públicos da empresa relevantes (Costa, 1989; Olins, 1996; Interbrand, 1998; Schultz e 

Barnes, 1999; Vos e Schoemaker, 1999). Estes elementos contribuem para a construção de 

significados, comunicam a proposta de valor oferecida pela empresa a nível externo e podem 

resumir, a nível interno, as características principais da identidade e cultura da empresa.  

 Na definição e desenvolvimento estratégico da marca considera-se em primeiro lugar, 

tal como já foi referido anteriormente, a estrutura de identidade constituída pelos significados 

relativos às características, benefícios ou valores essenciais da oferta de produtos e serviços da 

marca (Aaker, 1991, 1996; Interbrand, 1998; Keller, 2003) ou da visão e missão empresarial 

(Olins, 1996; Thévenet, 1997; Gregory e Wiechmann, 1997; Argenty, 1998, Interbrand, 1998; 

Butterfield, 1999). Segundo os autores atrás enunciados a partir desta estrutura desenvolve-se, 

no caso da criação de uma nova marca o nome e a marca gráfica, os elementos de base para 

estruturar a identidade visual da marca corporativa assim como os elementos de base da sua 

imagem.  

A identidade visual de uma empresa, concebida através da disciplina de Identidade 

Corporativa, pode ser criada e controlada estrategicamente através de um programa ou acções 

de comunicação, segundo um plano que especifica as normas dos elementos de identidade, 

conceito e estilo visual, que a empresa usará para se apresentar a nível externo (Costa, 1989; 

English, 1998; De Jong, 1999; Mollerup, 1999; Mono, 2002). O sistema de identidade visual, 

resultante desse programa, deve ser capaz de informar as pessoas, dentro e fora da 

organização, quem é, como é, ou como quer ser a empresa (English, 1998; Mollerup, 1999; 

Dickinson e Svenson, 2000). 

Alvesson e Berg (1992) resumem os objectivos da identidade visual ao referir que o 

interesse, por parte das empresas, nas estratégias visuais sob a forma de publicidade, design, 

arquitectura, pode ser interpretado como uma procura de símbolos com o poder de captar a 

identidade da organização e sua comunicação, para atingir uma imagem positiva a nível 

externo e reforço do espírito corporativo a nível interno. Com esta conceptualização Alvesson 

e Berg (1992) ligam de uma forma explícita a cultura, os seus artefactos, à comunicação da 
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identidade. Dado o objectivo do trabalho analisou-se os elementos do mix de identidade com o 

único objectivo de caracterizar o conceito das marcas corporativas e analisar a sua sintonia 

com o posicionamento e identidade de marca.  

No Capítulo II do relatório da investigação realizada proceder-se-á à explicação 

sintética dos componentes do mix de identidade de marca, conceito de comunicação e tipos de 

estrutura que o sistema de identidade visual das empresas pode assumir.   

 

C) Acções de comunicação da marca corporativa a nível interno 

Segundo Villafañe (1998) a comunicação interna é uma resposta, por parte da gestão, à 

complexidade crescente do ambiente competitivo e das próprias empresas. Dupuy, Devers e 

Raynaud (1988)  e Argenti (1998) consideram que uma definição de comunicação interna não 

deve incluir a comunicação operacional, porque esta é evidente e necessária, em qualquer 

organização. Estes autores definem a comunicação interna, de uma forma global, como um 

conjunto de acções de comunicação desenvolvidas, de maneira formal e informal, com o 

principal objectivo de colmatar as necessidades de comunicação mais importantes dos 

empregados por forma a alinhar o seu comportamento com os objectivos organizacionais. 

Détrie e Meslin-Broyez (1995) complementam a definição apresentada especificando que as 

empresas deviam desenvolver, pelo menos, acções de comunicação que visassem satisfazer as 

necessidades de informação dos empregados.  

Em sintonia com os pontos de vista já assinalados, Gregory e Wiechmann (1999), 

Argenti (1998), Fill (1999) e Vos e Schoemaker (1999) consideram que a comunicação de 

informação deveria adoptar a perspectiva dos empregados e incidir em aspectos importantes 

da identidade organizacional, tal como: o ambiente competitivo, os concorrentes, a cultura, 

missão, objectivos e estratégias corporativas, produtos, organização, ética, posição e 

desempenho da empresa no mercado. Estes autores fazem, explícita ou implicitamente, uma 

ligação entre, parafraseando Knox e Bickerton (2003) as perspectivas de marketing e a da 

teoria organizacional porque, para que a comunicação de informação verse os aspectos atrás 

referidos, as empresas devem conceber a estrutura de identidade da marca corporativa 

adoptando um duplo enfoque, nos clientes e em variáveis organizacionais. Esta última 

abordagem, apesar de incluir os aspectos atrás referidos, tem um maior enfoque nos valores 

organizacionais (Hatch e Schultz, 1997, 2000) e nos padrões comportamentais que reflectem 
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esses valores (Van Rekom, 1997), tal como vimos anteriormente, enquanto que a abordagem 

de marketing focaliza a análise nos outros aspectos da identidade.   

Foi referido anteriormente que o conceito de identidade, ou imagem interna, 

corresponde, segundo Dowling (2001) a uma avaliação global, por parte dos membros, das 

qualidades que associam à sua empresa e as reacções emocionais a essas qualidades. A 

imagem interna é constituída pelas crenças, sentimentos e valores, segundo Dowling (2001) e 

outros autores já enunciados. A revisão bibliográfica efectuada evidenciou que a gestão eficaz 

da identidade de marca, numa determinada empresa, depende do grau em que as acções de 

comunicação contribuem para desenvolver e reforçar as crenças e sentimentos positivos face à 

marca em todas as audiências, especialmente os empregados. Segundo Dupuy, Devers e 

Raynaud (1988) as acções de comunicação desenvolvidas com esse objectivo permitem o 

alinhamento do comportamento dos empregados com os objectivos organizacionais e a 

criação de sentimentos positivos. Por sua vez, referem Olins (1996), Argenti (1998) e Fill 

(1999), os sentimentos positivos podem ter um impacto na boa vontade, envolvimento e 

identificação dos empregados com os valores da organização, factores que podem influenciar 

o seu comportamento. Segundo Fill (1999) e Zatzick e Iverson (2006) devido ao 

reconhecimento, por parte de algumas empresas, do impacto do envolvimento e identificação 

dos empregados no desempenho e sobrevivência a longo prazo estas empresas focalizam as 

acções de comunicação nesses objectivos.  

 Fill (1999) resume o processo a utilizar na avaliação da eficácia da comunicação 

interna ao referir que esta pode ser identificada através da análise das percepções e atitudes 

dos empregados em relação à organização. Se o desempenho da empresa é melhor do que a 

imagem as comunicações corporativas não são eficazes (Fill, 1999).  

Apresenta-se no Anexo II o sistema de categorias e no Anexo III a grelha de análise 

que se elaborou para identificar os objectivos, estratégias, meios e peças de comunicação 

interna. Os itens seleccionados tiveram como referência Dupuy, Devers e Raynaud (1988), Fill 

(1999) e Vos e Schoemaker (1999). 
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1.5.2. Estrutura de identidade da marca corporativa: Significados da marca numa óptica 

de mercado 

Para concluir o tema da imagem interna de marca corporativa falta referir os principais 

significados que podem integrar a dimensão estratégica da identidade de marca numa óptica 

de mercado e que se analisou no estudo empírico.  

 Para identificar os significados com uma óptica de mercado, que se podem conceber na 

estrutura de identidade da marca corporativa, adoptou-se a perspectiva marca como um 

produto de Aaker (1996) e analisou-se os principais modelos de construção da marca 

corporativa com esta óptica. Com estes modelos concluiu-se a operacionalização do conceito e 

encerrou-se, desta forma, a análise da estrutura da identidade de marca a nível estratégico.  

A Interbrand (1998) desenvolve o conceito de identidade de marca corporativa a partir 

do estabelecimento de uma plataforma de marca com óptica no consumidor e constituída pelos 

valores fundamentais da visão e missão das empresas, para as quais concebe programas de 

identidade (Fig. 7). A visão e missão dão forma à plataforma de marca constituída pelos 

valores da marca, tangíveis e intangíveis, os quais são associações, racionais ou emocionais, 

que representam algo que é preferido pelos indivíduos, a nível pessoal ou social e que 

conduzem os consumidores no processo de decisão de compra. A plataforma da marca será a 

referência para o posicionamento e a estratégia de comunicação. 

 

Figura 7 
Plataforma de Marca 

 
Visão e Missão  

(razão de existir, área de competência) 

 

Plataforma da marca 

Valores tangíveis e intangíveis - funcionais; expressivos; centrais 

 
Fonte: Adaptado de Interbrand (1998) 

 

 

A tipologia de valores da Interbrand (1998) permite a caracterização das marcas-

produto e marcas corporativas e descreve três tipos de valores. Os valores funcionais 

caracterizam a marca quanto aos benefícios funcionais que o produto, ou serviço, oferece ao 

consumidor, os valores expressivos referem-se a atributos da auto-imagem do utilizador ou 

consumidor, a atributos da personalidade, sexo, estilo de vida, status, os valores centrais 
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reflectem aquilo que é partilhado entre a marca e o consumidor a nível de comportamento, a 

nível filosófico, ou moral. 

Kapferer (1994, p. 37) caracteriza a identidade de marca a nível estratégico através das 

dimensões ou facetas físico, cultura, reflexo e mentalização, entre outras (Fig. 8). Estas facetas 

têm aspectos em comum com a tipologia de valores da Interbrand (1998) nos aspectos que se 

vai referir: pode-se considerar que à faceta físico, que engloba as características objectivas ou 

latentes do produto fundamental da marca, correspondem os valores funcionais, à faceta 

mentalização, relativa a características do público-alvo, correspondem os valores expressivos, 

à faceta reflexo, relativa à identificação do consumidor com a marca, correspondem os valores 

centrais. Outro contributo de Kapferer (1994) para a construção de uma tipologia de 

características, benefícios ou valores a utilizar no estudo empírico residiu na atribuição dos 

valores da cultura da organização à marca corporativa. 

