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7. Introdução  

A finalidade do presente capítulo é o de se proceder ao teste da Hipótese Geral da 

investigação que pressupõe que a sintonia da imagem interna da marca corporativa com os 

significados definidos na identidade da marca corporativa a nível estratégico e no 

posicionamento, assim como as atitudes têm impacto no desempenho da marca numa óptica de 

mercado. 

Atendendo a essa finalidade, o primeiro objectivo do capítulo é identificar o 

desempenho da marca corporativa a nível interno, isto é, a congruência das percepções 

internas com a estrutura de identidade da marca a nível estratégico e as atitudes dos membros 

das empresas face à marca corporativa. O segundo objectivo é analisar o impacto desse 

desempenho no desempenho da marca numa óptica de mercado. 

Para avaliar o desempenho da marca a nível interno far-se-á em primeiro lugar uma 

análise comparativa das percepções e atitudes identificadas através do Questionário das 

Percepções Internas, Valores Pessoais e Atitudes face à Marca Corporativa (PIVPA) com a 

estrutura de identidade das marcas corporativas, a qual inclui o posicionamento, definida no 

Capítulo III. Na análise das atitudes, para compreender melhor o tipo de relacionamento 

existente entre os empregados e as empresas, isto é, o comprometimento, far-se-á uma análise 

comparativa entre os valores pessoais dos inquiridos e as necessidades satisfeitas pelas 

empresas. Complementar-se-á a análise referindo-se o impacto das variáveis sócio-

demográficas e da formação profissional nas percepções e atitudes e algumas associações 

entre as variáveis.  

Após os procedimentos referidos no parágrafo anterior a análise do desempenho da 

marca corporativa a nível interno incidirá na análise comparativa entre as percepções internas 

e as características e valores contidos no posicionamento das empresas, no sentido de avaliar a 

sua sintonia.  

Referiu-se no Capítulo I que a comunicação interna é uma ferramenta de gestão cuja 

eficácia contribui, em parte, para explicar a congruência entre as percepções internas e a 

estrutura de identidade da marca assim como as atitudes dos membros, face à empresa. A 

eficácia depende do grau em que a comunicação interna satisfaz as necessidades de 

comunicação dos empregados, cria uma imagem favorável da empresa, reforça o seu carácter 

distintivo e, por este meio, a identificação, contribui para alinhar o comportamento dos 

empregados com os objectivos da empresa (Dupuy, Devers e Raynaud, 1988; Argenti, 1998; 

Scott e Lane, 2000). Atendendo a estas considerações discutir-se-á o impacto da comunicação 
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nas percepções dos membros sobre a marca corporativa assim como nas atitudes e possíveis 

melhorias a efectuar nesta área. 

Para avaliar o impacto da sintonia entre as percepções internas e a estrutura de 

identidade das marcas corporativas no desempenho das empresas no mercado ir-se-á recorrer à 

análise efectuada no Capítulo III relativa aos indicadores quantitativos e qualitativos de 

desempenho da marca com uma óptica de mercado.  

Sempre que pertinente far-se-á uma análise comparativa das percepções identificadas 

através do questionário com as percepções identificadas na 2ª Etapa do estudo, através das 

entrevistas realizadas a membros das empresas de vários níveis hierárquicos e a exercer várias 

funções.  

 

7.1. Desempenho da marca corporativa numa óptica interna 

 A análise do desempenho da marca corporativa a nível interno foi baseada no conceito 

de congruência, ou sintonia entre as percepções internas, segundo a perspectiva de gestão da 

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

Porras, 1996; Vilafaňe, 1998), tendo-se analisado a congruência entre as crenças sobre os 

padrões comportamentais, características da oferta das empresas, imagem da empresa no 

mercado, necessidades satisfeitas e valores pessoais dos inquiridos com a estrutura de 

identidade da marca a nível estratégico. O tema do comprometimento da análise cultural, 

analisado segundo a perspectiva do comportamento organizacional (e.g. Ashforth e 

Mael,1989; O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; Meyer e Allen, 1997) e o conceito de 

sintonia entre os valores pessoais e organizacionais (O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; 

Bocchino, Hatman e Foley, 2003) serviu de base para a avaliação do tipo de relacionamento 

existente entre os empregados e as empresas. 

Em relação aos valores pessoais dos inquiridos seleccionou-se, tal como se referiu 

anteriormente, as sete necessidades fundamentais para a sua satisfação pessoal, a partir dos 

resultados obtidos com a sub-escala das necessidades valorizadas, ou valores pessoais, do 

Questionário PIVPA, discutindo-se aqui os resultados em função dessas variáveis.  

Faz-se uma chamada de atenção sobre a caracterização da imagem da empresa no 

mercado por parte dos entrevistados. No presente trabalho definiu-se imagem como as 

percepções dos membros obre as percepções dos outros, isto é, os clientes, fornecedores, 

outras empresas, comunidade e público em geral, reflectindo a caracterização da imagem, por 

parte dos inquiridos, a atribuição de qualidades reais ou ideias à empresa. A explicação para 
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este facto é que os indivíduos têm tendência a ter percepções que reforcem o seu auto-conceito 

(Erez e Earley, 1993; Williams, 2001). 

Após estas considerações ir-se-á fazer, em primeiro lugar, a análise dos resultados 

pertinentes para o teste da hipótese geral da investigação, obtidos ao longo da 1ª Fase da tese e 

através do questionário PIVPA, empresa a empresa. Após esta análise far-se-á uma análise 

comparativa das empresas e discussão dos resultados obtidos. A análise vai ser estruturada em 

referência à estrutura de identidade das marcas corporativas, começando-se a exposição pela 

análise dos valores subjacentes às regras de comportamento.  

 

I - Empresa A 

Através do questionário PIVPA verificou-se que os inquiridos concordaram, de uma 

forma geral, com todos os itens apresentados no questionário relativos aos comportamentos 

valorizados pela gestão. A análise comparativa entre os valores subjacentes aos 

comportamentos, identificados no questionário, com os valores declarados pela empresa 

mostra que existe congruência quanto aos valores de eficácia, empenho e responsabilidade 

pelo desempenho (Figura 23). A responsabilidade é um dos comportamentos mais valorizados 

pela gestão e um dos principais objectivos da formação profissional. Esta congruência entre as 

percepções internas e a estrutura de identidade da marca corporativa é reforçada pelos dados 

recolhidos na 2ª Etapa do estudo empírico. Em sintonia com os resultados obtidos nesta etapa, 

mas em incongruência com os valores declarados, os inquiridos consideraram que a gestão 

valorizava a flexibilidade, entendida como polivalência e a colaboração com os colegas. 

Conforme se pode observar na Figura 23 optou-se por se considerar que este tipo de sintonia 

revelava a presença de crenças básicas, tidas por garantidas (Schein, 1985). Outros aspectos de 

incongruência que se encontrou referem-se a resultados obtidos no questionário e na 2ª Etapa 

que são incongruentes com os valores declarados, nomeadamente a opinião que a gestão 

espera que os inquiridos sejam capazes de responder aos desafios que surgem no dia-a-dia e 

que participem, levantem problemas e dêem soluções para a sua resolução. Estes pontos de 

incongruência podem ser um indício de que se está, novamente, em presença de crenças 

básicas ou que os membros não sabem quais são os comportamentos prioritários para a 

empresa, ou seja, aqueles que vão ter um maior impacto no seu desempenho, razão pela qual 

utilizaram o senso comum (Giddens, 1998) nas suas respostas. A explicação pode também 

residir entre estes dois extremos. No estudo das percepções sobre os comportamentos 
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valorizados pela gestão verificou-se ainda que estes estavam associados ao cargo (associação 

alta) e correlacionados com as percepções sobre o produto (associação moderada).  

As percepções sobre a oferta da empresa foram as mais positivas, comparativamente às 

outras empresas. Os inquiridos consideraram que os produtos se caracterizavam pela 

qualidade, inovação e design. O consenso revelado quanto à qualidade e alta qualidade dos 

produtos é congruente com o valor histórico da marca corporativa de alta qualidade.  

Em relação à imagem da empresa no mercado as opiniões dos inquiridos foram as mais 

favoráveis, em comparação com as outras empresas. As percepções sobre a imagem global da 

empresa no mercado teve uma variação entre imagem boa e muito boa. Os inquiridos 

revelaram uma opinião incongruente com os valores declarados, objectivos e estratégias da 

empresa ao concordaram que a empresa é conhecida pelo seu envolvimento em questões 

ambientais. Quanto à empresa ser conhecida pela inovação, os resultados obtidos (a média 

mais elevada) são congruentes com a estrutura de identidade da marca a nível estratégico 

quanto às características do produto embora sejam incongruentes com as competências 

centrais da empresa, o que pode ser justificado, tal como foi já referido, pelo endossamento 

das percepções ao Grupo. Os membros concordaram que a empresa é considerada uma 

empresa de sucesso, rentável, percepções que reforçam os resultados obtidos na 2º Etapa do 

estudo, na qual os entrevistados referiram esta característica da imagem da empresa por 

endossamento ao Grupo. Em sintonia com os resultados obtidos na 2ª Etapa os membros 

manifestaram um elevado grau de concordância (média mais elevada) sobre a empresa ter um 

relacionamento amigável com os clientes. A empresa é ainda conhecida no mercado pela sua 

preocupação com o bem-estar dos empregados, um valor de reputação congruente com o valor 

declarado pela empresa. Em relação à associação entre as variáveis, verificou-se que havia 

uma correlação positiva e significativa (moderada) entre as percepções sobre a imagem e as 

necessidades satisfeitas pela empresa.  
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Figura 23 
Congruência entre as percepções, valores pessoais e atitudes dos membros com a estrutura de 
identidade da marca corporativa: Empresa A 
 

  VALORES SUBJACENTES AOS PADRÕES COMPORTAMENTAIS 

Características congruentes com a  
estrutura de identidade  

Eficácia. 
Empenho. 
Responsabilidade pelo desempenho das tarefas. 
 
 

 Características incongruentes com a  
estrutura de identidade  

Capacidade de responder aos desafios que surgem no 
dia-a-dia. 
Participação, levantar problemas e dar soluções para 
eles. 
 
Crenças básicas: 
Flexibilidade, desempenhar tarefas variadas. 
Colaboração com os colegas. 

 
 
 
 
 

 

PRODUTO 

Características e valores de desempenho da oferta  
congruentes com a estrutura de identidade  

 
Qualidade, inovação e design.   

 

 

IMAGEM DA EMPRESA NO MERCADO 
 

Características de imagem 
congruentes com a estrutura de identidade  

Inovadora (por endossamento ao grupo). 
Empresa de sucesso, rentável (por endossamento ao 
Grupo). 
Tem um relacionamento amigável com os clientes. 
Preocupa-se com o bem-estar dos empregados.  
 

Características de imagem 
incongruentes com a estrutura de identidade  

 
Preocupação com questões ambientais. 
 

 
 

 

NECESSIDADES SATISFEITAS E VALORES PESSOAIS 

Necessidades e valores congruentes entre si 
Segurança 

Boas condições de trabalho 
Regalias/apoios sociais 

Um salário justo 
Utilizar as capacidades 

Bom relacionamento entre as pessoas 
Reconhecimento do trabalho 

 
 

ATITUDES 

 

Comprometimento afectivo: vontade em permanecer na empresa, identificação, envolvimento e concordância 
com as regras da empresa. 
Comprometimento de continuidade: o domínio do trabalho e os benefícios oferecidos pela empresa são dois 
factores com impacto na vontade em manter o relacionamento.  
Comprometimento normativo: sentimento de lealdade e de estar em débito para com a empresa.  

 

 

 
As percepções respeitantes às necessidades satisfeitas foram de uma forma geral 

positivas. Os inquiridos consideraram que a empresa satisfazia todas as necessidades que se 
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apresentou no questionário. A empresa teve as médias mais elevadas, em comparação com as 

outras empresas, nas sete necessidades fundamentais para a satisfação pessoal dos inquiridos 

com excepção dos itens Salário justo e Utilizar as capacidades. A análise comparativa entre 

estes resultados com as políticas de gestão dos recursos humanos, presentes na estrutura de 

identidade da marca corporativa, mostra que estas políticas são eficazes quanto à satisfação 

das necessidades dos membros nos itens analisados nomeadamente, os de desenvolvimento 

através da formação profissional, embora esta não tenha sido considerada uma das sete 

necessidades fundamentais para a satisfação pessoal dos inquiridos. Quanto aos critérios de 

progressão na carreira e recompensas atribuídas aos membros, a análise destes dados mostra 

que existe uma inter-relação harmoniosa entre estes dois elementos e que explica, segundo 

Dowling (2001) a sintonia interna entre a satisfação das necessidades e expectativas dos 

empregados e a satisfação das necessidades e expectativas organizacionais. Através das 

análises efectuadas verificou-se que existia uma associação moderada entre a variável 

necessidades satisfeitas com o cargo. 

Verificou-se na Empresa A que os inquiridos valorizaram mais do que os inquiridos 

das outras empresas a necessidade de segurança, não se tendo encontrado diferenças 

significativas entre os inquiridos na valorização das outras necessidades. A congruência entre 

o valor pessoal de segurança e a satisfação da necessidade é outro factor que contribui para 

explicar as atitudes para com a organização (O' Reilly, Chatman e Caldwell,  1991; Bocchino, 

Hatman e Foley,  2003).  

Em relação ao impacto das variáveis sócio-demográficas nos valores pessoais dos 

inquiridos verificou-se, tal como nas outras empresas, que os valores pessoais dependiam de 

várias variáveis. No caso da Empresa A da antiguidade, escolaridade e formação profissional. 

Identificou-se também uma associação moderada entre os valores pessoais e o cargo 

(regalias/apoios sociais, salário justo, utilizar as capacidades e bom relacionamento entre as 

pessoas). Verificou-se ainda que havia uma correlação moderada e positiva entre o valor 

pessoal bom relacionamento entre as pessoas e a necessidade satisfeita relativa ao mesmo 

item, resultado que, a par da satisfação do valor pessoal de segurança, contribui para explicar 

as percepções e atitudes face à empresa.  

