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DESCRIÇÃO DE DADOS 

1. Introdução 

 O objectivo da descrição de dados, apresentada neste anexo, é o de aprofundar a 

compreensão de algumas dimensões e componentes analisados no estudo empírico, 

complementando-se desta forma a análise e discussão dos dados efectuada no corpo central da 

tese. 

 

2. Historial 

Empresa A 

 A Empresa A, fundada em 1987, tem na sua história três personalidades marcantes, a 

fundadora, o director comercial e o presidente do Grupo no qual a empresa se integra. A razão 

de existir inicial da empresa era a de fabricar roupões de banho de alta qualidade para marcas 

nacionais e apenas para o mercado interno. A fundadora criou a marca corporativa e definiu as 

características e valores que a marca ainda mantém e que criam na mente dos clientes e outros 

públicos associações a requinte, alta qualidade a nível de matérias-primas e de confecção. 

 O motivo porque a Empresa A foi adquirida em 1995 foi o de completar a oferta da 

actual empresa-mãe e satisfazer, dessa forma, expectativas e necessidades de alguns clientes 

do Grupo. Uma personalidade marcante na história da Empresa A é o presidente do Grupo o 

qual definiu uma nova razão de existir para a empresa que passou a ser a de crescimento 

através da internacionalização, sustentado por uma oferta distintiva da dos concorrentes. As 

decisões estratégicas são tomadas por esta personalidade e o seu estilo de liderança 

caracterizado pela delegação de responsabilidades em pessoas-chave e um contacto estreito 

com os membros da empresa tem um impacto na cultura actual.  

A partir de 1995 o presidente da holding atribuiu a um Director Comercial a 

responsabilidade de reestruturar a empresa. Essa reestruturação consistiu na construção de 

novas instalações, aquisição de um novo parque de máquinas, desenvolvimento de 

competências dos recursos humanos, através da formação profissional. A par do processo de 

reestruturação, a empresa enveredou pelo processo de certificação pela norma ISO 9001 

obtendo essa certificação em 2002. Segundo as palavras do Director Comercial o presidente 

do Grupo deu-lhe uma grande autonomia para tomar as decisões financeiras, produtivas e 
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comerciais que achasse necessárias para atingir os objectivos de internacionalização e 

crescimento das vendas.  

Em relação à oferta de produtos preservou-se as características e benefícios que 

caracterizavam historicamente a marca, introduziu-se algumas inovações a nível de matérias-

primas e alargou-se a gama de produtos através da oferta de acessórios de banho. Em 2005, 

com o objectivo de oferecer propostas criativas, inovadoras e distintivas a nível de design 

estrutural do produto, a empresa contratou uma designer.  

 

Empresa B 

 Em 1953 o filho mais velho do fundador da Empresa B impulsiona o seu nascimento. 

À data da fundação a razão de existir da empresa era a de fabricar e confeccionar produtos em 

malha, sob encomenda, para distribuidores a operar no mercado nacional e internacional. 

Além da fundação da empresa o filho mais velho do fundador teve impacto na cultura e 

identidade actual devido à convicção que o seu crescimento devia ser sustentado pela 

aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta. Esta crença esteve sempre presente na 

história da empresa e originou a aquisição constante de equipamentos que possibilitaram que a 

sua oferta se adaptasse, ao longo dos anos, às necessidades em constante evolução dos 

clientes. Após 1965, com a morte deste personagem, outro filho do fundador assume a 

presidência da empresa até a actualidade. O presidente e esposa têm sido, desde essa data, os 

responsáveis pelas decisões estratégicas e factos marcantes entre os quais a criação de uma 

marca-produto com notoriedade no mercado interno. São ainda os principais preconizadores 

dos valores que sustentam a razão de existir da empresa e conduzem o comportamento dos 

membros, de design com estilo, criatividade e inovação, modernidade e qualidade. 

No início dos anos 80, devido ao crescimento do volume de vendas e grau de exigência 

dos clientes quanto à qualidade dos produtos e capacidade de resposta, a empresa efectuou 

grandes investimentos em equipamentos produtivos e sistemas de informação, reestruturou o 

processo produtivo e a gestão da produção, aumentou o n.º de empregados e investiu no 

desenvolvimento das suas competências através da formação profissional. Construiu novas 

instalações com um layout que facilitava os fluxos, as interacções, a colaboração entre as 

pessoas e rapidez na deslocação das matérias-primas. Numa 2ª fase, em 1990, em resposta à 

crise originada pelo aparecimento de lojas de marcas internacionais com uma oferta que 

respondia melhor às expectativas dos consumidores, a nível de design e estilo, a empresa 

decidiu criar um gabinete de estilismo para conceber colecções segundo os padrões ditados 
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pelos centros de moda internacionais, uma marca própria e construir uma carteira de clientes 

constituída por retalhistas de pequena dimensão. 

Em 2000, com o objectivo de obter uma imagem empresarial coordenada, a Empresa B 

investiu na renovação das instalações. O estilo da arquitectura comunica actualmente 

modernidade, em sintonia com o posicionamento da empresa e com a imagem da marca- 

produto. Esta imagem é acompanhada por um parque de máquinas diversificado e actualizado, 

um armazém robotizado que permite gerir os stocks de matérias-primas e ter grande 

flexibilidade a nível de produção de pequenas séries. A implementação do Sistema da 

Qualidade, em 1998, é outro marco importante na história da empresa tendo sido a primeira 

empresa portuguesa, do sector de malhas exteriores, a obter esta certificação.  

 

Empresa C  

A Empresa C foi fundada em 1974, pelo actual administrador. A razão de existir inicial 

foi a de fabricar e confeccionar produtos de gama média, média-baixa para o mercado nacional 

e, a partir de 1978, internacional.  

Entre os factos marcantes na história da empresa conta-se a aposta na 

internacionalização e, a partir de 1990, a mudança para uma estratégica de diferenciação 

caracterizada pela oferta de uma maior variedade de produtos de gama média-alta,  o que 

possibilitou que passasse a trabalhar para marcas internacionais. Esta data foi também 

assinalada como uma época de crise para a empresa porque, por razões económicas, teve que 

despedir alguns trabalhadores. Simultaneamente, para manter os recursos humanos activos a 

empresa adquiriu duas marcas espanholas, as quais utiliza actualmente para divulgar as 

colecções próprias, a nível nacional e internacional em feiras do sector e junto aos clientes da 

empresa. 

Tal como nas empresas já analisadas a história da Empresa C caracteriza-se por 

investimentos constantes em equipamentos no sentido de dar uma resposta à «qualidade 

exigida» pelos clientes, às especificações, mas também às suas expectativas quanto a produtos 

com um melhor desempenho, principalmente a nível de conforto. Neste contexto, a partir de 

2000, com o objectivo de fazer face ao decréscimo de vendas nos produtos tradicionais devido 

à concorrência dos Países de Leste e da China o presidente tomou a decisão estratégica de 

alargar a oferta da empresa, oferecer produtos com valor acrescentado, distintivos dos 

produtos da concorrência devido ao conforto e design recorrendo, com esse objectivo, à 

tecnologia que possibilitava fabricar produtos sem costura, seamless. As acções desenvolvidas 
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consistiram na construção de uma nova unidade produtiva, investimento em equipamentos e 

concepção de colecções próprias sob a alçada das marcas da empresa acima referidas. A nível 

de estrutura a empresa foi dividida em dois sectores com um grande grau de autonomia, um 

para fabricação de produtos tradicionais e outro para produtos seamless. A decisão estratégica 

de enveredar pela oferta de produtos seamless teve um grande impacto na produtividade e nos 

custos, possibilitando à empresa atingir uma vantagem competitiva através da oferta de 

produtos com uma boa relação qualidade-preço.  

Com o objectivo de reduzir custos e melhorar continuamente a qualidade dos seus 

produtos/serviços e processos a empresa enveredou pelo processo de certificação da Qualidade 

segundo a Norma EN ISO 9001/2000 do Instituto Português da Qualidade, obtendo a 

certificação em 2003. Além disso, está certificada com a norma IS0 14 001 do Ambiente e está 

registada no EMAS. 

Actualmente, a empresa é a única empresa vertical nesta área. Os investimentos 

realizados em equipamentos e o tipo de organização do processo produtivo possibilita uma 

grande flexibilidade de resposta às solicitações dos clientes. 

A nível de cultura de empresa identificou-se que é dada importância à formação, 

especialmente a académica, dos membros, a qual deve ser adequada à função que 

desempenham. O facto do nível de escolaridade dos trabalhadores, que tem aumentado ao 

longo dos anos, ter um impacto na cultura da empresa foi um dos aspectos considerados mais 

importantes pela entrevistada.  

 

Empresa D 

 A Empresa D tem um longo historial no mercado, remontando a sua fundação a 1948. 

As pessoas marcantes na sua história foram o fundador e seu filho, o actual presidente a 

exercer esta função desde 1993. A razão de existir inicial foi a de fornecer aos clientes 

produtos com a máxima qualidade. Relacionada com a razão de existir a crença que o seu 

crescimento da empresa devia ser conduzido pela qualidade, em todos os sectores desde o 

produtivo ao administrativo e serviço ao cliente. Esta crença é expressa no lema da empresa 

«servir bem». Outra crença do fundador que subsiste no clima actual é que a empresa devia 

criar um ambiente de trabalho que fosse motivador para os seus empregados.  