 

Figura 8 
Facetas da Identidade de Marca 
 

Físico Cultura Reflexo Mentalização 
 

Características 
objectivas ou latentes 

 
Valores 

 
Identificação 

 
Auto-imagem 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Kapferer (1994) 
 
 

Apesar do enfoque da teorização de Aaker (1996) ser essencialmente externo, isto é, 

com uma óptica de mercado, o autor também considera que a construção estratégica da 

identidade de marca deveria ter um qualquer enfoque interno. O modelo de Aaker (1996, pp. 

13-14) baseia-se no conceito equidade de marca que define como a criação de um qualquer 

valor para um produto, serviço ou empresa, que os concorrentes não oferecem, através dos 

activos notoriedade, fidelidade e associações de marca. Baseia-se também na definição de que 

a identidade de marca é constituída por um conjunto de elementos organizados em padrões de 

significado aos quais correspondem as referidas associações.  

No modelo de Aaker (1996) a estrutura de identidade está subdividida em identidade 

central que permanece geralmente constante quando a marca sofre extensões para novos 

mercados e produtos e identidade alargada que inclui os elementos secundários da identidade 

de marca (Fig. 9). Ir-se-á explicar sinteticamente quais são os elementos constituintes da 

identidade central e alargada. Os elementos que pertencem à identidade central correspondem 
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a associações de marca constantes e que podem ser utilizados na construção da proposta de 

valor. Esses elementos referem-se, segundo Aaker (1996), à razão de existir e competências da 

organização que sustenta a marca e às crenças e valores fundamentais da marca. A identidade 

alargada deve contribuir, a nível de conceito, para uma melhor definição dos programas e 

acções de comunicação e deve incluir elementos do programa de marketing que permitem 

definir melhor a razão de existir da marca e que se tornaram, ou deveriam tornar-se, 

associações visíveis. Estes elementos são segundo Aaker (1996) o produto, a experiência de 

venda, o preço, o slogan e a personalidade de marca, se esta não estiver definida na identidade 

central.  

 
Figura 9 
Estrutura de Identidade de Marca 

 
Identidade Central 

 
Razão de existir e competências da organização 

crenças e valores da marca 
 

Identidade Alargada  
 

Produto, preço, slogan, posicionamento 
Comunicação 

 
 

Fonte: Baseado em Aaker (1996) 
 

Segundo Aaker (1996) a definição da identidade de marca vai contribuir para a 

definição da proposta de valor, sob a forma de benefícios que terão um impacto nas decisões 

de compra e nos relacionamentos com os clientes, entre outros públicos. Os benefícios 

oferecidos pela marca são funcionais, emocionais e auto-expressivos. Como os benefícios 

funcionais e auto-expressivos vão ser apresentados no título sobre o posicionamento e têm o 

mesmo significado que os valores funcionais e expressivos definidos pela Interbrand (1998) 

referir-se-á aqui apenas a definição de Aaker (1996) de benefícios emocionais. Estes 

benefícios são sentimentos positivos que acompanham a compra ou utilização de uma marca. 

A maior parte dos benefícios funcionais têm sentimentos associados, acrescenta o autor. 

Para complementar esta exposição sobre a identidade de marca numa óptica de 

mercado interessa referir as definições de Keller (2003) sobre o tipo de associações que se 

pode utilizar para definir a estrutura de identidade de marca, específicas ao produto e que 

podem influenciar também as associações de marca numa óptica interna. 
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O modelo de Keller (2003) baseia-se, tal como o de Aaker (1991), no conceito 

equidade de marca e na definição de que as associações que se pode criar para a identidade de 

marca se subdividem em associações de desempenho ou funcionais e de imagem, mais 

abstractas (Fig. 10).  

As associações de desempenho correspondem a propriedades intrínsecas, a 

características do produto, serviço ou organização que satisfazem necessidades funcionais, 

correspondendo à faceta físico de Kapferer (1994), aos valores funcionais ou benefícios da 

Interbrand (1998) e Aaker (1996), respectivamente. Keller (2003, pp. 82-83) considera que há 

seis tipos fundamentais de atributos e benefícios que sustentam o desempenho da marca e 

correspondem: 1) a características principais e secundárias do produto, 2) à consistência no 

desempenho e de compra para compra, 3) à durabilidade, a vida económica esperada para o 

produto, 4) ao serviço entendido como a capacidade de resposta perante reclamações e 

reparações, a cortesia, o cuidado com a entrega, instalação do produto e informações que se dá 

aos clientes. Também faz parte do serviço a empatia, a percepção, por parte dos clientes, que 

os fornecedores do serviço mostram interesse e cuidado na sua prestação, percepção que pode 

contribuir para a criação de sentimentos de confiança na marca. Outros benefícios consistem 

5) o estilo e design, as características estéticas e sensoriais do produto como o tamanho, forma, 

material, cor e 6) o preço, que tem influência na categorização do produto, por parte dos 

clientes, numa gama.  

 
 
Figura 10 
Identidade de marca: Associações que se pode conceber na estrutura de identidade  
 

 
ASSOCIAÇÕES DE DESEMPENHO 

 
Necessidades Funcionais 

 
 

Características tangíveis 
 

Características do produto 
Consistência de desempenho 

Durabilidade 
Serviço, empatia 
Estilo e design 

Preço 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAÇÕES DE IMAGEM 

 
Necessidades Emocionais e Expressivas  

 
 

Características intangíveis 
 

Perfil do utilizador 
Situação de compra ou utilização 

Personalidade e valores 
 

 

 
Fonte: Baseado em Keller (2003) 
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Segundo Keller (2003) as associações de imagem são intangíveis e referem-se a 

propriedades extrínsecas do produto ou serviço, à satisfação de necessidades psicológicas e 

sociais dos consumidores. Algumas das associações de imagem que se podem criar referem-se 

ao perfil do cliente ou utilizador, ao tipo de organização, situação de compra ou utilização, ou 

seja, o tipo de canal, loja, acessibilidade, personalidade da marca, características humanas e 

valores da marca. 

Além das associações, ou significados, até aqui referidos e que se podem utilizar para 

construir a identidade da marca-produto e corporativa existem dois significados fundamentais, 

que se utilizou no estudo empírico para caracterizar a estrutura de identidade das marcas 

corporativas: a qualidade percebida e a credibilidade da marca. Segundo Aaker (1996), a 

qualidade percebida pode ser visualizada como um atributo do produto ou como um atributo 

organizacional, um valor, significando neste caso que a organização por detrás da marca tem 

como prioridade a qualidade e desenvolve programas nesse sentido. Aaker (1996) considera 

que a associação de qualidade é um dos principais activos da equidade de marca porque influi 

directamente no desempenho financeiro das empresas e noutras percepções da marca. A 

credibilidade é uma associação específica à marca corporativa e diz respeito às opiniões que 

os consumidores têm sobre a empresa que oferece o produto, serviço, ou marcas. A percepção 

de credibilidade engloba as seguintes associações segundo Keller (2003, p. 89):  

- especialista: a empresa ou marca corporativa é considerada uma especialista no seu 

ramo, quer dizer, competente, inovadora e líder de mercado; 

- confiança: os clientes consideram que a empresa tem em atenção os seus interesses;  

- amabilidade: a empresa amável é simpática, divertida, interessante, vale a pena ter um 

relacionamento com ela. 

Aaker (1996) considera que se os principais significados da identidade de marca 

corporativa se referirem à organização os temas abordados podem incidir em valores 

culturais, valores orientados para a comunidade e sociedade, pessoas, como o presidente, 

empregados ou clientes e em relacionamentos. A proposta de valor da organização no mercado 

basear-se-á em características especiais, distintivas destes elementos (Aaker, 1996).  

Pode-se definir outros significados na estrutura de identidade de marca como o de 

inovação, país de origem, hereditariedade da marca, personalidade, mas o objectivo desta 

análise teórica não é a de fazer uma exposição exaustiva dos significados da marca mas o de 

identificar aqueles que são mais pertinentes para a caracterização do conceito.   
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Apresenta-se no Quadro 2 os principais tipos de significados propostos pelos autores, 

neste ponto do capítulo e no ponto anterior, relativos ao conceito identidade de marca a nível 

estratégico. Esta tipologia foi utilizada em diversas etapas da análise dos dados recolhidos nas 

empresas. As características relativas ao historial e situação actual da empresa irão ser 

especificadas na Parte II do trabalho, nos Quadros 5 e 6. As restantes características, à 

excepção do posicionamento, foram já analisadas. 

 

 

Quadro 2 

Tipos de significados presentes na estrutura de identidade da marca corporativa a nível estratégico 
numa óptica interna e de mercado  
 

SIGNIFICADOS  
Crenças, valores e pressupostos 

NUMA ÓPTICA INTERNA 
 
Significados relativos a características organizacionais e valores culturais presentes: 
 
• no historial 
• na situação actual da empresa: 

- O projecto 
- As políticas formais 
- Posicionamento 
 

NUMA ÓPTICA DE MERCADO 
 
Significados contido no posicionamento 
 
Significados relativos ao desempenho do produto: 
- características e valores funcionais do produto, de desempenho 
 
 
Significados relativos à imagem: 
- descrição dos sentimentos associados à compra ou utilização da marca – referem-se a valores emocionais 
- significados da marca em sintonia com o auto-conceito do indivíduo – referem-se a valores expressivos ou auto-

expressivos 
- partilha de uma ideia, um ideal, modo de estar na vida – referem-se a valores centrais 
 
 
Significados relativos à organização: 
- cultura de empresa – referem-se a valores culturais 
- preocupações sociais e comunitárias – referem-se a valores sociais 
- pessoas e relacionamentos  
- história e hereditariedade da marca 
 
Significados relativos à reputação da empresa: 
- qualidade – referem-se a valores de qualidade 
- competência, inovação, confiança, amabilidade – referem-se a valores de credibilidade, confiança, amizade 
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1.6. Posicionamento 

O objectivo da exposição que se segue é definir o conceito de posicionamento, analisar 

vários modelos de posicionamento, complementares entre si, que adoptam as perspectivas de 

gestão e da comunicação publicitária. Esta análise possibilitou operacionalizar o conceito em 

dimensões, componentes e principais características a identificar no estudo empírico. 