Em relação às atitudes, os membros da Empresa A manifestaram ter as atitudes mais 

favoráveis, comparativamente às outras empresas, em relação ao comprometimento afectivo. 

Manifestaram um elevado grau de concordância com os itens apresentados, à excepção do 

item Nesta empresa não sinto «que faça parte da casa» em relação ao qual não houve uma 
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diferença significativa entre a opinião dos inquiridos e a opinião dos inquiridos das outras 

empresas, tendo prevalecido a discordância em todas as empresas. Os inquiridos revelaram ter 

vontade em manter um relacionamento com a empresa, manifestaram um elevado grau de 

identificação, envolvimento e concordância com as regras da empresa.  

Quanto ao comprometimento de continuidade identificou-se que duas das razões 

porque os membros querem manter o relacionamento com a empresa residem no domínio do 

trabalho e nos benefícios oferecidos. O reconhecimento de que existem poucas alternativas de 

emprego não constitui uma das razões fundamentais para permanecer na empresa. Verificou-se 

que os inquiridos com antiguidade ≤ a 10 anos tinham um maior comprometimento de 

continuidade. Identificou-se ainda uma associação moderada entre esta variável e o cargo.  

No comprometimento normativo prevaleceu a concordância quanto ao sentimento, por 

parte dos inquiridos, de que deviam ser leais à empresa e quanto ao sentimento de estar em 

débito para com ela. O sentimento de estar em débito tem como resultado um maior 

envolvimento dos trabalhadores em actos de cidadania, isto é, cooperação e desempenho de 

tarefas que não estão descritas nas funções do trabalhador (Shore e Wayne, 1993). Quanto ao 

sentimento de responsabilidade moral em permanecer na empresa não se encontrou uma 

diferença significativa entre essa atitude, por parte dos inquiridos e as atitudes manifestadas 

pelos inquiridos nas outras empresas. Nas análises efectuadas identificou-se ainda que o 

comprometimento normativo estava associado ao cargo desempenhado pelos inquiridos 

(associação moderada) e correlacionado com a imagem da empresa no mercado (correlação 

moderada).  

 

A) Posicionamento  

A análise comparativa entre as percepções dos membros e as características contidas 

no posicionamento mostra que existe congruência quanto às percepções sobre o sucesso/ 

rentabilidade da empresa e relacionamento amigável com os clientes. Definiu-se 

anteriormente que o sucesso é uma característica do posicionamento com um enfoque mais 

interno do que externo e significa, para os membros da Empresa A, um sucesso mais lato do 

que apenas o sucesso financeiro, tal como se verificou na 2ª Etapa do estudo. Nessa etapa, os 

entrevistados caracterizaram a empresa com os atributos de qualidade, sucesso e bom 

desempenho. A descrição no posicionamento de que a empresa é bem sucedida contribui para 

reforçar as percepções internas sobre a reputação de credibilidade da empresa no mercado 

(Ravasi e Schultz, 2006) a sua auto-estima e atitudes positivas face à empresa. Outra 
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característica descrita no posicionamento com um enfoque interno é a melhoria contínua a 

qual é congruente com a percepção de que a empresa satisfaz a necessidade de 

desenvolvimento pessoal devido à aprendizagem contínua, embora esta necessidade fosse 

considerada importante mas não fundamental para a satisfação pessoal dos inquiridos. 

 

Figura 24 
Congruência entre as percepções internas e o posicionamento: Empresa A 
 

POSICIONAMENTO DA EMPRESA 
 

Percepções congruentes com o posicionamento  Percepções incongruentes com o 
posicionamento 

 

Percepções 
 
Empresa de sucesso, rentável. 
 
Tem um relacionamento 
amigável com os clientes  
 
Melhoria contínua. 

Posicionamento 
 
Empresa de sucesso 
Competente (a nível comercial, 
produtivo e financeiro). 
Melhoria contínua. 
 
Comportamento ético. 
Parceria com os clientes 
 

Não existem. 
 
 
 

 

 

B) Comunicação  

 A maior parte das acções de comunicação desenvolvidas para os públicos externos 

mostram que existe um endossamento da marca corporativa à marca do Grupo. Dado que a 

comunicação externa tem como objectivo construir imagens favoráveis da empresa junto aos 

públicos assim como relembrar, a nível interno, a afiliação e dinamizar a identificação (Scott e 

Lane, 2000) este endossamento explica porque é que os membros atribuíram, ao longo do 

estudo, características e valores do Grupo à Empresa A. A comunicação numa óptica de 

mercado tem impacto na identificação, na categorização dos empregados em dois grupos 

sociais (Ashford e Mael, 1989) e um impacto nas percepções internas. 

A nível de comunicação interna a empresa valoriza a comunicação face-a-face, 

efectuada a nível individual ou em reuniões semanais de membros de vários grupos 

hierárquicos, isto é, directores, chefias e trabalhadores a exercer várias funções. As acções de 

formação também têm este cariz. A Empresa A desenvolve acções de comunicação interna que 

visam informar ou relembrar os empregados sobre as características e valores da oferta da 

marca numa óptica de mercado, podendo estas acções estar na origem das percepções 

francamente positivas sobre a oferta da marca identificadas no questionário. O facto de 

nalgumas acções, como nas acções de formação, a empresa segmentar os públicos internos, 

por forma a adaptar os conteúdos das acções a esses públicos, também pode explicar o grau de 
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conhecimento revelado pelos inquiridos sobre a oferta da empresa. Esta segmentação também 

poderá ter um impacto nos sentimentos e atitudes dos membros para com a organização 

porque revela uma preocupação, por parte da gestão, sobre a eficácia da própria comunicação 

ao ajustar os conteúdos à bagagem sócio-cultural dos membros.  

Para além da comunicação de informação outros objectivos da comunicação interna 

são os de promover a identificação e o envolvimento, através de mensagens persuasivas que 

tentam convencer os membros que os valores da empresa estão em sintonia com os seus 

valores pessoais, um dos factores com impacto na identificação (O’Reilly, Chatman e 

Caldwell, 1991; Hunt e Morgan, 1994; Meyer e Allen, 1997; Ashforth e Mael, 1989). A 

comunicação visa também persuadir os membros de que é necessário o envolvimento de todos 

para o sucesso pessoal e da empresa. Este tipo de comunicação, a par dos meios utilizados é 

eficaz, tal como demonstram os resultados obtidos no estudo empírico.  

 

II - Empresa B 

Em relação aos comportamentos valorizados pela gestão, os inquiridos da Empresa B 

manifestaram, de uma forma geral, concordância sobre os itens apresentados no questionário. 

Conforme se pode observar na Figura 25 os valores subjacentes às percepções sobre os 

comportamentos valorizados pela gestão de empenho, responsabilidade, flexibilidade são 

congruentes com os valores declarados pela gestão. Estes valores são também congruentes 

com os resultados obtidos na 2ª Etapa do estudo empírico. Identificou-se que havia 

incongruência entre as percepções identificadas no questionário, os valores declarados pela 

gestão e as percepções identificadas na 2ª Etapa do estudo quanto à eficácia, capacidade de 

responder aos desafios do dia-a-dia, colaboração activa com os colegas de trabalho e 

participação. Esta falta de sintonia parece demonstrar, tal como no caso da Empresa A, que 

estamos em presença de crenças básicas ou incapacidade, por parte dos membros, em 

estabelecer prioridades acerca dos comportamentos prioritários para o desempenho da 

empresa. A nível de associações entre variáveis identificou-se que havia uma associação 

moderada entre as percepções analisadas com o cargo. Identificou-se ainda que estas 

percepções estavam correlacionadas com as necessidades satisfeitas (correlação moderada). 

As percepções dos inquiridos sobre a oferta da Empresa B são congruentes com as 

características do produto definidas na estrutura de identidade da marca corporativa. Apesar de 

haver alguma variação a nível de opinião, as percepções sobre o produto quanto à qualidade, 

inovação e design foram positivas. Em relação ao preço predominou a opinião que os produtos 
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eram caros contudo, esta percepção não é incongruente com a estrutura de identidade da marca 

já que o preço não é um ponto forte da empresa nem um benefício-chave da proposta de valor 

contida no posicionamento.  

 

Figura 25 
Congruência entre as percepções, valores pessoais e atitudes dos membros com a estrutura de 
identidade da marca corporativa: Empresa B 
 

VALORES SUBJACENTES AOS PADRÓES COMPORTAMENTAIS 

Características congruentes com a  
estrutura de identidade  

Empenho. 
Responsabilidade pelo desempenho das tarefas 
Flexibilidade, desempenhar tarefas variadas. 
 

 Características incongruentes com a  
estrutura de identidade  

Eficácia. 
Responder aos desafios 
Colaboração activa com os colegas.. 
Participação. 

 
 
 
 
 

 
 

 

PRODUTO 

Características e valores de desempenho da oferta  
congruentes com a estrutura de identidade  

 
Qualidade, inovação e design.   

 

 

IMAGEM DA EMPRESA NO MERCADO 
 

Características de imagem 
congruentes com a estrutura de identidade  

Inovadora. 
Tem um relacionamento amigável com os clientes. 
Preocupa-se com o bem-estar dos empregados.  

Características de imagem 
incongruentes com a estrutura de identidade  

 
Empresa de sucesso, rentável 

 

 

NECESSIDADES SATISFEITAS E VALORIZADAS 

Necessidades satisfeitas 
 
Boas condições de trabalho  
Utilizar as capacidades 
Bom relacionamento entre as pessoas 
Reconhecimento do trabalho 

Incongruência entre necessidades satisfeitas e os 
Valores pessoais 
 
Segurança  
Regalias/apoios sociais 
Salário justo. 

 

 

ATITUDES  

Comprometimento afectivo: vontade em permanecer na empresa, envolvimento e concordância com as regras da 
empresa. Atitudes ambíguas quanto à identificação,  
Comprometimento de continuidade: baixo, reflectindo que os investimento realizados em relação ao trabalho e os 
benefícios oferecidos são baixos.  
Comprometimento normativo: sentimento de lealdade; sentimento de que não se está em débito para com a 
empresa. 

 

 

Em relação à imagem global da empresa no mercado, apesar dos inquiridos 

manifestarem opiniões variadas a opinião geral é positiva. Em sintonia com a estrutura de 

identidade da marca corporativa os inquiridos concordaram que a empresa não era conhecida 
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no mercado pelo seu envolvimento com questões ambientais e que a empresa era 

percepcionada como uma líder em inovação e desenvolvimento de novos produtos. Quanto ao 

item ser uma empresa de sucesso, rentável, as opiniões variaram mas prevaleceram as opiniões 

positivas. Dado que nenhum dos inquiridos na etapa anterior nem os dados recolhidos sobre a 

empresa indicam que a imagem externa inclui a característica rentabilidade esta percepção 

pode ser justificada, tal como foi já referido, pela tendência dos indivíduos em ter crenças 

positivas sobre a empresa em que trabalham porque esta imagem reforça a sua auto-estima 

(Williams, 2001). Os inquiridos têm uma opinião, em geral, positiva quanto à empresa ser 

conhecida no mercado pelo seu relacionamento amigável com os clientes e pela sua 

preocupação com o bem-estar dos empregados. A nível de associações entre as variáveis, 

verificou-se que as percepções sobre a imagem da empresa no mercado estavam 

correlacionadas com as percepções sobre o produto (correlação moderada), com as percepções 

sobre os comportamentos valorizados pela gestão e necessidades satisfeitas (correlações 

altas). 

Em geral, os inquiridos manifestaram discordância sobre a satisfação, por parte da 

empresa, das necessidades de segurança relativas à continuidade pessoal na empresa, 

regalias/apoios sociais e salário justo. Os membros manifestaram concordância com a 

satisfação das outras necessidades apresentadas no questionário embora a empresa tenha tido 

as médias mais baixas em quase todos os itens. Uma explicação para a percepção de 

insegurança a nível de continuidade pessoal na empresa, já avançada no capítulo anterior, é 

que a empresa estava a diminuir o número de operários na época em que se realizou o estudo. 

Em relação à discordância sobre a oferta, por parte da empresa, de regalias/ apoios sociais a 

análise comparativa deste resultado com as políticas de gestão dos recursos humanos, 

presentes na estrutura de identidade da marca corporativa, mostra que existe incongruência 

entre estas percepções e a oferta de alguns benefícios, por parte da empresa. Uma explicação 

possível para esta percepção é que os benefícios são considerados insuficientes. Outra 

explicação sugerida por Meyer e Allen (1997) é que os benefícios só têm um impacto no 

comprometimento e nas percepções se os empregados percepcionarem esta oferta como uma 

iniciativa da empresa, advindo daí a percepção de que a empresa se preocupa com o seu bem-

estar e o da sua família. Quanto à percepção de que o salário não é justo analisou-se o motivo 

recorrendo, tal como no caso da Empresa A, à sugestão de Dowling (2001) que considera que 

se deve procurar a sintonia interna, a harmonia entre a satisfação das necessidades e 

expectativas dos empregados e a satisfação das necessidades e expectativas organizacionais, 



                                                                        VII - Desempenho da marca corporativa numa óptica interna e de mercado 
 

 

 

376

na inter-relação entre o sistema de recompensas e o sistema de avaliação do desempenho. 

Atendendo a estas palavras, a análise comparativa entre os resultados obtidos sobre a 

percepção de que o salário não é justo com as políticas de gestão dos recursos humanos, 

presentes na estrutura de identidade da marca corporativa, possibilita constatar que a empresa 

para além do salário de base, apenas oferece um prémio de assiduidade, estando o aumento de 

ordenado ligado à progressão na carreira. Como este aumento depende de critérios de 

avaliação subjectivos, a flexibilidade mental e polivalência dos trabalhadores, este tipo de 

avaliação pode originar percepções de injustiça nas recompensas atribuídas, tendo estes 

resultados um impacto no comprometimento. Estes resultados vão ao encontro da investigação 

realizada por Folger e Konovsky (1989) que demonstraram que as percepções, por parte dos 

empregados, sobre o grau de justiça empregue nas decisões sobre o aumento de ordenado tinha 

um impacto no comprometimento organizacional.  

