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INTRODUÇÃO 

 

I - A problemática e objectivos do estudo 

Desde o final dos anos noventa do século passado que a indústria têxtil e do vestuário, 

em Portugal e noutros países da Europa Ocidental, se tem confrontado com factores com um 

impacto negativo na competitividade das empresas, construída no início dos anos noventa e 

baseada na eficácia resultante de investimentos e reestruturações organizacionais com os 

objectivos de reduzir custos, diferenciar a oferta de produtos e serviços através do design e 

qualidade, atingir a flexibilidade na produção de pequenas séries e prazo de entrega dos 

produtos muito rápido (Taplin e Winterton, 2004; Shelton e Wachter, 2005). Os factores com 

um maior impacto no decréscimo de competitividade das empresas têm sido, em primeiro 

lugar a desregulamentação progressiva do mercado que culminou na liberalização do comércio 

em 2005, dando origem à intensificação da concorrência dos novos países industrializados 

com a entrada constante de novos concorrentes nos mercados com uma oferta similar a preços 

mais baixos. Em segundo lugar, desde 2000, vários acontecimentos contribuíram para a 

instabilidade política e económica a nível internacional, como o 11 de Setembro nos Estados 

Unidos da América, o conflito no Iraque, a crise económica mundial.  

Como referem Coutinho e Ramos (2004) no geral e Taplin e Winterton (2004),  

Shelton e Wachter (2005) no que respeita à indústria têxtil e do vestuário os efeitos mais 

imediatos de todos os factores enunciados têm sido a fusão ou aquisição de empresas por 

empresas de grande dimensão, a intensificação do outsourcing e deslocalização de empresas 

para países com mão-de-obra barata e custos totais de produção inferiores, falência de 

empresas, perda de postos de trabalho e desemprego de trabalhadores  com competências  

normalmente não transferíveis para outros sectores de actividade, mudança de enfoque, por 

parte das empresas, para actividades com maior valor acrescentado. Dentro destas actividades 

a criação e desenvolvimento de marcas tem sido, em Portugal, um dos factores considerados 

essenciais para a construção de vantagens competitivas (Romão, 1995; Serra e Gonzalez, 

1998; Guedes e Araújo, 1998; Santos, Guedes e Araújo, 2001; Coutinho, 2004). A nível 

internacional, desde o início dos anos oitenta que diversos autores têm assinalado a 

importância da marca como um activo estratégico destacando-se Porter (1980) que identificou 

a importância da marca na construção de barreiras à entrada de concorrentes em determinados 

mercados devido ao seu poder de sustentar a diferenciação do produto e a fidelidade dos 

clientes, Aaker (1991) que referiu a capacidade da marca em transformar commoditites em 
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produtos distintivos, Weilbacher (1993) que destacou a característica da marca em conferir aos 

produtos e serviços um valor, intrínseco ou psicológico. Quanto a este último aspecto, a maior 

parte dos autores concorda que uma das características fundamentais da marca reside na sua 

capacidade de comunicar significados objectivos e subjectivos através dos produtos, marca 

gráfica, publicidade, comunicação em geral (Costa, 1989; Mozota, 1990; Kapferer, 1994; 

Olins, 1996; Murphy e Row, 1988; English, 1998; Interbrand, 1998; Mollerup, 1999; De Jong, 

1999; Schirato e Yell, 2000; Dickinson e Svenson, 2000; Miller, Brown e Cullen, 2000).  

A descrição global das características da oferta da marca acima referidas, de valor, 

diferenciação e significado refere-se tanto à marca-produto como à marca corporativa, o 

objecto deste estudo. Contudo, a nível de significado a marca corporativa é um fenómeno mais 

complexo porque engloba diversos níveis de conceptualização (Knox e Bickerton, 2003) 

sendo necessário, antes de enveredar pelo desenvolvimento da problemática da investigação, 

proceder à sua definição prévia. Uma definição abrangente de marca corporativa, que se 

adoptou na investigação realizada, considera que a marca é constituída por uma estrutura de 

identidade que inclui a expressão visual da empresa, características e valores objectivos, 

simbólicos e emocionais dos produtos e marcas, a cultura e comportamento corporativo 

(Costa, 1989; Mozota, 1990; Olins, 1996; Aaker, 1996; Interbrand, 1998; Dickinson e 

