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4.1.Introdução 

O objectivo do capítulo é apresentar os resultados do estudo efectuado junto aos 

membros das empresas pertencentes a vários níveis hierárquicos e a desempenhar diferentes 

funções. O instrumento de recolha de dados, um guião de entrevista, conteve questões que 

permitiram obter dados sobre alguns componentes da identidade de marca com um maior 

impacto na imagem interna da marca corporativa. Obteve-se ainda dados sobre os valores 

pessoais dos entrevistados. 

Analisou-se os dados obtidos através de uma análise de conteúdo temática. Dado o 

objectivo da recolha de dados, de elaborar um questionário a ministrar a uma amostra alargada 

de membros de cada empresa agrupou-se, para cada empresa, os enunciados em temas mais 

gerais. A descrição e análise apresentada neste capítulo será efectuada em função deste 

agrupamento e não em função da opinião individual de cada entrevistado. Discutir-se-á os 

resultados através de um procedimento comparativo, comparando-se as empresas entre si e os 

dados, com os dados obtidos na 1ª Etapa do estudo. A classificação dos dados é apresentada no 

Anexo V. 

 

4.2. Estratégia  

 Analisou-se, tal como na etapa anterior, os componentes da dimensão estratégia, 

subdividida em estratégia corporativa e de negócio. Seleccionou-se questões que 

possibilitassem identificar percepções, ou seja, as crenças, valores e sentimentos sobre o sector 

de actividade, concorrentes, oferta de produtos, colecções e marcas, pontos fortes das 

empresas. 

 

4.2.1. Estratégia corporativa 

A estratégia corporativa foi caracterizada a partir do tratamento dos enunciados, 

apresentados no Anexo V, relativos às percepções sobre o sector de actividade e concorrentes. 

No ponto que se segue ir-se-á proceder à descrição resumida dos dados sobre as percepções 

dos entrevistados relativas ao sector de actividade, tendo-se integrado neste componente as 

percepções sobre as empresas de outros países e empresas concorrentes.  
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4.2.1.1.Percepções sobre o sector de actividade  

Pediu-se aos entrevistados que caracterizassem o sector de actividade a nível político, 

económico e social colocando-se as questões 1.1. e 1.2. do guião de entrevista apresentado no 

Anexo V. As questões foram abertas e os entrevistados deram a sua opinião sem se cingirem 

aos itens propostos. O primeiro procedimento utilizado na análise de conteúdo foi o da 

descrição dos enunciados (Anexo V) e sua organização em temas. Os temas resultantes são 

idênticos aos temas extraídos das respostas, dadas pelos responsáveis pela comunicação da 

marca corporativa, nomeadamente os factores com impacto na falta de competitividade das 

empresas portuguesas e perspectivas futuras para a ITV portuguesa. A descrição dos dados irá 

ser efectuada em função destes temas, remetendo-se para o Anexo V a leitura da classificação 

dos dados da análise de conteúdo. 

 

I - Factores com impacto na falta de competitividade das empresas portuguesas 

Um dos factores com impacto na perda de competitividade, referido por alguns 

entrevistados, consistiu na conjuntura económica internacional. Outro factor assinalado foi a 

intensificação da concorrência com base no preço devido à liberalização do comércio de 

produtos têxteis e de vestuário e à entrada da China no mercado global. 

Os países concorrentes mais referidos pelos entrevistados foram os países asiáticos, a 

China, Índia, Paquistão, os países de leste, os países do alargamento da Comunidade Europeia 

e a Turquia. Estes países, referiram alguns dos entrevistados, oferecem produtos a preços 

baixos porque têm custos fixos inferiores aos das empresas portuguesas, principalmente custos 

de mão-de-obra. Segundo os entrevistados, a oferta dos países concorrentes caracteriza-se por 

produtos básicos e não básicos a preços muito competitivos. Em consequência deste facto as 

empresas portuguesas perderam as grandes séries e houve um aumento dos custos fixos a 

acompanhar as pequenas séries. Outro factor assinalado é que algumas empresas portuguesas 

estavam desajustadas da realidade porque continuavam a produzir em volume e ofereciam 

produtos com pouco valor acrescentado.  

A nível nacional, foi referido que a situação política e económica do país tinha um 

reflexo no baixo poder de compra dos portugueses e que a situação política gerava um menor 

investimento. Foi ainda assinalada a má gestão dos empresários portugueses porque 

desperdiçaram os fundos comunitários. Contrariando esta perspectiva um entrevistado referiu 

que os programas comunitários é que foram mal estruturados, numa perspectiva de volume da 
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produção. Alguns entrevistados referiram que os gestores têm falta de formação, capacidade 

empresarial, visão e estratégia. Por último, um dos aspectos abordados por alguns 

entrevistados foi a baixa qualificação dos recursos humanos que trabalham nas empresas 

portuguesas.  

Quanto às empresas de outros países serem melhores ou piores do que as portuguesas 

as opiniões dos entrevistados variaram entre dois extremos, desde a opinião de que «somos 

uma referência mundial a nível de têxteis até à opinião que «salvo algumas excepções somos 

claramente inferiores, a nível de gestão, qualificação dos recursos humanos, produtividade». 

Neste contexto, as empresas europeias foram caracterizadas como menos burocráticas, 

rigorosas e organizadas, profissionais quanto aos prazos de entrega e na resposta a 

reclamações dos clientes. Alguns entrevistados referiram que os trabalhadores estavam mais 

envolvidos com a empresa e os empresários preocupavam-se com o seu bem-estar. Existiam, 

nalgumas empresas, condições de trabalho, melhores salários e as pessoas eram 

recompensadas de acordo com o seu desempenho. O conjunto mais positivo de opiniões 

referiu que algumas empresas portuguesas eram equivalentes às europeias, competitivas 

porque faziam estudos de mercado, pesquisa, tinham capacidades e uma oferta de qualidade, 

design e inovação idêntica à das melhores empresas europeias.  

Em relação à oferta das empresas de países como a Turquia, Médio e Extremo Oriente 

as percepções subdividiram-se em dois grupos. Alguns entrevistados consideraram que as 

empresas destes países baseavam a sua competitividade no factor custo associado a produtos 

de menor qualidade. Outros entrevistados referiram que todas as empresas ofereciam um certo 

nível de qualidade e, nalguns casos, preços muito competitivos. Um entrevistado destacou que 

existiam empresas nesses países «idênticas às melhores portuguesas, com factores 

tecnológicos e organizacionais ao nosso nível, um know-how, qualidade do produto e oferta de 

serviço idêntica». Outro acrescentou que «ofereciam preços mais baixos e ultrapassavam-nos 

na produção em volume». Em relação aos países de leste, alguns entrevistados consideraram 

que havia empresas com equipamentos actuais, trabalhadores qualificados, uma oferta de 

qualidade a preço mais baixo do que a oferta das empresas portuguesas. 
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Quadro 48.A 
Estratégia corporativa: Factores com impacto na falta de competitividade das empresas portuguesas 
 

A Os factores consistem:  
Na concorrência com base no preço de países como a China. 
Custos de mão-de-obra, o factor que mais influi nos custos totais. 
Mentalidade e má gestão dos empresários da região. 
Desperdício de fundos comunitários. 
A concorrência tem originado um desiquilíbrio na relação qualidade-preço: os clientes querem preços 
cada vez mais baixos. 
 
As empresas de outros países são:  
Melhor geridas, por isso têm maior produtividade. 
Países como a Índia e China oferecem: produtos baratos, de menor qualidade; têm empresas a operar 
muito bem; ultrapassam-nos claramente na produção em volume. 
A nível de qualidade do produto são equivalentes às portuguesas.  
Quanto ao desempenho entendido como o lucro que advém de vendas em volume há empresas que têm 
melhor desempenho mas qualidade inferior à nossa (da empresa). 

 
B Os factores consistem:  

A nível geral a concorrência com base no preço. 
Em relação à empresa, a nível de private label a concorrência dos países de leste, nos quais existem 
empresas com tecnologias de ponta e pessoal qualificado e que oferecem produtos de qualidade a preços 
inferiores.  
A situação económica do nosso país e o baixo poder de compra dos portugueses. 
As empresas portuguesas são pouco competitivas a nível das propostas que apresentam ao mercado.  
 
As empresas de outros países são:  
Nem melhores nem piores. 
Depende. Nalguns países europeus talvez se trabalhe melhor.  
Idênticas às nossas: com os meios de informação de que dispomos pode-se reagir rapidamente.  
As empresas portuguesas são tão capazes como as outras. Podem melhorar a nível de produtividade. 
No mesmo ramo, as empresas de outros países são melhores a nível tecnológico, a nível de gestão porque 
têm um rumo, objectivos traçados, uma melhor organização, são menos burocráticas e muito mais 
rigorosas. 
 

C Os factores consistem:  
Na oferta de produtos de qualidade e/ou preço mais baixo, por parte dos concorrentes. 
Custos de mão-de-obra inferiores nas empresas concorrentes. 
As empresas de outros países:  
Não são melhores do que as portuguesas que oferecem uma garantia de qualidade e serviço. Oferecem 
flexibilidade a nível de produção e design. 
Existem empresas em Portugal equivalentes às melhores empresas europeias. 
 

D Os factores consistem:  
Na conjuntura nacional e internacional. 
Globalização do comércio, abertura à China. 
Incremento da concorrência com base no preço, principalmente a asiática. 
Algumas empresas asiáticas são equivalentes às portuguesas em know-how, tecnologia, qualidade do 
produto e de serviço. Os custos fixos, principalmente de mão-de-obra, são inferiores nesses países.  
 
A nível nacional: 
Baixo poder de compra dos portugueses. 
Falta de capacidade empresarial, visão, estratégia e formação dos empresários. 
Os programas comunitários foram estruturados numa perspectiva de volume de produção. 
Baixa qualificação profissional dos recursos humanos. 
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Quadro 48.B 
Estratégia corporativa. Factores com impacto na falta de competitividade das empresas portuguesas 
 

D As empresas de outros países são:  
Algumas melhores e outras piores. Portugal tem algumas das melhores empresas têxteis a nível mundial, 
a nível tecnológico e a nível de qualidade do produto. É uma referência mundial em têxteis. 
As empresas europeias são equivalentes às nossas. Temos uma oferta de qualidade equivalente. São 
talvez mais organizadas e mais profissionais no tempo de resposta às solicitações dos clientes, quanto a 
prazos e rapidez de resposta a reclamações. 
Depende dos países e respectivas ofertas, mas todas as empresas oferecem um certo nível de qualidade: a 
Europa aposta e concorre com base no design, qualidade e serviço. Turquia e Médio Oriente apostam nos 
custos, embora algumas empresas já apostem nos outros factores. Algumas empresas oferecem preços 
muito competitivos, devido à mão-de-obra mais barata.  
Não comparo com a nossa empresa porque não é uma empresa-tipo portuguesa. Nós somos uma das 
melhores. 
Salvo algumas excepções somos claramente inferiores. As empresas de outros países têm melhor gestão, 
recursos humanos qualificados, maior produtividade. 
Nos países de Leste os trabalhadores têm melhor formação. 
 

