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SISTEMAS DE CATEGORIAS UTILIZADOS NA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

1. Introdução 

 Os sistemas de categorias aqui apresentados foram utilizados na análise de conteúdo e 

tiveram como objectivo categorizar os dados recolhidos através da técnica de entrevista junto 

aos responsáveis pela comunicação de marca corporativa e outros responsáveis a exercer 

funções com impacto na gestão das marcas. Utilizou-se também estes quadros para analisar os 

dados recolhidos através da técnica de observação e as fontes documentais fornecidas pelas 

empresas. Utilizaram-se alguns dos quadros para categorizar os dados obtidos nas entrevistas 

realizadas a outros membros das empresas na 2ª etapa do estudo empírico. 

 As categorias foram formuladas a partir dos conceitos que integram o modelo de análise. 

 

2.Dimensão estratégica do conceito imagem interna de marca corporativa  

 Para analisar a dimensão estratégica do conceito imagem interna de marca corporativa 

elaborou-se os quadros respeitantes aos significados da marca numa óptica interna e um quadro 

respeitante aos significados definidos estrategicamente para a marca numa óptica de mercado. 

 

2.1. Significados da marca  

2.1.1. Historial  

 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO HISTORIAL 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

PERSONALIDADES 

Pertencem a esta categoria os enunciados que se 

referem às personalidades que influenciaram a 

cultura da empresa. 

FUNDADORES 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que se referem a visão e 

missão inicial, estrutura, procedimentos de trabalho, recursos 

disponíveis, mercados, principal produto 

 

PRESIDENTES, DIRIGENTES E LÍDERES 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que se referem às 

personalidades que efectuam ou influenciam a tomada de decisão a nível 

de opções estratégicas 

 

Quadro 1: Sistema categorial – Grupo historial (continua) 
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SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO HISTORIAL 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

PERSONALIDADES 

Pertencem a esta categoria os enunciados que se 

referem às personalidades que influenciaram a 

cultura da empresa. 

FUNDADORES 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que se referem a visão e 

missão inicial, estrutura, procedimentos de trabalho, recursos 

disponíveis, mercados, principal produto 

 

PRESIDENTES, DIRIGENTES E LÍDERES 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que se referem às 

personalidades que efectuam ou influenciam a tomada de decisão a nível 

de opções estratégicas 

 

FACTOS MARCANTES 

Pertencem a esta categoria os enunciados que se 

referem aos factos marcantes a nível comercial, 

organizacional, crises que influenciaram a evolução 

e a cultura da empresa 

 

DECISÕES ESTRATÉGICAS 

Pertencem a esta categoria os enunciados que se referem às decisões 

estratégicas relacionadas com os factos marcantes de:  

- produtos e mercados;  

- mudanças de objectivos, estratégias, estrutura, processos e métodos 

de trabalho, valores (cultura), de estilo de gestão. 

 

Quadro 2.: Sistema categorial – Grupo historial (conclusão) 

 

 

2.1.2. Visão 

 
CATEGORIA – VISÃO 

CATEGORIAS 

META 

Pertencem a esta categoria os enunciados que se 

referem à meta da empresa, as aspirações, o que quer 

criar no futuro 

 

 

Quadro 3: Categoria –Visão 
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2.1.3. Missão 

 

2.1.3.1. Razão de existir 

 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

RAZÃO DE EXISTIR 

Pertencem a esta categoria os enunciados que se 

referem à razão de existir da empresa, a sua 

finalidade ou propósito central.   

DEFINIÇÃO DE NEGÓCIO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem o que a 

empresa faz, as necessidades que satisfaz e os benefícios que oferece, as 

suas competências centrais. 

 

 

Quadro 4: Sistema categorial – Grupo missão: Razão de existir (continua) 
 

 

 

2.1.3.2. Objectivos 
 

SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS 

OBJECTIVOS FINANCEIROS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que 

referem os objectivos financeiros 

OBJECTIVOS NÃO FINANCEIROS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que 

referem os objectivos não financeiros 

 

Quadro 5: Sistema categorial – Grupo missão: Objectivos (continua) 
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2.1.3.3. Estratégia corporativa  
 

SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS 

ESTRATÉGIA CORPORATIVA 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem onde concorre a empresa, a área de negócio 

ou sector de actividade:  

- caracterização do sector de actividade a nível 

político, económico e social;  

- factores críticos de sucesso. 

