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CONCLUSÕES 

 

I - Objectivos do trabalho e resultados obtidos 

 O trabalho realizado teve como objecto de estudo a marca corporativa e a 

investigação foi orientada por dois grandes objectivos. O objectivo de verificar o impacto da 

sintonia da imagem interna da marca corporativa, resultante das percepções dos membros 

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

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

sector têxtil e do vestuário. O objectivo de desenvolver um modelo de articulação do trabalho 

de construção da imagem corporativa aos níveis interno e externo.  

Para atingir os objectivos propostos utilizou-se como método geral o método da 

hitópese e a Hipótese Geral, a testar empiricamente, foi a seguinte: 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. 

Estruturou-se a investigação em três Partes. A Parte I consistiu no enquadramento 

teórico no qual se definiu os conceitos fundamentais que integram, explícita e implicitamente, 

o objectivo do trabalho. Dado que o conceito marca abarca múltiplas dimensões, considerou-se 

útil definir o conceito imagem interna de marca corporativa a partir de diversas perspectivas 

de análise e metáforas que possibilitaram focalizar, sucessivamente, a análise da imagem em 

diferentes dimensões da marca, considerando-se a marca como uma organização e uma 

cultura, a marca como um símbolo e como um produto. O conceito posicionamento foi 

operacionalizado a partir da análise de vários modelos de construção do posicionamento de 

empresas, marcas corporativas e marcas-produto. Em relação ao comprometimento 

organizacional considerou-se três tipos distintos de comprometimento, sugeridos pela 

literatura, o comprometimento afectivo, de continuidade e normativo e que caracterizam 

diferentes atitudes, tipos de relacionamento entre empregado e empregador. Tornou-se o 

conceito desempenho das empresas/marcas no mercado operacional considerando-se 

metodologias de avaliação do desempenho das marcas que adoptam, essencialmente, a 

perspectiva de marketing e, a partir destas metodologias seleccionou-se itens para posterior 

análise, quantitativos e qualitativos.  
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 Na Parte II da tese desenvolveu-se a investigação empírica subdividida em duas fases, 

uma fase de abordagem ao problema de investigação qualitativa, que compreendeu duas etapas 

e uma segunda fase quantitativa. 

Os métodos de procedimento utilizados foram o estudo de caso e a análise 

comparativa. Os casos analisados consistiram em seis empresas da indústria têxtil e do 

vestuário pertencentes ao território nacional.  

 No trabalho de campo fez-se, na 1ª Etapa, uma recolha de dados junto aos responsáveis 

pela comunicação de marca corporativa, administradores e gestores com impacto na gestão da 

marca. Além da técnica de entrevista utilizou-se, para analisar os dados recolhidos, as técnicas 

de observação, recolha e análise de fontes documentais, a análise de conteúdo temática e 

estética e a análise estatística. A recolha de dados teve como principal objectivo definir a 

estrutura de identidade das marcas corporativas a nível estratégico, numa óptica de mercado 

e interna. Esta estrutura foi caracterizada quanto aos pressupostos, crenças e valores relativos 

ao historial das empresas, competências centrais, valores declarados, numa óptica de mercado 

e interna, características e valores relativos ao desempenho e à imagem da oferta, políticas de 

gestão dos recursos humanos, posicionamento das empresas e de uma marca-produto, conceito 

do mix de identidade de marca e estrutura do sistema de identidade visual.  