E Os factores consistem:  
Na liberalização do comércio e entrada da China. 
Concorrência dos países de leste. 
Perda das grandes séries. Aumento dos custos fixos a acompanhar as pequenas séries. Entrada de 
produtos com maior valor acrescentado. 
Os gestores, a nível geral, não são capazes, são muito acomodados.  
As empresas estão desadaptadas da realidade: produção em volume e falta de estratégias comerciais. 
 
As empresas de outros países são:  
Mais organizadas, menos burocráticas, com uma mentalidade, cultura, diferente. 
As pessoas são recompensadas de acordo com o desempenho. 
Depende dos países. 
Os países de leste têm recursos humanos com melhor formação académica e tecnológica. 
Na Europa, com excepção dos países de leste, têm melhores condições de trabalho, salários. 

 
F Os factores consistem:  

Na conjuntura económica internacional. 
Abertura à China e perda das encomendas em volume. 
Concorrência dos países asiáticos e dos países de leste. 
O preço dos produtos dos concorrentes. 
 
As empresas de outros países são:  
Algumas empresas de outros países superam-nos quanto ao preço dos produtos devido aos custos 
inferiores de mão-de-obra.  
As empresas asiáticas rapidamente estarão ao nosso nível, a nível técnico e operativo.  
Somos equivalentes em termos tecnológicos aos países de leste e asiáticos. 
Somos equivalentes. As empresas portuguesas oferecem qualidade, design e inovação. Há empresas 
competitivas porque fazem estudos de mercado, têm capacidades, inovações. 
As empresas europeias são melhores: existe envolvimento por parte  dos colaboradores, existe uma 
preocupação, por parte dos gestores, com o bem-estar dos empregados. 
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Discussão  

A análise comparativa entre os dados obtidos nesta etapa com os dados recolhidos na 

etapa anterior mostra que existe, de uma forma geral, congruência entre as percepções dos 

gestores e restantes membros das empresas. Os entrevistados consideraram, em ambas as 

etapas, que os principais factores com impacto na falta de competitividade das empresas 

portuguesas consistiam a nível macro, na conjuntura económica internacional, na concorrência 

com base no preço dos países asiáticos e do leste europeu e incremento da concorrência devido 

à globalização do comércio de produtos têxteis. A nível nacional, a estagnação da economia 

tinha uma repercussão no poder de compra dos consumidores. Os gestores e os outros 

membros concordaram que as empresas concorrem actualmente com empresas que dominam 

diferentes factores críticos de sucesso. As empresas asiáticas, como a China, dominam o factor 

custos, as empresas dos países de leste, que entraram recentemente na União Europeia, 

dominam este factor aliado à oferta de qualidade, as empresas europeias dominam, para além 

da qualidade, factores como a sofisticação, complexidade técnica dos produtos, imagem de 

marca, estratégias de comunicação e comercialização que as coloca, na cadeia de valor, muito 

próximo dos clientes finais. Contudo, mesmo em países do Médio e Extremo Oriente existem 

empresas da indústria transformadora que dominam tecnologias de ponta, têm trabalhadores 

qualificados, uma estrutura organizacional eficaz, know-how, custos inferiores a nível de 

matérias-primas e de mão-de-obra. Para terminar, em concordância com os gestores alguns 

entrevistados consideraram que a generalidade dos gestores portugueses não tinha uma visão 

estratégica para as suas empresas e, a acrescentar a este factor, os recursos humanos tinham 

um baixo nível de qualificação profissional.  

 

II - Perspectivas futuras para a ITV 

Um dos temas abordados pelos entrevistados foi o da deslocalização das empresas de 

grande dimensão para países com mão-de-obra mais barata, factor que contribuiria para um 

aumento da taxa de desemprego. 

Os entrevistados assinalaram diversas soluções para aumentar o nível de 

competitividade das empresas: a aposta em qualidade, cumprimento das especificações dos 

clientes, serviço, investimento em equipamentos com tecnologia de ponta, sistemas de 

informação, inovação do produto, oferta de design, um melhor domínio dos canais de 

distribuição. As empresas deviam ser flexíveis, isto é, oferecer uma ampla gama de produtos e 

ter a capacidade de produzir pequenas séries. Na opinião de muitos dos entrevistados as 
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empresas deviam ter uma oferta com um maior valor acrescentado, introduzir sucessivas 

inovações nos produtos, a nível de materiais, estruturas dos tecidos e das malhas, confecção e 

design e oferecer, dessa forma, produtos mais sofisticados, mais complexos, inovadores, 

criativos, de moda. As empresas deviam apostar mais na parte comercial em detrimento da 

industrial, para reduzir custos fixos e oferecer aos clientes um serviço distintivo do serviço 

oferecido pelos concorrentes. Alguns entrevistados consideraram que era fundamental o 

investimento em marcas próprias porque as marcas conferem, só por si, valor acrescentado ao 

produto e propiciam preços acima da média. Além de ter uma oferta cada vez mais apelativa, 

as empresas deviam ter uma atitude pró-activa e constituir activamente a sua carteira de 

clientes.   

Outro tema abordado foi o do papel dos empresários, os quais, segundo os 

entrevistados, deviam formular uma visão para as empresas, reorganizar as empresas por 

forma a atingir os aspectos acima referidos (a inovação, marcas próprias, entre outros 

aspectos). Os gestores deviam também tentar mudar a cultura de empresa devendo, nesse 

sentido, definir claramente os objectivos para que «as pessoas saibam o que é esperado delas». 

Deviam apostar na formação profissional e ter nas empresas um maior número de técnicos 

especializados em diversas áreas. Quanto aos recursos humanos foi referido que deveria haver 

um maior envolvimento, da sua parte, dentro da empresa. 

Alguns entrevistados foram de opinião que o governo devia tomar medidas para que a 

crise do sector fosse ultrapassada e outros que algumas instituições deviam apoiar, impulsionar 

e direccionar as empresas. 

 

Quadro 49.A 
Estratégia corporativa: Perspectivas futuras para a ITV 
 

A As empresas devem: 
Ter a capacidade de produzir pequenas séries e oferecer uma ampla gama de produtos. 
Apostar na qualidade, em produtos com maior valor acrescentado, mais sofisticados. Apostar em marcas. 
 

B As empresas devem: 
Apostar em marcas porque as empresas competitivas, tanto a nível nacional como internacional, são 
aquelas que têm marcas, as quais conferem valor acrescentado aos produtos e preços acima da média. 
Continuar a investir na notoriedade das marcas. 

C As empresas devem: 
Dar uma garantia de qualidade. Oferecer serviço ao cliente, a nível comercial e produtivo. Oferecer 
colecções próprias. 
Ser flexíveis. 
Apostar em novas tecnologias. 
Cabe ao governo tomar medidas para a crise 
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Quadro 49.B 
Estratégia corporativa: Perspectivas futuras para a ITV 
 

D As empresas/ou as grandes empresas vão deslocalizar para países de mão-de-obra barata ou subcontratar a 
produção noutros países. Aumento da taxa de desemprego 
 
As empresas devem: 
Reorganizar-se, se necessário. 
Oferecer produtos de qualidade e diferenciados. Inovar constantemente.  
Oferecer produtos com grande valor acrescentado, de difícil fabricação. 
Investir em equipamentos. 
Ser flexíveis e produtivas. 
Apostar mais no design, imagem e serviço. Em marcas próprias. Na distribuição e informação. 
Apostar mais no serviço ao cliente em detrimento da produção para reduzir os custos fixos. 
Ter técnicos qualificados e empresários com visão. 
Sozinhas não ultrapassarão a crise. 
 

E As empresas devem: 
Apostar na qualidade e design. 
Ter a capacidade de produzir pequenas séries com valor acrescentado.  
Conseguir responder às exigências dos clientes quanto à fabricação de produtos muito complexos. 
Especializar-se num tipo de produto. Especializar-se em materiais inovadores. 
Focalizar num segmento de mercado.  
Ter marca própria.  
Ter uma carteira alargada de clientes. 
 

F Deslocalização das empresas para outros países. 
 
As empresas devem: 
Ter uma oferta de qualidade, apelativa e distintiva. 
Ter flexibilidade. Capacidade de fabricar pequenas séries de produtos variados quanto à cor, desenhos, 
medidas. 
Ter uma oferta com um forte componente de serviço, assente numa mudança de cultura impulsionada por 
uma gestão que defina claramente os objectivos e por um maior envolvimento dos membros.  
Desenvolver acções para captar novos clientes. Ter uma atitude pró-activa 
Os recursos humanos devem ser mais criativos e ter mais conhecimentos técnicos. 
 

 
 
 
Discussão  

 A análise comparativa dos dados obtidos, com os dados recolhidos junto aos gestores, 

mostrou que havia sintonia entre as percepções, nalguns aspectos essenciais. Quanto às 

perspectivas futuras para a ITV portuguesa, gestores e restantes membros referiram que as 

empresas de grande dimensão iriam deslocalizar para países onde a mão-de-obra era mais 

barata, ou subcontratar o fabrico dos produtos nesses países. Os factores críticos de sucesso no 

ramo de actividade a dominar consistiam na oferta de uma ampla gama de produtos, pequenas 

séries, diferenciação do produto através das dimensões qualidade, complexidade de fabrico, 

sofisticação, design e inovação. Uma percepção relacionada com estes factores é que as 
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empresas deviam desenvolver marcas e investir na construção da sua imagem e notoriedade. 

Deviam constituir activamente uma carteira de clientes e optimizar os relacionamentos com os 

canais de distribuição. Investir em formação profissional, no desenvolvimento das 

competências dos recursos humanos. Estes, por seu turno, deviam estar mais envolvidos com 

as suas empresas.  

 

II - Sentimentos 

 Através da análise de conteúdo efectuada identificaram-se alguns sentimentos sobre os 

temas abordados. Estes sentimentos desdobraram-se entre a confiança na empresa, na qual os 

entrevistados trabalhavam, o optimismo sobre as perspectivas futuras para as empresas do 

sector, até à confusão, preocupação, desânimo e medo (Quadro 50). 

 

Quadro 50 
Sentimentos sobre o ambiente concorrencial e as perspectivas futuras para a ITV 
 

A Confiança: «Nós conseguimos ser os melhores». 
Optimismo: «Há alguma crise no sector têxtil mas prevê-se uma melhoria». 

B Desânimo. 

C Preocupação: «O que se está a passar aqui na área é preocupante».   
Confiança: «Não temos notado qualquer crise», «a nossa [empresa] está bem». 
Optimismo: «As empresas estão a recuperar. Não se tem ouvido falar de empresas a falir». 
 

D Preocupação: «As últimas notícias que chegaram à empresa são preocupantes». «Este já não é um emprego 
com futuro». «Não sei se a nossa [empresa] vai bem ou mal». «Sentimos que não temos um emprego 
seguro». «Olhamos para o futuro com algum receio». 
Medo: «O sector está a atravessar uma crise enormíssima. É de temer». «As pessoas estão com medo, medo 
do diferente». Há «muitos boatos e nós estamos com medo sobre o que vai acontecer num futuro próximo». 
Confusão: «é confuso o que se está a passar e o que se ouve». 
 