Svensen, 2000; Keller, 2000, 2003). Alguns autores enfatizam as duas últimas dimensões 

considerando que a marca é construída a partir da definição por parte da empresa de si própria, 

da sua visão e propósito, de uma compreensão da identidade e cultura e tem como 

característica principal representar o que é central, permanente e distintivo no carácter da 

organização (Kapferer, 1994; Olins, 1996; Interbrand, 1997; Argenti, 1998; Aaker, 1996; 

Gregory e Wiechmann, 1999; Hatch e Schultz, 2000; Dowling, 2001). Segundo esta linha de 

pensamento a marca tem o poder de motivar porque, como o seu objectivo fundamental é o de 

dar um significado e enfoque à organização, pode impulsionar sentimentos de pertença e de 

missão (Olins, 1996). Esta perspectiva foi o ponto de partida da problematização que deu 

origem ao objectivo geral do trabalho. Inicialmente, questionou-se como e em que grau uma 

marca corporativa poderia ter um impacto na imagem interna dos membros de uma 

determinada empresa, na imagem de si próprios ou identidade, o grau em que as acções de 

comunicação de marca, formais ou informais, podiam contribuir para o conhecimento dos 

empregados da organização onde trabalhavam, dinamizar o seu envolvimento e motivá-los a 

atingir os objectivos organizacionais, contribuindo dessa forma para o desempenho da 

empresa no mercado, tal como era sugerido pelos autores. Estas questões, formuladas a partir 
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da teoria, foram exploradas através de uma pesquisa bibliográfica que teve como objectivo 

fundamental identificar teorias e estudos empíricos realizados que versassem directa ou 

indirectamente o tema, em suma o objectivo de se fazer um ponto da situação sobre a 

problemática do impacto da marca nas percepções internas e desempenho das empresas. Os 

resultados dessa pesquisa vão ser apresentados em seguida. 

Na pesquisa bibliográfica efectuada verificou-se que o estudo académico e empírico da 

imagem, resultante das acções de comunicação de marca corporativa, tem sido efectuado 

segundo duas perspectivas de abordagem. Na perspectiva com enfoque na imagem externa os 

investigadores visam identificar as percepções que os clientes, fornecedores, accionistas, 

analistas financeiros e público em geral sustentam sobre a empresa e a sua oferta de produtos e 

serviços. Esta análise tem como objectivo apoiar a tomada de decisão quanto à concepção, 

desenvolvimento ou melhoria de aspectos estratégicos e operacionais da imagem 

nomeadamente a concepção da identidade de marca corporativa ou de produto e o 

desenvolvimento de acções de comunicação de marca através de vários meios, no sentido de 

optimizar o desempenho das empresas no mercado. Na perspectiva com enfoque na imagem 

interna, ou identidade,  os estudiosos debruçam-se também na análise das percepções mas o 

enfoque reside aqui nas percepções partilhadas pelos membros da empresa sobre atributos da 

identidade organizacional respeitantes a dimensões que têm influência nas suas atitudes e 

comportamentos. Entre essas dimensões os autores destacam as políticas formais que 

englobam as decisões sobre o projecto da empresa – a visão e missão -, os factores simbólicos 

que incluem a cultura de empresa e o objecto deste estudo, a marca corporativa (Dowling, 

2001; Fill, 1999; Villafañe, 1998; Schultz e Barnes, 1999; Dickinson e Svensen, 2000; Davies 

et al., 2003). 

Um dos contributos mais importantes do estudo das percepções a nível interno para a 

teoria organizacional reside no reconhecimento da influência, no desempenho económico de 

uma empresa e sobrevivência a longo prazo, dos padrões de significado e interpretações 

partilhadas pelos membros de uma organização em relação a questões fundamentais da 

identidade, como a razão de existir e o propósito ou missão (Hatch e Schultz, 1997, 2000). 