Na 2ª Etapa da investigação efectuou-se entrevistas a membros das empresas de vários 

níveis hierárquicos e a exercer várias funções. Esta pesquisa possibilitou identificar as 

percepções dos entrevistados sobre alguns dos componentes da identidade de marca com um 

maior impacto na imagem interna, assim como os valores pessoais. Os resultados da análise de 

conteúdo dos dados recolhidos revelaram que havia, de uma forma geral, congruência entre as 

percepções dos gestores e dos membros sobre os factores com impacto na falta de 

competitividade das empresas da Indústria Têxtil e do Vestuário portuguesas (ITV), as 

perspectivas futuras para a ITV, as características e valores da oferta e pontos fortes das 

empresas. Identificou-se também que, de uma forma geral, havia congruência entre as 

percepções sobre a imagem da empresa no mercado e o posicionamento das empresas. Em 

relação às percepções sobre as necessidades satisfeitas e comportamentos valorizados pela 

gestão, detectou-se algumas incongruências com os valores declarados e padrões de 

comportamento efectivamente requeridos pela gestão. Os resultados obtidos nesta etapa foram 

utilizados na elaboração do questionário que se ministrou a uma amostra mais alargada de 

membros, em cada empresa. Utilizou-se também estes resultados nas análises que se efectuou 

posteriormente.   
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Na 2ª Fase do trabalho fez-se um estudo quantitativo, através de um questionário que 

se designou Questionário das Percepções Internas, Valores Pessoais e Atitudes face à marca 

corporativa (PIVPA). Este instrumento, ministrado a uma amostra de membros de cada 

empresa, constituída por chefias intermédias e restantes trabalhadores, teve como objectivos 

verificar o grau em que as percepções identificadas no estudo qualitativo eram partilhadas em 

cada empresa e o grau em que eram distintivas entre empresas. Outros objectivos foram 

identificar os valores pessoais dos inquiridos e as suas atitudes face às marcas corporativas.  

Os dados recolhidos foram analisados com o programa de estatística SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) e utilizou-se um teste F para fazer a análise comparativa de 

médias e a análise do impacto de variáveis sócio-demográficas e da formação profissional nas 

percepções, valores pessoais e atitudes dos membros das empresas. Para analisar algumas 

associações entre as variáveis do questionário utilizou-se dois tipos de medidas o Eta e o 

coeficiente de correlação R de Pearson. A partir da análise dos resultados confirmou-se a 

hipótese que os membros das diferentes empresas tinham percepções e atitudes diferentes 

relativamente às marcas corporativas e as restantes hipóteses tiveram uma confirmação parcial. 

Verificou-se que os inquiridos davam prioridade a valores pessoais semelhantes, as 

características sócio-demográficas e a formação profissional tinham um impacto nas 

percepções e atitudes relativamente à marca corporativa, bem como nos valores pessoais. Em 

relação às associações entre as variáveis verificou-se que as percepções sobre as dimensões da 

marca corporativa analisadas no questionário, as atitudes e os valores pessoais dos inquiridos 

estavam associados ao cargo que desempenhavam nas empresas. As percepções da marca 

corporativa estavam correlacionadas entre si e com as atitudes dos membros relativamente à 

organização. Verificou-se ainda que as necessidades satisfeitas pelas empresas estavam 

correlacionadas com as necessidades valorizadas, ou valores pessoais, dos inquiridos.  

Após o teste das hipóteses operacionais analisou-se na Parte III da tese o desempenho 

da marca corporativa numa óptica interna e de mercado. No trabalho realizado definiu-se o 

desempenho da marca corporativa a nível interno como a congruência das percepções internas 

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

membros das empresas, face às marcas. Para analisar esse desempenho, fez-se uma análise 

comparativa das percepções e atitudes identificadas através do Questionário PIVPA com a 

estrutura de identidade das marcas corporativas definida na 1ª Etapa do estudo. Na análise das 

atitudes, para compreender melhor o tipo de relacionamento existente entre os membros e as 

empresas, quer dizer, o tipo de comprometimento, fez-se uma análise comparativa entre as 
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necessidades satisfeitas e as necessidades valorizadas, ou valores pessoais dos inquiridos. 