Em relação às necessidades valorizadas pelos membros da Empresa B verificou-se que 

não existiam diferenças significativas entre os seus valores pessoais e os dos inquiridos das 

outras empresas, com excepção do item Segurança (continuidade pessoal da empresa) embora 

a média mais elevada pertença à empresa A. A importância atribuída pelos inquiridos da 

Empresa B a esta necessidade está a par da importância dada ao Salário justo.  

Em relação ao impacto das variáveis sócio-demográficas e da formação profissional 

nos valores pessoais verificou-se que os valores pessoais dependiam das seguintes variáveis: 

sexo, idade, antiguidade e escolaridade. Quanto às associações entre as variáveis identificou-

se que havia uma associação moderada entre o valor boas condições de trabalho com o cargo. 

Verificou-se ainda que existia uma correlação moderada, negativa, entre o valor pessoal de ter 

regalias/apoios sociais e a necessidade satisfeita relativa ao mesmo item, razão pela qual se 

pode considerar que a insatisfação desta necessidade pode dar um contributo importante para a 

explicação das atitudes.  

Quanto ao comprometimento afectivo, os inquiridos mostraram ter atitudes de uma 

forma geral favoráveis com excepção do item Sinto os sucessos e fracassos da empresa como 

meus, que mede o grau de identificação ou pertença contudo, os dados obtidos em relação ao 

item Nesta empresa não sinto «que faça parte da casa» contraria as respostas dadas, 

manifestando os inquiridos que existe identificação. Os membros manifestaram a vontade em 

manter um relacionamento com a empresa, envolvimento com a empresa e concordância com 

as regras da organização. Na análise das associações entre variáveis verificou-se que havia 

correlações moderadas entre o comprometimento afectivo e as percepções sobre o produto e a 
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imagem da empresa no mercado e uma correlação alta entre o comprometimento afectivo e as 

necessidades satisfeitas pela empresa, a qual vai ao encontro da própria definição deste tipo de 

comprometimento por parte dos autores (O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; Meyer e Allen, 

1997). 

Quanto ao comprometimento de continuidade identificou-se que os benefícios 

oferecidos pela empresa não eram uma das razões porque os inquiridos permaneciam, 

proposição que é confirmada com os resultados obtidos com as necessidades satisfeitas. A 

média obtida nesta dimensão mostra que existe um baixo comprometimento de continuidade, o 

qual reflecte a opinião que os investimentos efectuados em relação ao trabalho são 

relativamente baixos e os benefícios oferecidos também são baixos. O resultado do estudo de 

Ashford, Lee e Bobko (1989) de que a insegurança no emprego está associada a intenções de 

mudança de emprego, explica em parte o baixo comprometimento. 

Em relação ao comprometimento normativo, os inquiridos mostraram, em geral, que 

sentiam que deviam ser leais à empresa e uma discordância, em geral, quanto ao sentimento de 

estar em débito para com a empresa devido aos benefícios por ela oferecidos. Mais uma vez, 

esta opinião confirma que a razão porque os inquiridos permanecem na empresa não se refere 

aos benefícios oferecidos. A empresa teve a média global mais baixa nesta dimensão o que 

poderá ter um impacto negativo no desempenho dos empregados porque, tal como foi referido 

no caso da Empresa A, o sentimento de estar em débito pode contribuir para que os 

empregados desempenhem tarefas não descritas nas suas funções e tenham uma maior 

predisposição para cooperar com os colegas (Shore e Wayne, 1993). A nível de associações 

entre as variáveis identificaram-se correlações moderadas entre o comprometimento 

normativo, a imagem da empresa no mercado e as necessidades satisfeitas.  

 

A) Posicionamento 

Em relação à congruência entre as percepções internas e o posicionamento da Empresa 

B e da sua marca-produto, verificou-se que havia sintonia quanto à percepção de qualidade e 

inovação da oferta assim como quanto à imagem da empresa no mercado de liderança a nível 

de inovação, valor que confere à empresa credibilidade no mercado. Tal como foi já referido, 

além destes pontos de sintonia entre as percepções e o posicionamento verifica-se que as 

percepções internas sobre a valorização, por parte da gestão, da flexibilidade estão em sintonia 

com a oferta deste valor no posicionamento.  
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Figura 26  
Congruência entre as percepções internas e o posicionamento: Empresa B 
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Percepções incongruentes com 
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Percepções 
Inovadora. 
 
 

Posicionamento 
Inovadora. 
Flexível. 
Dinâmica. 
Moderna  
Atenta (tecnologias). 
 

 
Não existem 

POSICIONAMENTO DA MARCA-PRODUTO 

Percepções congruentes com o posicionamento 
 

Percepções incongruentes com 
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Percepções 
Qualidade. 
Design inovador. 

 
 

Posicionamento 
Qualidade. Design inovador. 
 
Juventude. Dinâmica. Divertida.   

 
Não existem  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
O posicionamento da marca corporativa enuncia ainda o valor inovação tecnológica. 

Este valor tem um enfoque interno e relembra um pressuposto básico da cultura da empresa, o 

de que o investimento tecnológico é fundamental para o crescimento e sobrevivência. Este 

valor é congruente com a percepção, por parte dos membros, de que a empresa tem uma 

imagem de liderança em inovação já que é a inovação tecnológica que sustenta a inovação dos 

produtos. Outros valores culturais referidos no posicionamento consistem no dinamismo e 

modernidade. A análise comparativa destes valores com as percepções identificadas na 2ª 

Etapa do estudo mostra que existe incongruência entre estes valores e o valor tradição. 

Contudo, como a marca-produto é a «verdadeira face da empresa no mercado», segundo um 

dos entrevistados, o posicionamento da empresa ao querer construir uma posição na mente dos 

consumidores e público em geral de modernidade e dinamismo está a endossar as 

características da personalidade da marca-produto à empresa e, neste sentido, deixa de haver 

incongruência entre o posicionamento e as percepções internas.   

 

B) Comunicação 

A estratégia de comunicação da marca-produto é a de construir associações de marca, 

na mente dos consumidores, a pessoas famosas e ídolos com quem os segmentos de mercado 

visados se identificam. Os principais meios utilizados são os meios de comunicação de massa, 
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a televisão, jornais e revistas. A empresa desenvolve acções nos vários canais televisivos em 

programas de informação, talk shows e programas de entretenimento. Outras acções de 

comunicação consistem na participação em eventos com grande audiência ou projecção, a 

nível nacional e internacional, tal como a Volta a Portugal em Bicicleta e o Euro em Atenas, a 

organização de sessões de autógrafos nos pontos de venda, participação em eventos de moda, 

patrocínios, palestras sobre a estratégia de marketing da marca em Instituições de Ensino 

Superior. A empresa teve ainda vários prémios e distinções a nível de design. Em sintonia com 

os objectivos de comunicação referidos a comunicação interna, para além de apoiar as tarefas 

operacionais, tem como objectivos informar, relembrar os membros sobre as características, 

benefícios ou valores da oferta da marca-produto, informar sobre o desenvolvimento da sua 

imagem e notoriedade, no sentido de envolver os membros com a marca e dinamizar o seu 

orgulho. Com esse objectivo, a empresa informa os empregados sobre os esforços de 

comunicação desenvolvidos a nível externo através de diversos meios, especialmente o jornal 

da empresa e a comunicação interna é eficaz a este nível, já que os resultados obtidos sobre as 

percepções e sentimentos em relação à oferta, imagem e reputação da empresa no mercado são 

congruentes com a estrutura de identidade da marca a nível estratégico. A comunicação interna 

também é eficaz quanto à criação de percepções que endossam a empresa à marca-produto.  

Tal como na Empresa A, na Empresa B a comunicação interna tem como objectivos 

dinamizar a identificação e promover o envolvimento, a atitude mais importante para a 

empresa tal como se identificou na 1ª Etapa do estudo empírico. Em sintonia com este 

objectivo a empresa tenta persuadir os empregados que é desejável ter uma atitude de lealdade 

e quer que os membros sintam orgulho em fazer parte da empresa. A análise comparativa 

destes objectivos com os resultados obtidos permite confirmar a eficácia da comunicação 

interna quanto ao envolvimento e sentimento de lealdade e ineficácia quanto à identificação, já 

que se identificou uma atitude ambígua. Como a identificação se refere a um desejo de 

afiliação, à vontade de ter um relacionamento satisfatório com a empresa, uma elevada 

identificação tem impacto na disposição do trabalhador em aceitar as atitudes e 

comportamentos desejados pela gestão (O’Reilly, Chatman e Caldwell, 1991) enquanto que 

uma identificação ambígua pode ter consequências a nível de desempenho porque pode 

diminuir a vontade de cooperar e de despender esforço pela organização (Ashford e Mael, 

1989). Outros resultados negativos podem consistir em avaliações da empresa menos positivas 

e diminuição da confiança na empresa (Kim e Mauborgne, 1993). Uma das formas da empresa 

ultrapassar a ambiguidade de identificação é a de dar continuidade às acções que visam 
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dinamizar o envolvimento já que este pode ter um impacto na identificação (Zatzick e Iverson, 

2006). Outra estratégia é a de dar continuidade às acções de comunicação para os públicos 

externos que, em sintonia com as competências centrais, enfatizam a importância dos recursos 

humanos no sucesso da empresa. 

 

III - Empresa C                                       

 Na Empresa C os inquiridos concordaram, de uma forma geral, que a gestão esperava 

que desempenhassem os comportamentos referidos no questionário. Verificou-se que existia 

congruência entre as percepções e os comportamentos valorizados pela gestão quanto ao 

empenho, flexibilidade e capacidade de resposta aos desafios que surgem no dia-a-dia. Havia 

também congruência entre a percepção de que era requerido o empenho e a responsabilidade 

individual com as percepções identificadas na 2ª Etapa. Quanto a percepções incongruentes 

entre si, isto é entre o questionário, as entrevistas e a estrutura de identidade da marca 

corporativa, verificou-se que a eficácia, colaboração activa com os colegas e participação 

eram incongruentes. Esta falta de sintonia pode ter a explicação dada para as Empresas A e B.  

As percepções sobre a oferta da empresa, medidas através do questionário, são 

congruentes com as características do produto a nível de estrutura de identidade da marca 

corporativa, com excepção do preço porque prevaleceram as opiniões sobre um alto preço. 

Para os inquiridos, a oferta da empresa caracteriza-se pela qualidade, inovação e design. Em 

relação ao preço, existe incongruência entre as percepções com a competência central de 

oferta de uma boa relação qualidade-preço mas não existe incongruência com o 

posicionamento da empresa, o qual não indica o preço como um benefício. Através da análise 

das associações entre variáveis verificou-se que as percepções sobre o produto estavam 

correlacionadas com as percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão, as 

necessidades satisfeitas, o comprometimento afectivo, de continuidade e normativo. 

A empresa tem uma boa imagem global no mercado, segundo os inquiridos. Houve 

concordância que a empresa era conhecida pelo seu envolvimento com questões ambientais, 

opinião que está em sintonia com os objectivos e acções efectuadas pela empresa. Houve 

também concordância quanto à empresa ser percepcionada, pelos públicos externos, como uma 

líder a nível de inovação e desenvolvimento de novos produtos. Os inquiridos concordaram 

que a empresa tinha uma imagem de sucesso, de rentabilidade, percepção que pode ser 

explicada pelo seu conhecimento do desempenho financeiro da empresa. Em relação às 

questões colocadas sobre a empresa ser conhecida pelo seu relacionamento amigável com os 
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clientes e preocupação com o bem-estar dos empregados os inquiridos manifestaram 

percepções positivas embora a empresa tenha tido a média mais baixa, relativamente às outras 

empresas, no item Preocupar-se com o bem-estar dos empregados. Dado que este item 

corresponde a um dos valores declarados fundamentais da empresa esta percepção, embora 

positiva, carece de melhoria. Nas análises efectuadas sobre o impacto das variáveis sócio-

demográficas nas percepções sobre a imagem verificou-se que os inquiridos com percepções 

mais positivas tinham uma antiguidade na empresa e anos de exercício da actual profissão ≥ a 

21 anos. Na análise das associações entre variáveis verificou-se que havia uma correlação 

moderada entre as percepções sobre a imagem e as necessidades satisfeitas.  

Em relação às necessidades satisfeitas, os inquiridos manifestaram discordância, a 

nível geral, sobre a satisfação da necessidade de um salário justo, percepção que é 

incongruente com o valor declarado de preocupação com o bem-estar dos empregados e que 

contribui para explicar as atitudes dos inquiridos. Em geral, concordaram que a empresa 

satisfazia as outras necessidades referidas no questionário. A empresa teve as médias mais 

baixas, embora positivas, na satisfação das necessidades de realização relativas aos itens 

Desenvolvimento pessoal e A possibilidade de pensar e por em prática novas formas de fazer 

as coisas. Quanto à percepção de que o salário não é justo analisou-se o motivo recorrendo, 

tal como nas empresas até aqui referidas, à sugestão de Dowling (2001) e analisou-se o grau de 

sintonia entre o sistema de recompensas e o sistema de avaliação do desempenho, incluído na 

estrutura de identidade da marca corporativa. A analise indica que as políticas de gestão dos 

recursos humanos são similares, quanto a estes dois componentes, às da Empresa B, isto é, 

para além do salário de base a empresa oferece um prémio de assiduidade e o aumento de 

ordenado está ligado à progressão na carreira, a qual depende de critérios de avaliação 

subjectivos, a flexibilidade mental e polivalência dos trabalhadores. Esta relação pode 

contribuir para explicar as percepções de injustiça e que o salário não é suficiente. Mais uma 

vez, estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos por Folger e Konovsky (1989) que 

verificaram que as percepções sobre o grau de justiça, empregue nas decisões sobre o aumento 

de ordenado, tinham um impacto no comprometimento organizacional, tal como se vai 

verificar mais à frente. Verificou-se que os membros com antiguidade na empresa e anos de 

exercício da actual profissão ≥ a 21 anos tinham as percepções mais positivas sobre as 

necessidades satisfeitas. 
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Figura 27 
Congruência entre as percepções, valores pessoais e atitudes dos membros com a estrutura de 
identidade da marca corporativa: Empresa C 
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Quanto aos valores pessoais, a necessidade mais valorizada pelos membros era a de um 

salário justo. Quanto às outras necessidades, não existiam diferenças significativas entre os 

valores pessoais dos membros e os valores dos membros das outras empresas, com excepção 

do item Segurança apresentando aqui os inquiridos a média mais baixa, quer dizer, 

valorizavam menos esta necessidade. As análises efectuadas sobre a variância das 

necessidades valorizadas com as variáveis sócio-demográficas e da formação profissional 

possibilitaram verificar que quase todas as variáveis tinham um impacto nos valores pessoais 

dos inquiridos: o sexo, o cargo, a antiguidade, anos de exercício da actual profissão, 

escolaridade e formação profissional. Através da análise das associações entre variáveis 

identificou-se que existia uma correlação baixa, negativa, entre o valor pessoal de segurança e 

a necessidade satisfeita relativa ao mesmo item.  