Diversos autores contribuíram para o reconhecimento de que a imagem e identidade de uma 

empresa não são apenas o produto das concepções, decisões e acções, de administradores e 

gestores sobre a forma como a empresa deve actuar no mercado, mas também o resultado de 

contributos dos membros que diariamente questionam e reconstroem a sua maneira de estar e 

o tipo de relacionamento que querem manter com a empresa, em suma, a própria identidade 
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(Schein, 1985; Hatch e Schultz, 1997, 2000; Martin, 2002; Gioia, Schultz e Corley, 2000). Os 

campos de estudo que mais têm contribuído para esta teorização são os campos da identidade 

organizacional e cultura. Mais recentemente, os campos da gestão, da identidade corporativa e 

comunicação reconheceram a importância dos públicos-internos na construção da identidade e 

imagem das empresas assim como na gestão do activo estratégico marca corporativa que 

sintetiza e comunica simbolicamente a identidade. Deslocaram assim o enfoque das suas 

análises para a análise da imagem a nível interno, embora os contributos teóricos para a 

problemática do impacto da marca corporativa nas percepções internas ainda tenha pouca 

fundamentação empírica, tal como referem Knox e Bickerton (2003). Enuncia-se, em seguida, 

diversos contributos teóricos destes campos de estudo que permitem uma compreensão da 

teoria existente no que respeita a esta problemática. 

Como introdução a esta exposição e adoptando a perspectiva da comunicação, Ferreira 

(2000) e Knox e Bickerton (2003) resumem a preocupação central das perspectivas e teorias 

mais recentes sobre a comunicação de marca corporativa ao referir que na gestão global das 

empresas é importante considerar a imagem, desenvolvida externa e internamente, em 

articulação com a estratégia e comunicação de marketing. No campo da comunicação a 

articulação é desenvolvida através da comunicação empresarial coordenada, uma abordagem 

que visa, no âmbito da comunicação de marca corporativa e de produto, a comunicação 

coerente dos valores da marca em todos os veículos de comunicação utilizados por uma 

determinada empresa.  

O campo da identidade corporativa baseia a conceptualização da marca corporativa 

nas ideias acima enunciadas embora utilize conceitos um pouco diferentes e focalize a sua 

abordagem no design gráfico e na apresentação visual coerente das empresas. O contributo 

estratégico da Identidade Corporativa, entendida como uma disciplina do design gráfico, para 

uma imagem e reputação das empresas positiva reside no âmbito de acção desta disciplina que 

consiste em conceber a identidade de marca, corporativa e produto, comunicar com coerência 

os valores da marca através da marca gráfica e de todos os suportes de comunicação utilizados 

pelas empresas (Olins, 1996; Gregory e Wiechmann, 1997; Argenti, 1998; Costa, 1989; Baker 

e Balmer, 1997; Van Riel e Balmer, 1997). Olins (1996) define as funções do produto 

fundamental da disciplina de identidade corporativa, a marca gráfica, da seguinte maneira: 

prefigurar padrões de qualidade nas ofertas empresariais contribuindo dessa forma para o 

estabelecimento ou manutenção de um relacionamento ao longo do tempo com os 

consumidores; comunicar e relembrar diariamente aos membros de uma empresa a razão de 
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existir ou missão e um sentido colectivo de pertença (Olins, 1996). A partir destas ideias de 

Olins (1996) sobre as funções da marca organizou-se as teorias e autores da seguinte maneira: 

- um grupo de autores  considera que a marca corporativa possui a capacidade de criar 

nos clientes de uma organização associações positivas em relação à sua oferta, as quais 

têm influência na fidelidade e desempenho da marca e, consequentemente, no 

desempenho económico das empresas (Aaker, 1991 e 1996; Keller, 2003). Esta ideia 

tem sido confirmada na prática existindo evidência empírica e diversas metodologias 

de avaliação do impacto da marca no desempenho económico das empresas 

destacando-se: a metodologia e o sistema de avaliação da Interbrand (1998), o modelo 

The Brand Equity Ten de Aaker (1996), o Corporate Branding Index de Gregory e 

Wiechmann (1997), entre outras; 

- alguns autores pressupõem que a comunicação de marca a nível interno contribui para 

a construção da identidade das organizações ou uma auto-imagem com influência no 

comportamento das empresas no mercado e na sua imagem externa.  Este pressuposto 

é defendido mais ou menos explicitamente por diversos autores referindo-se, em 

seguida, algumas das principais conceptualizações que se identificou na pesquisa 

bibliográfica. 