O primeiro facto marcante na história da empresa foi, na década de 1970, a 

internacionalização. A partir da década de 80 a empresa tomou a decisão estratégica de 

focalizar  todas as suas actividades na produção de produtos para exportação, passando o seu 
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crescimento, baseado numa estratégia de custos, a ser ditado pela necessidade de adaptação às 

exigências dos mercados internacionais. Após 1993, a par da estratégia de custos, a empresa 

começou a implementar uma estratégia de diferenciação, através da oferta de produtos com 

valor acrescentado, a nível de uma maior qualidade e design. A empresa começou também a 

desenvolver  novos produtos e acabamentos.  

A crença na qualidade e serviço ao cliente está subjacente às decisões de investimento 

e estratégicas. A história da empresa caracteriza-se pela «reaplicação da quase totalidade dos 

ganhos gerados», pelo investimento, durante décadas, na modernização das instalações, 

aquisição de equipamentos modernos e versáteis, modernização constante do parque de 

máquinas. Com estes objectivos, entre 1987-1993 a empresa efectuou  investimentos de cerca 

de um milhão de contos por ano. Estes investimentos foram o factor com maior impacto  no 

crescimento da empresa e manutenção da sua competitividade porque permitiram responder às 

expectativas e necessidades dos clientes, ao longo dos anos. Refere-se a título ilustrativo que a 

instalação da primeira fiação em 1971 acompanhou o início das exportações e a aquisição em 

1993 de uma nova fiação – fiação convencional Rieter de 16.128 fusos acompanhou a 

mudança de estratégia da empresa, em 1993. 

A nível organizacional houve mudanças de estrutura, de processos e métodos de 

trabalho à medida que a empresa efectuava a verticalização do processo produtivo, 

introduzindo gradualmente os sectores de Acabamentos, Estamparia e Confecção, durante as 

décadas de 70/80, com o objectivo de obter uma maior qualidade em termos de matérias-

primas, quer dizer os tecidos. Em 1997, a implementação do sistema da qualidade e sua 

filosofia orientadora de garantir a melhoria contínua através da evolução dos processos e 

procura da máxima eficiência produtiva, também originou mudanças de estrutura, processos e 

métodos de trabalho. Em resultado desta filosofia de melhoria contínua a empresa foi obtendo 

sucessivas certificações nas normas EN ISO 9001/2000 quanto à Qualidade, NP EN ISO 14 

001 quanto ao Ambiente, Norma OHSAS 18 001 quanto à Higiene & Segurança, encontrando-

se em 2003 certificada a nível da Qualidade Total, ou seja, Qualidade, Ambiente, Higiene e 

Segurança.  

A mudança de enfoque, por parte da empresa, no produto para um enfoque na 

satisfação das necessidades e expectativas dos clientes já presente em 1993 foi reforçada com 

a implementação do sistema da qualidade. Este enfoque tem contribuído para que o estilo de 

gestão seja mais participativo, no sentido em que os empregados em contacto com os clientes 

passaram a recolher, tratar e comunicar informações com um impacto na tomada de decisão. 
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Em 1999 a empresa adquiriu, em Portugal, uma empresa do sector têxtil e, 

simultaneamente, duas marcas portuguesas com um longo historial no mercado e elevada 

notoriedade a nível nacional. Adquiriu ainda outra empresa que passou a prestar serviços de 

tecelagem, em exclusivo, para a Empresa D. No final de 2003 a Empresa D procedeu à fusão 

destas duas empresas na empresa-mãe o que possibilitou uma melhor gestão, maior 

racionalização, não apenas do processo produtivo mas de todo o processo de criação de valor, 

concentração de recursos no âmbito do grupo, redução de custos e manutenção da estratégia de 

produção em volume no curto/médio prazo. Estes dois últimos objectivos orientaram também 

diversas decisões, tomadas em 2004, nomeadamente a decisão de terminar com a fiação, 

reduzir o número de equipamentos na tecelagem, investimentos em equipamentos com 

tecnologia actual.  

Quanto à estratégia de diferenciação a Empresa D tem como objectivo continuar a 

diferenciar-se dos concorrentes através do investimento em Investigação e Desenvolvimento e 

lançamento de novos produtos. A nível de fabricação a empresa vai continuar a fabricar 

produtos complexos e subcontratar o fabrico de produtos mais básicos a outras empresas. 

As decisões acima referidas foram acompanhadas pela reestruturação do layout fabril 

em toda a empresa, processo que continuava à data do trabalho de campo.  

Em 2003 a empresa adquiriu 50% de participação no capital de uma empresa 

espanhola com marcas próprias e detentora de outras marcas, sob licença, quatro das quais 

com uma crescente projecção internacional. O objectivo desta aquisição foi, além do objectivo 

da fabricação exclusiva dos produtos têxteis-lar das marcas, o de adquirir rapidamente know-

how em marcas, especialmente a nível de conceito.  

Apesar de continuar a ser uma empresa familiar tem havido uma alteração na cultura 

da empresa a nível de gestão, actualmente mais profissional. Esta mudança deve-se, em parte, 

à influência dos filhos do presidente nos critérios de recrutamento, quanto ao perfil exigido e 

ao seu próprio perfil, já que têm uma formação académica de nível superior. Foi referido pelo 

entrevistado que a gestão quer alterar a cultura da empresa, ter um impacto nas práticas do dia-

a-dia através do «desenvolvimento de atitudes mais adequadas para fazer face àquilo que se 

prevê irá ser a realidade no curto prazo» quer dizer o ambiente concorrencial e as necessidades 

e expectativas dos clientes que exigem um tempo de resposta cada vez mais rápido.  

Actualmente a Empresa D ocupa um dos primeiros lugares no ranking das maiores 

empresas produtoras de têxteis-lar em Portugal e é considerada uma referência a nível 

internacional tal como pode comprovar a atribuição por anos consecutivos do prémio «Five –
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Star Award» atribuído pelo cliente Federated Merchandising Group, entidade que detém a 

cadeia de distribuição «Macy’s».  

 

Empresa E 

O objectivo que presidiu à fundação da Empresa E, em 1993, foi o de estabelecer uma 

rede de cooperação entre pequenas e médias empresas de diferentes sub-sectores, fiação, 

tricotagem de malhas, acabamentos e três empresas de confecção que fabricavam produtos 

complementares. Pretendia-se que as empresas cooperassem entre si sem perderem a sua 

identidade jurídica, económica, de negócios. A Empresa A teve como missão inicial 

identificar, organizar e coordenar esta rede de empresas, articular negócios entre as empresas 

associadas e prestar também vários serviços a essas empresas como o de coordenação do 

desenvolvimento de novos produtos, participação conjunta em feiras, desenvolvimento de 

informação sobre sistemas de incentivos, sobre formação profissional, rede de subcontratação, 

entre outros.  

Uma das personalidades marcantes na história da empresa é um dos fundadores, actual 

sócio-gerente e principal accionista da empresa porque impulsionou a constituição da empresa, 

as principais decisões estratégicas ao longo do seu percurso. Este personagem também tem 

contribuído para a formação de uma cultura de ligação estreita com os clientes através de uma 

rede de comunicação rápida e eficaz. 

Em 1998, com o objectivo de ganhar autonomia financeira das empresas associadas a 

Empresa E tomou a decisão de produzir os próprios produtos, destinados a private label para o 

mercado externo, enquanto que continuava a prestar serviços às associadas. Gradualmente 

aumentou também o nível de serviço prestado aos clientes, entendido pelo entrevistado como a 

concepção em parceria com os clientes das suas colecções. À medida que a empresa se foi 

desenvolvendo foi criando a sua própria identidade. A razão de existir fundamental a partir 

dessa data foi que a oferta de produtos e serviços tivesse como base uma relação de parceria 

com os clientes. O objectivo da empresa não foi, nem é, ter uma carteira de clientes de grande 

dimensão mas clientes que precisam da empresa para atingir os seus objectivos. 

A partir de 2003 a Empresa E decidiu enveredar pelo processo de construção de marca, 

começando por criar duas marcas e colecções na área do banho e do fiteness, em parceria com 

duas estilistas, uma delas com alguma projecção a nível nacional. Em 2004, com o objectivo 

de reforçar a sua capacidade de desenvolver marcas próprias a Empresa E efectuou uma fusão 

com duas empresas, uma empresa cliente e um membro da rede de cooperação. Os objectivos 
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da fusão foram os de reduzir custos, aumentar a produtividade e, acima de tudo, adquirir novas 

competências a nível de gestão da marca já que uma das empresas tinha experiência nesta área 

e um portfolio de marcas com uma rede de distribuição já estabelecida no mercado. 

No momento em que o estudo foi realizado, em 2005, a Empresa queria continuar a 

apostar no private label e, simultaneamente, apostar cada vez mais em marcas próprias. Com 

esse objectivo contratou uma empresa de consultoria para analisar o portfolio de marcas, 

seleccionar e desenvolver aquelas que tinham um maior potencial de aceitação no mercado.  