E Preocupação «com a repercussão que a liberalização do comércio vai ter nos funcionários e suas famílias». 
Medo e optimismo: «Temos receio, mas vamos conseguir». 
 

 

 

4.2.1.2. Percepções sobre a oferta dos concorrentes 

 A partir da questão 2 do Guião de Entrevista (Anexo V) identificou-se as percepções 

sobre a oferta, a nível de produtos, dos concorrentes das empresas.  

As opiniões dos entrevistados foram que a qualidade dos produtos oferecidos pelos 

concorrentes era inferior, à qualidade oferecida pela empresa (Empresa A, B, C, E e F) e que o 
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preço era inferior (Empresa A, B, C e F), ou mais caro (Empresa E). Na Empresa B, E e F 

verificou-se que havia ainda a percepção, nalguns entrevistados, que a qualidade era 

equivalente. Na Empresa D foi referido, de maneira bastante consensual, que a oferta de 

produtos e marcas dos concorrentes nacionais de dimensão idêntica se caracterizava por uma 

qualidade e preço equivalente à da empresa. Quanto à inovação dos produtos, a nível de 

construção dos tecidos, desenho de fios tintos e acabamentos, a empresa distinguia-se dos 

concorrentes. A nível internacional a empresa concorria com empresas europeias com uma 

oferta sofisticada e noutras gamas de produtos com algumas empresas na Índia, China e 

Paquistão.  

 

Quadro 51 
Estratégia corporativa: Características e valores dos produtos dos concorrentes das empresas  
 

A De qualidade inferior e preço mais baixo.  
 

B Private label: três empresas portuguesas fabricam o mesmo tipo de produto. 
 
Marca-produto: os concorrentes são marcas internacionais com produtos de qualidade inferior a nível de 
matérias-primas; de qualidade equivalente à da marca. 
 

C De qualidade e preço inferior. 

D Concorrentes nacionais, de dimensão idêntica:  
Produtos e marcas de qualidade e preço equivalente. Produtos inferiores quanto à inovação a nível de 
tecidos. 
 
Internacionais:  
Empresas europeias que oferecem produtos sofisticados. 
Algumas empresas na Índia, China e Paquistão têm uma oferta de qualidade idêntica à da empresa. 
 

E Concorrentes: 
Produtos de qualidade inferior a nível de matérias-primas. Preços elevados.   
 
Internacional:  
Países da UE com uma oferta idêntica, a nível de qualidade e preço.  
 

F Concorrentes nacionais: 
Algumas empresas na gama média-alta e alta, com uma oferta idêntica em termos de qualidade.  
Têm qualidade inferior. 
 
Concorrentes internacionais: 
China e outros países asiáticos nos produtos de gama média. 
Duas empresas espanholas nas gamas média-alta e alta, com ofertas similares à da empresa.  
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Discussão  

 Na análise comparativa entre a oferta de produtos dos concorrentes e a das empresas 

interessou identificar características dos produtos que, a par das características que se vai 

referir nos próximos pontos, se utilizou no questionário que se ministrou a uma amostra mais 

alargada de membros de cada empresa. Da análise deste componente da estratégia de negócio 

reteve-se, para integrar a dimensão produto do questionário, para além das características 

qualidade e preço, a característica inovação respeitante à estrutura dos materiais têxteis e 

acabamentos.  

Para terminar este ponto, a diversidade de opiniões dos entrevistados sobre as 

características dos produtos concorrentes justifica-se pelo facto de terem comparado os 

produtos da empresa com empresas, marcas e países com uma oferta de produtos de gamas 

diferentes, isto é, média, média-alta e alta.  

 

4.2.2. Estratégia de negócio 

 

4.2.2.1. Percepções sobre a oferta de produtos, colecções e marcas das empresas 

Na análise das percepções sobre a estratégia de negócio relativas às questões 3.1, 5 e 6. 

(Anexo V), analisou-se a oferta de cada empresa quanto à componente produto. Identificou-se 

percepções sobre a oferta a nível de private label e outras marcas, a oferta da marca 

corporativa quanto às colecções próprias, com ou sem etiqueta, integrando-se aqui as marcas 

das Empresa C e E porque as primeiras dão apenas o nome às colecções e a empresa não 

utiliza etiqueta e as últimas tiveram pouco sucesso no mercado tendo sido abandonadas pela 

Empresa E posteriormente. Analisou-se ainda as marcas-produto das Empresa B e D. Com a 

questão Se visse numa loja um produto com a etiqueta com o nome da empresa/marca o que 

pensava ou sentia? identificou-se sentimentos dos entrevistados quanto à marca corporativa e 

marca-produto num dos casos, a par de outras crenças e valores em relação a estes dois 

objectos de estudo.  

 

I - Oferta a nível de private label e outras marcas  

Na Empresa A identificou-se que os entrevistados consideravam os produtos da 

empresa e da marca corporativa de qualidade, ou qualidade superior, aliada a um elevado 

preço.  
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Quadro 52 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas 
 

EMPRESAS Características de desempenho/imagem 

A Os produtos caracterizam-se por serem: 
De qualidade. Qualidade superior. Talvez os de qualidade mais elevada a nível nacional. 
São muito caros. Preço mais elevado do que os outros. 
 

B Os produtos caracterizam-se por serem:  
De qualidade. 
Preço mais elevado. Relação qualidade-preço adequada. 
 

C Os produtos caracterizam-se por serem:  
Razoáveis. De qualidade. Qualidade superior. Excelentes 
Inovadores a nível de design. O seamless tem um potencial ainda por explorar. 
Boa relação qualidade-preço. 
 

D Os produtos caracterizam-se por serem:  
De qualidade variável, de alta qualidade, de luxo.  
A qualidade depende das especificações dos clientes. O que é exigido é mais do que cumprido.  
A empresa oferece duas gamas distintas de produtos: os produtos para o mercado externo são de alta 
qualidade, os produtos para o mercado interno têm uma qualidade e preço ajustado ao mercado nacional. 
Todos os produtos têm uma boa relação qualidade-preço.  
Complexos.  
Incorporam sucessivas inovações ao longo do tempo.  
 

E Os produtos caracterizam-se por serem: 
De qualidade. Elevada qualidade. 
Constituídos por matérias-primas especiais que exigem tecnologias de ponta.  
Com formas e um toque diferente. 
Têm uma boa relação qualidade-preço.  
 

F Os produtos caracterizam-se por serem:  
De gama baixa, média, média-alta e alta. A maior parte da produção da empresa é de produtos de gama 
média-alta. A qualidade depende da contextura e acabamento do tecido. 
 

 
 

 

Na Empresa B também foi referido que os produtos eram de qualidade ou elevada 

qualidade e que tinham um preço superior ao dos concorrentes, embora um entrevistado tenha 

indicado a boa relação qualidade-preço dos produtos. 

Na Empresa C as opiniões variaram entre produtos de qualidade, qualidade superior e 

excelentes. Quanto ao preço, um entrevistado referiu que tinham uma boa relação qualidade-

preço. Foi ainda acrescentado que os produtos eram inovadores a nível de design.  

Na Empresa D referiu-se que a empresa oferecia uma ampla gama de produtos e o 

portfolio abarcava produtos básicos, produtos de gama média, média-alta e alta. Os 

entrevistados subdividiram a oferta da empresa em duas vertentes, uma direccionada para o 
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mercado externo de alta qualidade e a outra para o mercado interno de qualidade inferior. 

Referiram que a qualidade dependia das especificações dos clientes e que «quanto às 

especificações, o que é exigido pelo cliente é mais do que cumprido». Identificou-se que a 

empresa trabalhava para marcas de elevada notoriedade no mercado, fabricava produtos de 

elevada complexidade técnica e os tecidos incorporavam sucessivas inovações. Outro factor 

que caracterizava a oferta da empresa era a boa relação qualidade-preço em todas as gamas. 

Na Empresa E os respondentes caracterizaram os produtos como de qualidade e 

elevada qualidade, com valor acrescentado, a nível de características dos tecidos fabricados 

com matérias-primas especiais e tecnologias de ponta. Foi ainda referido que o design de 

superfície e os modelos tinham características distintivas dos produtos concorrentes. A oferta 

da empresa caracterizava-se ainda pela boa relação qualidade-preço.  

Na Empresa F as opiniões sobre a oferta da empresa foram diversificadas, 

considerando os membros que os produtos eram de gama baixa, média, média-alta e alta. A 

«qualidade varia em função das especificações dos clientes», esclareceu um dos entrevistado, 

«da contextura e acabamentos dos tecidos». Um entrevistado referiu que a maior parte da 

produção da empresa era de produtos de gama média-alta enquanto que outro tinha a opinião 

que a empresa só fabricava produtos de qualidade.  

 

II - Colecções próprias 

Em relação às colecções próprias, estas foram caracterizadas como de qualidade, 

mostram o domínio da técnica seamless, um design, a nível de modelos e de superfície, 

criativo e inovador, especialmente quanto a uma das marcas (Empresa C). Na Empresa E 

identificou-se características similares. Os entrevistados foram de opinião que as 

características dos produtos, de qualidade, criatividade, quanto ao design dos modelos e de 

superfície, a sofisticação de uma das marcas associada a uma estilista de renome, eram 

distintivas. Em relação à Empresa F os entrevistados consideraram que as colecções eram de 

gama alta, apresentavam propostas criativas e inovadoras a nível de design, materiais, 

acabamentos, padrões e acessórios. 
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Quadro 53 
Características e valores da oferta a nível de colecções próprias 
 

EMPRESAS Características de desempenho/imagem 
C As colecções caracterizam-se pela:  

Qualidade, domínio técnico, design, moda, cor, conforto. 
 
Marca-produto C: Inovação, a nível de modelos. 
Marca-produto B: Mais básica.. 
 

E As colecções caracterizam-se pela:  
Qualidade, conforto, design e moda.  
Associadas a uma estilista de renome. 
 
Marca-produto J:  prática, mais básica a nível de design. 
Marca-produto K: design muito sofisticado, visa um nicho de mercado.  

 
F As colecções caracterizam-se pela:  

Elevada qualidade dos tecidos. São de gama alta. 
Design de superfície de acordo com as tendências de moda quanto às cores e desenhos.  
Propostas criativas e inovadoras a nível de fios, cores, acabamentos, desenhos e acessórios.  
Alguns produtos são mais clássicos com desenhos e cores mais tradicionais. 
 

 
 
III - Marcas-produto 

Em concordância com o procedimento efectuado na 1ª Etapa do estudo, caracterizou-se 

as marcas-produto das Empresas B e D por serem aquelas que apresentavam uma estrutura de 

identidade de marca definida, a nível estratégico e operacional. 

 Na Empresa B os respondentes caracterizaram a marca-produto como de qualidade ou 

elevada qualidade, com uma boa relação qualidade-preço ou um preço mais elevado do que o 

dos produtos concorrentes. Os produtos da marca, para além de seguirem as tendências de 

moda eram criativos e inovadores a nível de design. Um dos entrevistados referiu que a cor era 

o elemento visual que melhor caracterizava a marca. Outro entrevistado que a marca visava 

diversos segmentos de mercado, era moderna, tinha atitude. 