Gregory e Wiechmann (1999) que se posicionam quanto à problemática do impacto da 

imagem interna da marca corporativa no desempenho económico das empresas numa 

perspectiva mais lata do que a de Olins (1996), a da comunicação empresarial, consideram 

que a imagem corporativa construída junto aos empregados através da marca gráfica e outras 

mensagens que visam a reafirmação da razão de existir, missão e objectivos empresariais, 

pode possibilitar uma maior compreensão da organização, empatia e motivação, factores que 

podem influenciar de forma significativa a imagem externa. A Interbrand (1997, p. 67) amplia 

este âmbito de acção da marca corporativa ao considerar que a marca, ao prefigurar os valores 

essenciais da visão e missão de uma organização, é o elemento que sustenta a identidade (i.e. a 

razão de existir e missão) e a competitividade das empresas. Para a Interbrand (1997) é 

necessária uma comunicação interna que contribua para a compreensão da marca e que 

dinamize o envolvimento e participação dos empregados na manutenção e comunicação da 

visão, cultura e personalidade da marca. Schultz e Barnes (1999), Delano (1999), Argenti 

(1998) e Fill (1999) também concordam que os empregados são os porta-vozes privilegiados 

da marca devendo ser, por esse motivo, o alvo primário de acções de comunicação que 

contribuam para uma compreensão dos sinais, símbolos e mensagens da marca, dos valores 
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culturais e comportamentos que a marca prefigura. A comunicação deve criar, além da 

compreensão da marca, a sintonia entre os comportamentos dos membros e os conceitos 

comunicados pela marca (Fill 1999; Olins, 1996).  

Interessa neste ponto enunciar autores mais cépticos quanto à capacidade da marca de 

comunicar os valores fundamentais da visão, missão, cultura e personalidade aos diversos 

públicos-alvo de uma organização, de mudar atitudes e comportamentos. Dowling (2001) 

considera que há a necessidade de desmistificar a crença que a marca gráfica pode ter um 

impacto positivo no desempenho das organizações porque a ideia de que uma apresentação 

visual contribuirá para mudar significativamente a imagem, reputação e comportamento 

nasceu da análise de algumas identidades corporativas de sucesso não sendo aplicável à maior 

parte das organizações. Esta crítica tem menos fundamentação teórica e até empírica se 

considerarmos que a marca corporativa não é apenas um sinal gráfico mas um conceito 

abrangente, com uma dimensão estratégica e operacional, enquadrando-se a marca gráfica e 

outros símbolos de identidade naquilo que Aaker (1996) designa estrutura de identidade e a 

Interbrand (1998) arquitectura de marca. 

Outras vozes críticas são as de Christensen e Cheney (2000) ao considerar que o 

público em geral não está genuinamente interessado ou envolvido na comunicação de marca 

corporativa ou no seu resultado, a identidade corporativa. Segundo Christensen e Cheney 

(2000, p. 246) o objectivo fundamental que preside à construção dos sistemas de identidade 

visual, por parte das empresas, não é o de dar resposta a necessidades de informação dos 

consumidores e público em geral mas o de obter «visibilidade e legitimidade» no mercado 

através de um ajustamento da comunicação aos desejos e expectativas dos públicos externos. 

Mazza (1999) elucidou este ponto de vista através de um estudo do Relatório e Contas de 

empresas com elevada notoriedade. Os resultados obtidos levaram-no a questionar o grau em 

que a identidade corporativa, entendida como o resultado da comunicação visual integrada da 

marca, transmitia com veracidade a identidade e cultura organizacional porque algumas peças 

de comunicação institucional da marca corporativa eram veículos de expressão de uma 

ideologia de gestão que visava mostrar conformidade com as regras e normas sociais. Segundo 

Mazza (1999) as empresas utilizavam os símbolos e mitos a nível interno para orientar a 

tomada de decisão, procedimentos e comportamentos dos membros, a nível externo para 

mostrar que eram modernas, tinham um comportamento apropriado, racional. Esta análise de 

Mazza (1999), assim como o raciocínio efectuado por Christensen e Cheney (2000), 

possibilita questionar qual o efeito da discrepância entre os discursos e percepções a nível 
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interno e externo. Alguns autores debruçaram-se já, a nível teórico, nas consequências desta 

falta de sintonia (Van Rekom, 1997; Vos e Schoemaker, 1999; Gregory e Wiechman, 1999). A 

importância do estudo da sintonia entre os discursos e as percepções, internas e externas, 

reside, segundo os autores atrás referidos, nos efeitos positivos que podem ser criados por essa 

sintonia, destacando-se o envolvimento dos empregados, dinamização de sentimentos de 

pertença à organização e orgulho em fazer parte dela, um elemento motivador de 

comportamentos positivos. 