 

1.6.1. Definição de posicionamento 

Trout e Rivkin (1995) definem que o posicionamento é um processo que parte de uma 

ideia, conceito ou palavra que define a empresa ou marca na mente dos consumidores. 

Posicionar implica incutir essa ideia ou conceito nos consumidores (Trout e Rivkin, 1995; 

Keller 2003). Uma definição de posicionamento mais elaborada é considerar que este é uma 

descrição sobre a forma como uma marca pode concorrer com eficácia com um conjunto 

específico de concorrentes, num determinado mercado (Keller, 2003). Como no caso da marca 

corporativa o posicionamento da empresa e da marca geralmente coincidem pode-se completar 

a definição anterior com a definição, mais prática, de Aaker (1996) e Kapferer (1994) que o 

posicionamento é uma descrição da oferta no seu contexto concorrencial, uma apresentação da 

promessa que refere os benefícios ou valores da empresa/marca apelativos para os públicos-

alvo e distintivos dos da concorrência. O objectivo do próximo ponto é apresentar os modelos 

de posicionamento que se utilizou no estudo empírico, na análise das empresas.   

 

1.6.2. Modelos de posicionamento  

O primeiro modelo que se vai enunciar é o de Trout e Rivkin, (1995), o qual é a base 

teórica das outras propostas que se irá também referir. 

Segundo os autores para uma empresa definir o posicionamento a nível corporativo 

deve partir da razão de existir, da definição de negócio baseada nas competências centrais e 

definir uma ideia ou conceito que será desenvolvido através da estratégia de negócio da 

empresa e de todas as suas actividades (Fig. 11). No caso da marca-produto o processo é 

idêntico, mas o âmbito do conceito desenvolvido é mais restrito porque se baseia apenas em 

características do produto. A característica essencial do posicionamento consiste em focalizar 

a promessa num único conceito ou ideia apelativa, pertinente e distintiva em relação às ideias 
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propostas pelos concorrentes e que motive nos alvos a percepção do benefício fundamental da 

oferta da empresa de produtos e serviços. 

 

Figura 11 
Posicionamento corporativo e da marca-produto: Modelo global de Trout e Rivkin  
 

 
Posicionamento corporativo  

Características baseadas na razão de existir  

  
Posicionamento corporativo  

Características do produto 
 
 

Proposta de valor - A promessa focalizada num conceito 
 

Percepções Resultantes 
Oferta de valor 

 
Conceito distintivo - evoca o benefício fundamental  

 
Fonte: Baseado em Trout e Rivkin, (1995) 

 

 

 O segundo modelo aqui apresentado refere-se à marca-produto mas pode ser utilizado 

por empresas que focalizam as acções de comunicação da marca corporativa no produto, como 

é o caso das empresas estudadas, à excepção de uma. Para a Interbrand (1998) o 

posicionamento é a promessa fundamental que se faz ao consumidor, baseada no conceito do 

produto e pode referir-se a atributos tangíveis ou funcionais e intangíveis ou valores (Fig. 12). 

A promessa contém as razões relevantes para que se compre ou utilize o produto ou serviço e 

enuncia as características distintivas ou a vantagem distintiva em relação à concorrência. Esta 

promessa deve ser percepcionada pelo consumidor como uma oferta de valor, a oferta de um 

conjunto de benefícios relevantes como os de qualidade do produto, relevância da compra, boa 

relação qualidade-preço, carácter único da oferta, valores da marca. Os valores contidos na 

promessa podem referir-se a um, ou mais do que um, dos significados definidos no ponto 

1.5.2.  

 

 

 

 

descreve a empresa ou marca 
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Figura 12 
Posicionamento focalizado no produto e serviço: modelo da Interbrand 
 

 
Conceito do produto 

atributos tangíveis e intangíveis 
 

 
Proposta de valor - A promessa  

 

 
Percepções Resultantes 

Oferta de valor 
 

Benefícios tangíveis e intangíveis 
 

 
Fonte: Baseado em Interbrand (1998) 
 
 
 

Aaker (1991) considera que o conceito de posicionamento está relacionado com os 

conceitos associação e imagem, distinguindo-se destes porque implica uma moldura de 

referência, normalmente a concorrência. O modelo de Aaker (1991) é mais elaborado do que 

os modelos descritos até aqui. O autor indica de uma forma clara que o posicionamento de 

uma marca deve basear-se na identidade central da marca sendo esta o ponto de partida da 

definição da proposta de valor (Fig. 13). Normalmente a identidade de marca e proposta de 

valor são descritas de forma pormenorizada. A identidade central da marca é constituída pelos 

elementos mais permanentes da marca, associações constantes que se referem à razão de 

existir e competências da organização, às crenças e valores da marca (ver ponto 1.5.2). O 

posicionamento é uma descrição resumida que contém os pontos de força da identidade 

central, a proposta de valor focalizada nos benefícios essenciais para o consumidor e na 

vantagem distintiva. Os pontos de força são elementos que traduzem as crenças e valores da 

marca, tal como personagens da marca, uma submarca, o desempenho da marca ou o serviço 

que é prestado ao consumidor (Aaker, 1996).  

Segundo Aaker (1996) os benefícios propostos aos vários públicos da empresa podem 

ser funcionais, emocionais e auto-expressivos. Aaker (1996, pp. 96-97) especifica que os 

atributos funcionais correspondem normalmente às funções desempenhadas pelo produto ou 

serviço, os atributos emocionais referem-se a sentimentos dos compradores quando compram 

ou utilizam a marca e os atributos auto-expressivos, com enfoque na personalidade, propõem 

ao consumidor atributos com que este se identifica e que contribuem para a construção ou 

reforço da sua auto-imagem ou auto-conceito. Os benefícios oferecidos podem advir do 

Razões para que se compre o produto + a vantagem distintiva 
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produto, de um atributo da organização, da personalidade de marca, ou de um tipo de 

relacionamento estabelecido com os clientes (Aaker, 1996). 

 

Figura 13 
Posicionamento da marca corporativa e da marca-produto: modelo de Aaker 
 

 

 
 
 
 

 
POSICIONAMENTO 

 
Percepções Resultantes 

Oferta de valor 
 

Enfoque num atributo pertinente, motivador e distintivo 

 
Fonte: Baseado em Aaker (1996) 

 

O modelo de posicionamento proposto por Keller (2003) complementa o modelo de 

Aaker (1996) ao subdividir os pontos de força de Aaker (1996) em pontos de diferença e 

pontos de paridade (Fig. 14). Introduz também aspectos novos, em relação aos modelos já 

enunciados, ao referir que nem sempre um posicionamento eficaz comunica uma vantagem 

distintiva, podendo uma empresa optar por reformular o posicionamento da marca à medida 

que o grau de notoriedade aumenta ou à medida que as expectativas dos consumidores 

evoluem. Estas ideias vão ser explicadas em seguida.  

O modelo de Keller (2003) parte da definição de que posicionar uma marca significa 

determinar quais são as estruturas de conhecimento que se deseja obter, a localização óptima 

da marca e suas concorrentes na mente de um grupo de consumidores. Idealmente, refere 

Keller (2003), o posicionamento competitivo da marca consiste em criar a percepção de 

superioridade da marca, a vantagem, na mente dos consumidores e reduzir quaisquer 

preocupações sobre possíveis desvantagens. Keller (2003, p. 73) refere ainda que neste tipo de 

posicionamento a «proposta única de venda» enuncia uma razão para escolher a marca a partir 

da qual se cria a vantagem competitiva sustentável. Os modelos até aqui referidos baseiam-se 

nesta concepção de posicionamento.   

Proposta de valor  
Benefícios-chave + vantagem distintiva 

Identidade Central 
Selecção de pontos de força 
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Em sintonia com os autores referidos até aqui Keller (2003) considera que para definir 

um posicionamento é necessário definir, em primeiro lugar, a moldura de referência, o 

mercado-alvo e os principais concorrentes. Após esta definição estabelece-se a identidade da 

marca constituída por pontos de paridade e pontos de diferença com outras marcas. Estes 

pontos referem-se a atributos ou benefícios do produto, características do tipo de utilizador ou 

da situação de utilização e, nalguns casos, a valores centrais da marca.  Correspondem às 

associações de desempenho, de imagem e valores centrais da marca que se pretendem criar na 

estrutura de conhecimento dos consumidores (ver o ponto 1.5.2.).  

 

Figura 14 
Posicionamento da marca corporativa e da marca-produto: modelo de Keller  

 

POSICIONAMENTO 

 

 
 
 
 
 

Percepções Resultantes 
Associações  

 
a um ponto, ou pontos, de paridade e/ou diferença 

 
 
Fonte: Baseado em Keller (2003) 

 

Segundo Keller (2003) os pontos de paridade consistem em associações relativamente 

fáceis de criar na mente dos consumidores e subdividem-se em dois grupos, um grupo de 

associações à categoria de produto que informam o consumidor sobre os objectivos que pode 

atingir ao utilizar o produto ou serviço e um grupo de associações competitivas, construídas 

para negar os pontos de diferença dos concorrentes. Em muitos casos, refere Keller (2003) um 

bom posicionamento consiste em atingir, na mente dos consumidores, os pontos de paridade 

necessários na categoria de produto onde a marca concorre ou os pontos competitivos. Keller 

(2003) define que os pontos de diferença são constituídos por associações, ao desempenho ou 

Proposta de valor  
Associações  a criar na mente dos consumidores: 

pontos de paridade 
pontos de diferença – a vantagem 

Identidade de marca 
Pontos de paridade e de diferença 

 
Associações 

à categoria de produto ao desempenho e imagem 
competitivas  distintivas 
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à imagem de marca, fortes, favoráveis e únicas, quer dizer, apelativas, relevantes, distintivas e 

credíveis. Os pontos de diferença que se pode escolher para um posicionamento são de vários 

tipos destacando-se: um atributo funcional pertencente apenas ao produto em causa, um 

atributo abstracto baseado na imagem, enquadrando-se aqui as associações mais gerais à 

empresa e desenvolvidas ao longo do tempo.  