 
Quadro 54.A 
Características e valores da oferta das marcas-produto 
 

EMPRESA Características de desempenho/imagem 
B A marca caracteriza-se pela:  

Qualidade e elevada qualidade. Gama média e média-alta. 
Abrangente.  
Preço mais elevado. Boa relação qualidade-preço. 
Moda. Cor. Design apelativo. Inovação.  
Moderna. Tem atitude.  
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Na Empresa D pediu-se aos entrevistados que, dentro do possível, complementassem 

os dados obtidos junto aos gestores e alguns membros dos departamentos comerciais, 

entrevistados em primeiro lugar. Por este motivo, alguns dos respondentes têm um maior 

conhecimento das marcas do que aquele que é ilustrado no Quadro 54 (ver também o Anexo 

V). Os entrevistados referiram que o portfolio de marcas da empresa era constituído por uma 

ampla variedade de produtos e diversas gamas, estando as marcas direccionadas para 

segmentos e nichos de mercado distintos. Genericamente, as marcas caracterizavam-se pela 

qualidade e criatividade a nível de design de superfície e estrutural. Tinham uma boa relação 

qualidade-preço e as técnicas de merchandising utilizadas eram eficazes, segundo um 

entrevistado. 

Em relação às marcas, a marca corporativa foi abordada apenas por um dos 

entrevistados que não a caracterizou. Os membros, em geral, revelaram conhecer as Marcas-

produto D e E assim como as marcas espanholas que se irá também referir. Quanto às Marcas-

produto D e E identificou-se que estas pertenciam à empresa adquirida pela Empresa D, a qual 

tinha uma reputação de qualidade e um longo historial no mercado. Estas marcas foram 

caracterizadas como oferecendo qualidade ou elevada qualidade, de elevado valor, devido a 

esta associação na mente dos consumidores aliada à longevidade e notoriedade no mercado 

nacional. As marcas foram ainda caracterizadas como estando associadas ao retalho 

tradicional, à classe média. Os produtos foram considerados tradicionais, criativos, com 

impacto visual. Foi referido que a Marca-produto D era associada, pelos consumidores, a 

estampados e a Marca-produto E a bordados. 

Quanto às marcas espanholas, as Marcas-produto F, G e H, os entrevistados referiram 

que estavam associadas a estilistas de renome. Eram marcas na moda, de sucesso, com forte 

imagem de marca (Marca-produto F), de prestígio (Marcas-produto G e H). Aquilo que melhor 

caracterizava a Marca-produto F era a criatividade ou inovação quanto à cor, textura, estilo. As 

Marcas-produto G e H foram consideradas de gama alta. As colecções da primeira foram 

caracterizadas como masculinas, complexas, devido à diversidade de peças fabricadas em 

pequena quantidade, referiu uma entrevistada. A Marca-produto H oferecia, segundo os 

respondentes, produtos sóbrios, femininos, de cores suaves, materiais de elevada qualidade e 

confecção elaborada. Os entrevistados revelaram ter um menor conhecimento da Marca-

produto I contudo, identificou-se que era um marca de sucesso, dirigida a um público infantil.  
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Quadro 54.B 
Características e valores da oferta das marcas-produto 
 

EMPRESA Características de desempenho/imagem 
 

D As marcas caracterizam-se pela:  
Oferta variada, design, criatividade. Boa relação qualidade-preço. 
Técnicas de comercialização eficazes.  
 
Marca-produto D 
Adquirida.  
Marca de qualidade e elevada qualidade. Qualidade intrínseca (da Empresa D). Gama média. 
Marca com notoriedade a nível nacional.  
De elevado valor devido à sua longevidade e associações a qualidade, à empresa adquirida que produzia 
produtos de qualidade. 
Conotações históricas: estampados, comércio tradicional. 
Produtos criativos. Tradicionais. 
 
Marca-produto E 
Adquirida.  
De qualidade e elevada qualidade. 
Marca com notoriedade a nível nacional.  
Associações históricas ao bordado, um produto nobre. 
Marca de sucesso.  
Colecções adaptadas ao mercado nacional. Impacto visual. Produtos criativos. Tradicionais.  
 
Marca-produto F 
Associação a uma estilista. Marca da moda. De sucesso. Forte imagem de marca.  
Marca com notoriedade em Portugal, no mercado espanhol e alguma em França. 
Abarca vários tipos de produtos.  
Características fundamentais: cor, qualidade e criatividade. Inovadora quanto às cores, padrões, texturas, 
estilo, desenhos jovens, apelativos. 
Arrojada a nível de cor, o elemento com maior impacto visual. 
O produto em si, a nível de tecido e de confecção é de qualidade média ou elevada qualidade. 
Conceito interessante que se mantém em todas as colecções. O conceito de design é sóbrio, o conceito 
comercial não. 
 
Marca-produto G:  
Associação a um estilista. Produto de moda. Marca de prestígio.  
Elevada qualidade. Gama alta. 
Colecção masculina, muito complexa.   
 
Marca-produto H: 
Associação a uma estilista de renome em vestuário. Produto de moda. Marca de prestígio. Maior 
notoriedade do que a anterior. 
Elevada qualidade. Gama alta.  
Colecção clássica, produtos muito sóbrios, muito selectos, cores suaves, pasteis, confecção elaborada. 
 
Marca-produto I: 
Marca de grande sucesso. Direccionada a um público infantil. 
Materiais de elevada qualidade.  
Abarca vários tipos de produtos. 
Desenhos infantis. Cores com impacto visual. Associação a desenhos animados. 
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Discussão  

 Em cada uma das empresas, as opiniões dos entrevistados sobre a oferta a nível de 

private label, marcas, colecções e marcas próprias apresentam pontos de vista complementares 

e que caracterizam essa oferta de uma forma congruente com as características obtidas na 1ª 

Etapa do estudo. De uma maneira geral, os entrevistados revelaram ter um certo grau de 

conhecimento do componente produto da identidade da empresa em que trabalhavam. Alguns 

dos dados obtidos, a par dos dados obtidos no ponto anterior, foram utilizados na elaboração 

do questionário ministrado na 2ª Fase do estudo de caso. 

 

4.2.2.2.Crenças, valores e sentimentos em relação à marca corporativa segundo a 

perspectiva marca como um produto  

A adopção da perspectiva marca como um produto de Aaker (1996) possibilitou 

focalizar a análise da marca corporativa nas características do produto e considerar, 

simultaneamente, outras características da imagem, identidade, cultura e reputação. Com o 

objectivo de se identificar essas características formulou-se a questão Se visse numa loja um 

produto com a etiqueta com o nome da empresa/marca o que pensava ou sentia? As respostas 

obtidas possibilitaram identificar outras crenças, valores e sentimentos dos entrevistados em 

relação à marca corporativa e marca-produto e complementar a análise do objecto de estudo.  

As respostas obtidas foram pouco produtivas quanto à identificação de outras 

características do produto. Em relação a características da imagem e reputação, quer dizer, os 

valores que caracterizam a reputação das empresas, na Empresa A os entrevistados atribuíram 

à empresa os atributos qualidade, sucesso e bom desempenho, na Empresa B o atributo 

tradição, na Empresa C a questão colocada originou uma associação aos produtos dos clientes.  

A questão colocada possibilitou também identificar crenças e valores numa óptica 

interna. Nas Empresas A, D, E e F os entrevistados referiram que associavam a marca, 

apresentada numa loja, ao contributo de todos para o seu resultado e na Empresa B um 

entrevistado associava a marca à honestidade e sinceridade dos membros. Os sentimentos 

identificados foram de carinho (Empresa B), curiosidade (Empresas A e D), contentamento e 

satisfação (Empresas A, D e F), orgulho pessoal (Empresas C, D, E e F) orgulho da empresa 

(Empresas A, B, D e E). Os entrevistados referiram ainda que se vissem numa loja um produto 

da empresa/marca sentiriam identificação ou pertença à empresa ou marca por detrás do 

produto (Empresas A, D, E e F). 
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Quadro 55 
Percepções sobre a marca corporativa segundo a perspectiva marca como um produto 
 

EMPRESAS Crenças e valores numa 
óptica de mercado 

Crenças e valores numa 
óptica interna 

Sentimentos 

A Em relação ao produto: 
Qualidade. 
 
Em relação à empresa: 
Oferece qualidade.  
Empresa de sucesso, com bom 
desempenho. 
 

Importância do contributo de 
todos para o resultado final. 

Contentamento. 
Satisfação. 
Curiosidade. 
Orgulho. 
Identificação. Pertença  
 

B 
 

Em relação ao produto: 
Não tinha nexo, era estranho. 
A marca-produto é a verdadeira 
face da empresa no mercado. 
 
Em relação à empresa: 
Tradição. 
 

Pessoas honestas e sinceras. Orgulho em trabalhar aqui. 
Carinho pela empresa. 

C Em relação ao produto: 
Qualidade, Design, toque, 
confecção. 
 
Em relação à empresa: 
Associação da empresa aos 
produtos dos clientes. O que ela é 
capaz de fazer é mostrado nas 
marcas-produto. 
 

 Orgulho porque tinha contribuído 
para o resultado.  

 

D Em relação ao produto: 
Visa o mercado nacional. 
Alta qualidade.  
Estética. 
Vai de encontro às expectativas 
dos clientes.  
 

Importância do trabalho e 
empenho de todos para o 
resultado final 
 

Contentamento 
Curiosidade 
Orgulho (pessoal e da empresa) 
Identificação. Pertença. 

E Em relação ao produto: 
Óptima qualidade. 
 

Contributo de todos para o 
resultado 

Orgulho (pessoal e da empresa). 
Pertença. 
Identificação. 
 

F Em relação ao produto: 
Qualidade.  

Contributo de todos para o 
resultado 

Orgulho (pessoal). 
Contentamento. 
Curiosidade. 
Pertença. 

 

 
 

Em relação  à marca-produto da Empresa B, «a face da empresa no mercado» segundo 

um entrevistado, os membros reforçaram as características dos produtos e os valores da 

personalidade de marca. Identificou-se sentimentos de contentamento, carinho pela marca, 

orgulho pessoal e orgulho da empresa. Identificou-se ainda a pertença, presente na resposta de 
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um entrevistado que referiu sentir satisfação «por ver a nossa marca». 

 
Quadro 56 
Outras percepções sobre a marca-produto da Empresa B  
 

Crenças e valores  
numa óptica de mercado 

Sentimentos 

Qualidade.  
Moda, design, inovação. 
Vanguardismo. 
Irreverência, imprevisível, atrevida.  
Jovialidade. 
Cor. 

Contentamento. 
Carinho pela marca. 
Orgulho (pessoal e da empresa). 
Pertença.  
 

 
 

No Quadro 57 apresenta-se outros sentimentos dos entrevistados em relação à marca 

corporativa identificados na análise das entrevistas através do processo de inferência. 