 

 

Quadro 6: Sistema categorial – Grupo missão: Estratégia corporativa (continua) 
 

 

 

2.1.3.4. Estratégia de Negócio 
 

SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem a estratégia de negócio 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem como 

concorre a empresa:  

- estratégia genérica  

- os pontos fortes ou competências centrais;  

- a competência distintiva ou vantagem competitiva;  

- clientes e mercados servidos 

 

Quadro 7: Sistema categorial – Grupo missão: Estratégia de negócio (continua) 
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SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem a estratégia de negócio 

 
 

SIGNIFICADOS DO PRODUTO NUMA ÓPTICA DE MERCADO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que referem os significados relativos a 

benefícios ou valores fundamentais da marca numa óptica de mercado. 

 

SIGNIFICADOS RELATIVOS AO DESEMPENHO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os significados da 

marca relativos a características de desempenho/funcionais do produto 

 

SIGNIFICADOS RELATIVOS À IMAGEM 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os significados da 

marca relativos a: 

- sentimentos associados à utilização da marca; 

- significados em sintonia com o auto-conceito do utilizador da marca; 

- significados que se referem  a um ideal, uma ideia, uma filosofia de vida. 

 

SIGNIFICADOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os significados da 

marca relativos à organização e os valores associados: 

– culturais 

– sociais e comunitárias 

– a pessoas e relacionamentos 

– à história e hereditariedade; ao país de origem. 

 

SIGNIFICADOS RELATIVOS À REPUTAÇÃO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os significados da 

marca relativos à reputação e valores associados: 

- credibilidade da empresa no mercado (responsabilidade social, ética, justa, 

bom parceiro negocial) 

 

SIGNIFICADOS RELATIVOS Á PERSONALIDADE 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que os significados da marca 

relativos à personalidade: 

- a marca como pessoa (tal como aparece na publicidade)  

 

SIGNIFICADOS SECUNDÁRIOS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que os significados da marca 

secundários e valores associados: 

- país de origem 

- sector de actividade 

- outras 

 

Quadro 8: Sistema categorial – Grupo missão: Significados da marca numa óptica de mercado (continua) 



Sistemas de categorias 
 

 

24

 

2.1.3.5. Valores declarados numa óptica de mercado e interna 

Utilizou-se este quadro em conjugação com a tipologia elaborada no Ponto 1.5.2. e  

tipologia de necessidades de McClelland (1990) e Maslow (1991) para classificar os valores 

declarados. 
 

SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

VALORES DECLARADOS 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem os valores declarados, formalizados através 

de vários meios e peças de comunicação e que 

formam em conjunto a ideologia central da empresa. 

 
 

DISCURSOS ORAIS 

Pertencem a esta subcategoria os valores declarados obtidos através de 

meios orais:  

- entrevistas; declaração de missão (ou carta de objectivos); 

imprensa. 

 

DISCURSOS VISUAIS 

Pertencem a esta subcategoria os valores declarados obtidos através de 

meios visuais:  

- marca. 

 

DISCURSOS AUDIOVIDUAIS 

Pertencem a esta subcategoria os valores declarados obtidos através de 

um vídeo sobre a empresa. 

 

DISCURSOS MULTIMEDIA 

Pertencem a esta subcategoria os valores declarados obtidos através da 

Internet.   

 

 

Quadro 9: Sistema categorial – Grupo missão: Valores declarados (continua) 
 

 

2.1.3.6. Padrões comportamentais 

O Quadro 10 foi utilizado em conjugação com a tipologia de McClelland (1990) e 

Maslow (1991) para classificar os valores subjacentes às regras de comportamento. 

 

SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MISSÃO 

CATEGORIAS 

PADRÕES COMPORTAMENTAIS  
Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem os padrões ou normas de comportamento 

formais e informais.  

 

 

Quadro 10: Sistema categorial – Grupo missão: Padrões ou normas comportamentais (conclusão) 
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2.2. Políticas de gestão dos recursos humanos 

 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO POLÍTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

RECRUTAMENTO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as políticas de gestão de recursos humanos 

quanto aos critérios de recrutamento. 

 

CRITÉRIOS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os objectivos 

e critérios de recrutamento. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as políticas de gestão de recursos humanos 

quanto aos critérios de desenvolvimento. 

FORMAÇÃO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os objectivos 

e tipo de formação.  

 

 

ATRIBUIÇÃO DE RECOMPENSAS 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as políticas de gestão de recursos humanos 

quanto aos tipos e critérios de atribuição de 

recompensas. 

CARREIRA 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os critérios de 

progressão na carreira: 

- anos na empresa 

- capacidades e competências  

 

TIPOS DE RECOMPENSA QUANTITATIVOS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os tipos  de 

recompensas quantitativas  e critérios utilizados: 

 

Tipos: 

- salarial; 

- divisão de lucros, bónus, acções. 