 

Empresa F 

A Empresa F foi fundada em 1973, pelo pai do actual presidente que a comprou em 

1989. Esta é a personalidade marcante na história da empresa porque tomou as decisões com 

impacto no seu crescimento e foi o principal mentor da cultura da empresa cujos principais 

valores têm uma óptica interna ao valorizar a experiência, o envolvimento e dinamismo dos 

recursos humanos. No início da década de 1990, a decisão de começar a exportar para França 

e Espanha originou um aumento significativo nas vendas e deu à empresa a capacidade 

financeira para investir gradualmente em equipamentos com tecnologia de ponta e aumento do 

número de empregados.  

Na história da empresa houve dois grandes projectos de investimento em 1999/2000 e 

2002/2003. Em 1999 o investimento na construção de novas instalações, inauguradas em 

2000, foi acompanhado pelo desenvolvimento de várias acções com o objectivo de mudar a 

imagem da empresa, de um fabricante de produtos de gama média para uma empresa moderna 

com capacidade de oferecer produtos com valor acrescentado através da qualidade e do design 

com a oferta de colecções próprias. Na prática, a empresa alterou o símbolo e as principais 

peças de comunicação, linha gráfica e catálogos. A nível de relacionamento com os clientes 

decidiu que era necessário apresentar uma nova postura, utilizar novas técnicas de 

merchandising, de apresentação dos produtos.  

Em finais de 2002 devido à evolução do mercado e forte concorrência por parte dos 

países asiáticos a Empresa F definiu uma nova orientação estratégica para a empresa, optando 

por uma estratégia de diferenciação sustentada por competências centrais que lhe permitem 

oferecer produtos e serviços com valor acrescentado. Na prática, foram efectuadas diversas 

acções como a implementação de um sistema da qualidade, investimento em equipamentos, 

qualificação dos recursos humanos, continuação da concepção de colecções próprias e em 

2004 o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços em parceria com o núcleo de 



                                                                                                                          Descrição de dados recolhidos na 1ª etapa 
 
 

 

 

76

 

I&D da Universidade do Minho.  

Estas decisões, orientadas por uma focalização na qualidade e inovação dos produtos 

conduziram a empresa à certificação pela Norma NP ISO 2001: 2000 em 2003 e o lançamento 

em 2005 de uma nova linha de produtos com tecidos de propriedades aromáticas. Com esta 

inovação a Empresa F diferenciou os seus produtos que oferecem propriedades terapêuticas e 

associações simbólicas a memórias e emoções. A empresa está a dar continuidade a esta 

parceria com a Universidade do Minho e com outros núcleos noutras aplicações. «Nós 

queremos ser um exemplo. Queremos que os nossos concorrentes nos sigam, razão pela qual 

esta inovação não vai ter patente». Apesar das acções referidas a produção da empresa ainda 

se destina exclusivamente a private label, na Europa, América Latina e E.U.A. Contudo, o 

objectivo de curto prazo é o de desenvolver marca própria. 

 

3. Objectivos financeiros e não financeiros 

Apresenta-se nos Quadros 1 e 2 os objectivos referidos pelas empresas assim como a 

sua descrição através de uma análise comparativa. 

 

Objectivos financeiros 

O objectivo de aumentar o volume de vendas está presente na Empresa B em relação à 

marca, na Empresa D e E no geral, em relação às marcas e private label, na Empresa F no 

geral e através da conquista de novos mercados. A Empresa B quer também aumentar o n º de 

clientes nacionais para recompensar a quebra do volume de exportação. A Empresa C 

pretende manter o volume de vendas e aumentar a percentagem de vendas no mercado 

europeu em detrimento do americano.  

Outro objectivo das empresas é aumentar a produtividade (Empresas A, C, D, E). A 

Empresa C especificou que estava a implementar novos mecanismos para melhorar a 

produtividade, nomeadamente a reorganização da empresa a nível estrutural, optimização da 

capacidade produtiva, tendo para tal o auxílio de uma consultora externa. A Empresa F tem 

ainda o objectivo de controlar variáveis internas da estrutura de custos de forma a atingir uma 

maior rendibilidade.  

 

 

 



                                                                                                                          Descrição de dados recolhidos na 1ª etapa 
 
 

 

 

77

 

Quadro 1 
Missão: Objectivos financeiros 
 

A Atingir os volumes de vendas por mercado definidos. 
Atingir o valor de facturação do ano de 2001, de 10 500 milhares de euros, 
Aumentar a produtividade. 

B 
Para a marca: crescimento do volume de  vendas. 
Para private label:aumentar o n º de clientes nacionais  

C Aumentar a percentagem de vendas da empresa para 50% no mercado europeu, em detrimento do mercado 
americano. 

Manter o volume de vendas de 15 milhões de euros em 2005. 
Aumentar a produtividade. 

D Aumentar o volume de vendas, atingir no próximo ano 100 milhões de euros. 

Aumentar a produtividade. 
 

E Aumentar o volume de vendas das marcas nos próximos 5 anos. 
Aumentar o volume de vendas no mínimo 5% ao ano.  
Aumentar a produtividade no mínimo 5% ao ano. 

F Diminuir a percentagem de não conformidades até os 0, 5%. 
Atingir um volume de vendas de 6 milhões de euros em 2007. 
Aumentar o volume de vendas através da conquista de novos mercados, Médio Oriente, Japão, Países 
Árabes. 
Optimizar a estrutura de custos. 

 

 

Objectivos não financeiros 

Alguns dos principais objectivos não financeiros das empresas dizem respeito à 

qualidade, inovação e serviço prestado aos clientes. A Empresa A quer melhorar o nível de 

qualidade oferecido, as Empresas B, C e F têm o objectivo de prosseguir com as políticas da 

qualidade, melhorar continuamente, continuar a evoluir de acordo com os objectivos e 

directrizes do Sistema da Qualidade (Empresa C), tentar diminuir a percentagem de não 

conformidades (Empresa F).  

Outro objectivo refere-se à inovação dos produtos. A Empresa A quer reforçar os 

factores diferenciadores do produto através da inovação a nível de design e maior sofisticação 

dos produtos. A Empresa D tem o objectivo de garantir um nível de qualidade distintivo do 

dos concorrentes através da inovação e desenvolvimento de três características dos produtos: 

1) aspectos estruturais, através do desenvolvimento de telas com características especiais, 2) 

aspectos físicos através do estudo dos acabamentos e 3) design dos produtos confeccionados 

através da apresentação e execução das peças distintiva da concorrência. Além deste objectivo 

a empresa tem o objectivo de proceder à acreditação da inovação. As Empresas E e F têm 

como objectivo desenvolver novas matérias-primas e novos produtos. 
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 Em relação ao serviço, a Empresa D tem como objectivo melhorar continuamente o 

tempo de resposta às encomendas e serviço pós-venda.  

 
Quadro 2 
Missão: Objectivos não financeiros 
 

A Melhorar em 5% a incidência de ocorrências desviantes do fornecedor. 
Melhorar o grau de satisfação do cliente. 
Desenvolver a Marca Corporativa: aumentar o grau de inovação e sofisticação dos produtos. 
Dar continuidade ao desenvolvimento de competências dos recursos humanos. 
 

B Prosseguir com as políticas da qualidade. 
Promover a fidelização dos clientes (finais). 
Divulgação da marca e aumento da sua notoriedade. 
Manutenção da imagem de marca através da oferta de colecções criativas e inovadoras.  
Satisfazer os colaboradores nas vertentes social e profissional. 
 

C Manter as certificações da Qualidade e do Ambiente. 
Desenvolver acções na comunidade para a importância da redução de factores com impacto ambiental. 
Criar uma reputação de credibilidade e inovação. 
Fazer a manutenção da  Certificação WRAP (recursos humanos). 
 

D Garantir a qualidade dos produtos de forma distintiva dos concorrentes. 
Investimento contínuo em inovação dos produtos. 
Acreditação da inovação. 
Melhoria constante do tempo de resposta às encomendas e serviço pós-venda. 
Divulgar a imagem da empresa e sua oferta, de qualidade e inovação. 
Identificar e reduzir  factores ligados ao processo produtivo com impacto ambiental. 
Desenvolvimento de competências dos recursos humanos através da formação profissional. 
Manutenção de um bom ambiente laboral, instalações, condições de higiene e segurança. 
Manutenção de um bom relacionamento entre as pessoas. 
 

E Aumentar o nível de serviço ao cliente.  
Dsenvolver novas matérias-primas e produtos. 
Difusão da imagem da empresa e das marcas. 
Fazer a manutenção do ambiente laboral. 
 

F Melhorar continuamente a qualidade dos produtos. 
Aposta na inovação.  
Construir uma imagem e reputação da empresa de qualidade e inovação através da sua divulgação em 
meios de comunicação especializados. 
Aposta na formação, aumentar, num prazo de 3 a 5 anos, a qualificação dos nossos colaboradores. 
 

 

 

Quanto à difusão da imagem, das empresas ou marcas, a Empresa B quer promover a 

fidelização dos clientes finais, continuando a oferecer ao mercado colecções inovadoras e 

criativas e dando continuidade às acções de comunicação que visam divulgar a marca-produto 

e aumentar a sua notoriedade. Na Empresa D o principal objectivo das acções de comunicação 

é construir percepções de qualidade e inovação junto aos clientes, actuais e potenciais, através 
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da divulgação da imagem da empresa e sua oferta. A Empresa C tem como principal objectivo 

de comunicação criar uma reputação de credibilidade e inovação através de acções de 

divulgação das potencialidades do seamless, junto aos clientes actuais e potenciais. Na 

Empresa E a difusão da imagem incide na imagem da empresa e das marcas. Na Empresa F o 

principal objectivo é construir uma imagem e reputação da empresa de qualidade e inovação 

através da sua divulgação em meios de comunicação especializados, do sector.  