Na Empresa A, durante as entrevistas, identificou-se sentimentos de identificação ou 

pertença, já enunciados. Estes sentimentos foram expressos em frases que revelam a percepção 

da existência de objectivos comuns nomeadamente: «remamos para o mesmo lado», «a 

empresa é certificada e todos nos esforçamos para trabalhar nessa base», «trabalhamos com o 

mesmo intuito, se a empresa afundar afundamos todos», «precisamos deles (administradores) e 

eles de nós», «somos um grupo». Para além da pertença os entrevistados revelaram 

sentimentos de admiração e de lealdade para com a empresa. Na Empresa D a admiração pela 

empresa foi um sentimento comum a vários entrevistados e na Empresa F o sentimento de 

confiança na empresa por parte de dois entrevistados. 

 

Quadro 57 
Outros sentimentos em relação à marca corporativa  
 

EMPRESAS Sentimentos 

A Admiração. Lealdade.  

D Admiração. 

F Confiança.  
 

 

Discussão  

Com as respostas obtidas com a questão Se visse numa loja um produto com a etiqueta 

com o nome da empresa/marca o que pensava ou sentia? complementou-se a análise, com um 

enfoque no produto, sobre as crenças, valores e sentimentos em relação à marca corporativa. 

Alguns entrevistados reforçaram as características funcionais dos produtos, outros 
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caracterizaram a imagem e reputação das empresas entrando-se, desta forma, na questão que se 

colocou sobre a imagem da empresa no mercado.  

A questão colocada neste ponto foi bastante produtiva quanto à identificação dos 

sentimentos dos entrevistados em relação à empresa ou marca. Utilizou-se estes dados na 

elaboração do questionário que se ministrou, posteriormente, a outros membros das empresas. 

 

4.2.2.3.Percepções sobre os pontos fortes  

 Através da questão 3.2. do guião de entrevista caracterizou-se as percepções dos 

entrevistados em relação aos pontos fortes das empresas. Os resultados da análise são 

apresentados no Quadro 58.  

 
Quadro 58.A 
Pontos fortes das empresas 
 

A Qualidade. 
Colecções próprias com design actual. 
Prazos de entrega. Rápida reposição de stocks. 
Produção de pequenas séries. 
A organização. 
 

B Qualidade. 
Design . 
Flexibilidade. Oferta diversificada. 
Inovação. 
 

C Qualidade. 
Colecções próprias. Opção pelas peças sem costura. Inovação. Desenvolvimento de novos produtos. 
Prazos de entrega. 
Preço. 
Versatilidade. 
A competência dos empregados contribui para a imagem positiva da empresa.  
 

D Qualidade dos produtos, quanto à densidade dos tecidos e acabamentos. Cumprimento das 
especificações. 
Design.  
Prazos de entrega. 
O preço era, até agora, uma qualidade forte.  
Capacidade produtiva, tecnologias modernas, flexibilidade na fabricação de produtos muito complexos.  
Inovação, desenvolvimento de novos produtos.  
Recursos humanos: competentes, flexíveis, com capacidade de reacção muito rápida às necessidades dos 
clientes, têm com eles um excelente relacionamento. «Vestem a camisola da empresa».  
Confiança dos clientes na empresa. 
O líder com visão. A administração jovem.  
O nome, ser uma grande empresa. 
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Quadro 58.B 
Pontos fortes das empresas 
 

E Qualidade.  
Oferta de colecções. 
Prazos de entrega. 
Relação qualidade-preço. 
Especialização em pequenas séries.  
Bom relacionamento com os clientes. Comunicação com os clientes eficaz e pronta resposta às suas 
solicitações.  
Ser vertical. 
 

F Qualidade. Cumprimento das especificações dos clientes. 
Oferta de colecções próprias. 
Prazos.  
Relação qualidade-preço, 
Oferta de uma ampla gama de produtos. Equipamentos diversificados.  
Inovação. Produtos distintivos de outras empresas. 
 

 
 
 

Todos os respondentes referiram como pontos fortes a qualidade, o design ou a oferta 

de colecções próprias, o prazo de entrega, à excepção da Empresa B e uma boa relação 

qualidade-preço, exceptuando as Empresas A e B. Outros pontos fortes referidos em todas as 

empresas incidiram na flexibilidade operacional, tendo sido indicados vários termos com esse 

significado: produção de séries pequenas (Empresa A), flexibilidade, oferta diversificada 

(Empresa B), versatilidade (Empresa C), flexibilidade na fabricação de produtos muito 

complexos, especialização em pequenas séries (Empresa E), oferta de ampla gama de produtos 

(Empresa F). Os entrevistados nas Empresas B, D e F referiram que a inovação era um ponto 

forte das empresas.  

Outros pontos fortes assinalados consistiram na organização (Empresa A), na 

competência dos empregados (Empresas C, D e E), na sua flexibilidade, bom relacionamento 

com clientes e capacidade de resposta rápida às solicitações (Empresa D). Foi ainda 

enunciado, na Empresa E, o facto da empresa ser vertical e a comunicação rápida e eficaz com 

os clientes e na Empresa D o facto de se tratar de uma grande empresa, a visão do líder, uma 

administração jovem e a confiança, por parte dos clientes. 

Em relação à marca-produto da Empresa B os entrevistados referiram os pontos fortes 

qualidade, design e inovação. Outro ponto forte assinalado consistiu na imagem de marca, 

construída através da utilização de ídolos televisivos e da eficácia das técnicas de 

comercialização. Foi ainda referida a fidelidade dos clientes à marca como um ponto forte. 
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Quadro 59 
Pontos fortes da marca-produto da Empresa B 
 
Qualidade. 
Design. Inovação, quanto a cores, pormenores de estampados. 
Imagem de marca criada através de acções de comunicação nos meios de grande audiência. A utilização de ídolos da TV 
com que o público-alvo se identifica ou gosta. A apresentação do produto nas lojas.  
A fidelidade dos clientes. 
 

 
 
 
Discussão 

 A análise das opiniões dos entrevistados sobre os pontos fortes das empresas 

apresentam alguma diversidade de opiniões contudo, de empresa para empresa, verifica-se que 

existe uma sintonia, total ou parcial, no conjunto de respostas com as competências centrais 

identificadas no Capítulo III. Verificou-se nesse capítulo que as competências centrais da 

Empresa A consistiam no serviço, qualidade, flexibilidade operacional, oferta de produtos 

próprios, de design. Os entrevistados referiram todas estas competências e acrescentaram a 

organização. Na Empresa B, a análise comparativa revelou que existia congruência entre as 

percepções dos empregados e as da gestão, com excepção da enunciação dos recursos 

humanos como um ponto forte, por parte da gestão. Na Empresa C identificou-se no capítulo 

anterior as competências qualidade e o serviço, entendido como a resposta rápida, oferta de 

uma ampla gama de produtos e a flexibilidade operacional. Identificou-se ainda a oferta de 

uma boa relação qualidade-preço, de colecções próprias e da inovação por elas introduzidas. 

Os membros acrescentaram a estas competências os recursos humanos. Na Empresa D, as 

competências centrais identificadas na 1ª Etapa de inovação, design, qualidade, serviço, 

recursos humanos e administradores, são congruentes com os resultados obtidos nesta etapa. 

Na Empresa E, identificou-se anteriormente as competências relativas ao sistema de 

comunicação da empresa, qualidade, serviço, entendido como o prazo de entrega, design, 

flexibilidade operacional sendo estes pontos fortes congruentes, de uma forma geral, com os 

resultados obtidos nesta etapa. Na Empresa F, em congruência com as competências 

identificadas no capítulo anterior foram referidas a qualidade e inovação, o serviço que 

engloba o serviço antes e pós-venda, os prazos de entrega e a flexibilidade operacional. A boa 

relação qualidade-preço e o o design. Nesta etapa os entrevistados não referiram os recursos 

humanos e os administradores da empresa como uma competência central.  
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4.3. Percepções sobre a imagem da empresa no mercado 

 Adoptou-se a definição de Dutton e Dukerich (1991) e definiu-se imagem como as 

crenças dos membros de uma organização sobre as percepções dos públicos externos (ver 

Figura 6). Colocou-se a questão sobre a imagem, nesta etapa do estudo, especificando-se que 

se pretendia saber a opinião dos entrevistados sobre a imagem da empresa junto aos clientes, 

fornecedores, outras empresas e público em geral. O resumo das respostas obtidas é 

apresentado nos Quadros 60.A e B. Utilizou-se, para classificar os dados, a tipologia 

formulada no Capítulo I (Quadro 2) e uma tipologia de valores formulada a partir de diversos 

autores, referida no Ponto 2.4.2.  

 Através da análise das respostas obtidas verificou-se que em todas as empresas os 

entrevistados tinham a percepção de que a imagem da empresa em que trabalhavam era boa ou 

muito boa, a nível geral. Alguns respondentes especificaram que a imagem era boa a nível 

nacional (Empresas A, D e F) e internacional (Empresas A e D), tendo sido ainda referido que 

a Empresa D era considerada uma das melhores empresas no mercado europeu.  

Em todas as empresas, a sua imagem no mercado consistia na percepção, por parte dos 

membros, de que a empresa oferecia produtos de qualidade e de alta qualidade (no caso da 

Empresa D) e um serviço de qualidade (Empresa A, D e E). Foram indicadas as características 

dimensão (Empresas B, C e D), capacidade produtiva (Empresa C), parque de máquinas 

actualizado e diversificado (Empresa D), flexibilidade ou versatilidade a nível produtivo 

(Empresas C, D e F). Os entrevistados referiram que as empresas eram conhecidas pelos 

prazos de entrega muito rápidos (Empresas D e E), por oferecerem um preço justo (Empresa 

D), uma boa relação qualidade-preço (Empresa E). Os públicos-externos consideravam que a 

Empresa E tinha um excelente sistema de comunicação. A Empresa F era conhecida pelo seu 

dinamismo assim como a Empresa D. Outras características da imagem da Empresa D 

consistiam na inovação e diferenciação dos produtos, liderança em inovação, preocupações 

ambientais e a boa saúde financeira.  

Em resultado da imagem positiva, os clientes e fornecedores gostam de trabalhar com 

as empresas ou estão satisfeitos por ter com elas um relacionamento (Empresas B, C, D, E e 

F). 
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Quadro 60.A 
Características e valores relativos à imagem das empresas no mercado 
 

EMPRESAS Características da imagem e valores da reputação 

A Imagem: 
Boa. Elevada notoriedade a nível nacional e internacional. 
Produtos e serviços de qualidade. 
 
Reputação: 
Reputação muito boa, sustentada por um grupo sólido. É uma referência em têxteis-lar. 
 

B Imagem 
Razoável. Boa. Razão porque tem conseguido permanecer no mercado. 
Bem posicionada.  
Com dimensão. 
Gostam de trabalhar connosco.   
 
Reputação: 
Longevidade. Com tradição.  
De qualidade. Foi a 1ª empresa em malhas exteriores a ser certificada. 
Com futuro. 
Credibilidade (em relação aos administradores).  
Correcta. 
 