Uma disciplina que se debruça na análise da sintonia entre as percepções de todos os 

públicos – alvo das organizações, constituída nos últimos anos, é a disciplina de gestão 

designada Reputação Corporativa. Os autores em reputação corporativa consideram que a 

sintonia de percepções pode contribuir para o estabelecimento de relacionamentos duráveis 

entre a empresa e seus constituintes, entre os quais os empregados (Dowling, 1993, 2001; 

Fombrum, 1996; Fombrum e Rindova, 2000; Dukerich e Carter, 2000). Um dos contributos 

mais importantes para a compreensão dos factores que podem criar sintonia entre a identidade 

e a imagem, as percepções internas e externas, é o modelo criado por Davies et al. (2003). Ir-

se-á proceder a uma explicação sucinta do modelo e suas limitações porque foi o único 

exemplo estruturado e fundamentado empiricamente que se encontrou sobre o tema da 

sintonia entre a identidade e a imagem. O modelo baseia-se na personalidade de marca e no 

pressuposto de que se a identidade influencia a imagem, as percepções dos empregados de 

uma organização influenciarão as percepções dos clientes com os quais contactam. A partir 

desse modelo criaram um instrumento de análise designado The Corporate Personality Scale, 

testado empiricamente, para identificar as percepções dos empregados em contacto com os 

clientes e percepções dos clientes actuais, sobre a personalidade da marca corporativa de 

várias empresas de serviços. O modelo de Davies et al. (2003) apesar de dar um contributo 

importante para a compreensão da importância da sintonia entre identidade e imagem tem 

várias limitações, destacando-se, a limitação de analisar apenas traços de personalidade de 

marca não possibilitando uma análise compreensiva de marcas corporativas de empresas da 

indústria transformadora as quais baseiam, segundo Olins (2000) a sua identidade no produto. 

Outra limitação é a transposição, por parte dos autores, do conceito personalidade para o 

contexto empresarial quando este conceito se coaduna melhor às marcas-produto (Aaker, 

1996; Soler, 1997; Joannis, 1998; Clemmow, 1999). Outra limitação a assinalar, relacionada 

com a anterior, é que o instrumento de recolha de dados utilizado, uma lista de traços de 

personalidade, possibilita uma compreensão parcial da identidade da marca corporativa. Por 
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último, o modelo considera a variável atitudinal satisfação global dos empregados, a qual é 

uma variável cujo contributo para a explicação do comportamento e desempenho dos 

empregados, no trabalho ou em contacto com os clientes, é bastante limitada (Spector, 1997).  

Em resumo, as perspectivas assinaladas indicam que vários autores reconhecem que a 

marca corporativa e as acções de comunicação desenvolvidas estrategicamente através das 

disciplinas de Identidade Corporativa e Comunicação Corporativa, são uma expressão da 

identidade e cultura de empresa. Se a marca for definida de uma forma mais lata, do que 

apenas um símbolo gráfico, pode-se considerar que não há distinção entre marca e empresa, ou 

seja, parafraseando Gregory e Wiechmann (1997) a empresa torna-se marca e, segundo 

Kapferer (1994), a marca torna-se uma cultura, um conjunto de valores. Há vozes dissidentes 

quanto ao grau em que a comunicação de marca a nível externo transmite realmente a 

identidade e cultura das empresas ou é uma adaptação dessa identidade e cultura, conforme foi 

já referido, sendo importante saber quais as consequências da falta de sintonia entre as 

imagens interna (a identidade) e externa. Diversos autores sugerem também que as acções de 

comunicação de marca corporativa direccionadas para os públicos internos podem dinamizar o 

seu envolvimento, empatia e motivação, factores que podem contribuir para um melhor 

desempenho das empresas e para que os contactos dos membros de uma organização com as 

audiências externas construam ou reforcem percepções favoráveis da organização e marca 

corporativa.   