O modelo proposto por Dowling (2001) está em sintonia com os modelos já 

enunciados quanto ao alicerce que o sustenta, isto é, a definição global de posicionamento. 

Para Dowling (2001, p. 238) a formulação de um bom posicionamento competitivo deve partir 

da análise da posição estratégica da empresa, imagem desejada e concorrência (Fig. 15). A 

partir desta análise define-se o posicionamento descrevendo os benefícios funcionais e/ou 

psicológicos que a organização oferece aos vários públicos, incluindo os internos. 

  A nível prático, o contributo mais interessante de Dowling (2001) para a definição de 

um modelo de posicionamento reside na proposta de temas, a utilizar no posicionamento e que 

irão ser comunicados na publicidade da marca. Segundo Dowling (2001) os temas de 

posicionamento mais utilizados são o tema do mercado, subdividido no tema da utilização, ou 

aplicação e no tema da concorrência e o tema do herói, subdividido no tema do público-alvo e 

no da empresa. Ir-se-á proceder a uma explicação sintética destes temas, segundo palavras de 

Dowling (2001): 

- O tema do mercado: 

• O tema da utilização ou aplicação: Este tema pode ser adoptado por empresas 

capazes de satisfazer uma necessidade ampla e que podem declarar ter, no 

mercado, uma posição central ou de diferenciação. As empresas que podem 

declarar uma posição central são as pioneiras bem sucedidas, as líderes de 

mercado, os padrões da indústria, quer dizer, as melhores empresas do seu sector e 

empresas genéricas bem sucedidas que imitam as características de desempenho 

dos líderes e pioneiros mas a um preço mais baixo. Quanto à posição de 

diferenciação, esta é assumida pelas empresas que não podem adoptar uma posição 

central no posicionamento, o que significa a maior parte das empresas.  

• O tema da concorrência: Quando a empresa declara que é capaz de satisfazer 

melhor determinada necessidade do que os concorrentes, o enfoque reside nos 

accionistas e o posicionamento utiliza como termo de comparação, directa ou 

indirectamente, um concorrente.   
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- O tema do herói: escolhe-se como herói do posicionamento o público-alvo ou a 

empresa. Dowling (2001) considera que se a empresa visa nichos de mercado pode ser 

apropriado utilizar uma abordagem pessoal, o consumidor como herói conjugado com 

a enunciação da necessidade ou benefício. Em várias situações a empresa é o herói do 

posicionamento, utilizando-se as suas características para desenvolver o conteúdo das 

mensagens, tal como uma referência à dimensão, visão, políticas formais, cultura, 

produtos, entre outras. 

 

Figura 15 
Posicionamento da empresa: modelo de Dowling 
 

 

 
 
 
 
 

POSICIONAMENTO 

 
 
 
 
 

Percepções Resultantes 
Oferta de valor 

Benefícios funcionais e emocionais, outros. 

 
Fonte: Baseado em Dowling (2001) 
 

Para terminar a descrição de alguns dos principais modelos de posicionamento que se 

encontrou na literatura e que contribuíram para a definição do conceito que se analisou no 

estudo empírico ir-se-á descrever um modelo focalizado na personalidade de marca e que se 

utilizou para analisar a marca-produto de um dos casos estudados. 

 Knowles (2001, p. 38) considera que a marcação (branding) deve ter uma óptica de 

mercado, deve assegurar a satisfação de requisitos funcionais básicos e de requisitos 

emocionais. A satisfação progressiva destes requisitos torna-se no ponto de partida de um 

relacionamento. Com base nesta ideia Knowles (2001, p. 38) define a marca através da 

seguinte equação: «Proposição + Personalidade = Marca» (Fig. 16). 

Segundo Knowles (2001, p. 38) a proposição corresponde à dimensão racional da 

Proposta de valor  
Benefícios funcionais, emocionais, outros 
 

Posição estratégica, concorrência 
e imagem desejada 

 
Definição da característica motivadora e distintiva 

TEMAS DE POSICIONAMENTO 
Utilização ou aplicação 
Herói 
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marca e a personalidade à dimensão emocional. O posicionamento deve comunicar a oferta 

personalizada de um benefício através da personalidade de marca, a qual possibilita conferir 

um carácter apelativo a essa oferta e definir o tipo de experiência, que o produto ou serviço 

oferece.  

 

Figura 16 
Posicionamento da marca-produto: modelo de Knowles 
  

 

POSICIONAMENTO 

 

 
Percepções Resultantes 

 
Activação de imagens relativas a características funcionais e emocionais 

 
RELACIONAMENTO 

 
Fonte: Baseado em Knowles (2001) 
 

 

O processo de criação da personalidade de marca, o «DNA» da marca segundo 

Knowles (2001, p. 48), é a peça fundamental da sua definição de posicionamento. Este 

processo engloba a definição de um, ou mais, benefícios funcionais da oferta distintivos, 

articulados com uma personalidade apropriada. O posicionamento da marca deve ainda 

considerar os seguintes aspectos, que contribuem para a equidade da marca: como o produto 

se coaduna com a vida das pessoas, o posicionamento dos produtos concorrentes e a 

credibilidade da empresa por detrás do produto.  

Após esta exposição de modelos de posicionamento apresenta-se no Quadro 3 as 

componentes e características que se utilizou no estudo empírico para analisar o 

posicionamento das marcas corporativas e de uma marca-produto, não se utilizando neste caso 

o componente relativo aos temas de posicionamento. 

 

 

Personalidade de marca 
Tipo de relacionamento com base na experiência que o 
produto oferece 

Proposta de valor 
Benefícios funcionais 
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Quadro 3 

Conceito posicionamento corporativo: Componentes e características 
 
COMPONENTES  CARACTERÍSTICAS 

Temas de posicionamento 
 
 
 
 
Identidade de marca 
 
 
Proposta de valor:  
• A razão relevante: 
-  para a compra ou utilização dos 
produtos e serviços da empresa; 
- para o estabelecimento de 
relacionamentos. 
• A vantagem distintiva em relação à 

concorrência 
 
 

Atributos do produto: utilização ou aplicação. 
Atributos dos concorrentes. 
Atributos corporativos. 
Herói (clientes; ou a empresa).  
 
Significados da marca a nível estratégico. 
 
 
 
Pontos de força ou atributos/valores comunicados no posicionamento: 
- os atributos ou benefícios de desempenho – funcionais; 
- atributos de imagem – emocionais e auto-expressivos; 
- valores centrais (associações abstractas a atributos e benefícios). 
 
Pontos de diferença. 
 
 

 
 

 1.7. Comprometimento organizacional  

 Sob o título comprometimento organizacional ir-se-á definir as principais atitudes dos 

membros de uma determinada organização, face à própria organização e que caracterizam as 

diversas formas de comprometimento. Esta analise teve como objectivo fundamental proceder 

à operacionalização do conceito por forma a identificar, no estudo empírico, as atitudes dos 

membros relativamente às empresas e obter-se, desta forma, uma compreensão do tipo de 

relacionamento existente nas organizações.  

 

1.7.1. Definição de comprometimento 

Jaros et al. (1993) focalizam a definição de comprometimento nos custos associados ao 

abandono, por parte do empregado, da empresa. Estes autores consideram que é a partir da 

satisfação de certos estímulos e das recompensas oferecidas pela organização que se 

desenvolve o comprometimento a nível pessoal. Os empregados sentem-se compelidos a 

comprometer-se com uma dada empresa porque consideram que os custos monetários, sociais, 

psicológicos, associados ao abandono da empresa são elevados. Outra definição de 

comprometimento incide na ligação afectiva que dinamiza a identificação e o envolvimento, 

considerando os autores que o principal factor que dinamiza esta ligação é a satisfação das 

necessidades pessoais dos empregados (e.g. O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; Lincoln e 

Kalleberg, 1992; Kim e Mauborgne, 1993; Gregersen e Black, 1992). Robinson, Kraatz e 
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Rousseau (1994) focalizam a definição de comprometimento na percepção de que existem 

obrigações. Estes autores definem o comprometimento como o conjunto de obrigações que os 

empregados sentem para com a empresa devido às oportunidades que esta proporciona, a nível 

de carreira e desenvolvimento pessoal. Segundo os autores, o comprometimento com a 

organização é baseado num relacionamento de confiança entre empregado-empregador. Este 

relacionamento consiste, segundo Pearce (1993) na percepção que a empresa proporciona 

segurança e é justa na atribuição de benefícios e recompensas. 

As definições assinaladas sugerem que o comprometimento organizacional pode ter 

diferentes origens e desenvolver-se segundo diversas formas. Meyer, Allen e Smith (1993) a 

partir das definições existentes na literatura e que englobam as perspectivas acima referidas, 

definiram três tipos de comprometimento, distintos entre si, o comprometimento como uma 

ligação psicológica, o comprometimento como a percepção dos custos associados em deixar 

de ser membro da organização e o comprometimento entendido como uma obrigação em 

permanecer na empresa, designados por comprometimento afectivo, de continuidade e 

normativo, respectivamente. Segundo Meyer e Allen (1997) e  Meyer, Allen e Smith (1993) 

estes três tipos de comprometimento correspondem a um estado psicológico diferente e 

resultam de diferentes experiências no local de trabalho. Os empregados com um elevado 

comprometimento afectivo «permanecem na empresa porque querem, os empregados com um 

elevado comprometimento de continuidade porque é necessário e os empregados com um 

elevado comprometimento normativo porque sentem obrigação em permanecer» (Meyer, 

Allen e Smith 1993, p. 539). É necessário ter presente que cada empregado pode sentir os três 

tipos de comprometimento. 