Em relação a aspectos ambientais a Empresa C tem o objectivo de dar continuidade às 

políticas ambientais por forma a manter a certificação do Ambiente, quer também 

consciencializar as pessoas na comunidade para a importância de desenvolver acções que 

reduzam o impacto ambiental. Com o objectivo geral de identificar e reduzir factores ligados 

ao processo produtivo com impacto ambiental a Empresa D estipula objectivos mais 

específicos nomeadamente o de aumentar a água a recuperar em termos de recirculação de 

água, diminuir o consumo de energia eléctrica e outras formas energéticas.  

Em relação aos recursos humanos as Empresas A, D e F têm o objectivo de dar 

continuidade ao desenvolvimento das suas competências através da formação profissional. A 

nível de ambiente laboral, quanto às condições de trabalho, instalações, ambiente, higiene e 

segurança, os relacionamentos entre as pessoas a Empresa B tem como objectivo satisfazer os 

colaboradores nas vertentes social e profissional por forma a «criar um espírito de corpo em 

todos os colaboradores directos». A Empresa C tem o objectivo de fazer a manutenção da 

certificação social WRAP, dando continuidade às acções definidas e a Empresa D quer 

continuar a garantir que as condições de ambiente de trabalho dos membros sejam as melhores 

em todos os aspectos, tanto em termos de instalações, higiene e segurança no trabalho, como a 

nível de relações humanas. A Empresa E quer manter ou melhorar o ambiente laboral. 

 Por último, a nível de relacionamento com a comunidade a Empresa D participa em 

actividades culturais e recreativas, através de mecenato e patrocínio da banda de música da 

região, bombeiros, museus, eventos desportivos. «Podíamos enumerar dezenas». 

 

4. Produto 

 Apresenta-se neste ponto uma análise mais detalhada sobre o portfolio de produtos das 

empresas analisadas. 

 

Empresa A 

Segundo o entrevistado, a Empresa A é o maior fabricante europeu de roupões. O 
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Grupo trabalha em parceria com os maiores clientes, na concepção e fabricação de produtos, 

parceria que se estende também ao serviço.  

O principal produto da empresa é o roupão de banho em turco de gama média-alta e 

que se diferencia dos produtos da empresa-mãe pelo valor acrescentado através da confecção. 

Devido à alteração das necessidades do mercado em relação a este produto houve uma queda 

de vendas que foi ultrapassada com a oferta de produtos com valor acrescentado, pela 

utilização de matérias-primas de grande qualidade, inovadoras e confecção elaborada. Foi 

também ultrapassada pela oferta de complementos como chinelos, mochilas, bolsas de toillete, 

toalhas para cobertura de cadeiras de praia.  

Na altura em que se realizou a 1ª fase do estudo a empresa disse que ia criar um 

gabinete para o desenvolvimento de colecções e de outros elementos do mix de identidade de 

marca,  embalagem, etiqueta e outras peças para criar uma imagem corporativa integrada. Na 

2ª fase do estudo já tinha contratado uma designer que estava a desenvolver novas colecções. 

 

Empresa B 

Na altura em que se realizou o estudo a empresa produzia a nível de private label e 

marcas uma grande variedade de produtos de gama média-alta e alta, de elevada qualidade, 

grande complexidade técnica e em pequenas séries.  

No relacionamento entre a empresa e os clientes há duas vertentes, na 1ª os clientes que 

têm colecção própria concebem os produtos na totalidade, na 2ª há uma parceria na concepção 

dos produtos e a empresa fornece alguns elementos da sua colecção, indica ou sugere 

pormenores. «O gabinete de estilismo, com uma experiência de muitos anos, ajuda a construir 

o que os clientes querem».  

Em relação à marca-produto os produtos são de gama média-alta e os valores da marca 

de qualidade, criatividade e inovação a nível de design são expressos nos materiais e propostas 

apresentadas, muito arrojadas e atrevidas nalguns casos. 

A empresa concebe duas colecções por ano. A Marca-produto A foi estruturada em 4 

linhas de produtos, cada linha com um nome que apresenta uma pequena variação do nome da 

Marca-Produto A e cujos alvos são indivíduos do sexo masculino e feminino de vários níveis 

etários, entre os 15 e 35 anos com características de personalidade distintas.  

A característica comum às linhas de produtos é a oferta dos benefícios funcionais de 

qualidade e design criativo e inovador. Os benefícios auto-expressivos da identidade central da 

marca, de irreverência e atrevimento, são expressos nalgumas das propostas apresentadas nas 
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linhas pertencentes à Marca – produto A, a qual utiliza o nome histórico da marca e a linha 

que pertence à marca que se designa por Marca-produto Active.  

A Marca-produto A apresenta propostas que vão de encontro ao posicionamento da 

marca. Caracteriza-se por um design jovem, actual, em sintonia com a personalidade da marca 

e atitudes que esta personifica: atrevimento, alegria e irreverência. A Marca-produto Active 

tem como inspiração os desportos radicais, o desporto automóvel, o futebol. Esta linha tem 

propostas ainda mais radicais do que a marca anterior. A linha de produtos associada ao nome 

Clube é uma linha de produtos desportiva e a linha Casual abarca produtos mais clássicos. 

Algumas das fontes de recolha de informação para a definição das cores, formas, fios, 

tecidos, acessórios, a considerar nas colecções, consistem nos dados recolhidos em feiras dos 

principais centros de moda europeus, o estudo de cadernos de tendências, das colecções dos 

principais criadores internacionais e das marcas com maior notoriedade no mercado a nível 

internacional. As peças são concebidas atendendo a esta pesquisa e aos dados recolhidos sobre 

os diferentes segmentos de mercado visados pela empresa. 

Em 2003 a empresa começou a apresentar propostas para um “Look Total”  com t-

shirts e uma linha de calçado. Na colecção Outono/Inverno 2004/2005 além da linha de 

calçado, apresentou jeans, malas, cintos e outros acessórios concebidos pela empresa.  

 

Empresa C 

A empresa oferece uma ampla gama de produtos de underwear, swimwear, sportswear, 

outerwear, homewear, de gama média-alta. Os produtos caracterizam-se pela qualidade a nível 

de desempenho devido aos materiais utilizados e por factores como secagem rápida e 

tratamento anti-bacteriano. 

Além de produtos fabricados com tecnologias tradicionais a empresa fabrica produtos 

que recorrem à tecnologia seamless, a qual possibilita conferir aos produtos uma melhor 

distribuição da elasticidade e a obtenção de características de conforto, versatilidade e 

flexibilidade. Como os artigos seamless estão unidos apenas por uma das extremidades têm o 

conforto como característica principal.  

A empresa tem a capacidade de produzir produtos com design apelativo, a nível de cor 

e elementos decorativos, utilizando jogos de fios opacos e brilhantes para imitar rendas e 

bordados, orifícios, redes, utiliza os procedimentos Colorwise e Tie Dye.  

A Empresa C tem duas marcas-produto, adquiridas no início dos anos noventa a uma 

empresa espanhola. Contudo, estas marcas não são ainda utilizadas estrategicamente dando 
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apenas o nome às colecções próprias da empresa. Estas colecções oferecem produtos, 

interiores, exteriores e desporto, de gama média-alta concebidos unicamente em seamless. Os 

benefícios oferecidos numa óptica do consumidor são a qualidade, funcionalidade (conforto, 

liberdade), versatilidade, design, criatividade e inovação das propostas apresentadas que tiram 

partido das características da técnica utilizada. 

 

Empresa D 

A empresa oferece uma ampla gama de produtos têxteis-lar e produtos não acabados, 

ou intermédios. Para private label e marcas internacionais, fabrica produtos de gama média-

alta e alta e o grau de intervenção na concepção dos produtos varia havendo, tal como no caso 

da Empresa B, clientes que apenas fabricam na empresa as suas colecções e clientes que 

trabalham em parceria com a empresa no desenvolvimento das suas colecções Enquadra-se 

neste última situação uma grande parte das cadeias de distribuição. Contudo, mesmo no 

primeiro caso o gabinete de I&D faz alguma intervenção de cariz tecnológico nos conceitos 

apresentados pelos clientes. 

Em relação ao design de superfície a empresa tem investido na criação de novos 

desenhos, atingindo em certos anos 300 desenhos diferentes. 

No departamento de I &D a empresa está a desenvolver novos produtos. Para além do 

design de superfície que, segundo o entrevistado, continua a ser fundamental, a empresa está a 

tentar melhorar continuamente os aspectos estruturais e físicos dos produtos, melhorando a 

percepção da qualidade do tecido quanto ao toque e, nalgumas situações, a durabilidade. Está 

também a aplicar as nanotecnologias aos têxteis, quer em termos de fibras quer em termos de 

acabamentos. Em relação ao design de superfície a empresa tem investido na criação de novos 

desenhos, atingindo em certos anos 300 desenhos diferentes. 