Quanto ao comprometimento afectivo a Empresa C teve as médias mais baixas nos 

itens Ficaria muito contente se trabalhasse até ao fim da carreira nesta empresa e que mede a 

vontade em manter um relacionamento com a empresa, Gosto de dar sugestões para melhorar 

o meu trabalho e resolver os problemas que surgem, que se refere ao envolvimento, Concordo 

com as regras da empresa quanto à maneira como devo comportar-me… e que se refere à 

concordância com as regras da empresa. Apesar destes resultados estas atitudes foram, em 

geral, positivas assim como as atitudes relativas à identificação ou pertença e medidas com os 

itens Sinto os sucessos e fracassos da empresa como meus e Nesta empresa não sinto «que 

faça parte da casa». Identificaram-se correlações moderadas entre o comprometimento 

afectivo e as percepções sobre o produto, imagem da empresa no mercado e necessidades 

satisfeitas. 

No comprometimento de continuidade uma das razões porque os inquiridos 

permanecem na empresa deve-se ao domínio do trabalho. Outra razão, havendo aqui uma 

maior concordância, relativamente às outras empresas (a média mais elevada) deve-se há falta 

de alternativas de emprego. Em geral, os inquiridos discordaram que os benefícios oferecidos 

pela empresa tinham um impacto na sua vontade em manter com ela um relacionamento. Esta 

atitude pode estar relacionada com o facto de, segundo os inquiridos, a empresa não oferecer 

um salário justo. A média global obtida nesta dimensão mostra um comprometimento de 

continuidade positivo, o qual se deve aos investimentos realizados no trabalho e há falta de 

alternativas de emprego. A partir da análise da variância do comprometimento de continuidade 

com as variáveis sócio-demográficas verificou-se que os inquiridos com antiguidade e anos de 

exercício da actual profissão ≥ a 21 anos e com a instrução primária tinham um maior 
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comprometimento de continuidade. Na análise das associações entre as variáveis identificou-se 

que havia uma correlação moderada entre o comprometimento de continuidade e as percepções 

sobre as necessidades satisfeitas. 

Em relação ao comprometimento normativo os membros concordaram que era 

apropriado ser leal à empresa, embora esta média tenha sido a mais baixa, em comparação 

com as outras empresas. Também manifestaram sentir uma responsabilidade moral em 

permanecer na empresa. Quanto ao sentimento de estar em débito as opiniões foram 

discordantes o que reflecte, mais uma vez, que as razões porque permanecem na empresa não 

se referem aos benefícios oferecidos. Verificou-se que os inquiridos com antiguidade e anos 

de exercício da actual profissão ≥ a 21 anos e a instrução primária tinham um maior 

comprometimento normativo. 

 

A) Posicionamento 

As percepções internas relativas à oferta de qualidade, inovação e imagem de 

liderança em inovação são congruentes com a proposta de valor, contida no posicionamento. 

As percepções sobre o relacionamento da empresa com os clientes ser amigável, simpático e 

compreensivo são congruentes com o valor central, enunciado no posicionamento, de abertura 

no diálogo com os clientes, reforçado pela descrição da empresa como «atenta» às suas 

necessidades e expectativas. Esta análise pode ser reforçada pela caracterização da empresa 

com o valor de confiança, na 2ª Etapa do estudo. O posicionamento enuncia ainda a 

flexibilidade, um benefício com uma óptica de mercado e que é congruente com a percepção 

dos inquiridos sobre a valorização, por parte da gestão, deste tipo de comportamento. O 

posicionamento contém ainda o valor cultural pró-actividade, o qual reforça os valores 

inovação, criatividade e flexibilidade. Não se identificou na 2ª Etapa do estudo percepções 

congruentes com o valor de reputação eficácia, enunciado no posicionamento e que se 

enquadra no valor mais global de credibilidade. 
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Figura 28  
Congruência entre as percepções internas e o posicionamento: Empresa C 
 

POSICIONAMENTO DA EMPRESA 
 

Percepções congruentes com o posicionamento  Percepções incongruentes com o 
posicionamento 

 

Percepções 
 
Qualidade. 
Inovadora.  
 
 
 
Tem um relacionamento 
amigável com os clientes. 
 
Flexibilidade. 
 

Posicionamento 
 
Líder  
Pró-activa  
Qualidade 
Inovação 
Criatividade  
Atenta (clientes) 
Aberta 
 
Flexibilidade. 

 
 
Eficaz.  
 
 

 

 

 

B) Comunicação  

Em sintonia com os objectivos globais da empresa, um dos principais objectivos de 

comunicação da marca corporativa é construir uma imagem e reputação de notoriedade 

baseada na oferta das marcas-produto de inovação, por endossamento à marca corporativa. 

Outros objectivos consistem em construir uma imagem de comprometimento com políticas da 

qualidade e ambientais. Estes objectivos são congruentes com as percepções internas quanto à 

oferta e imagem da empresa no mercado.  

Para além de apoiar as tarefas operacionais, a comunicação interna tinha como 

principais objectivos, à data em que se fez o estudo, informar os membros sobre a importância 

da reestruturação em curso na empresa e sobre os esforços necessários para atingir as 

mudanças pretendidas. Outros objectivos fundamentais da comunicação interna eram os de 

dinamizar a identificação e promover o envolvimento. A análise comparativa destes objectivos 

com os resultados obtidos no questionário mostra que as acções de comunicação poderiam ser 

mais eficazes na dinamização das atitudes de identificação e envolvimento. Como a empresa 

utiliza meios de comunicação interna formais na dinamização do envolvimento, tal como o 

pedido de sugestões através de uma caixa de sugestões e sondagens de opinião, a utilização de 

meios mais informais e a comunicação face-a-face poderia melhorar estas atitudes dos 

membros, face à empresa. 
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IV - Empresa D 

 Os inquiridos da Empresa D revelaram, tal como os inquiridos das outras empresas, um 

elevado grau de consenso sobre os itens referentes aos comportamentos valorizados pela 

gestão. Identificou-se que as percepções sobre os comportamentos de empenho e 

responsabilidade individual são congruentes com os valores declarados e as percepções 

identificadas na 2ª Etapa do estudo. As percepções sobre a eficácia, flexibilidade, capacidade 

de responder aos desafios que surgem no dia-a-dia, colaboração activa com os colegas e 

participação são congruentes com os resultados obtidos na 2ª Etapa. Tal como se procedeu 

para as Empresas A e C considerou-se que estas percepções eram crenças básicas, razão pela 

qual a sua enunciação não fazia parte dos valores declarados pela empresa. Na análise 

realizada para averiguar o impacto das variáveis sócio-demográficas e da formação 

profissional nas percepções e atitudes verificou-se que os inquiridos com o 9º ano tinham as 

percepções mais positivas. Na análise das associações entre variáveis identificou-se 

correlações moderadas entre as percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão e 

as percepções sobre o produto e necessidades satisfeitas pela empresa. 

Em relação à oferta da empresa, em sintonia com a estrutura de identidade da marca 

corporativa, prevaleceram as opiniões que os produtos eram de qualidade e inovadores. 

Quanto ao preço prevaleceu a opinião de que este era elevado. Pode-se analisar este resultado 

de duas maneiras: uma delas é que os inquiridos consideram que a oferta da empresa, que 

abarca várias gamas de produtos, tem em geral um preço elevado; a outra explicação é que 

com a liberalização do comércio, ocorrida no ano em que se fez o estudo, os inquiridos 

começaram a percepcionar que a oferta da empresa tinha um preço mais elevado que a dos 

concorrentes, tal como os resultados obtidos na etapa anterior do estudo sugerem. Como a 

empresa não considera o preço uma competência central nem oferece este benefício no 

posicionamento não existe incongruência entre a estrutura de identidade da marca e as 

percepções dos membros relativas ao preço. Verificou-se que os inquiridos com o 9º ano 

tinham as percepções mais positivas relativamente a esta dimensão. Verificou-se ainda que as 

percepções sobre o produto estavam correlacionadas com a imagem da empresa, 

comportamentos valorizados pela gestão, necessidades satisfeitas e o comprometimento 

afectivo. 

Os membros consideraram que a empresa tinha uma boa imagem global no mercado. 

Em sintonia com a estrutura de identidade da marca corporativa e com os objectivos globais da 

empresa consideraram que a empresa era conhecida pelo seu envolvimento com questões 
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ambientais. Outras características da imagem, congruentes com a estrutura de identidade da 

marca e com os dados obtidos na 2ª Etapa, consistem na liderança em inovação e 

desenvolvimento de novos produtos, rentabilidade, um relacionamento amigável com os 

clientes e preocupação com o bem-estar dos empregados. A análise das associações entre 

variáveis possibilitou verificar que havia correlações moderadas entre as percepções sobre a 

imagem da empresa no mercado e as percepções sobre o produto, comportamentos 

valorizados pela gestão e necessidades satisfeitas.  

Em geral, os inquiridos concordaram que a empresa satisfazia as necessidades 

apresentadas no questionário. Houve um maior consenso, relativamente às outras empresas, 

quanto à satisfação das necessidades de um salário justo e a possibilidade de utilizar as 

capacidades pertencendo as médias mais elevadas nestes dois itens à empresa. A análise 

comparativa entre estes resultados com as políticas de gestão dos recursos humanos, presentes 

na estrutura de identidade da marca corporativa mostra, tal como no caso da Empresa A, que 

estas políticas são eficazes quanto à satisfação das necessidades dos membros nos itens 

analisados. A empresa satisfaz também necessidades de desenvolvimento pessoal através da 

formação profissional. Os critérios de atribuição de recompensas e de progressão na carreira 

estão em sintonia entre si e são essencialmente objectivos. A empresa oferece um prémio de 

assiduidade para todos os membros e os trabalhadores da produção têm, para além deste 

prémio, um prémio de produtividade. Além destas recompensas, tal como na Empresa B, 

existe serviço de bar e cantina, subsídio para as despesas com os filhos, festas e actividades 

recreativas. Tal como se referiu anteriormente, a sintonia entre as necessidades satisfeitas e 

valorizadas contribui para explicar o comprometimento para com a organização (O' Reilly, 

Chatman e Caldwell, 1991; Bocchino, Hatman e Foley, 2003), especialmente a sintonia 

identificada no salário justo e utilizar as capacidades, as quais parecem ter um impacto 

significativo no comprometimento para com a empresa (Kim e Mauborgne, 1993). Verificou-

se novamente que os inquiridos com o 9º ano tinham as percepções mais positivas sobre as 

necessidades satisfeitas.  

Os membros da empresa revelaram ter valores pessoais similares aos inquiridos das 

outras empresas, havendo alguma variação na valorização da necessidade de segurança, 

conforme foi já referido na análise das outras empresas. Esta necessidade é também a mais 

valorizada pelos membros da Empresa D. A análise da variância dos valores pessoais em 

função de características sócio-demográficas e da formação profissional revelou que a idade, a 

profissão, cargo, escolaridade e formação profissional tinha um impacto nos valores pessoais. 
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Figura 29 
Congruência entre as percepções, valores pessoais e atitudes dos membros com a estrutura de 
identidade da marca corporativa: Empresa D 
 

VALORES SUBJACENTES AOS PADRÕES COMPORTAMENTAIS 

Características congruentes com a  
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Empenho. 
Responsabilidade pelo desempenho das tarefas. 
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Flexibilidade, desempenhar tarefas variadas. 
Capacidade de responder aos desafios. 
Colaboração activa com os colegas. 
Participação. 

 

PRODUTO 

Características e valores de desempenho da oferta  
congruentes com a estrutura de identidade  

 
Qualidade, inovação e design.   

 

IMAGEM DA EMPRESA NO MERCADO 
 

Características de imagem congruentes com a estrutura de identidade 
 

Preocupação com questões ambientais. 
Inovadora. 

Empresa de sucesso, rentável. 
Tem um relacionamento amigável com os clientes. 

Preocupa-se com o bem-estar dos empregados. 
 

 

NECESSIDADES SATISFEITAS E VALORIZADAS 

Necessidades congruentes entre si 
Segurança 

Boas condições de trabalho 
Regalias/apoios sociais 

Um salário justo 
Utilizar as capacidades 

Bom relacionamento entre as pessoas 
Reconhecimento do trabalho 

 
 
 

ATITUDES 

 
 

Comprometimento afectivo: vontade em permanecer na empresa, identificação, envolvimento e concordância 
com as regras da empresa . 
Comprometimento de continuidade: relativamente alto, reflectindo que os investimento realizados em relação ao 
trabalho são relativamente altos, os benefícios oferecidos são relativamente altos e que existem poucas alternativas 
de emprego. 
 Comprometimento normativo: sentimento de lealdade, responsabilidade moral em permanecer na empresa, 
sentimento de que se está em débito para com a empresa. 
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Quanto às variáveis que integram a dimensão do comprometimento afectivo, as atitudes 

foram, em geral, positivas revelando os inquiridos vontade em manter o relacionamento com a 

empresa, as atitudes de identificação ou pertença, envolvimento e concordância com as regras 

da empresa. As atitudes dos inquiridos quanto ao sentimento de fazer parte da casa foram 

semelhantes às dos inquiridos das outras empresas. Verificou-se que os inquiridos com o 9º 

ano tinham um maior comprometimento afectivo do que os outros inquiridos. A nível de 

associações entre variáveis identificaram-se correlações moderadas entre o comprometimento 

afectivo e as percepções sobre a imagem da empresa no mercado, comportamentos 

valorizados pela gestão e necessidades satisfeitas pela empresa. 