As principais variáveis com impacto no comprometimento agrupam-se em três 

categorias, segundo Gregersen e Black (1992): factores pessoais, da função e organizacionais. 

Segundo Lincoln e Kalleberg (1992), Gregersen e Black (1992) e Pearce (1993) os principais 

factores pessoais dizem respeito à antiguidade na empresa e experiência no desempenho das 

funções. Estes factores traduzem-se em investimentos realizados, os quais têm impacto no 

grau de envolvimento com a empresa. Em relação às funções desempenhadas o principal 

factor é a autonomia ou responsabilidade individual. As características organizacionais dizem 

respeito à carreira, treino e sistema de recompensas. Robinson, Kraatz e Rousseau (1994) 

estudaram estas características organizacionais no âmbito do contrato psicológico, a troca de 

obrigações entre empregado e empregador. O contrato psicológico envolve vários factores que 

podem estimular o comprometimento, como o salário e os factores atrás referidos. Por outro 



   I - Modelo de análise 
 
 

 

 

75

lado, a violação do contrato psicológico, isto é, das expectativas dos empregados quanto ao 

salário, benefícios, oportunidades de desenvolvimento e, até, a natureza do próprio trabalho 

têm um impacto negativo no comprometimento porque conduzem a uma diminuição da 

confiança e da lealdade dos empregados para com a empresa (Bocchino, Hatman e Foley, 

2003). Thompson e Bunderson (2003) propõem que, para além do contrato de natureza 

transaccional, os membros também esperam ter recompensas ideológicas com o 

relacionamento, tal como a perseguição de uma causa comum, um propósito ou um conjunto 

de valores. 

Hunt e Morgan (1994) verificaram que o comprometimento organizacional tem uma 

associação positiva com o desempenho das tarefas, os comportamentos pró-sociais, 

especialmente o de cooperação e com a inovação, pressupondo-se que estes resultados têm um 

impacto na produtividade e eficácia. Numa meta-análise aos estudos existentes Harrison, 

Newman e Roth (2006) identificaram que um comprometimento dos empregados positivo 

estava relacionado com um desempenho positivo, das tarefas e mais global, uma maior 

assiduidade, pontualidade e baixa rotatividade. 

Para terminar esta breve descrição do comprometimento refere-se que no trabalho 

realizado, dado o objectivo do estudo, o enfoque residiu na análise das atitudes para com a 

organização. 

 

1.7.2. Comprometimento afectivo 

Segundo O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) e Meyer e Allen (1997) o 

comprometimento afectivo é uma ligação psicológica ou emocional, por parte de um 

indivíduo, com a organização em que trabalha. Esta ligação pode desenvolver-se quando o 

indivíduo se sente pessoalmente satisfeito em trabalhar na empresa, quando esta satisfaz as 

suas necessidades pessoais (O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; Meyer e Allen, 1997), 

quando o indivíduo recebe algo que valoriza (Kim e Mauborgne, 1993). 

O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) consideram que os factores que definem o 

comprometimento afectivo são a identificação e a interiorização, referindo-se a primeira à 

aceitação, por parte do trabalhador, de atitudes e comportamentos desejados pela gestão 

porque quer ter um relacionamento satisfatório com a empresa, refere-se, portanto, ao desejo 

de afiliação. A interiorização diz respeito à aceitação dos objectivos e valores do grupo e a 

adopção das atitudes e comportamentos valorizados pela gestão porque são congruentes com 
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os seus valores pessoais. Segundo estes autores o comprometimento evolui de uma forma para 

outra.  

A definição de identificação como um desejo de afiliação, um desejo de estabelecer um 

relacionamento recompensador com uma organização (identificação) e a definição de 

interiorização como um resultado da congruência entre os valores pessoais com os objectivos 

e valores organizacionais é partilhada por diversos autores (Hunt e Morgan, 1994; Meyer e 

Allen, 1997; Ashforth e Mael,1989). Contudo, os autores questionam o pressuposto de 

O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) que estes conceitos se referem a formas de 

comprometimento (Becker, 1992; Meyer e Allen, 1997) advogando que se referem a 

mecanismos cognitivos através dos quais se desenvolve o comprometimento, principalmente o 

afectivo. Esta opinião está em sintonia com a teorização de Ashford e Mael (1989) que 

adoptam a perspectiva da teoria da identidade social para definir identificação como a 

categorização ou definição de si próprio em relação ao grupo, a percepção de pertença a um 

grupo, de harmonia e concordância com o grupo. A identificação envolve a experiência directa 

do seu sucesso e insucesso mas não implica que se aceite os valores e atitudes do grupo. A 

identificação e a lealdade para com o grupo podem ocorrer e ter um impacto no 

comportamento mesmo que não haja coesão, semelhança, ou interacção. 

Segundo Ashford e Mael (1989) alguns dos principais factores que podem influir na 

identificação são a historia da empresa, os objectivos partilhados, a percepção que a empresa 

tem valores e práticas distintivas, o prestígio da empresa que influi na auto-estima, o 

reconhecimento de uma fronteira organizacional (nós e os outros). A identificação pode 

reforçar estes factores e, simultaneamente, o comprometimento, a coesão, a cooperação e 

altruísmo, as avaliações positivas da empresa, a lealdade, orgulho do grupo e suas actividades. 

Também poderá dinamizar a interiorização e aderência aos valores e normas do grupo e 

homogeneidade de atitudes e comportamentos.  

Além das definições de comprometimento afectivo que enfatizam a identificação ou 

aceitação dos objectivos e valores organizacionais existem outras definições que focalizam nas 

intenções ou resultados comportamentais do comprometimento afectivo. Um trabalhador com 

um elevado comprometimento afectivo tem o desejo de contribuir positivamente para a 

empresa, a vontade de exercer esforço para atingir os objectivos da empresa (Kim e 

Mauborgne, 1993; Mayer e Schoorman, 1992; Lincoln e Kalleberg, 1992). O desempenho da 

empresa é sentido como um sucesso ou insucesso pessoal (Lincoln e Kalleberg, 1992).  
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A evidência empírica sugere que os empregados com maior comprometimento afectivo 

têm maior satisfação no trabalho, têm um maior comportamento de cidadania organizacional, 

isto é, cooperam mais com os colegas e supervisores e têm comportamentos que ultrapassam 

os requisitos definidos formalmente para o cargo que desempenham (O’Reilly, Chatman e 

Caldwell, 1991; Becker, 1992; Mayer e Schoorman, 1992; Pearce, 1993; Hunt e Morgan, 

1994; Meyer e Allen, 1997; Bolino, Turnley e Bloodgood, 2002). O motivo para este tipo de 

comportamento é que definem as suas funções de uma maneira mais ampla do que aquelas que 

estão estipuladas (Morrison, 1994).  

Segundo Morrison (1994) se o comportamento de cidadania for fundamental para o 

desempenho e sobrevivência da empresa a gestão não deveria definir as funções dos 

empregados de uma forma muito estrita. Ilies, Scott e Judge (2006) verificaram que existe uma 

correlação positiva e significativa entre o afecto e os comportamentos de cidadania. Os 

resultados obtidos por Williams (2001) foram similares, que a ligação afectiva, ou afecto 

positivo tinha influência no comportamento de cooperação e na confiança dos empregados na 

empresa.  

 Mais recentemente, o estudo de Zatzick e Iverson (2006) incidiu nos efeitos do 

despedimento, em empresas na qual esta prática era generalizada, no envolvimento e 

produtividade dos trabalhadores. Os resultados indicam que em contextos em que as empresas 

efectuam um elevado investimento no envolvimento dos trabalhadores com as práticas do 

trabalho, quer dizer, a gestão investe no desenvolvimento das suas capacidades, em 

informação e motivação e atribui aos trabalhadores cargos com uma ampla latitude e 

responsabilidade, os efeitos do despedimento são mais elevados a nível de produtividade, do 

que em empresas que não desenvolvem essas práticas, ou desenvolvem-nas em menor grau. 

Empresas com um elevado envolvimento ameaçam a sua vantagem competitiva, isto é, os 

trabalhadores que ficam, quando levam a efeito um despedimento generalizado. Contudo, se 

os trabalhadores que permanecem na empresa percepcionarem os despedimentos como parte 

integrante de uma mudança estratégica fundamental os efeitos são menos negativos do que se 

percepcionarem que têm origem numa redução de custos.  

Em conclusão, o comprometimento afectivo tem como características principais a 

identificação e o envolvimento com a organização (O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; 

Gregersen e Black, 1992), sentimentos como a afeição ou afecto positivo (Romzek, 1989; 

Jaros et al. 1993) e a confiança (Kim e Mauborgne, 1993). Romzek (1989), Kim e Mauborgne 

(1993) e Meyer e Allen (1997) consideram que as ligações psicológicas à organização 
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positivas estão também relacionadas com a lealdade, concordância com regras 

organizacionais, vontade de dar sugestões para melhorar aspectos do trabalho ou resolver 

problemas. O indivíduo permanece na empresa porque esse é o seu desejo (Meyer e Allen, 

1997). 

 

1.7.3. Comprometimento de continuidade 

 Meyer, Allen e Smith (1993) consideram que um empregado desenvolve um 

comprometimento de continuidade quando tem consciência de que acumulou investimentos, ao 

longo da carreira na empresa, que perderia se mudasse de emprego ou que as alternativas 

disponíveis são limitadas. Rusbult et al. (1988, p. 604) explicitam que os investimentos no 

emprego referem-se aos recursos utilizados por um empregado, que se tornaram intrínsecos ao 

cargo que ocupa e que não são transferíveis para outro emprego, tal como a antiguidade, a 

formação profissional, a familiaridade com a organização e o supervisor, o alojamento, 

subsídios de viagem, boleias, transportes, amigos. Os investimentos efectuados na empresa 

inibem a intenção de sair. Segundo os autores, o conceito alternativas disponíveis refere-se ao 

grau em que as alternativas ao actual emprego são mais atractivas. A existência de alternativas 

mais atractivas pode promover a intenção ou o comportamento de despedir-se e a sua 

inexistência reforçar a lealdade, o comprometimento com o trabalho ou, pelo contrário, 

comportamentos de negligência tal como o absentismo e pouca produtividade.  