Discutiu-se também o impacto da comunicação nas percepções e atitudes dos membros e 

sugeriu-se alguns aspectos a melhorar. Na análise e discussão dos resultados recorreu-se ainda 

aos resultados obtidos na 2ª Etapa do estudo empírico. Através da análise efectuada verificou-

se que, em todas as empresas, havia sintonia entre as percepções internas e a estrutura de 

identidade das marcas corporativas. Quanto à sintonia entre as necessidades satisfeitas e as 

necessidades valorizadas pelos membros, identificou-se sintonia nas Empresas A, D e F e falta 

de sintonia nalgumas necessidades nas Empresas B, C e E. Em relação às atitudes estas eram 

positivas nas Empresas A, D e F e menos positivas nas Empresas B, C e E. Após esta análise, 

procedeu-se à avaliação do desempenho das marcas corporativas numa óptica de mercado 

através de indicadores qualitativos e quantitativos. A nível de indicadores quantitativos 

verificou-se que o desempenho das Empresas A, B e F era negativo e que o desempenho das 

Empresas C, D e E era positivo. Em relação aos indicadores qualitativos todas as empresas 

apresentaram, simultaneamente, indicadores positivos e negativos. Classificou-se ainda as 

marcas quanto ao grau de força verificando-se que as marcas mais fortes eram, por ordem 

decrescente: Empresa D, Empresa C, Empresa A, Empresa F, Empresa B e Empresa E.  

Após as análises referidas no parágrafo anterior, fez-se uma análise comparativa do 

desempenho das marcas a nível interno com o desempenho das marcas no mercado. Esta 

análise revelou que um desempenho positivo a nível interno estava associado a um 

desempenho no mercado, avaliado com indicadores quantitativos, positivo ou negativo. De 

igual forma, um desempenho menos positivo da marca a nível interno estava associado a um 

desempenho no mercado positivo ou negativo. Em relação aos indicadores de desempenho 

qualitativos, como em todas as empresas estes indicadores foram simultaneamente positivos e 

negativos verificou-se que um desempenho a nível interno positivo, ou menos positivo, estava 

associado, simultaneamente, a indicadores positivos e negativos. Os resultados obtidos 

possibilitaram a confirmação parcial da Hipótese Geral da investigação.  

 

II - Contributos do trabalho para o conhecimento do objecto de análise  

Um dos principais contributos do trabalho consistiu na construção de um modelo de 

análise da identidade de marca corporativa que, além de incluir componentes com uma óptica 

de mercado, incluiu componentes de análise com uma óptica interna, tendo-se cumprido desta 

forma um dos objectivos propostos para o trabalho. A focalização do modelo de análise incidiu 

na dimensão estratégica da identidade de marca, na base conceptual ou estrutura de 
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significados definidos pelo emissor e comunicados através de acções de comunicação formais 

e informais, a nível interno e externo. O modelo proposto ultrapassa uma das principais 

dificuldades que se encontrou na literatura, a dificuldade de isolar a multiplicidade de 

dimensões e componentes da identidade e imagem de marca, numa óptica interna, assim como 

a sua articulação sistémica com as outras dimensões da marca. A construção do modelo foi 

orientada por dois pontos de vista fundamentais para as empresas, o dos clientes e dos 

empregados. Destaca, numa óptica interna, os valores declarados, padrões comportamentais, 

oferta de produtos e serviços, necessidades satisfeitas, imagem da empresa no mercado e 

políticas de gestão dos recursos humanos. A análise empírica destes factores contribuiu para 

uma compreensão da imagem de marca dentro das organizações. Neste contexto, o 

Questionário das Percepções Internas Valores Pessoais e Atitudes face à marca corporativa 

revelou ser um instrumento útil na análise do desempenho da marca a nível interno, 

constituindo este questionário outro dos contributos do trabalho. A nível de gestão, a 

importância deste questionário e da estrutura de identidade da marca corporativa, tal como foi 

definida na presente investigação, é a de possibilitar a análise da sintonia entre as percepções 

internas e atitudes com a estrutura de significados da marca. A partir desta análise, a gestão 

pode melhorar e alinhar as percepções e atitudes dos membros com o posicionamento, imagem 

e reputação da empresa no mercado. 