É necessário fazer uma distinção entre as colecções que a empresa elabora para serem 

uma referência para alguns clientes e as colecções das marcas da empresa, nas quais se inclui a 

Marca Corporativa que oferece também uma linha de produtos. A Empresa D está a investir 

cada vez mais em marcas próprias e a trabalhar com licenças. A nível de licenças a empresa 

desenvolve duas vertentes, produtos licenciados, ou temas actuais que se possam aplicar na 

própria gama e licenças completas, globais de uma marca, um conceito, que engloba um leque 

de componentes ligados à marca que ultrapassa a produção da empresa. 

A Empresa D opera no mercado nacional através da Marca Corporativa e as Marcas-

produto D e E. Em relação a estas marcas são desenvolvidas duas colecções por ano, apoiadas 
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por catálogos que são fornecidos à área comercial que trabalha com o mercado interno como 

elemento de consulta e eventualmente de crítica.  

Em relação às marcas espanholas, as Marcas-produto F, G, H e I a empresa espanhola 

associada desenvolve o produto, a nível de desenho e cor, comercializa e internacionaliza estas 

marcas.  

Quanto à Marca-Produto F como o conceito da marca é a cor os clientes têm como 

factor condicionante a compra  obrigatória de uma determinada quantia, já que esta reforça o 

conceito. Outros factores condicionantes são o tipo de mobiliário e disposição dos produtos 

que obedecem a uma determinada ordem de forma a que todas as lojas tenham a mesma 

simbologia e impacto visual. Grandes cadeias como El Corte Inglés vendem a colecção desta 

marca. 

Desde 2002 que a Empresa D e a empresa associada estão a internacionalizar a Marca-

produto F a qual, na altura em que se realizou o estudo, já tinha uma estrutura de 

comercialização, uma rede de vendas estabelecida em Portugal, Espanha, Itália, França, 

Grécia, Irlanda. «Foi definido como o mercado-alvo para este ano os EU mas é sempre 

complicado lançar uma marca de têxteis-lar nos E.U.», país no qual  as marcas dos retalhistas 

estão a ter predominância. A marca tinha, na altura em que se realizou o estudo, cerca de  30 

licenças. 

A Marca-produto H foi lançada no retalho como um espaço boutique, no qual se 

apresenta a roupa de banho, a roupa de cama, a manta decorativa e alguns elementos 

femininos que complementam as colecções e criam um conceito global visualmente atractivo, 

como sabonetes, essências, velas que podem ser compradas como presentes. A estratégia de 

implementação no retalho correspondeu a um conceito shoping shop, ou seja, os retalistas têm 

que comprar além das peças e elementos decorativos o mobiliário e obedecer uma disposição 

dos produtos no mobiliário pré-definida. 

Os anúncios televisivos da Marca-produto I em concordância com o conceito da marca 

utilizam o cinema de animação.  

Quanto à política de preço das marcas espanholas foi adoptado o mesmo preço em 

todos os países, independentemente do seu poder de compra. O preço de venda ao público é 

pré-definido, havendo penalidades para quem o mudar, como perda de exclusividade ou de 

venda do produto. Estas regras protegem o produto, permitem uma maior margem à Empresa 

D e ao retalhista. Quanto ao preço premium, as marcas espanholas posicionam-se acima das 

marcas que existem em Espanha com uma oferta, a nível de características de desempenho dos 
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produtos, similar. Em termos de retalho a Marca-Produto G é, em todos os países do mundo, 

20% mais cara que do que uma marca como a Bennetton.  

 

Empresa E 

A nível de produtos a oferta da empresa abrange produtos em malha de gama média-

alta que engloba duas áreas, produtos para banho/praia e desporto e produtos de active wear 

fitness, abrangendo esta última produtos das áreas do active wear e do sport wear. Nestas 

áreas a empresa fabrica e comercializa, entre outros produtos, roupa técnica para montanhismo 

e alpinismo. Os materiais utilizados nos produtos e os acabamentos, de qualidade e alta 

qualidade e, nalguns casos, inovadores estão adaptados à função do produto. Têm como 

características, além do conforto, o conforto seco que resulta da utilização de fibras que 

permitem uma rápida evaporação da humidade da pele, o isolamento térmico, grande 

durabilidade e resistência das cores a lavagens, capacidade de protecção contra os raios UV, 

propriedades anti-bacterianas e anti-microbianas, prevenindo os maus odores e o aparecimento 

de fungos. Nos produtos são utilizadas, além de matérias-primas tradicionais como o algodão, 

o poliéster e a poliamida, fibras modernas como o «supplex», poliamida com um toque sedoso 

e mais macia que o algodão e um produto de alta tecnologia, «Colmax» o qual proporciona um 

conforto seco, prevenindo um aquecimento excessivo. Outras fibras conferem aos produtos 

uma grande leveza, suavidade e comodidade. O gabinete de design da empresa além de 

conceber as colecções próprias, propõe o desenvolvimento de novas matérias-primas, modelos 

e acessórios e trabalha com alguns clientes na concepção dos seus produtos. 

 
 
Empresa F 

O portfolio de produtos da Empresa F, em tecido Jacquard, abarca roupa de cama, 

desde colchas, cobertas, almofadas, lençóis, saias para cama, capas de edredon e de colchão 

até toalhas de mesa e guardanapos adamascados. Na altura em que o estudo foi realizado a 

empresa estava a ampliar a sua oferta para resguardos, mantas, cobertores, cortinas e sanefas, 

tecidos para decoração, entre outros produtos. Devido ao crescimento da empresa e a 

conquista de outro tipo de clientes a carteira de produtos da empresa compreendia na altura 

produtos de gama média, média-alta e alta. 

A empresa tem um gabinete de design que, para além de elaborar as colecções próprias 

da empresa, trabalha em parceria com alguns clientes no desenvolvimentos dos seus produtos. 
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Tal como no caso da Empresa E esta equipa investiga e propõe novas soluções tanto a nível de 

conceito como de desenvolvimento de novos produtos. 

A nível de colecções próprias, com o objectivo de «estabelecer uma relação adequada 

entre preço, qualidade, inovação e criatividade» a empresa utiliza materiais e matérias-primas, 

acabamentos, a nível químico e de confecção, com características inovadoras como aromas e 

propriedades terapêuticas.  

 As colecções da empresa são concebidas segundo três temas que possibilitam que as 

peças têm um estilo complementar entre si, desde o atoalhado até ao lençol. Estes temas têm 

em atenção as características dos clientes finais, enquadrados nos seguintes segmentos de 

mercado: produtos de gama média-alta para clientes «com tendência para os artigos 

requintados e elegantes com um estilo de vida marcado pela poesia dos ambientes majestosos 

e tradicionais»; produtos de gama média e média-alta com «sugestões arrojadas e “atrevidas” 

direccionadas ao cliente que gosta de acompanhar a moda têxtil, que arrisca na procura dos 

artigos diferentes»; produtos de gama média e média-alta dirigidos a «consumidores mais 

jovens de perfil despreocupado habituados a ambientes muito soft mas com requinte e 

elegância (...). O objectivo é transmitir os conceitos de simplicidade, distinção e estilo 

próprio.» 

 Conforme foi já referido no historial em 2005 a empresa lançou uma linha de tecidos 

aromáticos, concebidos em parceria com o núcleo de I&D da Universidade do Minho. Com 

esta ideia a empresa deu início à estratégia de inovação, tendo sido pioneira no seu ramo de 

actividade.  

 

5. Identidade de marca corporativa a nível operacional 

 

5.1. Conceito de comunicação do mix de identidade de marca 

O conceito de comunicação foi caracterizado através da análise das características e 

significados do nome e da marca gráfica. 

 

Categoria de nome 

 O nome da Empresa A pertence à categoria dos nomes associativos, estabelecendo 

uma interpretação por associação a características de status (Mozota, 1990; Interbrand, 1998) 

e os significados são os de relevo e distinção (Texto Editora,  1995). Numa óptica de mercado 

estes significados referem-se ao auto-conceito dos compradores ou utilizadores da marca. A 
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Empresa B tem um nome descritivo e o seu significado reporta-nos à categoria de produto e 

sector de actividade (Interbrand, 1998; Mollerup, 1999). Quanto à Empresa C o nome é 

constituído pela junção do nome das duas filhas do fundador, da qual resultou um nome 

pertencente à categoria de nomes livres ou artificiais (Interbrand, 1998; Mozota, 1990), sendo 

o seu significado arbitrário. A Empresa D tem um nome que pertence à categoria de nomes 

que identificam um lugar, ou zona geográfica (Interbrand, 1998). O nome da Empresa E é 

constituído por três iniciais que advêm da denominação social da empresa e tem um 

significado arbitrário, apreendido por convenção. Na Empresa F o nome é constituído pelas 

iniciais do nome do presidente associado à palavra têxteis. Com esta conjugação obteve-se um 

nome com significado simultaneamente arbitrário e descritivo. Conforme se pode observar no 

Quadro 4 as Empresas C, D e E têm nomes cujo significado não é imediatamente acessível ao 

receptor. 

 
Quadro 3 
Nome: Categoria e significados 
 

Nome 
 

EMPRESA 

Categoria Significado 

Significado numa 
óptica de marketing 

A Associativo 
 

Metafórico 
Status, relevo, distinção 
 

Relativos à imagem: auto-conceito do 
comprador ou utilizador 
 

B Descritivo 
 

Produto e sector de actividade Relativos ao desempenho: 
características do produto 

C Livre ou artificial Arbitrário  
 

D Nome de um lugar 
 

Nome de um lugar.  