Em relação ao comprometimento de continuidade, verificou-se que este era positivo e 

as razões para este resultado se referiam à percepção de que os investimentos efectuados no 

trabalho e os benefícios oferecidos pela empresa eram elevados e, ainda, à percepção da falta 

de alternativas de emprego.  

No comprometimento normativo os membros manifestaram concordância sobre o 

sentimento de lealdade para com a empresa e sobre o sentimento de estar em débito. 

Identificou-se ainda que havia um sentimento de responsabilidade moral em permanecer na 

empresa. Os inquiridos com a instrução primária demonstraram ter um maior 

comprometimento normativo. A nível de associações entre variáveis, identificou-se que havia 

correlações moderadas entre o comprometimento normativo, a imagem da empresa no 

mercado e as necessidades satisfeitas.  

 

A) Posicionamento 

Referiu-se anteriormente que o posicionamento da Empresa D era aquele que, 

comparativamente às outras empresas, descrevia melhor os benefícios da oferta numa óptica 

de mercado porque a proposta estava focalizada exclusivamente na enunciação desses 

benefícios. A proposta de valor enuncia que a empresa oferece os benefícios funcionais de 

qualidade, inovação, design, os quais são congruentes com as percepções internas sobre a 

oferta da empresa. Os benefícios requinte e conforto são congruentes com as percepções 

identificadas na 2ª Etapa do estudo. Como os benefícios emocionais, implícitos na oferta de 

memórias e sonhos, têm uma óptica exclusivamente de mercado não é pertinente uma análise 

de congruência com as percepções internas, no âmbito do estudo realizado. Caracterizou-se, tal 

como nas outras empresas, o atributo inovação, apresentado no posicionamento, como um 

atributo organizacional que atribui à empresa a reputação de credibilidade no mercado. A 
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percepção, por parte dos inquiridos, que a liderança em inovação é uma característica da 

imagem da empresa no mercado é congruente com este valor do posicionamento. 

 
Figura 30  
Congruência entre as percepções internas e o posicionamento: Empresa D 
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A) Comunicação 

A comunicação da marca corporativa com uma óptica de mercado tem como 

objectivos transmitir um comprometimento com a qualidade, divulgar a empresa, as políticas 

ambientais e informar sobre as vendas e lucros. Outros objectivos consistem na comunicação 

dos benefícios e valores da oferta da empresa. A análise comparativa entre estes objectivos e 

as percepções internas mostra que as acções efectuadas perecem ter um impacto nas 

percepções, devido à congruência entre as percepções dos membros sobre a oferta e imagem 

da empresa no mercado e a estrutura de identidade das marcas corporativas. 

Para além dos objectivos operacionais, a comunicação interna tem como objectivos 

informar os membros sobre mudanças em curso na empresa e os esforços necessários para as 

atingir, dinamizar a identificação e o envolvimento, por forma a criar um «espírito de corpo» e 

lealdade para com a empresa. A análise comparativa destes objectivos com os resultados 

obtidos no questionário mostra que a comunicação interna é eficaz na dinamização da 

identificação, envolvimento e lealdade para com a empresa. Tal como na Empresa A, o facto 

da empresa segmentar os públicos internos em função dos conteúdos das acções a ministrar 

pode ter um impacto no grau de conhecimento da oferta da empresa, revelado na 2ª Etapa do 

estudo e um impacto nas atitudes ao construir a percepção de que a empresa se preocupa com 

as necessidades de informação dos vários públicos internos.  
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V - Empresa E 

 Tal como se tem vindo a referir, também na Empresa E os inquiridos manifestaram 

uma elevada concordância com os itens do questionário relativos aos comportamentos 

valorizados pela gestão. Identificou-se que havia congruência entre a percepção de empenho e 

o valor declarado que integra a estrutura de identidade da marca corporativa. Verificou-se 

ainda que as percepções dos inquiridos sobre a flexibilidade e eficácia eram congruentes com 

as percepções identificadas na 2ª Etapa do estudo. Em relação aos comportamentos de 

responsabilidade pelo desempenho das tarefas, capacidade de responder aos desafios aos 

desafios que surgem no dia-a-dia, colaboração activa com os colegas e participação, a 

concordância com estes itens revela, mais uma vez, que se pode estar em presença de crenças 

básicas ou incapacidade dos membros em distinguir os comportamentos que a gestão 

considera fundamentais para a sobrevivência da empresa. A análise do impacto das variáveis 

sócio-demográficas e da formação profissional nas percepções e atitudes mostrou que, a nível 

de grupos profissionais, os Técnicos tinham as percepções mais positivas sobre os itens 

apresentados. A nível de associações entre variáveis identificou-se uma correlação moderada 

entre as percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão e as necessidades 

satisfeitas. 

Em geral, prevaleceu a opinião que os produtos se caracterizavam pela qualidade e 

inovação. Quanto ao preço, embora tivesse prevalecido a opinião que o preço era elevado, 

como esta média se aproxima da opinião nem baixo nem alto preço, pode-se considerar que as 

percepções dos inquiridos são congruentes com o posicionamento da empresa quanto à oferta 

do benefício de uma boa relação qualidade-preço. Verificou-se que os inquiridos com a 

instrução primária tinham as percepções mais positivas sobre o produto. A nível de 

associações entre variáveis, identificou-se uma associação moderada entre as percepções sobre 

o produto e o cargo. Verificou-se ainda que as percepções sobre o produto estavam 

correlacionadas com a imagem da empresa, necessidades satisfeitas, o comprometimento 

afectivo e o normativo.  

Em relação à imagem da empresa no mercado a percepção geral foi positiva. As 

percepções dos inquiridos sobre a empresa estar muito envolvida com questões ambientais é 

incongruente com a estrutura de identidade da marca corporativa. Os inquiridos concordaram 

que a imagem da empresa se caracterizava pela liderança a nível de inovação e 

desenvolvimento de novos produtos, rentabilidade, pelo relacionamento amigável com os 

clientes e pela sua preocupação com o bem-estar dos empregados. Quanto à percepção que a 
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empresa é conhecida pela rentabilidade, referiu-se já, na análise da imagem da Empresa B, o 

motivo para esta percepção. A opinião de que a empresa é conhecida pelo seu relacionamento 

com os clientes, simpático e compreensivo é congruente com a estrutura de identidade da 

marca e o posicionamento da empresa. Nas análises efectuadas, verificou-se que a profissão 

tinha um impacto na imagem e que as percepções mais positivas pertenciam aos operários. A 

nível de associações entre variáveis verificou-se que existia uma associação moderada entre as 

percepções sobre a imagem e o cargo, uma correlação moderada entre as percepções sobre a 

imagem da empresa e os comportamentos valorizados pela gestão e uma correlação alta entre 

a imagem e as necessidades satisfeitas.  

Em relação às necessidades satisfeitas, os inquiridos discordaram, em geral, sobre a 

satisfação de um salário justo. Quanto às restantes necessidades prevaleceu a concordância 

sobre a sua satisfação. Para se analisar a percepção de que o salário não era justo fez-se, mais 

uma vez, a análise do sistema de recompensas e critérios de progressão na carreira. 

Verificou-se que os critérios de progressão na carreira eram objectivos e que, quanto ao 

sistema de recompensas, a empresa oferecia, para além do salário, um prémio de assiduidade. 

O facto da empresa não oferecer outras compensações monetárias e oferecer poucas 

regalias/apoios sociais parece ter um impacto na percepção que o salário não é justo, 

comparativamente ao contributo pessoal na empresa. Verificou-se que os inquiridos com a 

instrução primária tinham as percepções mais positivas sobre as necessidades satisfeitas. A 

nível de associações entre variáveis identificou-se uma associação moderada entre as 

necessidades satisfeitas e o cargo. 

Os inquiridos mostraram ter valores pessoais similares aos inquiridos das outras 

empresas, com excepção do valor segurança, havendo alguma variação na valorização desta 

necessidade, tal como se verificou nas outras empresas. Contudo, a segurança é a necessidade 

mais valorizada pelos membros da empresa. Verificou-se que a profissão, o cargo, 

antiguidade, anos de exercício da actual profissão e escolaridade tinham um impacto nos 

valores pessoais dos inquiridos. A nível de associações entre variáveis identificou-se uma 

associação moderada entre os valores pessoais e o cargo, uma correlação moderada entre o 

valor pessoal de segurança e a necessidades satisfeita, relativa ao mesmo item. Esta correlação 

indica que a segurança é uma das razões porque os inquiridos querem manter um 

relacionamento com a empresa.  
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Figura 31 
Congruência entre as percepções, valores pessoais e atitudes dos membros com a estrutura de 
identidade da marca corporativa: Empresa E 
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NECESSIDADES SATISFEITAS E VALORIZADAS 

Necessidades congruentes entre si  
Segurança  
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ATITUDES 

 
 

Comprometimento afectivo: vontade em permanecer na empresa, identificação, envolvimento e concordância 
com as regras da empresa . 
Comprometimento de continuidade: baixo, reflectindo que os investimento realizados em relação ao trabalho 
são relativamente baixos, os benefícios oferecidos são relativamente baixos.  
Poucas alternativas de emprego: não é um dos principais motivos para a manutenção do relacionamento. 
 Comprometimento normativo: sentimento de lealdade. 
Baixa responsabilidade moral em permanecer na empresa; sentimento de que não se está em débito para com a 
empresa. 
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Quanto ao comprometimento afectivo, os inquiridos mostraram o desejo em 

permanecer na empresa e as atitudes de identificação, envolvimento e concordância com as 

regras da empresa. Verificou-se que o grupo profissional dos Operários tinha um maior 

comprometimento afectivo. Identificou-se que havia correlações moderadas entre o 

comprometimento afectivo, as percepções sobre o produto e comportamentos valorizados pela 

gestão. Identificou-se ainda correlações altas entre o comprometimento afectivo, a imagem da 

empresa no mercado e as necessidades satisfeitas.  

Em relação ao comprometimento de continuidade a média global negativa reflecte que 

os investimentos realizados em relação ao trabalho são relativamente baixos, os benefícios 

oferecidos também são baixos, não sendo estas as razões fundamentais porque os inquiridos 

permanecem na empresa. Os inquiridos consideraram também que o motivo porque 

mantinham o relacionamento com a empresa não se devia à falta de alternativas de emprego. 

Com estes resultados pode-se inferir que o relacionamento é baseado noutros factores, um dos 

quais a segurança oferecida pela empresa. Verificou-se que a nível de grupo profissional e 

cargo, os operários tinham um maior comprometimento de continuidade. Verificou-se ainda 

que existe uma associação moderada entre o comprometimento de continuidade e o cargo. 

No comprometimento normativo os inquiridos manifestaram um elevado grau de 

concordância quanto ao sentimento de lealdade para com a empresa (a média mais elevada). 

Quanto à responsabilidade moral em permanecer na empresa e o sentimento de estar em 

débito as opiniões foram, em geral, discordantes e reflectem, mais uma vez, que os inquiridos 

permanecem na empresa por razões diferentes. Verificou-se que o grupo profissional dos 

Operários e os inquiridos com a instrução primária tinham um maior comprometimento 

normativo. Identificou-se que existia uma associação moderada entre o comprometimento 

normativo e o cargo. Verificou-se ainda que o comprometimento normativo estava 

correlacionado com as percepções sobre o produto, imagem da empresa no mercado e 

necessidades satisfeitas (correlações moderadas).  

 

A) Posicionamento 

As percepções internas sobre a oferta da empresa são congruentes com os benefícios, 

enunciados no posicionamento, de qualidade, design e preço. Outro benefício descrito no 

posicionamento é o da «visão de parceria com o nosso cliente» e que enuncia, implicitamente, 

a vantagem competitiva da empresa, o sistema de comunicação que lhe permite estabelecer um 

relacionamento estreito com os clientes. Esta vantagem está em sintonia com as percepções 
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internas sobre a imagem da empresa no mercado e as percepções identificadas na 2ª Etapa do 

estudo.  

Algumas características descritas no posicionamento têm uma óptica interna 

nomeadamente, a enunciação de competências a nível de recursos humanos, produtivos, de 

marketing. Como estas características sustentam as competências centrais da empresa pode-se 

analisar a congruência a este nível, isto é, entre as competências centrais e as percepções 

internas identificadas na 2ª Etapa do trabalho sobre os pontos fortes da empresa, verificando-se 

que existe congruência. O posicionamento descreve um valor cultural, a modernidade, a qual 

se pode considerar congruente com as percepções sobre a oferta da empresa a nível de marca 

própria, identificadas na 2ª Etapa. O posicionamento enuncia ainda o valor de competência, o 

qual confere à empresa a reputação de credibilidade. Este valor é congruente com 

caracterização da empresa como eficaz, na 2ª etapa do estudo. 