Mayer e Schoorman (1992) descobriram que havia uma relação significativa entre o 

comprometimento de continuidade e as intenções de mudar de emprego, sendo este, na sua 

opinião, o resultado comportamental que melhor caracteriza este tipo de comprometimento.  

Meyer e Allen (1997) identificaram que, no corpo de pesquisa realizada sobre o 

comprometimento de continuidade, os temas incidiam nos conjuntos de factores acima 

assinalados e que estão na origem deste tipo de comprometimento:  

- o reconhecimento dos investimentos ou custos em deixar a organização quanto ao 

tempo e esforço despendido na aprendizagem das tarefas, na aquisição de 

conhecimentos e no desenvolvimento de capacidades, a perda de status, de segurança, 

o dinheiro que o indivíduo gastaria se mudasse de emprego, tal como numa nova casa 

ou em deslocações.; 

- a percepção, por parte do trabalhador, das alternativas existentes, baseada na análise 

do ambiente competitivo, taxa de desemprego, economia em geral, grau em que pode 



   I - Modelo de análise 
 
 

 

 

79

transferir as suas competências para outra empresa, análise das restrições de ordem 

pessoal, familiares; 

 - outras variáveis analisadas pelos investigadores referem-se à idade e antiguidade na 

empresa.  

A investigação empírica sugere que os empregados com um forte comprometimento de 

continuidade têm um desempenho inferior e poucos comportamentos de cidadania 

corporativa, isto é, mostram pouca inclinação para assumir papeis que não estejam descritos 

no seu cargo e baixo apoio dos objectivos organizacionais, tal como o estudo de Shore e 

Wayne (1993) demonstra. Os resultados indicam que os empregados que operam segundo um 

contrato psicológico baseado apenas em factores económicos, cooperam com os colegas 

apenas quando estes comportamentos são recompensados. Brett, Cron, Slocum (1995) 

verificaram que o comprometimento de continuidade com origem na falta de alternativas de 

emprego associado a pressões financeiras enfraquecia a identificação.  

  
1.7.4. Comprometimento normativo 

Segundo Meyer, Allen e Smith (1993) e Meyer e Allen (1997) o comprometimento 

normativo de um indivíduo resulta da socialização, das experiências que enfatizam o carácter 

apropriado em ser-se leal em termos gerais. Outro factor com impacto neste tipo de 

comprometimento é o sentimento, por parte do indivíduo, de estar em débito para com a 

organização, devido aos benefícios por ela oferecidos e que tem que retribuir de alguma 

forma. O indivíduo sente uma obrigação de reciprocidade, que advém da crença cultural que 

se deve cumprir as nossas obrigações.  

Jaros et al. (1993) referem que algumas das variáveis do comprometimento moral ou 

normativo caracterizaram inicialmente o comprometimento afectivo. O comprometimento 

normativo refere-se, segundo os autores, ao grau em que um trabalhador está psicologicamente 

ligado a uma organização através da interiorização dos seus objectivos, valores e missões. Em 

sintonia com a definição de Meyer, Allen e Smith (1993) e Meyer e Allen (1997), Jaros et al. 

(1993) consideram que esta forma de comprometimento difere do comprometimento afectivo 

porque reflecte um sentido de dever, obrigação em trabalhar na organização, mas não contém 

necessariamente um componente emocional. O comprometimento normativo também difere 

do de continuidade porque não varia em função de cálculos sobre investimentos e alternativas. 
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Um conceito importante relacionado com o de comprometimento normativo é o de 

lealdade. Rusbult et al. (1988, p. 601) definem lealdade como o apoio público e privado que é 

dado pelos membros à organização, mesmo em tempos difíceis. Jaros et al. (1993) definem-no 

como um comprometimento moral e Lincoln e Kalleberg (1992) como um reflexo 

comportamental das normas do local de trabalho e restrições organizacionais, sendo o 

empregado pressionado para ser leal.  

Para terminar este sub-capítulo, apresenta-se no Quadro 4 as principais dimensões e 

características do conceito comprometimento organizacional, elaboradas segundo os autores 

aqui referidos e que estiveram na base das questões que integraram o questionário, ministrado 

aos membros das empresas na 2ª Fase do estudo empírico.  

 

Quadro 4 
Conceito comprometimento organizacional: Dimensões  
 
DIMENSÓES CARACTERÍSTICAS 

Comprometimento afectivo 
 
 
 
 
 
Comprometimento de 
continuidade 
 
 
 
Comprometimento 
normativo 
 
 

Desejo em permanecer na empresa. 
Identificação ou pertença.  
Interiorização e aceitação dos objectivos e valores da empresa. 
Envolvimento entendido como empenho, vontade em dar um contributo positivo. 
 
 
Reconhecimento que existe a necessidade em permanecer na empresa devido:  
- aos investimentos/custos em deixar a organização; 
- percepção das alternativas existentes ou oportunidades de emprego. 
 
 
Obrigação ou responsabilidade moral em permanecer na empresa devido: 
- à crença de que é apropriado ser leal; 
- ao sentimento de estar em débito. 

 

 

1.8. Desempenho das empresas  

O objectivo dos pontos que se seguem é o de definir o conceito desempenho das 

empresas e identificar indicadores quantitativos e qualitativos para avaliar esse desempenho. 

Dado o objectivo do trabalho e as características do objecto de estudo considerou-se que seria 

mais apropriado definir os indicadores de desempenho adequados aos casos a analisar a partir 

da análise dos principais métodos de avaliação das marcas.  

A exposição começa com a definição de activo e a sua distinção em tangível e 

intangível. Em seguida, refere-se as dificuldades encontradas quando se pretende avaliar as 

marcas de um ponto de vista estritamente financeiro. Explica-se em que consistem os métodos 
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BrandAsset Valuator, Equitrend, The World’s Greatest Brands e ainda modelos que adoptam 

exclusivamente uma perspectiva de marketing, o modelo The Brand Equity Ten, o modelo de 

equidade de marca com enfoque no mercado e o modelo de criação de valor através da 

reputação corporativa. 

A análise das metodologias referidas no parágrafo anterior teve uma dupla função: a de 

identificar indicadores de desempenho a utilizar no estudo de caso para analisar o desempenho 

das empresas no mercado e a função de se complementar o modelo de análise utilizando-se, 

nesse sentido, alguns dos conceitos que sustentam estas metodologias como uma base 

conceptual para a formulação dos instrumentos de recolha de dados, utilizados na 2ª Etapa do 

estudo empírico e na 2ª Fase do estudo. Estes conceitos serviram também de base para a 

análise de dados, não estritamente financeiros, recolhidos nas diversas etapas do estudo. 

 

1.8.1.Activos tangíveis e intangíveis 

Numa perspectiva contabilística um activo é algo que contribui para a rendibilidade 

futura da empresa e que pode ser quantificado (Serra e Gonzalez, 1998). Segundo a Interbrand 

(1998) os activos tangíveis têm uma vida finita e incluem edifícios, equipamentos, máquinas, 

enquanto que os activos intangíveis podem não ter uma vida finita e têm tendência a valorizar 

ao longo do tempo. Knowles (2001) refere que nas últimas décadas tem havido uma mudança 

de enfoque na valorização dos activos das empresas, tendo-se passado gradualmente da análise 

exclusiva dos activos ligados às funções de produção para outros activos que criam valor e 

crescimento, os intangíveis. Simultaneamente, refere o autor, tem havido uma estagnação nos 

sistemas de análise e medição, tanto numa óptica financeira como de análise da empresa a 

nível interno, a qual continua a debruçar-se, segundo Borges, Rodrigues e Rodrigues (1998) na 

análise dos valores incorporados e gastos na produção de produtos ou serviços, os custos, 

assim como na análise dos proveitos advindos dessa produção de produtos ou serviços. 

Um dos problemas com a medição dos activos intangíveis advém da própria definição 

de activo. Segundo Knowles (2001) não há uma classificação padrão dos intangíveis nem uma 

distinção clara entre eles. Uma das definições possíveis, com interesse para o presente estudo 

quanto ao capital estrutural, é a de Mouritsen (2000) que subdivide os activos em capital 

físico e intelectual, integrando este o capital humano e estrutural. O capital estrutural é 

constituído por «tudo aquilo que permanece na empresa quando os empregados vão para 

casa», à excepção do capital físico e engloba os relacionamentos com os clientes (Mouritsen, 
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2000, 210). Segundo Knowles (2001, pp. 32-33) a criação de capital a nível de 

relacionamentos é o aspecto que mais distingue as marcas dos outros activos razão pela qual 

não é tão importante analisá-las à luz da argumentação do pólo tangível/intangível mas à luz 

da diferenciação, criada a nível funcional e emocional, isto é, a relação criada entre a marca e 

os públicos-alvo. 

 

1.8.2. Perspectiva de avaliação do desempenho das marcas financeira 

Segundo Knowles (2001) e Schultz e Barnes (1999) pode-se considerar que há duas 

grandes perspectivas de avaliação do desempenho das marcas no mercado e que ditam duas 

metodologias gerais: a perspectiva de marketing com enfoque no utilizador ou consumidor 

final e que utiliza normalmente metodologias que visam identificar a força da marca e a 

perspectiva financeira que visa identificar o valor da marca em termos contabilísticos. 

Segundo Keller (2003) uma facção da perspectiva de valorização financeira defende a 

inserção das marcas no balanço das empresas porque considera que esta inscrição dá uma 

visão mais realista do seu valor. Serra e Gonzalez (1998, pp. 45-47) referem que a base 

conceptual que sustenta este ponto de vista considera que a marca tem um valor económico, é 

uma fonte de rendimentos para a empresa, «é fonte de volumes, preços e margens 

suplementares» e detém «um potencial de proveitos futuros passíveis de avaliação 

contabilística». Segundo esta perspectiva o cash flow, que uma marca pode gerar, pode ser um 

indicador do êxito de uma organização, refere Kapferer (1994).  