E Sigla 
 

Arbitrário  

F Sigla.  
Descritivo 
 

Arbitrário. 
Produto e sector de actividade 

 
Relativos ao desempenho: 
características do produto 

 

 

Marca gráfica 

 A marca gráfica da Empresa A integra um símbolo e logotipo. O símbolo é constituído 

pela letra inicial do nome da empresa em letra manuscrita, desenhada com linhas curvas, 

repetida duas vezes através de uma simetria bilateral que cria um efeito decorativo e 

associação a requinte, a trabalho manual. As características visuais do logotipo são 

essencialmente funcionais, criam significados contrastantes com o símbolo ao evocar um 

universo mais racional.  
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Na Empresa B a marca gráfica consiste num símbolo e logotipo. O símbolo, 

constituído pela letra inicial do nome, representa uma forma quase abstracta, a qual foi obtida 

através de um nivelamento dos elementos constituintes. Transmite as características de 

dinamismo devido ao seu posicionamento, a nível estrutural, sob uma linha oblíqua. Esta 

característica contrasta com o design do logotipo, constituído por caracteres funcionais, em 

caixa baixa, com características estáticas mas um estilo visual que reforça o do símbolo 

(Ribeiro, 1993; Bringhurst, 1992).  

A marca gráfica da Empresa C é constituída por um logotipo. Em 2003 a letra inicial 

do logotipo, constituída por formas triangulares que se percepcionavam como malha, foi 

estilizada e simplificada por forma a tornar o logotipo mais simples e funcional (Ribeiro, 

1993; Bringhurst, 1992; Costa, 1989) embora continue a ter características descritivas, ou seja, 

a associação a malha. As restantes letras que constituem o logotipo são em caixa baixa e têm 

formas estáticas e dinâmicas. O aspecto geral do logotipo é o de equilíbrio visual na relação 

estático-dinâmico e as características que predominam são as descritivas.  

 
Quadro 4.A 
Marca gráfica: Características e significados 
 

Sigla Símbolo Logotipo EMPRESA 

Características Significado Características Significado Características Significado 

A  
 
 
 

 Decorativo Metafórico 
Requinte 
Trabalho manual 
 

Funcional 
 

Racional 

B  
 
 
 

 Abstracto Arbitrário 
Dinâmico 

Funcional 
 

Racional 

C  
 
 

 

   Descritivo 
 

Produto e sector 
de actividade 
Estático 
Dinâmico 

D  
 
 
 

 Abstracto 
Descritivo 

Arbitrário 
Produto e sector 
de actividade 

Decorativo Requinte  
Dinâmico 

E Abstracta 
Funcional 
Expressiva 
 

Arbitrário 
Estático 

Dinâmico  

    

F  
 
 

   Abstracto 
Descritivo 
Funcional 
Decorativo 
 

Arbitrário 
Produto e sector 
de actividade 
Dinâmico 
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Quadro 4.B 
Marca gráfica: Características e significados 
 

Marca gráfica EMPRESA 

Significado numa óptica de marketing 

A Relativo à imagem: auto-conceito do comprador ou utilizador 
 

 
C 

Relativo ao desempenho: características do produto 
 

D Relativo à imagem: auto-conceito do comprador ou utilizador 
Relativo ao desempenho: características do produto 
 

F Relativos ao desempenho: características do produto 
 

 

A marca gráfica da Empresa D é constituída por um símbolo e um logotipo. O logotipo 

pertence a uma família tipográfica que reproduz as letras manuscritas, um tipo de caligrafia de 

fantasia sem cerifa que tem como principal característica criar uma noção de dinamismo e uma 

associação a requinte (Ribeiro, 1993; Bringhurst, 1992). O símbolo tem características 

simultaneamente abstractas e descritivas ao conjugar a inicial do nome da empresa, estilizada, 

com uma forma geométrica cuja textura cria a associação a um produto têxtil. 

Na Empresa E a marca gráfica é constituída por uma sigla cujas iniciais apresentam, 

um contraste visual entre si obtido através do desenho das letras. Duas das letras, primeira e 

última da sigla, têm um carácter simultaneamente estático e dinâmico, devido às hastes 

estritamente verticais e cerifa inferior estritamente horizontal. Este desenho contrasta com a 

cerifa superior das letras de forma curva, dinâmica e a inicial do meio da sigla de desenho 

dinâmico. Este dinamismo resulta da sugestão de que a letra foi desenhada com um pincel, 

num gesto amplo, expressivo que termina bruscamente. Equilibrou-se este efeito com o 

desenho geométrico de uma cerifa. A composição da sigla apresenta um equilíbrio visual entre 

características estáticas e dinâmicas (Ribeiro, 1993; Bringhurst, 1992). A cor reforça estas 

características porque se utilizou uma gradação cromática de violeta e vermelho, acentuando o 

vermelho a característica gestual da letra, situada a meio da composição. 

Na Empresa F a marca gráfica é constituída por uma sigla, as iniciais do presidente da 

empresa, associada à palavra têxteis. Este logotipo é constituído por caracteres em caixa alta 

de estilo funcional e, simultaneamente, decorativo e dinâmico devido ao desenho das cerifas 

com essa característica (Ribeiro, 1993; Bringhurst, 1992). Este carácter é reforçado pela 

estrutura da composição dos elementos que compõem o logotipo, de formato triangular. A 

composição do logotipo apresenta ainda uma forma em segundo plano, uma superfície plana, 

rectangular e curvilínea que origina a associação a tecido.  
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6. Identidade da marca-produto da Empresa B a nível operacional  

6.1. Conceito do mix de identidade de marca 

O nome da marca-produto da Empresa B, escolhido por um dos administradores, 

pertence à categoria dos nomes associativos e tem um significado metafórico. Se o 

considerarmos um adjectivo significa algo que é definido, claro e ainda «aquilo que se 

apresenta na sua realidade existencial, na sua individualidade» (Texto Editora, 1995, p. 378). 

Foi escolhido para sinalizar uma ideia definida e um projecto que se pôs em prática.  

 

Quadro 5 
Nome da marca-produto da Empresa B: Categoria e significados 
 

Categoria Significados Significados numa 
óptica de marketing 

 
Associativo. 
 

Metafórico 
Definição. 
Clareza. 
Individualidade. 
 

Relativos à imagem: auto-conceito 
do comprador ou utilizador 
 

 
 

Em relação à marca gráfica esta é constituída por um símbolo e logotipo que não 

tiveram qualquer alteração, ao longo do seu historial. O símbolo é constituído pela primeira 

letra do nome da marca. Esta letra, em caixa baixa, está inscrita num quadrado e a composição 

destes dois elementos apresenta um equilíbrio simultaneamente estático e dinâmico. O estilo 

visual global do símbolo enquadra-se no funcionalismo. Quanto ao logotipo o lettering é da 

mesma família tipográfica do símbolo e é representado em caixa baixa. Este elemento tem as 

mesmas características visuais do símbolo e reforça o seu significado e impacto visual.  

Segundo a tipologia de Mollerup (1999) o nome e a marca gráfica são metafóricos, 

contendo mais do que um nível de significado. Para além da marca conter significados 

relativos ao produto, às suas características, contém os significados de individualidade, a qual 

partilha com o receptor.  

A marca é utilizada como um elemento decorativo nalguns produtos, como uma 

inscrição, em paralelo com a estratégia seguida por marcas como a Nike. A cor varia de 

acordo com as peças de vestuário onde se inscreve. 
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Quadro 6 
Marca gráfica da marca-produto da Empresa B: Características e significados  

 
Símbolo Logotipo 

Características Significado Características Significado 

Significados numa 
óptica de marketing 

 

Abstracta 
Funcional 

 
 

Arbitrário 
Estático 

Dinámico 

Funcional Metafórico. 
Racional. 
 
 

Relativos à imagem: auto-conceito 
do comprador ou utilizador 
 

 

 

7. Identidade das marcas-produto da Empresa D a nível operacional  

 

7.1. Historial e conceito do mix de identidade de marca  

As marcas-produto da Empresa D apresentam as características que se vai referir em 

seguida. Quanto ao nome a Marca-produto D pertence à categoria dos nomes associativos e 

estabelece uma interpretação por associação a características do animal que simboliza, uma 

ave e o relacionamento que tem com as crias, de envolvimento e aconchego. O nome da 

Marca-Produto E é também associativo, motiva a associação a lar e, mais uma vez, os 

significados de envolvimento e aconchego. Numa óptica de marketing estes significados 

referem-se a valores centrais que a marca partilha com o comprador ou utilizador dos 

produtos. 

 

Quadro 7 
Nome das marcas-produto da Empresa D: Categoria e significados 
 

Marca Categoria Significados Significados numa  
óptica de marketing 

 
 

D 
Associativo 
 

Metafórico 
Ave. 
Envolvimento.  
Aconchego. 
 

Relativos à imagem:  
Valores centrais. 
 

E Associativo Metafórico. 
Lar. 
Envolvimento. 
Aconchego. 
 

Relativos à imagem:  
Valores centrais. 
 