Face à problemática enunciada e à pesquisa bibliográfica exploratória identificou-se a 

seguinte lacuna no estudo da marca corporativa: verificou-se que os estudos existentes sobre a 

marca corporativa, tanto ao nível estratégico como operacional, incidem no impacto da marca 

nos públicos externos, principalmente nos clientes actuais e potenciais, não se tendo 

encontrado estudos sistematizados sobre o impacto de programas ou acções de comunicação 

de marca nos públicos internos. Encontrou-se alguma pesquisa sobre a inter-relação entre a 

identidade e imagem mas com as limitações já assinaladas.  

Os estudos de Aaker (1996), Gregory e Wiechmann (1997), Interbrand (1998), Schultz 

e Barnes (1999), Dearlove e Crainer (1999), Davies et al. (2003), entre outros, demonstram 

que independentemente dos critérios de avaliação adoptados, os modelos de avaliação das 

marcas baseiam-se no pressuposto de que a notoriedade da marca corporativa é construída ao 

longo do tempo através de interacções contínuas com os clientes, empregados e outros 

públicos que vão construindo percepções sobre a organização, a imagem e reputação da 

empresa. O reconhecimento, por parte dos autores analisados, de que o tipo de relacionamento 



           Introdução  
 
 

 

11

que uma organização estabelece no mercado com os seus públicos através de acções de 

comunicação influem na imagem da empresa no mercado e no seu desempenho económico, 

conduziu à dedução de que as acções de comunicação de marca especialmente direccionadas 

para os membros de uma organização, ao terem impacto nas percepções e identidade, ao 

dinamizarem a lealdade e a motivação, podem influenciar a imagem externa e o desempenho 

da empresa. Face ao que foi dito, a investigação realizada partiu do pressuposto que a 

comunicação da identidade de marca a nível estratégico para os públicos internos é tão 

importante como a comunicação dessa identidade para os públicos externos, porque estes 

públicos podem reforçar, ou contrariar, os significados comunicados pela marca 

condicionando, dessa forma, a notoriedade e o sucesso da empresa.  

Face ao que foi acima referido, o estudo que se propõe realizar visa colmatar a lacuna 

identificada, a nível de estudos sobre o impacto da comunicação estratégica da identidade de 

marca corporativa, direccionada para os públicos internos, na criação de vantagens 

competitivas para as empresas. Os objectivos gerais do trabalho foram os seguintes: 

1. 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. 

2. Desenvolver um modelo de articulação do trabalho de construção de imagem 

corporativa aos níveis interno e externo. 

 

II – Metodologia 

 A metodologia da investigação realizada é apresentada na Figura 1. Considerando 

que o processo de investigação não é linear, ou seja, que em diversas fases da investigação é 

necessário percorrer etapas anteriores quando necessário, na Parte I da investigação fez-se uma 

revisão da literatura com diversos níveis de profundidade e que possibilitou uma reflexão 

sobre a problemática, a definição dos objectivos gerais do trabalho, enunciação da hipótese de 

trabalho e construção do modelo de análise, o quadro conceptual que orientou o 

desenvolvimento do estudo empírico. 
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Figura 1  
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 O método geral utilizado foi o da hipótese, um método que se inspira no raciocínio 

dedutivo e consiste em partir de um pressuposto, formulado a partir de teorias existentes, que se 

confronta sucessivamente com os dados da observação (De Ketele e Roegiers, 1999; Lakatos e 

Marconi, 1992; Deshaies, 1997; Carvalho, 1994; Quivy e Campenhoudt, 1998; Albarello et al., 

1997). Dito de outra forma, através do processo de inferência dedutiva, «testa-se a previsão em 

fenómenos abrangidos pela hipótese» (Lakatos e Marconi, 1992, p. 106). 
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A hipótese geral do trabalho foi formulada a partir da proposta metodológica de Quivy e 

Campenhoudt (1998) que referem que esta se deve basear nas teorias existentes sobre o tema e 

numa reflexão sobre os conceitos fundamentais que integram o objectivo do trabalho. A 

hipótese foi formulada da seguinte maneira: 

 

Hipótese geral 

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. 