C Imagem: 
Boa. Óptima. Muito boa.  
Notoriedade no mercado.  
Óptima qualidade. 
Dimensão. A maior empresa no ramo a nível nacional..  
Capacidade produtiva. 
Versátil. 
Clientes e fornecedores recomendam-nos a outros.  
 
Reputação: 
Longevidade. Empresa sólida.  
De confiança.  
 

D Imagem: 
Boa. Muito boa. A nível nacional e internacional. 
De notoriedade. Algumas marcas têm notoriedade no mercado, são respeitadas e admiradas pelos 
consumidores. 
 
A nível nacional é considerada: Uma das maiores empresas portuguesas. A Número 1 no ramo. 
A nível internacional é considerada: Uma grande e boa empresa. Uma das melhores empresas têxteis no 
mercado europeu.  
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Quadro 60.B 
Características e valores relativos à imagem das empresas no mercado 
 

EMPRESAS Características da imagem e valores da reputação 

D Imagem: 
Aposta na qualidade, serviço e ambiente.  
Produtos de alta qualidade. 
Prazo de entrega muito rápido. 
Diferenciação do produto e preço justo. 
No ramo de actividade está à frente em termos de inovação e desenvolvimento de novos produtos.  
Flexibilidade da produção, parque de máquinas actualizado e diversificado. 
Dinâmica: em constante reorganização, a todos os níveis. 
Boa solvabilidade financeira. 
Boa aceitação por parte dos clientes (volume de exportação). 
Todos os fornecedores estão satisfeitos por trabalhar com a empresa.  
 
Reputação:  
Estável. Sólida. Forte.  
De qualidade.  
Inovadora.  
De sucesso.  
Idónea. 
Preocupada com questões ambientais.  
 

E Imagem:  
Boa. Muito boa. 
Oferece produtos de qualidade e alta qualidade, design, boa relação qualidade-preço e serviço. Prazos de 
entrega rápidos. 
Excelente sistema de comunicação. Utilização de tecnologias da informação que possibilita ter uma 
capacidade de resposta quase just-in-time. 
Bom relacionamento com os clientes. 
 
Reputação 
Abertura no diálogo com os clientes. Eficaz na resolução dos problemas.   
 

F Imagem: 
Dificuldade em definir a imagem da empresa a nível internacional.  
 
A nível nacional: 
Boa, a nível de fornecedores e clientes. 
Oferta de qualidade.  
Criatividade.  
Versatilidade. Oferta de uma ampla gama de produtos. 
 
Reputação 
Estável. 
De confiança. 
Dinâmica. Rápida evolução.  

 
 

A partir da caracterização dos entrevistados da imagem das empresas no mercado 

identificou-se os valores mais centrais, relativos à reputação e que constituem razões 

importantes para que os públicos externos se relacionem com as empresas em análise 
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(Dowling, 2001). Identificou-se na Empresa A o valor solidez, o qual está endossado ao 

Grupo, tendo sido a empresa considerada uma especialista no ramo, uma referência em têxteis-

lar. Este valor enquadra-se no valor mais abrangente de credibilidade no mercado (Quadro 61). 

Na Empresa B identificou-se as características longevidade, tradição, as quais indiciam a 

capacidade, por parte da empresa, em permanecer no mercado e que correspondem ao valor 

solidez ou estabilidade. Identificou-se ainda os valores qualidade e confiança, este último na 

referência à credibilidade dos administradores e correcção. Na Empresa C identificou-se o 

valor solidez ou estabilidade (relacionado com a longevidade) e o valor confiança. A Empresa 

D foi caracterizada como estável, sólida, forte, características que se enquadram no valor 

estabilidade. Identificou-se o valor qualidade e o valor, mais global, credibilidade que engloba 

as características referidas pelos entrevistados de inovação e sucesso. A empresa foi também 

considerada idónea, característica que corresponde ao valor de confiança. Na Empresa E o 

valor de abertura no diálogo com os clientes corresponde ao valor de transparência. A empresa 

foi também considerada eficaz, valor que se enquadra no valor mais geral de credibilidade. Na 

Empresa F identificou-se os valores de estabilidade e confiança. 

 

Quadro 61 
Características da imagem e valores da reputação das empresas 
 

EMPRESAS 

A B C D E F 
Imagem 

 
Qualidade. 
Serviço. 

Qualidade. 
Dimensão.  

Qualidade. 
Dimensão. 
Capacidade 
produtiva. 
Flexibilidade. 

Qualidade.  
Alta qualidade. 
Serviço. 
Dimensão. 
Tecnologias de ponta. 
Flexibilidade. 
Prazo de entrega.  
Preço justo.  
Dinâmica.  
Produtos inovadores e 
distintivos.  
Ambiente. 
Boa saúde financeira.  
Dinâmica. 

Serviço. 
Qualidade. 
Prazo de entrega. 
Boa relação 
qualidade-preço. 
Comunicação com 
os clientes. 

Qualidade. 
Flexibilidade. 
Dinâmica.  

Reputação  

Estabilidade. 
Credibilidade. 

 

Estabilidade. 
Credibilidade. 
Qualidade. 

Estabilidade. 
Confiança. 

Estabilidade. 
Qualidade. 
Inovadora. 
Credibilidade. 
Confiança 

Transparência. 
Credibilidade. 

Estabilidade. 
Confiança. 
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Segundo os entrevistados a marca-produto da Empresa B tem uma boa, ou muito boa, 

imagem no mercado e a característica que melhor define a marca é o design. A personalidade 

de marca foi caracterizada com os valores de irreverência e atrevimento. 

 

Quadro 62 
Características e valores relativos à imagem da marca-produto da Empresa B 
 

B Imagem: 
Boa. Muito boa. Em crescente notoriedade. 
Design  excelente. Imprevisível. 
 
Personalidade de marca: 
Irreverente. Atrevida. 
 

 

 

 
Discussão  

Considerando as opiniões de Dowling (2001), Aaker (1996) e Keller (2003) que 

referem que as características da imagem e os valores da reputação conferem força a uma 

empresa ou marca, analisou-se as percepções dos entrevistados com esse objectivo, o de 

identificar a força da marca. A análise de conteúdo fez sobressair as características e valores 

da imagem e reputação das empresas e contribuiu para a compreensão do desempenho da 

marca corporativa a nível interno, o qual se aprofundou na Parte III da tese. Os resultados da 

análise serviram também de base para a avaliação da sintonia entre a imagem interna da 

marca corporativa e o posicionamento das empresas no mercado. Esta análise, que também se 

aprofundará posteriormente, indica alguns aspectos de congruência entre as percepções dos 

públicos internos e o posicionamento das empresas. 

Quanto à empresa A, verifica-se que existe sintonia entre o posicionamento, quanto aos 

valores de competência a nível comercial, produtivo e financeiro e as percepções dos membros 

sobre a estabilidade da empresa, a oferta de produtos e serviços de qualidade e caracterização 

como uma especialista no ramo, percepção que se enquadrou no valor credibilidade. 

Na Empresa B, o posicionamento da marca corporativa indica a inovação como um 

factor que confere credibilidade à empresa no mercado enquanto que os membros 

percepcionam este valor de uma forma mais restrita, associado aos administradores. A 

credibilidade refere-se, na percepção dos entrevistados, à confiança que os públicos externos 

têm nos administradores da empresa enquanto que a inovação se refere à marca-produto. Em 

relação a esta marca identificou-se que havia congruência entre um dos principais valores da 
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marca, expressos no posicionamento, o design e as percepções dos entrevistados sobre a 

imagem da marca no mercado. 

Na Empresa C identificou-se que havia uma sintonia entre os valores numa óptica de 

mercado, enunciados no posicionamento, de qualidade, flexibilidade e as características da 

imagem da empresa, assinaladas pelos entrevistados.  

Na Empresa D a análise de congruência entre o posicionamento e as percepções dos 

membros revelou que os valores numa óptica de mercado de qualidade, inovação, design e o 

valor de inovação eram congruentes com as percepções dos entrevistados.  

Na Empresa E verificou-se que existia sintonia entre os valores contidos no 

posicionamento numa óptica de mercado e as percepções dos membros quanto à qualidade, 

design, preço, serviço, parceria e um bom relacionamento com os clientes. Existia também 

congruência entre as percepções e a competência comunicação eficaz com os clientes.  

Na Empresa F verificou-se que a congruência se processava a nível do valor cultural 

pró-actividade contido no posicionamento e a percepção, por parte de alguns entrevistados que 

a empresa tinha uma imagem de dinamismo, de que estava em rápida evolução. Verificou-se 

que havia também sintonia entre o posicionamento e as percepções quanto ao valor inovação, 

caracterizada com o termo criatividade, o qual é um dos componentes da inovação. 

 

4.4. Necessidades satisfeitas pelas empresas 

Com as respostas à questão sobre os benefícios oferecidos pela empresa, para além do 

ordenado, identificou-se as necessidades satisfeitas pelas empresas. Os dados foram 

complementados com os dados obtidos com a questão sobre o ambiente de trabalho e os 

relacionamentos. As respostas foram analisadas considerando-se a tipologia referida no 

Capítulo I, elaborada a partir das tipologias de Maslow (1991) e McClelland (1999). 

 As Empresas A, C, D, E e F satisfazem necessidades de segurança dos entrevistados, a 

nível físico e psicológico, em diversos graus. A satisfação varia entre ter trabalho (Empresas E 

e F) até à viabilidade da empresa no futuro (Empresas A, C e D), factor que implica uma 

segurança psicológica e física mais permanente. As empresas oferecem ainda boas condições 

de trabalho (Empresas A, D), ferramentas de trabalho (Empresa D e F), várias regalias 

(Empresas A, C).  

Em relação às necessidades de realização, as quais incluem necessidades de 

desenvolvimento pessoal, em todas as empresas os entrevistados mostraram estar, de uma 

forma geral, satisfeitos. Foram vários os motivos para esta satisfação, obtendo-se respostas 
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como gostar do que se faz, o trabalho é um desafio, a empresa permite concretizar desafios 

pessoais, gostar de fazer o trabalho o melhor possível, o trabalho é variado. Em relação à 

necessidade de desenvolvimento, foi referido que as empresas propiciavam um 

desenvolvimento pessoal, a aquisição de novos conhecimentos, troca de ideias, aprendizagem 

contínua.  

Em relação às necessidades de afiliação os entrevistados mostraram, de uma forma 

geral, que estavam satisfeitos a esse nível, tal como as respostas do Quadro 63 indicam. Existia 

nas empresas um bom, ou muito bom, ambiente de trabalho e relacionamento entre as pessoas. 

Havia ainda um bom relacionamento ou ligação com a administração (Empresa A e B) e 

espírito de equipa (Empresa D). Integrou-se na categoria afiliação a satisfação da necessidade 

de evolução na carreira porque, segundo a tipologia de necessidades ou valores pessoais que se 

elaborou, esta necessidade corresponde à necessidade de reconhecimento do trabalho, a qual é 

uma necessidade afiliativa. 