 

Critérios: 

- o desempenho da tarefa ou função; 

- a satisfação dos clientes; 

- outros 

 

TIPOS DE RECOMPENSA QUALITATIVOS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os tipos de 

recompensas qualitativas e critérios utilizados: 

- agradecimentos por parte do presidente, gestores ou supervisores 

- outros. 

 

Quadro 11.: Sistema categorial – Grupo oolíticas de gestão dos recursos humanos 
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2.3. Posicionamento 

 

SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO POSICIONAMENTO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

POSICIONAMENTO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem o posicionamento da empresa 

 

 TEMAS DE POSICIONAMENTO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os temas de 

posicionamento: 

- atributos do produto: utilização ou aplicação; 

- atributos dos concorrentes; 

- atributos corporativos; 

- herói: clientes; empresa. 

 

A PROMESSA E A VANTAGEM DISTINTIVA 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem a promessa, 

ou proposta de valor. As razões relevantes para a escolha dos produtos e 

serviços da empresa e/ou estabelecer relacionamentos: 

- enunciação das características, benefícios ou valores de 

desempenho e imagem - funcionais, emocionais, auto-

expressivos e centrais. 

- pontos de força; 

- pontos de paridade: associações à categoria de produto; 

associações competitivas. 

 

Quadro 12.: Sistema categorial – Grupo posicionamento  

 

 

3. Dimensão operacional do conceito imagem interna de marca corporativa  

Para analisar os dados recolhidos nas empresas sobre a dimensão operacional do 

conceito imagem interna de marca corporativa elaborou-se os quadros respeitantes à dimensão 

história, mix de identidade da marca gráfica, comunicação de marca corporativa e comunicação 

interna de marca corporativa.  
 

3.1. História da marca gráfica 
 

CATEGORIA – HISTÓRIA 

CATEGORIAS 

HISTORIAL 

Pertencem a esta categoria os enunciados que referem os objectivos das alterações efectuadas no design da marca: 

- evolução dos benefícios ou valores da marca; 

- razões estéticas. 

 

Quadro 13:  Categoria –História da marca gráfica 
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3.2. Mix de identidade da marca corporativa 

 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO MIX DE IDENTIDADE DE MARCA CORPORATIVA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

MIX DE IDENTIDADE DE MARCA 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as características e significado do mix de 

identidade de marca corporativa e estrutura do 

sistema de identidade visual. 

 

SIGNOS DE IDENTIDADE 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem as 

características a nível de design  e significado dos signos de identidade: 

- nome; 

- logotipo; 

- símbolo; 

- códigos cromáticos. 

 

OUTROS SIGNOS DE IDENTIDADE 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem as 

características dos outros elementos de identidade: 

- - etiqueta; 

- - embalagem; 

- slogan; 

- personagens da marca; 

- design de ambientes e arquitectura 

 

 

ESTRUTURA DO SISTEMA DE IDENTIDADE VISUAL 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem a estrutura do 

sistema de identidade visual: 

-  monolítica; 

- endossada; 

- de marcas-produto; 

- híbrida. 

 

 

Quadro 14: Sistema categorial – Grupo mix de identidade da marca corporativa -  Marca gráfica  

 

 

4. Marcas-Produto 

 Em relação às marcas-produto, presentes em algumas das empresas estudadas, adaptou-

se os sistemas categoriais às características destas marcas, especialmente a nível da dimensão 

estratégica na qual só se considerou os significados numa óptica de mercado.  
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5. Acções de comunicação 

5.1. Acções de comunicação de marca corporativa: Institucional e de produto 
 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO ACÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE MARCA CORPORATIVA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

OBJECTIVOS DA COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem os objectivos das acções de comunicação da 

marca corporativa: 

Comunicação Institucional 

- transmitir um comprometimento com a 

qualidade; 

- enfoque nas vendas e nos lucros; 

- acerca do desempenho financeiro da empresa; 

- apresenta a forma de estar da empresa versus 

concorrência 

- reflecte a história da empresa 

- políticas ambientais 

- apoio a causas sociais 

 

Comunicação Institucional/ Produto 

- ir de encontro às necessidades dos clientes 

– divulgar a empresa/marca; 

– incentivar a compra ou utilização; 

– estabelecer uma imagem do utilizador; 

– outros objectivos. 