 

A hipótese central teve como objectivo estruturar o conjunto da investigação. Deu 

origem, na 1ª Fase do estudo, às questões de investigação e, na 2ª Fase, às hipóteses 

operacionais, mais especificas e descritas por forma a indicar as operações estatísticas 

necessárias para a(s) testar (Hill e Hill, 2002) no sentido de se fazer a sua confirmação ou 

infirmação. A hipótese também serviu de fio condutor na Parte III da tese à análise e discussão 

dos resultados por forma a proceder à sua confirmação ou infirmação.  

Utilizou-se o modelo de análise na formulação das questões de investigação, sistemas 

categoriais para classificar os dados recolhidos na 1ª Fase do estudo empírico, hipóteses 

operacionais, questionário e interpretação dos dados recolhidos. Na construção do modelo 

atendeu-se ao objectivo geral do trabalho e hipótese central e fez-se uma pesquisa 

bibliográfica para caracterizar os conceitos que, explícita ou implicitamente, o integram: 

imagem interna de marca corporativa relativa às dimensões estratégica e operacional da 

identidade de marca, posicionamento, desempenho das empresas no mercado e 

comprometimento organizacional.  

Os métodos de procedimento utilizados no estudo empírico foram o estudo de caso e a 

análise comparativa. Utilizou-se o estudo de caso porque possibilitou estudar o fenómeno 

marca corporativa de uma maneira actual e integrado no contexto, quer dizer, a organização, 

apreender o fenómeno na sua totalidade e estudar os aspectos fundamentais do tema proposto 

em profundidade (Bruyne, Herman e Schouthecte, 1991; Carmo e Ferreira, 1998; Lakatos e 

Marconi, 1999). O estudo teve objectivos tanto descritivos como explicativos. Em todas as 

etapas do estudo a análise descritiva foi acompanhada, sempre que pertinente, por uma análise 

interpretativa dos resultados. A nível explicativo a análise teve como objectivo fazer o 

diagnóstico e avaliação das situações encontradas quanto à sintonia da imagem interna com a 
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estrutura de identidade de marca, ou seja, os significados da marca, atitudes dos membros face 

às marcas corporativas e impacto destes factores no desempenho das empresas.  

A nível de técnicas utilizou-se a técnica de questionário no estudo exploratório com o 

objectivo de se definir a população a estudar. No estudo de caso analisou-se as empresas 

segundo dois tipos de abordagem, qualitativa e quantitativa. Na fase de abordagem ao 

problema qualitativa utilizou-se, na 1ª Etapa, as técnicas de entrevista, observação, recolha e 

análise de fontes documentais. Através destas técnicas recolheu-se dados que possibilitaram 

caracterizar os conceitos identidade organizacional, o alicerce da marca, identidade da marca 

corporativa e posicionamento, segundo uma perspectiva de gestão. A partir destes dados 

definiu-se a estrutura de identidade da marca corporativa a nível estratégico, a qual foi 

utilizada em todas as análises que se efectuou posteriormente. Recolheu-se ainda dados sobre 

o desempenho das empresas no mercado. Utilizou-se na 2ª Etapa uma abordagem qualitativa 

para caracterizar, através da técnica de entrevista, algumas das dimensões da identidade com 

maior impacto nas percepções de alguns dos membros das empresas, responsáveis e 

trabalhadores. Esta análise possibilitou focalizar o estudo em questões que se utilizou 

posteriormente na redacção do questionário que se ministrou a uma amostra alargada de 

membros em cada empresa. Os dados obtidos na 1ª Fase do estudo foram analisados através da 

análise de conteúdo temática e estética. Fez-se ainda uma análise estatística de alguns dados.  

Na 2ª Fase da investigação, de abordagem quantitativa, elaborou-se um questionário 

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

marca corporativa (PIVPA). O estudo quantitativo teve como objectivo identificar as 

percepções e atitudes em relação às marcas corporativas e os valores pessoais dos membros 

das empresas. A amostra incluiu chefias intermédias e trabalhadores. O objectivo da pesquisa 

quantitativa foi o de verificar o grau em que as percepções identificadas no estudo qualitativo 

eram partilhadas pelos membros de cada empresa, o grau em que eram distintivas entre 

empresas e identificar as atitudes face à marca corporativa. As questões de investigação foram 

traduzidas em objectivos específicos e Hipóteses Operacionais que foram testadas através do 

seu confronto com os dados recolhidos. 