 

III- Validade, limitações do estudo e pistas para futuros trabalhos  

 A nível de validade do trabalho, o método de abordagem da hipótese foi desenvolvido, 

quanto aos métodos de procedimento, com o recurso à triangulação, utilizando-se várias fontes 

e técnicas de recolha de dados. Utilizou-se também esta metodologia na análise dos dados, na 

sua descrição e interpretação, recorrendo-se à análise comparativa dos casos e dos resultados 

com a teoria. As generalizações que se podem efectuar a partir dos resultados obtidos dizem 

apenas respeito à amostra teórica. Em relação ao questionário a sua validade é assegurada pela 

consistência interna dos itens das escalas avaliadas através do coeficiente de correlação «alfa 

de Cronbach» de 0,82. Considerando os itens agrupados nas dimensões Produto: colecções, 

marca(s), Imagem da empresa no mercado, Comportamentos valorizados pela gestão, 

Necessidades satisfeitas pelas empresas e Atitudes o coeficiente «alfa de Cronbach» é de, 

respectivamente, 0,60, 0,81, 0, 88, 0, 91, 76 indicando uma razoável consistência na dimensão 

produto e atitudes, boa consistência interna nas dimensões imagem e comportamentos 
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valorizados e muito boa consistência interna na dimensão necessidades satisfeitas pela 

empresa.  

 Uma das principais limitações do estudo consiste no facto de não ser um estudo 

longitudinal, razão pela qual os dados obtidos estão circunscritos apenas a um espaço 

temporal. Dado que as percepções internas mudam à medida que os factores externos evoluem, 

podendo esta evolução ser mais ou menos incremental, só seria possível verificar o grau de 

impacto do factor liberalização do comércio dos produtos têxteis, a ocorrer aquando da 

realização do trabalho de campo, nas crenças, sentimentos e atitudes dos participantes no 

estudo através da aplicação do questionário noutro espaço de tempo. Mesmo que o contexto 

fosse menos instável, a investigação longitudinal é um processo necessário para validar 

estudos similares ao que se efectuou a diversos níveis, tanto teórico como de validação dos 

instrumentos de recolha de dados. Esta limitação pode ser considerada uma pista para futuros 

trabalhos podendo-se ministrar o Questionário PIVPA em empresas do sector ou adaptar 

alguns itens e ministrá-lo noutros sectores de actividade. 

Outra limitação do estudo refere-se aos indicadores utilizados para medir o 

desempenho das marcas corporativas no mercado. O estudo de caso possibilitou verificar que 

as empresas da indústria têxtil e do vestuário continuam a dar primazia ao investimento em 

activos tangíveis e o desempenho da marca corporativa é visualizado a este nível, isto é, 

quanto ao retorno do investimento medido principalmente pelo volume de vendas. Devido ao 

baixo investimento em comunicação de marca, com excepção de duas das empresas, as 

empresas não utilizam indicadores de desempenho qualitativos relativos à imagem e 

notoriedade da marca. Outros indicadores de desempenho têm as limitações colocadas pelo 

próprio sistema contabilístico que torna impossível valorizar as marcas considerando os 

investimentos efectuados em componentes com impacto no seu valor. Devido à exigência da 

Norma ISO 9001/2000 as empresas analisadas tinham começado a avaliar o grau de satisfação 

dos clientes, podendo esta medida de desempenho constituir um instrumento útil para a análise 

do desempenho das empresas e marcas com uma óptica de marketing. Como proposta para 

futuros trabalhos sugere-se que se dê continuidade ao estudo de métodos de avaliação 

qualitativa e quantitativa do desempenho da marca. Estes métodos deveriam possibilitar 

identificar, dentro da própria empresa e não através de consultores externos, os investimentos 

realizados em factores como investigação e desenvolvimento de novos produtos, design do 

produto, design gráfico, comunicação. Deveriam ainda permitir avaliar o impacto desses 

investimentos no valor da marca e no desempenho das empresas.  