SIGNIFICADO DAS MENSAGENS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem o significado 

fundamental das mensagens: 

 

 

- transmitem um comprometimento com a qualidade; 

- referem as vendas e nos lucros; 

- referência ao desempenho financeiro da empresa; 

- apresenta a forma de estar da empresa versus concorrência 

- reflecte a história da empresa 

- políticas ambientais 

- apoio a causas sociais 

- outros 

 

 

Enfoque 

– comunicar os benefícios e valores únicos da marca 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as estratégias de comunicação, os meios e 

peças, os alvos, estilo de comunicação (multimedia). 

 

 

MEIOS E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os meios e 

peças de comunicação utilizados: 

- linha gráfica; Relatório e Contas; brochuras; desdobráveis; 

folhetos; 

- passa palavra; 

- publicidade nos media, jornais, revistas, TV, rádio;  

- publicidade no local de venda: displays, cupões, autocolantes, 

desdobráveis, folhetos, toldos, painéis, cartazes, correio directo, 

networking; 

- participação em feiras e exposições: stand; 

- loja; 

- relações públicas; discursos públicos;  

- mecenato; patrocínio; 

- outros. 

ALVOS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os vários 

públicos da empresa  

 

Quadro 15: Sistema categorial – Grupo acções de comunicação de marca corporativa (continua) 
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SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO ACÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE MARCA CORPORATIVA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as estratégias de comunicação, os meios e 

peças, os alvos, estilo de comunicação (multimedia). 

 

 

MEIOS E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os meios e 

peças de comunicação utilizados: 

- linha gráfica; Relatório e Contas; brochuras; desdobráveis; 

folhetos; 

- passa palavra; 

- publicidade nos media, jornais, revistas, TV, rádio;  

- publicidade no local de venda: displays, cupões, autocolantes, 

desdobráveis, folhetos, toldos, painéis, cartazes, correio directo, 

networking; 

- participação em feiras e exposições: stand; 

- loja; 

- relações públicas; 

- discursos públicos;  

- mecenato;  

- patrocínio; 

- outros. 

 

ALVOS 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os vários 

públicos da empresa. 

Ver mercados e clientes servidos 

 

Quadro 16: Sistema categorial – Grupo acções de comunicação de marca corporativa (conclusão) 
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5.2. Comunicação interna de marca corporativa 

 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO COMUNICAÇÃO INTERNA DE MARCA CORPORATIVA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

OBJECTIVOS DA COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem os objectivos da comunicação interna de 

marca corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE OBJECTIVOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA  

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os objectivos 

da comunicação interna.: 

 

Objectivos da comunicação institucional 

- apoiar as tarefas operacionais: informar, coordenar acções, 

promover o uso eficiente de recursos; dirigir desenvolvimentos;  

- diferenciar empregados/grupos;  

- persuadir os membros: 

        que os valores da marca estão em sintonia com os seus valores 

        pessoais, a marca oferece benefícios que podem preencher algumas 

       das necessidades individuais: de realização, satisfação no trabalho e 

       outras. 

- promover envolvimento segundo os  tipos de comunicação: 

• de afiliação: dinamizar a pertença, 

relembrar/reassegurar; motivar as pessoas;  

• fornecer identificação. 

- promover e coordenar actividades com não-membros 

- apoiar processos de mudança 

 

Marca (focalização no produto) 

- informar/relembrar sobre as características, benefícios ou valores 

da marca 

- outros 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as estratégias de comunicação, os meios, 

peças, estilo de comunicação  

 

 

MEIOS E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem os meios e 

peças de comunicação utilizados: 

 

Meios de comunicação formais: 

- revista de empresa; 

- boletins informativos; circulares do presidente;  

- painéis informativos;  

- comunicações individuais;  

- sondagens de opinião; 

- reuniões de directivos com os empregados; 

- planos de formação;outros meios. 

Meios de comunicação Informais 

- comunicações individuais; outros meios. 

 

Quadro 17: Sistema categorial – Grupo comunicação interna de marca corporativa  
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6. Cobertura e apoio dos canais de distribuição 

 
SISTEMA CATEGORIAL – GRUPO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Pertencem a esta categoria os enunciados que 

referem as características do sistema de distribuição 

utilizado pelas empresas. 

 

 

 

MERCADO NACIONAL 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem as 

características do sistema de distribuição: 

 

- áreas geográficas 

- níveis de intermediários até ao consumidor   

- funções da distribuição: 

        distribuição física; 

        serviços. 

- locais de venda 

 MERCADO INTERNACIONAL 

Pertencem a esta subcategoria os enunciados que referem as 

características do sistema de distribuição: 

 

- áreas geográficas 

- níveis de intermediários até ao consumidor   

- funções da distribuição: 

        distribuição física; 

        serviços. 

- locais de venda 

 

Quadro 18: Sistema categorial – Grupo sistema de distribuição 