No estudo realizado utilizou-se o método comparativo porque este método possibilita 

segundo Bruyne, Herman e Schoutheete (1991) abandonar um ponto de vista particular, 

subjectivo, uma maior descentração face ao objecto e tem a vantagem da análise incidir em 

propriedades e relações entre propriedades dos casos analisados. Este método foi utilizado em 

todas as fases da investigação: na fase de classificação para construir categorias, na fase de 
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descrição para identificar analogias ou diferenças e na fase de explicação para mostrar relações 

entre os factos presentes, ou ausentes (Lakatos e Marconi, 1999; Grawitz, 2001; Bruyne, 

Herman e Schoutheete, 1991).  

A hipótese geral do trabalho foi testada através da análise comparativa do desempenho 

da marca corporativa a nível interno com o desempenho da marca numa óptica de mercado. 

Definiu-se, no trabalho, o desempenho da marca a nível interno como a congruência das 

percepções internas com a estrutura de identidade da marca a nível estratégico, a sintonia 

entre as necessidades satisfeitas pela empresa e os valores pessoais dos membros e as suas 

atitudes face à marca. 

 

III – Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido em três partes, a Parte I de enquadramento teórico, a Parte II 

relativa à investigação empírica e a Parte III de análise da estrutura de identidade das marcas 

corporativas e desempenho das empresas numa óptica interna e de mercado.  

A Parte I, Capítulo I explicita o quadro conceptual de referência e a análise teórica 

incide na definição e operacionalização dos conceitos que integram o modelo de análise e que 

consistem na imagem interna da marca corporativa nas dimensões estratégica e operacional, 

posicionamento, desempenho da empresa/marca no mercado e comprometimento 

organizacional.  

A Parte II está subdividida em cinco capítulos. No Capítulo II refere-se os 

procedimentos e critérios utilizados para seleccionar os casos e que consistiram em seis 

empresas do sector têxtil e de vestuário portuguesas. Refere também a metodologia utilizada 

na 1ª Fase do Estudo, de abordagem ao problema qualitativa, os métodos de procedimento, as 

técnicas utilizadas na recolha e análise dos dados e os instrumentos de recolha de dados. Faz-

se ainda uma breve caracterização dos casos. No Capítulo III apresenta-se os resultados do 

estudo efectuado na 1ª Etapa da investigação empírica, junto aos responsáveis pela 

comunicação das marcas corporativas e outros responsáveis com impacto na gestão da marca. 

Os casos são caracterizados quanto à dimensão estratégica e operacional do conceito 

identidade de marca corporativa, posicionamento e desempenho das empresas no mercado. 

Utiliza-se a análise comparativa na discussão dos resultados. Por último, a partir da análise 

efectuada define-se a estrutura de identidade das marcas corporativas a nível estratégico, a 

qual foi utilizada nas análises realizadas posteriormente. No Capítulo IV apresenta-se os 

resultados da análise dos dados obtidos na 2ª Etapa da investigação, recolhidos através de 
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entrevistas realizadas junto a membros das empresas de vários níveis hierárquicos e a exercer 

várias funções. No Capítulo V é explicitada a metodologia utilizada na investigação 

quantitativa. Enuncia-se os objectivos da investigação e as hipóteses operacionais. Descreve-

se as variáveis do estudo, os critérios utilizados para seleccionar as amostras, o instrumento 

de recolha dos dados, a implementação do questionário nas empresas, o processo de 

codificação e transformação dos dados. Faz-se ainda a caracterização da amostra global e das 

diferentes amostras. No Capítulo VI apresenta-se os resultados das análises estatísticas 

efectuadas com o objectivo de dar resposta aos objectivos da investigação quantitativa e testar 

as hipóteses operacionais. Apresenta-se de uma forma sequencial a análise e discussão dos 

resultados, comparando-os entre si e, nalguns aspectos, com os dados recolhidos na 2ª Etapa e 

o quadro teórico de referência 

Na Parte III da tese, no Capítulo VII os principais resultados obtidos ao longo da 

investigação são analisados e discutidos por forma a proceder-se ao teste da hipótese geral da 

investigação. A análise é desenvolvida em função de dois grandes objectivos: o de identificar 

o desempenho da marca corporativa a nível interno e o seu impacto no desempenho da 

empresa numa óptica de mercado. 

 

 

   

 