Na Empresa D identificou-se uma resposta que estava associada à necessidade de poder 

porque o significado deste enunciado se referia aqui à percepção, por parte do entrevistado, de 

domínio do contexto no qual tinha que desempenhar o seu trabalho. Na Empresa E obteve-se 

também outra resposta que se integrou na necessidade de poder porque o entrevistado, ao 

referir que «tinha a liberdade de coordenar, de actuar perante a realidade», expressou uma das 

características desta necessidade.  

 
 
Quadro 63.A 
Necessidades satisfeitas pelas empresas 
 

EMPRESAS Benefícios Necessidades 
satisfeitas 

A Viabilidade da empresa no futuro.  
Boas condições de trabalho, regalias. 
 
Sentir-se realizado.  
Fazer o que se gosta e tentar fazer o melhor possível. 
Formação – o desenvolvimento pessoal, a aprendizagem contínua.  
 
Bom relacionamento com a administração. 
Muito bom ambiente de trabalho. Bons relacionamentos entre as pessoas. 
 

Segurança 
(psicológica e física) 
 
Realização 
Desenvolvimento 
 
 
Afiliação 
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Quadro 63.B 
Necessidades satisfeitas pelas empresas 
 

EMPRESAS Benefícios Necessidades 
satisfeitas 

B Gostar do que se faz. 
Trabalho de grande complexidade, muito aliciante.  
Oportunidade de desenvolvimento pessoal, aquisição de novas competências, 
actualização de conhecimentos. O desafio de aprender e desempenhar novas 
tarefas. 
 
Ambiente familiar, agradável. Diálogo entre as pessoas. Ligação aos 
administradores e aos colegas. 
Possibilidade de progressão na carreira (o reconhecimento do trabalho) 
 
Valorização em termos pessoais (currículo). 

Realização 
Desenvolvimento 
 
 
 
 
Afiliação 
 
 
 
Estima ou status 
 

C Empresa com futuro na têxtil. 
Benefícios no campo da saúde e educação.  
Flexibilidade no horário laboral.  
Prémio de assiduidade. Receber horas extraordinárias. 
 
Trabalho desafiador. 
Enriquecimento profissional. Aquisição de novos conhecimentos. Aposta na 
formação profissional 
 
Evolução na carreira (reconhecimento do trabalho). É dado valor ao trabalhador.  
 Bom ambiente de trabalho. 
Contacto com pessoas de outros países.  
 

Segurança 
(psicológica  e física) 
 
 
 
Realização 
Desenvolvimento 
 
 
 
Afiliação 

D Empresa segura. Dá estabilidade a longo prazo. Tem uma boa estrutura 
económico-financeira. Não tem salários em atraso, cumpre, no que respeita aos 
trabalhadores, com a legislação. 
Boas condições de trabalho, quanto ao ambiente, higiene e segurança. Investe 
constantemente em tecnologias de ponta. 
 
Gostar do que se faz.  
Dar o melhor de si próprio para cumprir os objectivos propostos.  
Trabalho variado. Pode-se mudar de funções a nível interno. 
Aquisição de conhecimentos, troca de ideias, aprendizagem contínua.  
É uma escola, uma 2ª Universidade.  
É uma fábrica internacional e uma universidade têxtil. 
Permite concretizar desafios pessoais. 
Formação das pessoas com regularidade. 
 
Espírito de equipa. 
Contacto com pessoas. Contacto com pessoas de diversas áreas. 
Bom ambiente de trabalho. Bons relacionamentos. Familiar. Amizade entre as 
pessoas.  
 
Fornece os meios necessários para desempenhar correctamente as funções. 
 
Valorização a nível profissional e pessoal (de currículo) devido à imagem, 
reputação e implementação da empresa.  
 

Segurança 
(psicológica  e física) 
 
 
 
Realização 
Desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afiliação 
 
 
Poder 
 
Estima ou status 
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Quadro 63.C 
Necessidades satisfeitas pelas empresas 
 

EMPRESAS Benefícios Necessidades 
satisfeitas 

E Ter trabalho. 
 
Gostar do que se faz. Gostar de fazer bem e fazer o melhor que é possível. 
 Trabalho desafiador. 
Aprendizagem contínua. 
 
Bom relacionamento entre as pessoas. Bons contactos entre as pessoas. 
 
A liberdade de coordenar, de actuar perante a realidade.   

Segurança  
(psicológica e física) 
Realização  
Desenvolvimento 
 
 
Afiliação 
 
Poder 
 

F Ter trabalho.  
Boas ferramentas de trabalho. 
 
É um desafio trabalhar neste sector de actividade. 
Gostar do que se faz. 
Empenho. Dar o melhor de si póprio. 
Tarefas variadas. 
Aquisição de conhecimentos. Aquisição de experiência e conhecimentos em 
diversas áreas.  
 
Bom ambiente de trabalho em geral. Colaboração entre as pessoas. 
Relacionamentos muito bons a nível de sector.  
 

Segurança 
(psicológica e física) 
 
Realização 
Desenvolvimento 
 
 
 
 
Afiliação 
 

 
 

Discussão 

 A análise comparativa entre os dados obtidos na 1ª Etapa do estudo com os dados 

recolhidos nesta etapa mostra que existe, simultaneamente, congruência e incongruência entre 

a caracterização dos valores empresariais, numa óptica dos valores pessoais que dinamizam, 

com as necessidades satisfeitas nos aspectos que se vai referir. Nas Empresas A e C 

identificou-se na 1ª Etapa que o sistema de valores declarados das empresas se referia a todas 

as necessidades pessoais enquanto que nenhum dos entrevistados se referiu à satisfação de 

necessidades de estima e poder. Na Empresa B os valores pessoais, subjacentes aos valores 

declarados, são apenas de realização enquanto que os entrevistados referiram necessidades 

satisfeitas de afiliação e de estima. Na Empresa D verifica-se que existe congruência entre os 

valores subjacentes aos valores declarados e as necessidades satisfeitas, enunciadas pelos 

entrevistados. Na Empresa E os valores subjacentes aos valores declarados são de realização e 

afiliação e os entrevistados referiram ainda a satisfação da necessidade de segurança e de 

poder. Na Empresa F os valores declarados referem-se aos valores pessoais de realização e 
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afiliação e os entrevistados acrescentaram a estes valores o valor de segurança.  

 Para além da análise aqui efectuada, as respostas obtidas sobre as necessidades 

satisfeitas contribuíram para que se identificassem questões que, a par das questões formuladas 

a partir dos dados obtidos sobre a organização ideal, se incluiu no questionário. 

  

4.5. Percepções sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos 

 Conforme foi acima referido as respostas à questão sobre o ambiente de trabalho e 

relacionamentos tiveram como objectivo complementar as necessidades valorizadas quanto à 

necessidade de afiliação.  

Os relacionamentos entre as pessoas foram, de uma forma geral, considerados bons 

assim como o ambiente de trabalho. Alguns entrevistados consideraram os relacionamentos 

normais (Empresas A, D e E) e estritamente profissionais (Empresas B, E).  

Na Empresa A e D os entrevistados referiram que os relacionamentos se 

caracterizavam pela colaboração, o trabalho em equipa, predominando o espírito de equipa na 

empresa em geral. Referiu-se a entreajuda entre as pessoas (Empresas D e F). Foi ainda 

referido o respeito mútuo e diálogo construtivo para resolver os problemas (Empresa E) e a 

relação de mútua confiança entre um dos entrevistado e a empresa (Empresa F). 

Quanto ao ambiente de trabalho este foi caracterizado como familiar nas Empresas B, 

C, D e F, saudável (Empresas D e F) e um ambiente no qual se valoriza o lado humano, as 

pessoas (Empresa E). 

 
 
4.6. Percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão  

A questão sobre os comportamentos valorizados pela gestão foi formulada, junto aos 

entrevistados, da seguinte forma: o que é que a empresa, os administradores, supervisores, 

esperam de si no dia-a-dia a nível de comportamento, para além da assiduidade e 

pontualidade?  

Para analisar os dados fez-se uma análise comparativa entre os padrões de 

comportamento identificados no Capítulo III com as percepções dos entrevistados. Em 

seguida, ir-se-á referir os padrões de comportamento e percepções congruentes e 

incongruentes entre si. Indica-se também os sentimentos e atitudes referidos pelos 

entrevistados em resposta à questão colocada. Apresenta-se entre parêntesis as percepções 

dos entrevistados.  
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Na Empresa A identificou-se que havia sintonia entre os padrões de comportamento 

empenho na execução das tarefas (fazer o melhor possível), responsabilidade individual, 

trabalhar com eficácia, ser produtivo (responsabilidade e trabalho com qualidade). Os 

membros acrescentaram às regras de comportamento a flexibilidade a nível de horário de 

trabalho, a polivalência, o contributo para um bom ambiente de trabalho, a colaboração, entre-

ajuda, trabalho em equipa e organização. Quanto ao contributo para um bom ambiente de 

trabalho, um entrevistado elegeu o respeito entre as pessoas como um atributo fundamental. 

Este atributo está em sintonia com a atitude de respeito valorizada pela gestão e referida no 

capítulo anterior.  

Na Empresa B os padrões comportamentais numa perspectiva de gestão estão em 

sintonia com as percepções dos entrevistados quanto ao empenho na execução das tarefas 

(empenho) a flexibilidade, polivalência (desempenho de várias tarefas), respeito e 

consideração entre todos os membros (contribuir para um bom ambiente de trabalho: relações 

amigáveis entre as pessoas). Um aspecto de incongruência consiste na valorização, por parte 

da gestão, do desenvolvimento de competências, padrão de comportamento que os membros 

não consideraram importante. Os entrevistados referiram a responsabilidade individual, a qual 

é congruente com o respectivo valor declarado. Foi ainda referido que é valorizada a postura 

perante a empresa, a honestidade. Esta percepção é congruente com a atitude de lealdade 

valorizada pela empresa e referida no Capítulo III.  

Na Empresa C verificou-se que havia sintonia entre os padrões comportamentais e as 

percepções dos entrevistados em relação ao empenho na execução das tarefas (desempenhar as 

tarefas o melhor possível). A gestão referiu a flexibilidade, a nível do desempenho de 

diferentes tarefas e a capacidade de responder aos desafios que surgem no dia-a-dia enquanto 

que os entrevistados referiram a responsabilidade individual, a disponibilidade e o contributo 

para um bom ambiente de trabalho.  

Na Empresa D verificou-se que havia congruência entre as regras de comportamento 

formais e as percepções dos entrevistados quanto ao empenho na realização das tarefas 

(empenho: dedicação, dar o seu melhor, disponibilidade para com a empresa), a 

responsabilidade a nível individual e trabalhar com eficácia, ser produtivo (profissionalismo: 

desempenhar os requisitos exigidos pela função, cumprir os objectivos, ser eficiente e eficaz, 

produtivo, competente). Outros comportamentos referidos pelos entrevistados foram a 

flexibilidade a nível de horário de trabalho, a polivalência, adaptação às alterações que haja na 

empresa. É ainda valorizado que os membros dêem sugestões, tenham iniciativa, aceitem 
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desafios e tenham capacidade de comunicação. A percepção de que é necessário o contributo 

de todos os membros para que haja bons relacionamentos, um bom ambiente de trabalho e 

colaboração com os colegas está em sintonia com o valor declarado de criação de um espírito 

de família, de amizade. Um entrevistado referiu que a empresa quer que os membros a sintam 

como uma parte de si próprios, expressando desta forma o sentimento de pertença. Outro 

sentimento referido foi a lealdade para com a empresa. Estes sentimentos são congruentes com 

as atitudes valorizadas pela gestão e referidas no capítulo anterior. 