A inscrição da marca no balanço das empresas depende dos padrões contabilísticos 

existentes nos países (Serra e Gonzalez, 1998, p. 46; Schultz e Barnes, 1999; Keller, 2003). 

Nalguns países as directrizes contabilísticas possibilitam que o valor das marcas adquiridas 

seja incluído no «fonds de commerce», «goodwill» ou «Trespasses», em Portugal (Serra e 

Gonzalez, 1998; Borges, Rodrigues e Rodrigues, 1998; Keller, 2003). Inclui-se assim o valor 

na rubrica Imobilizado Incorpóreo. Esta inscrição aumenta o valor da empresa mas influi no 

valor da marca porque vai ser sujeita a amortização (Kapferer, 1994, p. 233;  Schultz e Barnes, 

1999, p. 42; Goodchild e Callow, 2001). 

Mouritesen (2000, p. 211) refere que a dificuldade em normalizar, entre os países, a 

valorização contabilística das marcas deve-se aos princípios colocados pela contabilidade que 

restringe o valor do activo, a inscrever na folha de balanço, a um único item. Outra dificuldade 

é que para determinar o valor das marcas deveria haver um mercado de marcas, como há de 
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capitais. Desta forma, se para valorizar um activo é necessário isolá-lo e atribuir-lhe um valor, 

a marca e outros activos de capital intelectual não podem ser valorizados porque se referem a 

vários itens. Em sintonia com este ponto de vista Serra e Gonzalez (1998) referem que como 

uma marca é constituída por vários elementos que formam a sua identidade para incluir a 

marca no balanço e identificar os proveitos e custos, seria necessário considerar os custos em 

I&D, publicitários, entre outros. Keller (2003) acrescenta que a valorização das marcas tem 

que ter em atenção uma ampla variedade de dados, factuais e qualitativos e que o cálculo do 

valor das marcas requer estimativas do capital requerido para o seu desenvolvimento e os 

proveitos ou retorno de investimento esperado (ROI) após a sua aquisição.  

Para além das dificuldades referidas, Keller (2003) considera que as abordagens de 

valorização são redutoras, isto é, visam resumir a equidade de uma marca num único valor o 

que contraria a própria definição de marca como um conceito com múltiplas dimensões. Keller 

(2003) defende que, na análise de uma marca, se combine a análise financeira com a de 

marketing, a utilização de diversas perspectivas e métodos de pesquisa e medidas de análise, 

qualitativos e quantitativos, tendo-se seguido esta sugestão no trabalho realizado.  

Actualmente, as práticas contabilísticas estabelecidas na maior parte dos países 

continuam a não incluir o valor das marcas no balanço das empresas e, mesmo nos países que 

incluem o valor das marcas, as normas só se aplicam às marcas adquiridas (Schultz e Barnes, 

1999, p. 42; Keller, 2003). Desta forma, a previsão de Schultz e Barnes (1999, p. 355) que 

num futuro próximo a contabilização de activos tangíveis, de despesas e receitas correntes 

continuarão a ser a norma continua ainda actual na maior parte dos países, incluindo Portugal.  

Após esta exposição sobre os motivos porque a análise de uma marca de um ponto de 

vista estritamente financeiro é uma opção difícil e, acima de tudo, redutora, ir-se-á explicitar 

nos pontos seguintes algumas das metodologias mais utilizadas para calcular o valor das 

marcas. O objectivo desta análise é o de explicar os indicadores de desempenho que se 

utilizaram no estudo empírico. 

 

1.8.3. Metodologias de avaliação que conjugam a análise de marketing e a análise 

financeira  

As principais metodologias utilizadas para identificar a força de uma marca são o 

Brand Asset Valuator- BAV da Young & Rubicam, método EquiTrend  da Total Research e 

The World’s Greatest Brands da Interbrand. Estas metodologias utilizam também análises 
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financeiras para calcular o contributo de uma marca no valor intangível da empresa (Keller, 

2003).  

 

A) BrandAsset Valuator da Young & Rubicam 

No estudo empírico foi impossível usar o modelo BrandAsset Valuator da Young & 

Rubicam (BAV) porque requeria elementos que as empresas não podiam fornecer. Ir-se-á 

contudo explicar os elementos que o constituem. Segundo Aaker (1996), Knowles (2001) e 

Keller (2003) o BAV é a maior base de dados, a nível mundial, sobre as percepções dos 

consumidores relativas a mais de 13 000 marcas, locais e globais. As medidas utilizadas para 

medir a equidade de marca são as seguintes: o indicador força constituído pelas dimensões 

relevância e diferenciação (relevância x diferenciação) e o indicador estatura constituído pelas 

dimensões estima e notoriedade (estima x notoriedade). Estas dimensões macro são 

visualizadas numa grelha The Power Grid que mostra os estágios do ciclo de desenvolvimento 

da marca. A análise de cada dimensão, ao longo do tempo, possibilita uma análise da evolução 

do valor da equidade de uma marca para os clientes, das suas forças e fraquezas. A Young & 

Rubicam utiliza também um conjunto de ferramentas de análise financeira, designado Brand 

Economics para medir o contributo financeiro das marcas no balanço das empresas. 

 

B) EquiTrend 

O método EquiTrend da Total Research já contém a proposta de alguns elementos que 

se tentou recolher no estudo empírico, nomeadamente a opinião dos clientes sobre a marca e 

grau de satisfação. Contudo, como os dados recolhidos se limitaram à opinião dos clientes 

relativa a apenas um ano, abandonou-se posteriormente este indicador de desempenho. 

Segundo Aaker (1996) o método baseia-se em três activos da equidade de marca: 1) a 

projecção, que inclui o conhecimento, reconhecimento, evocação e a opinião dos inquiridos 

sobre a marca; 2) a qualidade percebida, uma medida que avalia a percepção da qualidade 

junto aos consumidores que têm uma opinião sobre a marca; 3) a satisfação na utilização, 

obtida junto aos consumidores que utilizam a marca com maior frequência. Estas três medidas 

são combinadas num registo de equidade de marca do qual têm emergido, segundo Aaker 

(1996, p. 311), várias hipóteses entre as quais que a qualidade percebida é associada a um 

preço premium.  
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C) The World’s Greatest Brands   

O método da Interbrand (1998) integra aspectos de marketing, financeiros e legais e 

segue conceitos contabilísticos que permitem uma reavaliação regular coerente das marcas. 

Esta metodologia é baseada, na sua maior parte, numa abordagem de receitas. Na análise 

financeira da marca a Interbrand utiliza o método do múltiplo, tendo sido pioneira nesta 

análise. Na análise de marketing da marca a Interbrand utiliza uma tipologia para determinar 

a força da marca constituída por 7 factores aos quais atribui uma nota individual ponderada 

pelo peso do factor: a nota global resultado é uma medida da sua força. Os factores têm o 

seguinte peso: 

- liderança: a quota de mercado - 25%; 

- estabilidade: longevidade da marca - 15%; 

- mercado: características do mercado actual quanto ao potencial de crescimento;  

volatibilidade e barreiras à entrada de marcas concorrentes - 10%; 

- grau de internacionalização: capacidade da marca para penetrar noutros mercados, 

para atravessar fronteiras geográficas e culturais - 25%; 

- tendência: previsão das vendas futuras; evolução a longo prazo da notoriedade e da 

imagem de marca - 10%; 

- apoio: investimento em actividades de marketing e comunicação (os investimentos 

publicitários e as quotas de mercado são indicadores deste apoio) - 10%; 

- protecção: o grau de protecção jurídica da marca e que se identifica a partir da análise 

dos elementos que estão registados para além do nome, entre outros factores - 5%. 

Em relação ao método de valorização das marcas da Interbrand reteve-se alguns dos 

elementos que indicam o grau de força de uma marca: estabilidade, mercado, grau de 

internacionalização, apoio e protecção. No estudo empírico caracterizou-se estes elementos, 

qualitativa e quantitativamente, aquando da análise da identidade de marca a nível estratégico 

e operacional, na 1ª Etapa do estudo. Analisou-se quantitativamente o mercado, quanto à 

percentagem de vendas dos produtos, os investimentos em actividades de marketing e 

comunicação. 
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1.8.4. Metodologias de avaliação segundo a perspectiva de marketing  

Os modelos referidos até aqui são modelos aplicados na prática pelas consultoras mas, 

devido ao tipo de escalas e itens que os constituem, considerou-se que a sua aplicação à 

presente investigação seria inviável, quanto à maioria dos itens envolvidos, pelo motivo que as 

empresas analisadas não teriam os dados necessários para os caracterizar. Com esta limitação 

presente além dos itens já referidos, adicionou-se itens de outros modelos que pareciam mais 

adequados às empresas estudadas e com um duplo objectivo: seleccionar indicadores de 

desempenho no mercado e complementar a análise e identificação de itens para utilizar na 

análise das percepções internas que se designou por indicadores de desempenho com um 

enfoque interno.  

 

A) The Brand Equity Ten  

O modelo The Brand Equity Ten de Aaker (1996) apresenta algumas escalas que 

sugerem itens que se utilizou ou adaptou sob a forma de questões de investigação no estudo 

empírico, tanto na etapa qualitativa como na fase quantitativa. Convém sublinhar que a maior 

parte dos itens que se elaborou baseados nas escalas de Aaker tiveram como objectivo 

identificar percepções dos públicos internos enquanto que o modelo proposto pelo autor 

adopta sempre uma perspectiva de mercado. Acrescenta-se que Aaker (1996) não especifica os 

itens que constituem as escalas porque estes estão subjacentes a toda a teoria desenvolvida na 

sua obra.  