 
 

A nível de design a Marca-produto D é constituída por um logotipo com características 

simultaneamente figurativas, reportando-nos à metáfora acima referida e funcionais devido ao 
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desenho do logotipo. As cores da identidade visual da marca são o branco e vermelho, 

coordenado com o azul utilizado pela Marca Corporativa, conseguindo-se assim o 

endossamento desejado. Numa óptica de marketing o significado da marca refere-se a um 

valor central, um modo de estar na vida.  

A nível de design, a Marca-produto E é constituída por um logotipo e o desenho do 

lettering enquadra-se no das famílias tipográficas que imitam letras manuscritas, tendo-se 

inscrito na primeira letra um desenho figurativo, descritivo que reforça os significados de 

envolvimento e aconchego. As cores da identidade visual da marca são o branco, verde, 

vermelho da Marca-Produto D e azul da Marca Corporativa. Esta coordenação das cores visa 

reforçar a associação entre as três marcas. 

 

Quadro 8 
Marca gráfica das Marcas -produto da Empresa D: Características e significados  

 
Símbolo Logotipo MARCA 

Características Significado Características Significado 

Significado numa 
óptica de 

marketing 
D 

 
 

Figurativa 
Funcional 
 

Metafórico 
 

Funcional Racional 
 

Relativos à imagem: 
Valores centrais. 
 

E   Decorativa 
Figurativa 

Matafórico 
 
 
 

Relativos à imagem: 
Valores centrais. 
 

 

Quanto às marcas espanholas o significado das marcas gráficas está associado a toda a 

simbologia das marcas. O nome da Marca-Produto F, G e H é o nome dos estilistas e na marca 

J um nome descritivo. Todas as marcas gráficas são constituídas por um logotipo e como, a 

nível estratégico, a sua identidade está dissociada da identidade da marca corporativa da 

Empresa D, não se vai descrever o mix de identidade destas marcas por não ser pertinente no 

âmbito do objectivo do trabalho.  

 
 
8.Acções de comunicação da marca corporativa 

 Para identificar os objectivos, estratégias, meios e peças de comunicação 

desenvolvidas pelas empresas a nível externo utilizou-se um chech list contendo itens 

sugeridos por vários autores e que se apresenta no Anexo III, ponto 2.12. Ir-se-á apresentar em 

seguida o resultado da análise que se efectuou aos dados fornecidos pelas empresas. 
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Objectivos das acções de comunicação 

Um dos objectivos das acções de comunicação da marca corporativa com um cariz 

institucional é, para todas as empresas, transmitir um comprometimento com a qualidade. 

Outros objectivos são divulgar a empresa (Empresa C, D, E e F), divulgar as marcas-produto 

por endossamento à marca corporativa (Empresa C), informar sobre a história da empresa 

(Empresas A, B, C e F), as políticas ambientais (Empresas A, C, D e F), apoio a causas sociais 

(Empresas A, F), apresentar a forma de estar da empresa versus concorrência (Empresas A, C, 

F), informar sobre as vendas e lucros (Empresa D). A Empresa B, em sintonia com as suas 

competências centrais, tem ainda como objectivo enfatizar a importância dos recursos 

humanos no sucesso da empresa.  

Outro objectivo de teor, simultaneamente, institucional e de produto é o de mostrar que 

a empresa vai ao encontro das necessidades dos clientes através da comunicação dos 

benefícios e valores da oferta da empresa (Empresa A, B, C, D, E). Estes benefícios consistem 

na oferta de qualidade e design (Empresa E), qualidade e inovação (Empresa C), qualidade, 

design e inovação (Empresa F). A Empresa B referiu como objectivo fundamental mostrar o 

endossamento entre a empresa e a marca-produto e dar ênfase à importância dos recursos 

humanos no sucesso da empresa. A Empresa C tem ainda como objectivo construir uma 

imagem e reputação de notoriedade. 

Em relação à comunicação de produto os objectivos de comunicação são os de divulgar 

os benefícios e valores da marca (Empresa A), incentivar a compra ou utilização da (s) marca 

(s) (Empresa A, D) ou dos produtos (Empresa C, D, F). Estabelecer uma imagem do utilizador 

(Empresa A),   

 

Meios e peças de comunicação 

 Os meios e peças de comunicação utilizados por todas as empresas na divulgação das 

mensagens institucionais e de produto são a linha gráfica e o stand em feiras do sector. Outros 

meios são a etiqueta na Empresa A, em 15% dos produtos e na Empresa D nos produtos da 

marca corporativa, website (Empresa B, C, D, E e F), catálogos (Empresa A, C, D, F), 

brochuras (Empresa C, D), desdobráveis (Empresa C, D, E), folhetos (Empresas D, E, F), 

displays (Empresa D, E), loja (Empresa A, C. D). Outros meios consistem na publicidade em 

revistas da especialidade (Empresa A, C, F), em jornais, TV e rádio (Empresa F), relações 

públicas (Empresa A, B, F), discursos públicos (Empresa A), mecenato e patrocínio (Empresa 
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A, D). Foi ainda referido que o passa-palavra é um meio muito importante (Empresa A, B, E) 

e que no contacto com os públicos-alvo fundamentais, especialmente os clientes, o e-mail era 

um meio privilegiado (Empresa A, E). 

 

 
 
Quadro 9.A 
Objectivos, meios e peças de comunicação da marca corporativa 
 

EMPRESA Objectivos Meios e Peças de comunicação 

A Institucional:    
- transmitir um comprometimento com a qualidade, 

história da empresa,  
- políticas ambientais,  
- apoio a causas sociais,  
- apresentar a forma de estar da empresa versus 

concorrência, 
- ir ao encontro das necessidades dos clientes. 
 
Produto: 
- divulgar os benefícios e valores da marca, 
- incentivar a sua compra ou utilização, 
- estabelecer uma imagem do utilizador. 
 

Linha gráfica, etiqueta, catálogos, stand.  
Loja nas instalações da empresa. 
Revistas da especialidade. 
Relações públicas. 
Discursos público.  
Mecenato e patrocínio. 
Passa-palavra. 
E-mail. 

B Institucional: 
- mostrar o endossamento entre a empresa e a 

marca-produto,  
- transmitir um comprometimento com a qualidade,  
- enfatizar aimportância dos recursos humanos no 

sucesso da empresa,  
- história da empresa  
- ir encontro às necessidades dos clientes através da 

comunicação dos benefícios e valores da oferta da 
empresa. 

Linha gráfica, website, stand. 
Relações públicas. 

C Institucional: 
- divulgar a empresa, 
- construir uma imagem e reputação de 

notoriedade, comunicar  a história da empresa, 
- transmitir um comprometimento com a qualidade 

e inovação,  
- apresentar a forma de estar da empresa versus 

concorrência,  
- divulgar e mostrar o apoio a políticas ambientais  
- ir encontro às necessidades dos clientes através da 

comunicação dos benefícios e valores da sua 
oferta.   

 
Produto: 
- incentivar a compra e utilização dos produtos 

Linha gráfica, website, brochuras, 
desdobráveis, catálogo institucional, stand. 
Revistas da especialidade 
Loja nos Açores. 
Passa-palavra 
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Quadro 9.B 
Objectivos, meios e peças de comunicação da marca corporativa 
 

EMPRESA Objectivos Meios e Peças de comunicação 

D Institucional: 
- divulgar a empresa, 
- transmitir um comprometimento com  a 

qualidade, comprometimento com políticas 
ambientais,  

- informar sobre as vendas e lucros, 
- ir ao encontro das necessidades dos clientes 

através da comunicação dos benefícios e valores 
da marca.  

 
Produto: 
- incentivar a compra dos produtos,  
- divulgar e incentivar a compra das colecções da 

marca corporativa e marcas-produto. 
 

Linha gráfica, etiqueta, weasite, brochuras, 
desdobráveis, folhetos, catálogos, 
displays, folhetos, stand. 
Relatório e Contas. 
Loja perto das instalações da empresa-
mãe. 
Mecenato e patrocínio. 

E Comunicação institucional e de produto 
- divulgar a empresa,  
- divulgar as marcas-produto por endossamento à 

marca corporativa, 
- ir ao encontro das necessidades dos clientes 

através da oferta de qualidade, design,  
- incentivar a compra ou utilização dos produtos, 
 

Linha gráfica, website, stand, displays, 
desdobráveis, folhetos. 
Passa – palavra. 
Telefone,  e-mail. 
 

F Comunicação institucional e de produto 
- divulgar a empresa, 
- informar sobre a história,  
- apresentar a forma de estar da empresa versus 
concorrência,  
- transmitir um comprometimento com a qualidade e 
com políticas ambientais, 
- apoio a causas sociais, 
- ir ao encontro das necessidades dos clientes através 
da oferta de características do produto como qualidade, 
design, inovação, 
- incentivar a compra ou utilização dos produtos 

Linha gráfica, website, catálogos, CD-
Rom, folhetos, stan. 
Jornais, revistas, TV e rádio. 
Relações públicas. 
 

 

 

Na Empresa A as acções de comunicação publicitária são realizadas pela empresa-mãe 

e o enfoque do conteúdo da comunicação incide nos benefícios e valores da marca. A maior 

parte dos temas relativos à comunicação institucional são comunicados  pela Empresa A. Em 

todos os meios e peças de comunicação é mostrado o endossamento à empresa –mãe, com 

excepção da etiqueta, na qual é aplicada apenas a marca corporativa. A embalagem, com 

carácter apenas funcional de protecção do produto, não é um veículo de comunicação da 

marca corporativa. 