Na Empresa E identificou-se que havia sintonia entre as regras de comportamento e as 

percepções empenho (empenho, dar o máximo), respeito pelos colegas e pelo seu trabalho 

(contribuir para que haja um bom relacionamento entre as pessoas). Os entrevistados referiram 

ainda a flexibilidade, a competência, a capacidade de resolver os problemas e o gosto pelo 

trabalho. Assinalaram que era desejável ter uma atitude de lealdade para com a empresa, em 

congruência com a gestão. 

Por último, na Empresa F as regras de comportamento definidas pela gestão eram 

congruentes com as percepções quanto ao empenho, fazer o melhor possível (profissionalismo: 

ter um bom desempenho, atingir os objectivos estipulados), adquirir novas competências, 

demonstrar vontade de aprender e mudar (melhorar, ser mais eficaz). A gestão referiu ainda o 

trabalho em equipa, a participação, a capacidade de levantar problemas e dar soluções para 

eles e a capacidade de comunicação em todos os níveis hierárquicos. Os membros 

acrescentaram a responsabilidade individual e o contributo pessoal para um bom ambiente de 

trabalho. Este último comportamento está em sintonia com o comportamento valorizado pela 

gestão de capacidade de trabalhar em equipa se ligarmos este comportamento ao valor 

declarado «bom ambiente de trabalho e espírito de equipa».  

 

Quadro 64.A 
Percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão   
 

EMPRESAS 
 

Percepções sobre os padrões comportamentais 

A Flexibilidade, a nível de horário de trabalho.   
Polivalência, desempenhar várias tarefas. 
Fazer o melhor possível. 
Trabalho com qualidade.  
Responsabilidade a nível individual.  
Contribuir para um bom ambiente de trabalho: ser bem educado. 
Colaboração, entre-ajuda, trabalho em equipa. 
Organização.  
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Quadro 64.B 
Percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão   
 

EMPRESAS 
 

Percepções sobre os padrões comportamentais 

B Empenho. 
Flexibilidade, a nível de horário de trabalho.  
Flexibilidade, desempenhar várias tarefas. 
Responsabilidade. 
Contribuir para um bom ambiente de trabalho: relações amigáveis entre as pessoas. 
Postura perante a empresa. Honestidade.  
 

C Desempenhar as tarefas o melhor possível. 
Responsabilidade individual. 
Disponibilidade.  
Contribuir para um bom ambiente de trabalho: respeitar os outros 
 

D Empenho: dedicação, dar o seu melhor,  
Responsabilidade a nível individual. 
Profissionalismo: desempenhar os requisitos exigidos pela função, cumprir os objectivos, ser eficiente e 
eficaz, produtivo, competente. 
Flexibilidade, a nível de horário.  
Disponibilidade para com a empresa. 
Polivalência.  
Flexibilidade, adaptação às alterações que haja na empresa. 
Contribuir para que haja bons relacionamentos, um bom ambiente de trabalho, colaborar com os colegas. 
Capacidade de comunicação. 
Dar sugestões. 
Ter iniciativa. 
Aceitar desafios. 
Sentir a empresa como uma parte de si próprio. Ser leal. 
 

E Flexibilidade e flexibilidade total 
Empenho. Dar o máximo.  
Ser competente: produtivo, organizar, dar respostas rápidas, melhorar os procedimentos. Resolver os 
problemas.  
Gosto pelo trabalho.  
Contribuir para que haja um bom relacionamento entre as pessoas. 
Lealdade. 
 

F Disponibilidade. Empenho. 
Profissionalismo: ter um bom desempenho, atingir os objectivos estipulados. 
Responsabilidade. 
Melhorar, ser mais eficaz.  
Contribuir para um bom ambiente de trabalho. 
 

 

Discussão  

A análise comparativa revelou que, de uma maneira geral, existe um consenso entre os 

comportamentos e atitudes desejadas pela gestão e as percepções dos entrevistados. Uma 

explicação possível para os aspectos em que existe incongruência é que a comunicação interna 

não é eficaz quanto à transmissão de mensagens, quer informativas quer persuasivas, 
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respeitantes à ideologia corporativa. Outra explicação é que alguns dos comportamentos 

referidos pela gestão, ou pelos membros, podem pertencer ao domínio do conhecimento tácito, 

partilhado entre os membros, tido por garantido (Schein, 1985).  

 

4.7. Percepções sobre a organização ideal 

Para terminar o capítulo, ir-se-á expor a análise dos dados obtidos sobre a 

organização/empresa ideal. Colocou-se a questão aos entrevistados referindo-se que podia ser 

uma organização, empresa ou instituição do mesmo sector de actividade ou de outro sector. 

Dado o objectivo da questão colocada, de identificar e caracterizar as necessidades 

valorizadas ou valores pessoais dos entrevistados, por forma a utilizar os resultados desta 

análise na elaboração do questionário, optou-se por descrever as respostas obtidas em todas as 

empresas e apresentar num quadro os principais temas que resultaram desta análise, quer 

dizer, os valores pessoais segundo a tipologia elaborada no Capítulo I. 

Vários entrevistados indicaram que a oferta de um bom salário era uma das principais 

características da organização ideal, expressa em afirmações do tipo: para além do 

ordenado… Em todas as empresas, à excepção da Empresa F, alguns entrevistados indicaram 

a empresa em que trabalhavam como a ideal, por várias razões. Foi indicado que se sentiam 

bem (Empresa A, D), gostavam de trabalhar na empresa (Empresa D) ou faziam o que 

gostavam (Empresa C, D), a empresa preenchia necessidades de realização (Empresa E), tinha 

boas condições de trabalho (Empresa C, D, E) um bom relacionamento entre as pessoas, um 

bom ambiente de trabalho (Empresas C, D, E). Foi referido que a empresa era organizada, a 

nível de definição das funções e responsabilidades de cada um, possibilitava o trabalho em 

equipa, existia diálogo entre as pessoas (Empresa E). A empresa foi considerada 

financeiramente estável (Empresas C, D). Possibilitava a valorização profissional e reconhecia 

o trabalho realizado pelas pessoas (Empresa D). Foi ainda indicado que, apesar de ideal, se 

podia proceder a algumas melhorias (Empresa A, B, E). 

Os entrevistados que caracterizaram a organização ideal sem se referirem directamente 

às empresas em que trabalhavam referiram algumas características em sintonia com aquelas 

que já foram assinaladas. A partir da grande variedade de respostas seleccionou-se algumas 

características que especificam melhor aquelas que já foram indicadas ou que acrescentam 

novas características. Para os entrevistados a organização ideal tinha uma forte liderança, uma 

boa gestão, com uma visão, objectivos e estratégias bem definidas (Empresa B), políticas 

actuais e adequadas às necessidades da empresa (Empresa F), com organização a todos os 
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níveis (Empresa C, D), distribuição de funções bem definida e com controlo (Empresa D, F). 

Outras características consistiam numa forte equipa de trabalho em que todos visavam atingir 

os mesmos objectivos (Empresa C, E), exisia entreajuda (Empresa F), envolvimento e 

responsabilidade, por parte das pessoas (Empresa C, E, F). Foi referido que a empresa ideal 

tinha um sistema de comunicação interna informal, rápido e eficaz (Empresa F). Preocupava-

se com o bem-estar dos membros, tinha um plano de incentivos para as pessoas (Empresa D), 

salário digno (Empresa D), valorizava as pessoas quando os objectivos eram atingidos 

(Empresa B). Uma empresa que permitia que os empregados evoluíssem continuamente 

(Empresa B), oferecia um trabalho variado e desafiador (Empresas B, D). Uma empresa em 

que existiam bons contactos inter-pessoais, um ambiente de trabalho satisfatório para todos os 

intervenientes (Empresa D). A ideal teria solvabilidade financeira, uma boa carteira de clientes 

ou percentagem de vendas (Empresa E, F). Teria ainda os valores de honestidade e sinceridade 

(Empresa B), melhoria contínua (Empresa D), abertura entre as pessoas (Empresa E), lealdade 

entre as pessoas (Empresa F). 

 Apresenta-se no Quadro 65 as principais características e valores pessoais subjacentes 

à descrição da organização ideal. Conforme foi acima referido utilizou-se estes dados, a par 

dos dados obtidos sobre as necessidades satisfeitas pelas empresas para elaborar as questões 

sobre as necessidades satisfeitas e valores pessoais que integraram o questionário.  

 

Quadro 65  
Características e valores da organização ideal 
 

Valores 
 

A organização ideal 
 

Segurança Financeiramente estável. Com solvabilidade financeira. Uma boa carteira de clientes. 
Dá estabilidade (segurança). Empresa com continuidade. 
Tem boas condições de trabalho quanto a condições físicas.  
Salário digno. 

Realização  Evolução contínua.  
Trabalho desafiador, complexo.  
Trabalho variado.  
Responsabilidade individual 
 

Afiliação Bom ambiente de trabalho. Bons relacionamentos entre as pessoas. 
Trabalho em equipa. Forte equipa de trabalho em que todos visam atingir os mesmos objectivos. 
Existe diálogo e troca de informação. Abertura entre as pessoas. 
Valorização das pessoas quando os objectivos são atingidos. Existe o reconhecimento do trabalho. 
 

Estima, status Possibilita a valorização profissional.   
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4.8.Resumo do capítulo 

 

Neste capítulo apresentou-se os resultados da análise de conteúdo dos dados recolhidos nas 

empresas na 2ª Etapa do estudo. Através das questões colocadas foi possível identificar as 

percepções, as crenças, valores e sentimentos dos membros sobre diversos componentes da 

estratégia corporativa e de negócio nomeadamente, o sector de actividade, oferta das empresas 

concorrentes, oferta de produtos, colecções e marcas das empresas ou marcas corporativas, 

pontos fortes das empresas e de uma marca-produto. Para complementar a identificação das 

percepções internas das marcas corporativas analisou-se a imagem das empresas no mercado, 

comportamentos valorizados pela gestão, benefícios oferecidos pela marca corporativa numa 

óptica interna, as necessidades satisfeitas e o ambiente de trabalho. Os respondentes 

caracterizaram ainda a organização ideal, identificando-se desta forma os seus valores 

pessoais.  

A partir de uma análise comparativa, entre os dados obtidos nesta etapa e os dados 

recolhidos na etapa anterior, identificou-se que as percepções dos membros das empresas e as 

percepções dos gestores eram, de uma maneira geral, congruentes entre si. Detectou-se alguma 

incongruência entre as percepções das necessidades satisfeitas e comportamentos valorizados 

pela gestão com os valores declarados e comportamentos efectivamente requeridos pela 

gestão.  

 