 

Figura 32 
Congruência entre as percepções internas e o posicionamento: Empresa E 
 

POSICIONAMENTO DA EMPRESA 
 

Percepções congruentes com o posicionamento  Percepções incongruentes com o 
posicionamento 

 

 

Percepções 
 
Moderna 
Competente (recursos) 
Design  
Qualidade 
Preço 
 

Posicionamento 
 
Moderna 
Competente (recursos) 
Design  
Qualidade 
Preço 
 

 
Não existem 

 

 

 

B) Comunicação 

 Na Empresa E os objectivos fundamentais da comunicação são os de construir e manter 

um contacto estreito e personalizado com os clientes, privilegiando a empresa os meios que 

permitem atingir esse objectivo como o telefome e e-mail. Os objectivos das acções de 

comunicação da marca corporativa consistem em transmitir um comprometimento com a 

qualidade, divulgar a empresa e a sua oferta de qualidade e design. Verifica-se que estes 

objectivos são congruentes com as percepções internas sobre a oferta e a imagem da empresa 

no mercado. Uma das razões para esta congruência consiste no facto da gestão ter estabelecido 

um sistema de informação através da colocação de jornais e revistas especializadas em locais 
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acessíveis a todos os membros, por forma a que estes tenham informação sobre o sector de 

actividade e acções desenvolvidas pela própria empresa. 

Na comunicação interna a empresa privilegia a comunicação face-a-face, a nível 

individual ou em reuniões com os empregados. Para além do apoio às tarefas operacionais, as 

acções de comunicação têm como objectivos informar os membros sobre mudanças que haja 

na empresa e os esforços requeridos para que sejam bem sucedidas. Em sintonia com as 

atitudes desejadas pela gestão, de identificação, envolvimento com a empresa e respeito, em 

geral e pelos colegas, as acções de comunicação visam dinamizar estas atitudes. No estudo 

empírico verificou-se que a comunicação interna é eficaz na dinamização destas atitudes, por 

parte dos membros.  

  

VI - Empresa F 

 Na Empresa F os inquiridos concordaram, em geral, que todos os itens apresentados no 

questionário correspondiam a comportamentos que a gestão esperava que desempenhassem. A 

análise comparativa das percepções com os valores declarados mostra que existe congruência 

a nível do empenho, colaboração activa com os colegas de trabalho e participação. As 

percepções são também congruentes com as percepções identificadas na 2ª Etapa do estudo, 

quanto aos comportamentos de eficácia e responsabilidade pelo desempenho das tarefas. 

Verifica-se que não existe congruência entre as percepções dos inquiridos, as percepções 

identificadas na 2ª Etapa e a estrutura de identidade da marca corporativa quanto aos 

comportamentos de flexibilidade e capacidade de responder aos desafios que surgem no dia-a-

dia. Pode-se atribuir a estes resultados a explicação dada às empresas que tiveram resultados 

similares. A nível de associação entre variáveis identificou-se uma correlação moderada entre 

as percepções dos comportamentos valorizados pela gestão e as percepções sobre o produto e 

uma correlação alta entre as percepções sobre os comportamentos e as necessidades satisfeitas.  

Em relação à oferta da empresa, prevaleceram as opiniões que os produtos eram de 

qualidade, inovadores e de elevado preço, embora aqui a média obtida fosse relativamente 

baixa. Como a estrutura de identidade da marca corporativa enuncia que a boa relação 

qualidade-preço é um dos pontos fortes da empresa existe aqui alguma incongruência, entre 

este ponto forte e as percepções dos membros. Contudo, esta percepção não é incongruente 

com o posicionamento que não incide neste benefício. Verificou-se que existia uma associação 

moderada entre as percepções sobre o produto e o cargo e que as percepções do produto 
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estavam correlacionadas com os comportamentos valorizados pela gestão e necessidades 

satisfeitas. 

 

Figura 33 
Congruência entre as percepções, valores pessoais e atitudes dos membros com a estrutura de 
identidade da marca corporativa: Empresa F 
 

VALORES SUBJACENTES AOS PADRÕES COMPORTAMENTAIS 

Características congruentes com a  
estrutura de identidade  

Empenho. 
Colaboração activa com os colegas. 
Participação. 
 
 

 Características incongruentes com a  
estrutura de identidade  

Flexibilidade, desempenhar tarefas variadas. 
Responder aos desafios. 
 
Crenças básicas: 
Eficácia. 
Responsabilidade pelo desempenho das tarefas. 
 

 

PRODUTO 

Características e valores de desempenho da oferta  
congruentes com a estrutura de identidade  

 
Qualidade, inovação e design.   

Boa relação qualidade – preço (percepção que carece de melhoria). 
 
 

IMAGEM DA EMPRESA NO MERCADO 
 

Características de imagem 
congruentes com a estrutura de identidade  

Inovadora. 
Preocupa-se com o bem-estar dos empregados.  
 
 

Características de imagem 
incongruentes com a estrutura de identidade  

Preocupação com questões ambientais. 
Empresa de sucesso, rentável. 
Tem um relacionamento amigável com os clientes. 

 

NECESSIDADES SATISFEITAS E VALORIZADAS 

Necessidades congruentes entre si 
Segurança 

Boas condições de trabalho 
Regalias/apoios sociais 

Um salário justo 
Utilizar as capacidades 

Bom relacionamento entre as pessoas 
Reconhecimento do trabalho 

 

ATITUDES 

 

Comprometimento afectivo: vontade em permanecer na empresa, identificação, envolvimento e concordância 
com as regras da empresa. 
Comprometimento de continuidade: baixo, reflectindo que os investimento realizados em relação ao trabalho 
são relativamente baixos, os benefícios oferecidos são relativamente baixos.  
Poucas alternativas de emprego: não é um dos principais motivos para a manutenção do relacionamento. 
 Comprometimento normativo: sentimento de lealdade, responsabilidade moral em permanecer na empresa, 
sentimento de que se está em débito para com a empresa. 
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Os inquiridos tinham a percepção que imagem global da empresa no mercado era boa. 

Em geral, concordaram que a empresa era conhecida pelo seu envolvimento com questões 

ambientais, sendo esta percepção incongruente com os valores presentes na estrutura de 

identidade de marca. Os inquiridos manifestaram também concordância sobre a imagem da 

empresa ser caracterizada pela liderança em inovação, rentabilidade, relacionamento 

amigável com os clientes e preocupação com o bem-estar dos empregados. O motivo porque 

os inquiridos atribuíram à empresa a característica rentabilidade foi já explicada na análise dos 

dados das Empresas B e E. A definição da imagem da empresa como líder em inovação é 

congruente com vários componentes da estrutura de identidade da marca nomeadamente, as 

competências centrais, os valores declarados, características e valores da oferta e o benefício 

apresentado na proposta de valor. O relacionamento amigável com os clientes é incongruente 

com a estrutura de identidade da marca corporativa, não constituindo uma das preocupações 

prioritárias da empresa. Esta percepção pode ser explicada recorrendo-se, mais uma vez, à 

explicação avançada em relação à imagem externa de rentabilidade. A percepção que a 

empresa é conhecida pela sua preocupação com o bem-estar dos funcionários reflecte, tal 

como foi referido no capítulo anterior, o conhecimento partilhado de que esta é uma das 

preocupações da gestão. A análise das associações entre variáveis mostrou que existia uma 

associação moderada entre as percepções sobre a imagem da empresa no mercado com o 

cargo. Mostrou ainda que havia uma correlação moderada entre as percepções sobre a imagem 

e os comportamentos valorizados pela gestão e uma correlação alta entre a imagem e as 

necessidades satisfeitas. 

Os inquiridos consideraram, em geral, que a empresa satisfazia as necessidades 

referidas no questionário. A empresa apresenta, a seguir à Empresa A, a média mais elevada 

no score global, o que reflecte um elevado grau de concordância. Para averiguar as razões 

destas percepções analisou-se as políticas de gestão dos recursos humanos e verificou-se que a 

empresa satisfaz necessidades de desenvolvimento pessoal através da formação profissional, os 

critérios de atribuição de recompensas e de progressão na carreira são objectivos e 

congruentes entre si. A empresa oferece prémios de assiduidade e de qualidade/ produtividade. 

Além destas recompensas, a divisão de lucros aliada à avaliação dos trabalhadores por equipas, 

é um forte indicador da sintonia interna entre as políticas de gestão dos recursos humanos, as 

competências centrais, valores declarados numa óptica de mercado e interna, especialmente os 

valores subjacentes aos comportamentos que possibilitem um trabalho em equipa eficaz. Esta 

sintonia mostra que as necessidades e expectativas da empresa e as dos empregados estão em 
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sintonia (Dowling, 2001). Pode considerar-se que é uma base explicativa das percepções sobre 

as necessidades satisfeitas e das atitudes.  

Em relação aos valores pessoais, os inquiridos apresentaram valores pessoais similares 

aos inquiridos das outras empresas, com excepção do valor segurança, havendo alguma 

variação na valorização desta necessidade. Tal como se verificou em todas as empresas, com 

excepção da Empresa C, a segurança é a necessidade mais valorizada e a sua satisfação, por 

parte da empresa, contribui para explicar as atitudes (O' Reilly, Chatman e Caldwell, 1991; 

Bocchino, Hatman e Foley, 2003). Verificou-se que a idade, profissão, escolaridade e 

formação profissional tinham um impacto nos valores pessoais. Identificou-se ainda uma 

associação moderada entre os valores pessoais e o cargo. 

No comprometimento afectivo os inquiridos manifestaram vontade em manter o 

relacionamento com a empresa e as atitudes de identificação, envolvimento e concordância 

com as regras da empresa. Identificou-se que havia correlações moderadas entre o 

comprometimento afectivo e os comportamentos valorizados pela gestão e necessidades 

satisfeitas.  

A média global negativa, isto é, inferior a 3, no comprometimento de continuidade 

reflecte que os investimentos realizados em relação ao trabalho são relativamente baixos, os 

benefícios oferecidos também são relativamente baixos, embora prevaleça a opinião geral 

positiva, isto é, que os benefícios são uma das razões para a continuidade pessoal na empresa. 

A discordância, em geral, sobre a única razão para manter o relacionamento com a empresa 

consistir na falta de alternativas de emprego também se reflectiu na média global da 

dimensão. A nível de associações entre variáveis identificou-se que existia uma associação 

moderada entre o comprometimento de continuidade o cargo. 

No comprometimento normativo os inquiridos concordaram que deviam ser leais à 

empresa, revelaram o sentimento de estar em débito e a responsabilidade moral em 

permanecer na empresa. Identificou-se que existia uma correlação moderada entre o 

comprometimento normativo e os comportamentos valorizados pela gestão.  

 

A) Posicionamento 

O posicionamento focaliza a promessa na oferta de inovação, valor que é congruente 

com as percepções internas sobre a oferta da empresa. Aquando da análise do posicionamento 

caracterizou-se também este valor como um valor de reputação que confere à empresa 

credibilidade no mercado. Este valor é congruente com as percepções internas sobre a imagem 
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da empresa no mercado. O posicionamento refere também um valor da cultura da empresa, o 

carácter pró-activo, o qual é congruente com as percepções internas identificadas na 2ª Etapa 

do estudo sobre a imagem da empresa no mercado. 

 

Figura 34 
Congruência entre as percepções internas e o posicionamento: Empresa F 
 

POSICIONAMENTO DA EMPRESA 
 

Percepções congruentes com o posicionamento  Percepções incongruentes com o 
posicionamento 

 

Percepções 
Dimensão 
Inovação  
Pró-activa 

Posicionamento 
Dimensão 
Inovação  
Pró-activa 

 
Não existem 

 

 

 

B) Comunicação 

Em sintonia com os objectivos globais, a comunicação para os públicos externos tem 

como objectivos transmitir o comprometimento com a qualidade, divulgar a empresa e os 

benefícios da sua oferta de qualidade, design e inovação. Devido à focalização, relativamente 

recente, da estratégia da empresa em inovação e desenvolvimento de novos produtos, para 

além dos meios utilizados pelas outras empresas como catálogos, publicidade em revistas da 

especialidade, participação em feiras do sector, entre outros, a empresa desenvolve acções em 

meios de grande audiência como a TV e rádio, assim como acções de relações públicas. Tal 

como nas outras empresas os alvos de comunicação prioritários são os clientes contudo, a 

comunidade local e nacional e os opinion makers como designers, decoradores, jornalistas da 

especialidade eram, à data do estudo, importantes alvos de comunicação.  

A nível de comunicação interna a empresa privilegia a comunicação face-a-face, 

individual ou em reuniões de trabalho. Tal como no caso das Empresas A e D os públicos 

internos são segmentados de acordo com o conteúdo das acções de comunicação, por forma a 

atingir uma maior eficácia na comunicação. As acções de comunicação, para além dos 

objectivos de apoiar as tarefas operacionais, visam informar os membros sobre as mudanças 

efectuadas na empresa, com origem na implementação do sistema da qualidade e os esforços 

necessários para as atingir. Outros objectivos consistem em dinamizar a identificação e o 

envolvimento e, neste contexto, a comunicação interna sobre as características/benefícios da 

oferta e os valores da marca corporativa tem um importante papel. Outra acção desenvolvida 

consiste na sondagem de opinião que demonstra, em sintonia com as políticas de gestão dos 
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recursos humanos e os valores declarados, que a gestão valoriza a opinião e contributo pessoal 

dos empregados no sucesso da empresa. De acordo com os resultados obtidos no estudo 

empírico a comunicação interna é eficaz quanto à dinamização das atitudes de identificação e 

envolvimento podendo ser melhorada quanto à informação sobre a oferta da empresa.  
 

7.2.Análise e discussão dos resultados obtidos sobre o desempenho da marca corporativa 

a nível interno 

 A análise sobre o desempenho da marca corporativa a nível interno vai incidir, em 

primeiro lugar, na análise da congruência entre as percepções partilhadas (3) quanto ao 

produto, imagem da empresa no mercado, comportamentos valorizados pela gestão e a 

estrutura de identidade das marcas corporativas a nível estratégico. Em segundo lugar, referir-

se-á o grau de sintonia entre as necessidades satisfeitas e valorizadas e o seu impacto nas 

atitudes. Considerou-se, de acordo com a teoria, que o comprometimento afectivo e normativo 

correspondem a estados atitudinais positivos (e.g. Rusbult et al., 1988; O’Reilly, Chatman e 

Caldwell, 1991; Meyer e Allen, 1997, Mayer e Schoorman, 1992; Pearce, 1993; Hunt e 

Morgan, 1994; Bolino, Turnley e Bloodgood, 2002) desejados pela gestão e que o carácter 

positivo ou negativo do comprometimento de continuidade, um estado menos desejável porque 

alguns dos seus resultados, a nível de atitudes e comportamento efectivo, são negativos, seria 

avaliado em função das razões porque as médias dos valores atribuídos pelos inquiridos eram 

positivas ou negativas (Rusbult et al., 1988; Mayer e Schoorman, 1992; Shore e Wayne, 1993; 

Brett, Cron, Slocum, 1995). 