O modelo de Aaker (1996) é constituído por variáveis baseadas nos modelos da Y&R, 

Total Research e Interbrand. Aaker (1996) define cinco categorias de escalas das quais se 

seleccionou as seguintes: escalas de qualidade percebida/liderança, escalas de 

associações/diferenciação e escalas de comportamento no mercado. Em seguida, ir-se-á 

referir os itens que se utilizou no estudo empírico como medidas de desempenho no mercado e 

como itens para identificar algumas percepções internas. 

Em relação à qualidade percebida/liderança seleccionou-se a variável com o mesmo 

nome para formular uma questão que possibilitasse avaliar a qualidade percebida do ponto de 

vista dos gestores e empregados. Formulou-se também uma questão relativa à imagem da 

empresa no mercado em termos de liderança em inovação. Colocou-se esta questão no 

questionário ministrado na 2ª Fase da investigação.   
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A categoria associações/diferenciação engloba as escalas valor percebido, 

personalidade de marca e associações organizacionais. Utilizou-se a variável valor percebido 

para identificar, em ambas as fases do estudo, percepções relativas à relação qualidade-preço. 

Quanto à variável personalidade utilizou-se esta variável na análise da marca-produto de um 

dos casos porque, tal como Aaker (1996) refere, as empresas com um posicionamento 

focalizado em vantagens funcionais, enquadrando-se aqui as marcas corporativas analisadas, 

normalmente não têm personalidade. Quanto às associações organizacionais estas foram 

identificadas em duas fases do estudo: na 1ª Etapa aquando da análise do posicionamento, na 

2ª Etapa através de entrevistas realizadas a membros das empresas. 

Aaker (1996) propõe ainda que em vez de se utilizar todas as escalas e itens do seu 

modelo se utilize apenas uma escala que designa como escala de diferenciação. No trabalho 

realizado não se utilizou esta escala mas uma questão colocada aos responsáveis pela 

comunicação de marca corporativa sobre os aspectos que mais distinguiam as empresas dos 

concorrentes, a vantagem competitiva. 

Por último, a categoria comportamento no mercado engloba a quota de mercado e 

cobertura da distribuição. Entre as variáveis propostas por Aaker (1996) aquela que se 

adequou mais à avaliação do desempenho dos casos analisados, no presente estudo, foi o 

volume de vendas. Segundo Aaker (1996) o volume de vendas pode indicar a posição da 

marca no mercado, é uma boa medida de resumo da equidade de marca porque as variações 

identificadas reflectem uma vantagem, ou desvantagem, relativa na mente dos consumidores.  

Para terminar esta exposição como, segundo Aaker (1996), o modelo requer dezenas 

de medidas é mais viável e fiável utilizar, na prática, um modelo e questões judiciosamente 

escolhidas que sejam relevantes para a marca a estudar, tendo-se seguido esta opinião na 

análise do desempenho das marcas corporativas.  

 

B) Customer-based Brand Equity 

Keller (2003) defende, tal como se verifica nos modelos anteriores, a utilização de 

várias medidas para analisar o desempenho da marca. Apresenta estas medidas no modelo 

Customer-based brand equity (CBBE) conjugado com a cadeia de valor de marca. O aspecto 

da teorização de Keller (2003) que interessou reter, na presente investigação, foi a 

conceptualização de cadeia de valor da marca que sugeriu componentes passíveis de serem 

caracterizados na prática, quer dizer, que as empresas puderam fornecer. Estes componentes 
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complementaram as propostas referidas até aqui. Desta forma, a partir da análise da cadeia de 

valor da marca de Keller (2003) formulou-se questões sobre o investimento em programas ou 

acções de marketing e que engloba qualquer tipo de investimento por parte das empresas em 

actividades com impacto no valor da marca como I&D, design do produto, empregados, canais 

de distribuição, acções de comunicação. Keller (2003) sugere ainda, em sintonia com Aaker 

(2003), que o desempenho no mercado pode ser medido através da utilização do indicador 

volume de vendas. 

 

C) Modelo de criação de valor através da reputação corporativa 

Termina-se esta exposição com o modelo de criação de valor através da reputação 

corporativa de Dowling (2001). Este modelo revelou-se muito útil, na investigação realizada, 

porque apresentou ideias que complementaram as ideias descritas ao longo deste sub-capítulo, 

propôs ou sugeriu uma parte das questões que se colocou, de uma forma integral ou adaptadas,  

aos supervisores e trabalhadores das empresas na 2ª Etapa do estudo empírico. Possibilitou 

também identificar alguns dos atributos ou características mais importantes da imagem e 

reputação das empresas. 

O modelo de Dowling (2001) constitui uma moldura de referência para a análise da 

imagem e reputação de uma empresa. Parte do pressuposto que uma empresa terá uma 

reputação positiva se houver sintonia entre as crenças e sentimentos dos diversos públicos-

alvo sobre a empresa e os seus valores pessoais. O resultado desta inter-relação forma a 

reputação corporativa global. A reputação corporativa depende da imagem mas refere-se a 

valores mais centrais, valores que as empresas, a gestão e os empregados, consumidores, 

fornecedores e o público em geral partilham entre si (Dowling, 2001). Estes valores 

constituem fortes razões para que os públicos-alvo estabeleçam relacionamentos com a 

empresa. 

Tal como é mostrado na Figura 18, Dowling (2001) considera que na análise dos 

atributos ou características da imagem e reputação corporativa interessa identificar, em 

primeiro lugar, a familiaridade e a relevância, factores que são pouco contingentes no caso dos 

públicos internos. Os atributos descritivos propostos pelo autor são as características da 

imagem corporativa com capacidade potencial de, parafraseando Dowling (2001, pp. 214-

215), representar crenças partilhadas, acerca do que é central, permanente e distintivo na 

organização. Os atributos da reputação corporativa, quer dizer, os valores associados a nível 
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mental à organização, descrevem a empresa de uma forma não funcional e são valores 

centrais. Estes valores têm a capacidade de captar a confiança, o respeito e estima dos 

empregados, refere o autor. Na investigação realizada, utilizou-se os atributos descritivos e os 

valores, sugeridos por Dowling (2001), para complementar a tipologia de características que 

se apresentou no ponto 1.5.2. Utilizou-se também, tal como atrás se referiu, algumas propostas 

deste autor na formulação das questões que se colocou na 2ª Etapa do estudo e que se irá 

referir no próximo capítulo.  

 

Figura 18 
Modelo de criação de valor através da reputação corporativa 
 

Imagem corporativa  Reputação corporativa Resultados 
Factores contingentes 
Familiaridade 
Relevância 
 
Atributos descritivos 
Credível  
Inovadora 
Bem sucedida 
Perita 
Preocupação ambiental 
Outros 

  
Atributos baseados 
em valores 
Ética 
Justa 
Honesta 
Responsável 
Autêntica 
 
Respeito 
Estima 
Etc. 
 

 
 
 
 
 
Confiança 
e confidência 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Dowling (2001, p. 214) 
 

 
 

 

1.8. Resumo do capítulo 

 O objectivo do capítulo foi definir e operacionalizar os conceitos imagem interna de 

marca corporativa nas dimensões estratégica e operacional, posicionamento, 

comprometimento organizacional e desempenho das empresas no mercado.   

Dado o objectivo do trabalho, focalizou-se a análise do conceito imagem interna de 

marca corporativa na dimensão estratégica. Introduziram-se as perspectivas de análise e 

metáforas utilizadas na análise da marca corporativa, considerando-se a marca como uma 

organização e uma cultura, a marca como um símbolo e a marca como um produto.  

Definiu-se o conceito identidade de marca a nível estratégico como um conjunto de 

características, benefícios ou valores tangíveis e intangíveis com uma óptica de mercado e 

interna, contidos na visão e missão das empresas. A identidade da marca corporativa a nível 

 
 
Valores  
pessoais 
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estratégico engloba também a promessa que esta faz aos seus públicos-alvo.  

Considerou-se que a estrutura de identidade da marca corporativa era constituída por 

um conjunto de significados com uma óptica interna e de mercado. Partiu-se do pressuposto 

que a identidade organizacional alicerçava a construção da identidade e estrutura de 

significados da marca e analisou-se a marca focalizando-se a análise na organização. De um 

ponto de vista individual a identidade organizacional foi definida como a percepção que o 

indivíduo tem de si próprio e da relação com o grupo. Esta definição conduziu à identificação 

e caracterização dos pressupostos, crenças, valores e sentimentos. Aprofundou-se estes 

componentes da identidade através da utilização da metáfora que considera a organização 

como uma cultura. Por último, analisou-se a identidade de marca corporativa considerando-se 

os significados que podem ser definidos na sua estrutura de identidade numa óptica de 

mercado. Esta análise serviu de base para a definição do conceito de posicionamento. 

 Definiu-se o posicionamento como a apresentação de uma promessa que enuncia os 

benefícios fundamentais para o público-alvo e distintivos dos da concorrência. Através da 

análise de vários modelos considerou-se que, na análise do posicionamento das marcas 

corporativas, se deveria considerar os componentes tema, identidade de marca e proposta de 

valor. 

Na análise do comprometimento caracterizou-se três tipos de comprometimento, o 

comprometimento como uma ligação psicológica, o comprometimento como a percepção dos 

custos associados em deixar de ser membro da organização e o comprometimento entendido 

como uma obrigação em permanecer na empresa, designados por comprometimento afectivo, 

de continuidade e normativo, respectivamente.  

Em relação ao conceito desempenho das empresas no mercado identificou-se duas 

perspectivas de avaliação do desempenho das marcas, a perspectiva de marketing e a 

perspectiva financeira. Descreveu-se as dificuldades levantadas por uma avaliação das marcas 

estritamente financeira e as metodologias de avaliação que conjugam a análise financeira com 

indicadores qualitativos. Seleccionou-se alguns itens propostos pela Interbrand (1998) para 

avaliar a força das marcas corporativas no estudo empírico. Por último, explicitou-se 

metodologias de avaliação que adoptam a perspectiva de marketing e cujas propostas se 

revelaram úteis em todas as etapas da investigação.  