 Conforme se pode observar no Quadro 113.A o desempenho da marca corporativa da 

Empresa A a nível interno, analisado quanto à congruência das percepções partilhadas e a 

estrutura de identidade da marca corporativa a nível estratégico, quanto à sintonia entre as 

necessidades satisfeitas e os valores pessoais e quanto às atitudes é positivo. Verificou-se que 

existia um consenso entre os membros quanto às percepções sobre o produto, imagem, 

comportamentos valorizados pela gestão, características e valores enunciadas pelo 

posicionamento da empresa no mercado. A empresa satisfaz as principais necessidades 

valorizadas pelos membros, um dos principais factores com impacto nas atitudes para com a 

organização. Desta forma, o relacionamento entre os empregados e a empresa caracteriza-se  

 
(1) Referem-se à opinião que predomina no questionário 
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por um comprometimento afectivo e normativo positivo e vontade em manter o relacionamento 

devido ao domínio do trabalho e os benefícios oferecidos pela empresa. 

Na Empresa B o desempenho da marca corporativa é simultaneamente positivo e 

negativo. Existe congruência entre as percepções partilhadas e a estrutura de identidade da 

marca corporativa. O desempenho da marca é negativo quanto à satisfação de algumas das 

necessidades valorizadas pelos membros nomeadamente a segurança, salário justo e 

regalias/apoios sociais, tendo-se já analisado as razões para estas percepções. O 

relacionamento entre os empregados e a empresa caracteriza-se por um comprometimento 

afectivo positivo mas de identificação ambígua, um baixo comprometimento de continuidade 

devido à percepção que os investimento realizados no trabalho são baixos assim como os 

benefícios oferecidos pela empresa e um comprometimento normativo positivo, embora baixo, 

não sentindo os membros que estão em débito para com a empresa.  

Em relação à Empresa C o desempenho da marca corporativa a nível interno é, tal 

como no caso da Empresa B, simultaneamente positivo e negativo. O desempenho é positivo 

quanto à congruência entre as percepções partilhadas e a estrutura de identidade da marca 

corporativa, embora algumas percepções possam ser melhoradas nomeadamente, a percepção 

de que a oferta tem um preço elevado e a percepção sobre a reputação de eficácia, um valor 

enunciado no posicionamento. Contudo, como esta incongruência foi detectada na análise dos 

dados obtidos 2ª Etapa do estudo, a análise foi limitada ao pequeno número de membros 

envolvidos. Os aspectos negativos referem-se à satisfação da necessidade de um salário justo e 

a incongruência entre a necessidade satisfeita e valorizada tem um impacto no 

comprometimento normativo o qual, embora positivo, se caracteriza pelo sentimento, por parte 

dos membros, de que não estão em débito para com a empresa. Outras características do 

relacionamento, entre os empregados e a empresa, consistem num comprometimento afectivo 

positivo mas relativamente baixo, um elevado comprometimento de continuidade devido à 

percepção que os investimentos realizados no trabalho são relativamente altos e não existem 

alternativas de emprego. O comprometimento normativo é positivo, mas os membros não 

sentem que estão em débito para com a empresa. 

O desempenho da marca corporativa da Empresa D a nível interno é positivo. 

Verificou-se que havia congruência entre as percepções partilhadas e a estrutura de 

identidade da marca corporativa a nível estratégico quanto às percepções sobre o produto, 

imagem da empresa no mercado, comportamentos valorizados pela gestão, características e 

valores enunciados pelo posicionamento. Verificou-se que havia sintonia entre as necessidades 
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satisfeitas e os valores pessoais dos inquiridos, especialmente a nível da satisfação de um 

salário justo e da necessidade de utilizar as capacidades. Os resultados desta sintonia têm 

impacto nas atitudes verificando-se que existe um comprometimento afectivo e normativo 

positivo. O comprometimento de continuidade positivo reflecte a consciência, por parte dos 

membros, que os investimentos realizados no trabalho são elevados, os benefícios oferecidos 

também são elevados e que existem poucas alternativas de emprego.  

 

Quadro 113.A 
Desempenho das marcas corporativas a nível interno 
 

Identidade Organizacional 
 
Percepções partilhadas e congruentes com a estrutura de identidade da marca: 
produto, imagem, comportamentos valorizados pela gestão, características e 
valores enunciados pelo posicionamento. 
 
Sintonia entre as necessidades satisfeitas e valorizadas. 
 

POSITIVO 
 
 
 
 
 

Empresa A 

Relacionamento entre os membros e a empresa: 
Comprometimento afectivo, de continuidade e normativo positivo. 

POSITIVO 
 

Identidade Organizacional 
Percepções partilhadas e congruentes com a estrutura de identidade da marca: 
produto, imagem, comportamentos valorizados pela gestão, características e 
valores enunciados pelo posicionamento. 
 
Incongruência entre as necessidades satisfeitas e valorizadas. 

 
POSITIVO 
 
 
 
 

Empresa B 

Relacionamento entre os membros e a empresa: 
Comprometimento afectivo: atitudes ambíguas na identificação  
Comprometimento de continuidade: baixo 
Comprometimento normativo: positivo mas baixo.  
 

POSITIVO/ 
NEGATIVO
 
 
 
 

Identidade Organizacional  
Percepções partilhadas e congruentes com a estrutura de identidade da marca: 
produto, imagem, comportamentos valorizados pela gestão, características e 
valores enunciados pelo posicionamento. 
 
Incongruência entre a necessidade satisfeita e valorizada de um salário justo. 
 

 
POSITIVO 
 
 
 
 

Empresa C 

Relacionamento entre os membros e a empresa: 
Comprometimento afectivo: positivo mas relativamente baixo. 
Comprometimento de continuidade: alto. 
Comprometimento normativo: positivo mas baixo.  

POSITIVO/ 
NEGATIVO
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Quadro 113.B 
Desempenho das marcas corporativas a nível interno 
 

Identidade Organizacional 
Percepções partilhadas e congruentes com a estrutura de identidade da 
marca: produto, imagem, comportamentos valorizados pela gestão, 
características e valores enunciados pelo posicionamento. 
 
Sintonia entre as necessidades satisfeitas e os valores pessoais 
 

 
POSITIVO 

Empresa D 

Relacionamento entre os membros e a empresa: 
Comprometimento afectivo, de continuidade e normativo positivo. 
 

POSITIVO 
 

Identidade Organizacional 
Percepções partilhadas e congruentes com a estrutura de identidade da 
marca: produto, imagem, comportamentos valorizados pela gestão, 
características e valores enunciados pelo posicionamento. 
 
Incongruência entre a necessidade satisfeita e valorizada de um salário justo. 
 

 
POSITIVO 
 
 
 
 
 

Empresa E 

Relacionamento entre os membros e a empresa: 
Comprometimento afectivo: positivo. 
Comprometimento de continuidade baixo. 
Comprometimento normativo: positivo.  
 

POSITIVO/ 
NEGATIVO 

Identidade Organizacional 
Percepções partilhadas e congruentes com a estrutura de identidade da 
marca: produto, imagem, comportamentos valorizados pela gestão, 
características e valores enunciados pelo posicionamento. 
 

POSITIVO 
 
 
 

Empresa F 

Relacionamento entre os membros e a empresa: 
Comprometimento afectivo: positivo. 
Comprometimento de continuidade: baixo. 
Comprometimento normativo: positivo.  

 
POSITIVO 
 
 
 

 

Na Empresa E verificou-se que o desempenho da marca corporativa a nível interno é, 

tal como no caso das Empresas B e C, simultaneamente positivo e negativo. O desempenho é 

positivo quanto à congruência entre as percepções partilhadas e a estrutura de identidade da 

marca corporativa quanto à oferta, imagem, principal comportamento valorizado pela gestão, 

características e valores contidos no posicionamento da empresa. O desempenho da marca é 

negativo quanto à satisfação de um salário justo e esta incongruência tem um impacto no 

comprometimento normativo quanto ao sentimento, por parte dos membros, de que não estão 

em débito para com a empresa. Tem também impacto no comprometimento de continuidade, o 

qual é negativo e resulta da percepção que os investimentos realizados no trabalho são 

relativamente baixos assim como os benefícios oferecidos. Contudo, ao contrário dos membros 

da Empresa C, uma das razões fundamentais para os membros quererem manter um 
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relacionamento com a empresa não se refere à falta de alternativas de emprego, mas à 

segurança que a empresa proporciona. Outras atitudes que caracterizam o relacionamento dos 

empregados com a empresa são positivas, tendo demonstrado os membros um 

comprometimento afectivo e normativo positivo. 

O desempenho da marca corporativa da Empresa F a nível interno é, de uma forma 

geral, positivo tendo-se verificado que existe congruência entre as percepções partilhadas e a 

estrutura de identidade da marca corporativa em todos os aspectos que se tem vindo a referir. 

Verificou-se que havia sintonia entre as necessidades satisfeitas e valorizadas pelos membros 

e que o relacionamento entre os empregados e a empresa se caracterizava por um 

comprometimento afectivo e normativo positivo. O comprometimento de continuidade baixo 

advém da percepção que os investimentos realizados no trabalho e os benefícios oferecidos são 

relativamente baixos e que a falta de alternativas de emprego não é uma das razões para os 

membros quererem manter o relacionamento com a empresa.  

 

7.3. Desempenho das marcas corporativas numa óptica de mercado 

 Tal como se referiu anteriormente, analisou-se o desempenho das marcas corporativas 

numa óptica de mercado através da análise do volume de negócios global e volume de vendas, 

a nível do aumento ou decréscimo destes indicadores. Considerou-se os investimentos 

efectuados em activos tangíveis e intangíveis nomeadamente, na certificação da qualidade, 

segurança e gestão ambiental, produto: I&D e design, compra e registo de marcas, 

comunicação da marca corporativa e da marca-produto. Considerou-se a qualificação dos 

recursos humanos quanto à média de horas de formação profissional durante três anos, não se 

tendo referido aqui um valor monetário porque a maior parte das acções são financiadas. 

Utilizou-se indicadores de desempenho qualitativos, que indicam o grau de força da marca e 

relativos à longevidade da marca no mercado, protecção jurídica, características do mercado 

actual, grau de internacionalização (Interbrand, 1998). Complementou-se esta análise com 

indicadores quantitativos. 

Na ponderação sobre o desempenho optou-se por subdividir os indicadores em dois 

grupos: um grupo de indicadores objectivos referentes ao Grupo1 - volume de negócios global 

e volume de vendas total e um grupo de indicadores mais subjectivos referentes ao Grupo 2- 

investimentos em tangíveis e intangíveis e formação profissional.  Atribuiu-se a classificação 

qualitativa de positivo ou negativo ao Grupo 1 e quanto ao Grupo 2 optou-se por atribuir a 

classificação positivo quando nenhum indicador contrariasse esta avaliação. Nos restantes 
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casos, optou-se por positivo/negativo. Quanto aos indicadores de desempenho utilizados para 

avaliar o grau de força das marcas no mercado utilizou-se a análise comparativa entre as 

empresas. Com o objectivo de se fazer uma graduação das marcas complementou-se a análise 

qualitativa quanto ao item internacionalização com indicadores quantitativos, tal como foi 

acima referido. 

Os indicadores de desempenho da Empresa A apresentados no Quadro 114.A mostram 

que o desempenho da marca corporativa entre 2001 e 2004 foi negativo quanto ao volume de 

negócios global e volume de vendas, tendo-se registado um decréscimo nestes indicadores. Os 

investimentos realizados entre estas datas foram pouco avultados e incidiram principalmente 

em activos tangíveis. O desempenho da marca foi positivo a nível de formação profissional.  

O desempenho da marca corporativa da Empresa B foi negativo quanto ao decréscimo 

do volume de negócios global e volume de vendas total, para o qual contribuiu em grande 

parte a queda de vendas na Comunidade Europeia. Não houve investimentos em activos 

tangíveis. O desempenho da marca corporativa foi positivo quanto ao investimento em activos 

intangíveis nomeadamente, em acções de comunicação da marca-produto, embora o valor não 

seja muito elevado. A média de horas de formação profissional dos trabalhadores também é 

elevada. 

Quanto à Empresa C, o desempenho da marca corporativa entre 2001 e 2004 foi 

francamente positivo quanto ao volume de negócios global e volume de vendas total, tendo 

contribuído para estes resultados o aumento acentuado das vendas nos Estados Unidos da 

América. Outro indicador de desempenho positivo refere-se aos investimentos realizados em 

activos tangíveis. Os investimentos em activos intangíveis foram relativamente baixos assim 

como a média de horas de formação profissional entre 2002 e 2004.  

Na Empresa D verifica-se que o desempenho da marca corporativa entre 2001 e 2004 

foi positivo quanto ao volume de negócios global e volume de vendas total. Outros 

indicadores de desempenho positivos referem-se aos investimentos realizados em activos 

tangíveis e formação profissional. Os investimentos em activos intangíveis foram relativamente 

baixos. 
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Quadro 114.A 
Desempenho das marcas corporativas no mercado 
 

DESEMPENHO DAS MARCAS CORPORATIVAS NO MERCADO 
(Desempenho entre 2001-2004) 

 
Grupo 1 
 
Volume de negócios global: decréscimo de 18% entre 2001 e 2004. 
Volume de vendas total: decréscimo de 24% 
 
Volume de ventas Total em 2004: 4.974.646 (milhares de euros) 
 

NEGATIVO 
 
 
 

Empresa A 

Grupo 2 
 
Investimentos (média): 
Activos tangíveis: 63.745.     
Activos intangíveis: 2.404.           
 
Formação profissional (média de horas entre 2002 e 2004): 5002 horas      
 

 
POSITIVO/ 
NEGATIVO 
 

Grupo 1 
 
Volume de negócios global: decréscimo de 14% 
Volume de vendas Total: decréscimo de 14% 
 
Volume de ventas Total em 2004: 4.346.014.(milhares de euros) 
 

NEGATIVO 
 
 

Empresa B 

Grupo 2  
 
Investimentos (média): 
Activos tangíveis: 425. 
Activos intangíveis: 55.806.           
 
Formação profissional (média de horas entre 2002 e 2004): 3.132 horas 
 

POSITIVO/ 
NEGATIVO 
 
 

Grupo 1 
 
Volume de negócios global: aumento de 33% entre 2001 e 2004. 
Volume de vendas Total: aumento de 33% 
 
Volume de ventas Total em 2004: 14.120.009 (milhares de euros) 

POSITIVO 
 

Empresa C 

Grupo 2 
 
Investimentos (média): 
Activos tangíveis: 1.954.756. 
Activos intangíveis: 12.718. 
 
Formação profissional (média de horas entre 2002 e 2004): 203 horas                      

POSITIVO/ 
NEGATIVO 
 

Grupo 1 
 
Volume de negócios global: aumento de 10% entre 2001 e 2004. 
Volume de vendas Total: aumento de 4% 
 
Volume de ventas Total em 2004: 85.005.185 (milhares de euros) 

POSITIVO 
 

 

Empresa D 

Grupo 2 
 
Investimentos (média) 
Activos tangíveis: 3.297.845. 
Activos intangíveis: 81.782. 
 
Formação profissional: (média de horas entre 2002 e 2004): 7.303 horas             
 

POSITIVO/ 
NEGATIVO 
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O desempenho da Empresa E é simultaneamente positivo e negativo. Entre 2001 e 

2004 o volume de negócios global teve um ligeiro decréscimo enquanto que o volume de 

vendas teve um aumento acentuado, devido ao aumento das vendas em Portugal e 

Comunidade Europeia. Outros indicadores de desempenho positivos referem-se aos 

investimentos realizados em activos tangíveis e intangíveis, verificando-se que foi a empresa 

que efectuou mais investimentos nesta área. Quanto à formação profissional a média de horas 

de formação é relativamente baixa, especialmente em comparação com a Empresa A, com um 

número de trabalhadores inferior.  

Em relação à Empresa F, o volume de negócios global teve um ligeiro decréscimo e o 

volume de vendas teve um acentuado decréscimo, devido à queda de vendas nos Países 

Terceiros. Quanto à formação profissional, a média de horas de formação é relativamente 

baixa. O indicador de desempenho positivo consiste nos investimentos realizados em activos 

tangíveis. Os investimentos em intangíveis foram baixos. 

 

Quadro 114. B  
Desempenho das marcas corporativas no mercado 
 

DESEMPENHO DAS MARCAS CORPORATIVAS NO MERCADO 
(Desempenho entre 2001-2004) 

 
Grupo 1 
 
Volume de negócios global: decréscimo de 1% entre 2001 e 2004. 
Volume de vendas Total: aumento de 43% 
 
Volume de ventas Total em 2004: 1.716.961 (milhares de euros) 
 

POSITIVO 
 

Empresa E 

Grupo 2 
 
Investimentos (média): 
Activos tangíveis: 464.698. 
Activos intangíveis: 265.359           
 
Formação profissional (média de horas entre 2002 e 2004): 320 horas        
 

POSITIVO/ 
NEGATIVO 
 

Grupo 1 
 
Volume de negócios global: decréscimo de 3% entre 2001 e 2004. 
Volume de vendas Total: queda de 14% 
 
Volume de ventas Total em 2004: 3.488.348. (milhares de euros) 
 

NEGATIVO Empresa F 

Grupo 2 
 
Investimentos (média): 
Activos tangíveis: 804.923. 
Activos intangíveis: 1.250. 
 
Formação profissional (média de horas entre 2002 e 2004): 235 horas           
                                                                     

POSITIVO/ 
NEGATIVO 
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Quanto aos indicadores de desempenho para analisar o grau de força das marcas no 

mercado (Quadro 111) verifica-se que, quanto às características do mercado este se 

caracterizava, à data do estudo, por uma grande turbulência e incerteza. Através da análise do 

quadro verifica-se que a empresa com maior longevidade no mercado é a Empresa D, seguida 

pelas Empresa B, F, C, A e E. Quanto ao registo da marca como propriedade intelectual, as 

Empresas C e D apresentam uma maior latitude no seu registo, isto é, abrange Portugal, países 

da Europa e Estados Unidos. Após estas empresas a marca da Empresa A também apresenta 

uma certa amplitude a nível de registo. As marcas corporativas da Empresa B e E estão apenas 

registadas em Portugal e a Empresa F não tinha efectuado, à data do estudo, qualquer registo 

da marca gráfica. A nível de grau de internacionalização, a Empresa A exporta 100% dos seus 

produtos, em seguida as Empresas C, F e D com 98%, 98% e 90%, respectivamente e, por 

último, as Empresas E e B com 50% e 31%, respectivamente. Como o grau de 

internacionalização, só por si, não indica a capacidade da marca em penetrar nos mercados 

(Interbrand, 1998), utilizou-se como medida complementar o volume de vendas total das 

marcas corporativas na Comunidade Europeia e Países Terceiros. A partir desta análise, tendo 

como principal indicador o volume de vendas no ano de 2004, fez-se uma listagem das 

empresas no Quadro 116.  

 

Quadro 115 
Análise comparativa de indicadores de força da marca numa perspectiva de marketing e financeira 
 

EMPRESAS  
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

Características do 
mercado 

Turbulento 

Longevidade 1987 
 

1953 
 

1974 
 

1973 
 

1993 
 

1973 
 

Registo da marca Portugal 
Europa 

 

Portugal Portugal 
Europa 
EU 

Portugal 
Europa 
EU 

Portugal  

Grau de 
internacionalização 
 

100% 
 
 

31% 
 
 

98% 
 
 

90% 
 
 

50% 
 
 

98% 
 
 

Total do Volume de 
vendas em 2004 
Comunidade 
Países Terceiros   

4.974.646 1.390.725 13.306.737. 76.210.743 858.481 3.209.280 

 
 
 

Através da análise do Quadro 116 verifica-se que a Empresa D é a marca corporativa 

mais forte porque tem uma maior longevidade no mercado, latitude no registo da marca, 

elevado grau de internacionalização associado a um elevado volume de vendas. Em seguida, as 
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Empresas C e A, não tanto devido à longevidade, mas à amplitude de registo das marcas, 

internacionalização e vendas. A força da Empresa F reside nos factores atrás assinalados e um 

dos seus pontos fracos consiste na inexistência de protecção da marca gráfica como 

propriedade intelectual. Posicionou-se a Empresa B em 5º lugar porque os indicadores de força 

utilizados dão primazia à capacidade da marca para penetrar em mercados internacionais, não 

se tendo considerado o volume de vendas no mercado português. Se este indicador fosse 

incluído a Empresa B ocupava o 4º lugar. A marca com menor força, aquando da realização do 

estudo, era a da Empresa E. 

 
Quadro 116 
Força das marcas relativa 
 

Empresa D Longevidade – 59 anos 
Registo da marca – Portugal, Europa, EU 
Internacionalização – 90% 
Volume de vendas - 76.210.743 
 

1ª 

Empresa C Longevidade – 33 anos 
Registo da marca – Portugal, Europa, EU 
Internacionalização – 98% 
Volume de vendas - 13.306.737 
 

2ª 

Empresa A Longevidade – 20 anos 
Registo da marca – Portugal, Europa 
Internacionalização – 100% 
Volume de vendas - 4.974.646 
 

3ª 

Empresa F Longevidade – 34 anos 
Registo da marca –  não  
Internacionalização – 98 % 
Volume de vendas - 3.209.280 

4ª 

Empresa B Longevidade – 54 anos 
Registo da marca – Portugal 
Internacionalização – 31 % 
Volume de vendas - 1.390.725 

5ª 

Empresa E Longevidade –14 anos 
Registo da marca – Portugal 
Internacionalização – 50 % 
Volume de vendas - 858.481 

6ª 

 
 

7. 4.Teste da Hipótese Geral  

Na análise da sintonia entre as percepções internas com os significados definidos na 

estrutura de identidade das marcas corporativas a nível estratégico verificou-se que havia uma 

sintonia a este nível em todas as empresas. Em relação aos outros factores analisados com 

impacto no desempenho da marca a nível interno verificou-se que nas Empresas A, D e F a 

sintonia entre as necessidades satisfeitas e valorizadas tinha um impacto positivo nas atitudes 

face às marcas. A nível do desempenho numa óptica de mercado verificou-se que quanto aos 
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indicadores mais objectivos, pertencentes ao Grupo 1, a Empresa A e F tinham um 

desempenho negativo e a Empresa D positivo. Em relação aos indicadores qualitativos, 

pertencentes ao Grupo 2, as empresas tinham indicadores simultaneamente positivos e 

negativos. Quanto à força das marcas a Empresa D foi classificada como a marca mais forte, a 

1ª marca, a Empresa A a 3ª e a Empresa F a 4ª.  

No caso das Empresas B, C e E verificou-se que, em relação à Empresa B não havia 

sintonia entre algumas necessidades satisfeitas e valorizadas pelos membros e nas Empresas C 

e E não havia sintonia entre uma necessidade satisfeita e um valor pessoal dos membros. Em 

resultado, na Empresa B a identificação com a empresa era ambígua e o comprometimento de 

continuidade baixo, na Empresa C o comprometimento afectivo era relativamente baixo e o 

comprometimento de continuidade alto e na Empresa E o comprometimento de continuidade 

era alto. O comprometimento normativo era baixo nas Empresas B e C e estava aliado ao 

sentimento de não se estar em débito, sentimento que se identificou também na Empresa E. A 

nível de desempenho numa óptica de mercado quanto aos indicadores quantitativos (Grupo 1) 

as Empresas C e E tinham um desempenho positivo e a Empresa B negativo. Nos indicadores 

qualitativos (Grupo 2) identificou-se indicadores positivos e negativos nas empresas. Em 

relação à força da marca, a Empresa C foi classificada como a 2ª marca mais forte, a Empresa 

B a 5ª e a Empresa C a 6ª.  

Os resultados acima referidos mostram que o desempenho da marca corporativa a 

nível interno, a congruência entre as percepções dos membros com os significados definidos 

na estrutura de identidade da marca a nível estratégico e as atitudes positivas face à marca tem 

um impacto variável no desempenho das empresas no mercado. O desempenho positivo da 

marca corporativa a nível interno está associado nas Empresas A e F a um desempenho 

económico negativo e na Empresa D positivo. Nas Empresas C e E o desempenho económico 

positivo está associado a um desempenho da marca a nível interno com alguns factores 

negativos. Nos indicadores qualitativos, um desempenho da marca corporativa a nível interno 

positivo, ou simultaneamente positivo e negativo, está associado a um desempenho 

simultaneamente positivo e negativo nestes indicadores. Após a apresentação destes resultados 

pode-se proceder à confirmação parcial da hipótese da investigação que referia que a 

sintonia da imagem interna da marca corporativa com os significados definidos na identidade 

da marca corporativa a nível estratégico e no posicionamento, assim como as atitudes, têm 

impacto no desempenho da marca numa óptica de mercado. 

 



                                                                        VII - Desempenho da marca corporativa numa óptica interna e de mercado 
 

 

 

412

7.4. Resumo do capítulo 

 

Com o objectivo de se testar a Hipótese Geral da investigação fez-se uma análise do 

desempenho da marca corporativa a nível interno. Esta análise consistiu, numa primeira fase, 

na identificação do grau de congruência entre as percepções identificadas através do 

Questionário PIVPA, complementada com dados obtidos na 2ª Etapa do estudo e a estrutura de 

identidade das marcas corporativas. Consistiu ainda na análise da sintonia entre as 

necessidades satisfeitas e valorizadas pelos membros e na análise das suas atitudes face às 

marcas corporativas. Numa segunda fase da análise avaliou-se o impacto do desempenho da 

marca a nível interno no desempenho das empresas no mercado recorrendo-se à análise de 

indicadores quantitativos e qualitativos do desempenho da marca com uma óptica de mercado.  

Os resultados da análise foram que em todas as empresas estudadas havia sintonia entre 

as percepções internas com os significados definidos na estrutura de identidade das marcas 

corporativas a nível estratégico. Verificou-se que havia sintonia entre as necessidades 

satisfeitas e valorizadas nas Empresas A, D e F e os resultados dessa sintonia eram, a nível de 

atitudes, positivos. A nível de desempenho destas marcas numa óptica de mercado os 

indicadores quantitativos indicaram que o desempenho era no caso da Empresa D positivo e no 

caso das Empresas A e D negativo. Classificou-se a Empresa D como a 1ª marca mais forte, a 

Empresa A a 3ª e a Empresa F a 4ª. Nas Empresas B, C e F verificou-se que não havia sintonia 

entre algumas necessidades satisfeitas e valorizadas e que esta falta de sintonia tinha um 

impacto nalgumas atitudes relativas ao comprometimento afectivo, de continuidade e 

normativo. A nível de desempenho numa óptica de mercado as Empress C e E tinham um 

desempenho positivo nos indicadores quantitativos e a Empresa B negativo. A Empresa A foi 

classificada como a 2ª marca corporativa mais forte, a Empresa B a 5ª e a Empresa C a 6ª 

marca. Em relação aos indicadores de desempenho qualitativos todas as empresas 

apresentaram indicados simultaneamente positivos e negativos.  

A análise comparativa do desempenho da marca a nível interno com o desempenho 

numa óptica de mercado revelou que um bom desempenho da marca a nível interno pode estar 

simultaneamente associado a um bom desempenho da marca numa óptica de mercado ou a um 

desempenho menos positivo. A partir dos resultados obtidos confirmou-se parcialmente a 

Hipótese Geral da Investigação.  

 

 