Na Empresa B foram distinguidas as relações públicas, efectuadas pelo gestor da 

marca, nas quais se mostra o endossamento existente entre a marca corporativa e marca-

produto. Estas acções são concretizadas em palestras, nomeadamente em Universidades. 
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Na Empresa C a etiqueta e a embalagem, com a única função de protecção do produto, 

não são veículos de comunicação da marca corporativa. 

Na Empresa D distingue-se, em relação às outras empresa, o Relatório e Contas, o qual 

é um importante veículo de comunicação da marca corporativa. 

Na Empresa E foi distinguido que, como o objectivo fundamental da comunicação é 

construir e manter um contacto estreito e personalizado com os clientes, a empresa privilegia 

os meios que permitam atingir esse objectivo como o telefome e e-mail. 

Todas as empresa referiram que os alvos da comunicação prioritários são os clientes. 

Outros alvos que se pode aqui distinguir são os accionistas e comunidade financeira (Empresa 

D), a comunidade local (Empresa C, D e F) e nacional (Empresa F), além de opinion makers 

como designers, decoradores, jornalistas da especialidade.  

 

9. Acções de comunicação da marca-produto da Empresa B 

Todos os esforços de comunicação da empresa têm como objectivo fundamental 

divulgar a marca–produto, aumentar o nível de conhecimento e reforçar a sua notoriedade. 

A marca tem um conceito de comunicação e estilo visual coerente em todas as peças 

de comunicação que consistem na linha gráfica na qual a marca aparece endossada à marca 

corporativa, e-mails enviados a clientes actuais e potenciais, catálogos, displays, sacos, 

viaturas, etiqueta, stand, um móvel com design exclusivo para as peças. 

A estratégia de comunicação da empresa evoluiu de anúncios em revistas para 

publicidade nos meios de comunicação de massa, televisão, jornais e revistas. O objectivo 

principal das acções é o de construir associações de marca, na mente dos consumidores, a 

pessoas famosas e ídolos com que os segmentos de mercado visados se identificam. Esta 

estratégia tem como vantagens divulgar a marca, aumentar e reforçar a sua notoriedade com 

custos inferiores à utilização de meios mais convencionais, como spots publicitários ou 

anúncios em revistas, construir e reforçar os relacionamentos com os retalhistas e com os 

clientes finais. 

Outros meios de comunicação utilizados pela empresa são o passa-palavra, os 

catálogos, distribuídos aos retalhistas e oferecidos, por estes, aos clientes. Nestes catálogos 

também aparecem actores e actrizes, muito conhecidas do grande público. A marca veste 

estrelas e apresentadores, aparece nos vários canais televisivos em programas de informação, 
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talk shows e programas de entretenimento. Apareceu na Volta a Portugal em Bicicleta e um 

dos locutores do Euro em Atenas apareceu com uma peça da marca. 

No Portugal Fashion na Figueira da Foz em 2003 uma actriz de novela muito 

conhecida desfilou em exclusivo para a Marca-Produto A. Esta acção foi acompanhada por 

uma sessão de autógrafos com estrelas convidadas. A organização de sessões de autógrafos, 

nos pontos de venda, incluindo El Corte Inglés, para actores e actrizes de telenovelas 

portuguesas vestidos com produtos da marca é outra estratégia desenvolvida pela empresa para 

reforçar a imagem de marca. A empresa oferece também produtos da marca a estudantes 

universitários que fazem, desta forma, a sua divulgação.  

Outros meios de comunicação utilizados são os patrocínios para teatro, Volta a 

Portugal em Bicicleta, pavilhão de Portugal em Hannover, entre outros. 

A empresa tem sido convidada por instituições como o Instituto Politécnico de Castelo 

Branco e a Universidade da Covilhã para fazer palestras sobre a estratégia de marketing da 

marca. Colabora com o Centro Português de Design, dando apoio a estágios e colaborou no 

projecto Web Design. 

Em relação à participação em eventos de moda a marca tem estado presente no 

Portugal Fashion, a nível nacional e internacional e na ModaLisboa. 

A empresa teve as seguintes distinções e prémios: 2º lugar Design Industrial – 

Expowear 1993, Selo de Design – Centro Português de Design, 3 º Lugar de Design Industrial 

– Expowear 1994, Menção Honrosa pela participação nos Prémios de Design para a Indústria 

– Centro Português de Design, Fardas Hospedeiras –Hannover 2000. 

 

10. Comunicação interna de marca corporativa 

 A análise que se vai apresentar em seguida foi baseada em dados recolhidos através de 

grelhas que se inclui no Anexo III (do ponto 2.14. ao 2.16.). Através dessas grelhas 

identificou-se os objectivos, estratégias, meios e peças de comunicação interna. Para 

seleccionar estes itens recorreu-se a Dupuy, Devers e Raynaud (1988), Fill (1999) e Vos e 

Schoemaker (1999). 

 

Comunicação Institucional 

As acções de comunicação a nível interno têm, para além dos objectivos de apoiar as 

tarefas operacionais, os objectivos de diferenciar grupos ou empregados quando necessário 
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(Empresa A, D, F), quer dizer, segmentar os públicos internos de acordo com o conteúdo da 

acção de comunicação, como é o caso de acções de formação na área da qualidade em que se 

divide as pessoas segundo os conteúdos e tipo de linguagem a utilizar, referiu a Empresa A.  

Outros objectivos de comunicação são os de promover e coordenar actividades com 

não – membros (Empresa C, D, E e F) e apoiar processos de mudança através de acções que 

visam esclarecer os membros sobre a importância da mudança e os esforços necessários para a 

atingir (Empresa B, C, D, E, F). Na Empresa C foi referido que as acções de comunicação que 

visavam promover e coordenar actividades com não-membros e apoiar processos de mudança 

eram muito importantes à data do estudo devido ao processo de reestruturação da empresa, a 

decorrer em parceria com consultores externos  

Outro objectivo da comunicação interna é, em todas as empresas, persuadir os 

membros que os valores da empresa estão em sintonia com os seus valores pessoais. Esta 

sintonia é um sinal que existe identificação. Em todas as empresas a comunicação tem o 

objectivo de promover o envolvimento através de conteúdos de comunicação persuasivos que 

visam dinamizar a pertença e motivar as pessoas. Na Empresa B foi distinguido este objectivo, 

considerado pelo entrevistado «o mais importante». Em sintonia com este objectivo a empresa 

tenta ainda persuadir os empregados que é desejável ter uma atitude de lealdade para com a 

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

 

Comunicação de produto 

Quanto à oferta a Empresa A tem o objectivo, relacionado com os objectivos acima 

mencionados, de informar, ou relembrar, os membros sobre as características, benefícios ou 

valores da marca, numa perspectiva de mercado. A Empresa B tem estes objectivos em relação 

à sua marca-produto e ainda os objectivos de informar sobre o desenvolvimento da imagem e 

notoriedade da marca-produto porque a empresa quer que as «pessoas que cá trabalham 

estejam em sintonia» com o que se passa fora da empresa e que sintam orgulho da marca-

produto, a qual é o resultado do trabalho de todos. Quando a marca aparece na televisão 

vestida por ídolos, o que agora acontece com frequência, as pessoas comentam esse facto com 

orgulho». 

A Empresa F referiu que a comunicação tem como objectivo informar sobre as 

características, benefícios ou valores da marca corporativa tanto numa óptica de mercado 

como interna 
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Meios e peças de comunicação 

Os meios e peças de comunicação formais que as empresas utilizam são o manual de 

acolhimento (Empresa B, C, D, F) boletins informativos (Empresa B, C, E) painéis 

informativos (Empresa A, C, C, F) que mostram instruções, objectivos e valores alcançados 

especificou a Empresa A ou, no caso da Empresa C estão posicionados à entrada de cada um 

dos sectores e contêm diversas informações e as circulares do presidente. Avisos do presidente 

(Empresa A), circulares do presidente (Empresa C, D, E, F), comunicações a nível individual 

(Empresa A, B, D, E, F)  face-a-face e por e-mail sobre a função, especificou a Empresa A. A 

Empresa C tem uma caixa de sugestões «que possibilita que as pessoas estejam envolvidas», a 

qual tem também a função de ser um repositório das sondagens de opinião. A Empresa  F 

também faz sondagens de opinião. Todas as empresas fazem reuniões de directivos com os 

empregados semanais no caso das Empresas A, no mínimo semanalmente, por sector, na 

Empresa C. Outro meio de comunicação interna utilizado por todas as empresas consistem em 

acções de formação. Na Empresa A as acções de formação dizem respeito ao sistema da 

qualidade, produção e outros assuntos que visam uma valorização mais pessoal tal como 

cursos de informática. Na Empresa E tenta-se criar um sistema de informação através da 

colocação de jornais e revistas especializadas em locais acessíveis a todos os membros por 

forma a que «as pessoas que aqui trabalham saibam o que é que se anda a fazer lá fora (....). 

Somos uma empresa muito aberta a aprender», acrescentou o entrevistado. 

A Empresa B, com o objectivo de informar os membros sobre as características, 

benefícios e valores da marca-produto, a imagem e notoriedade da marca, coloca jornais e 

revistas, em zonas onde os membros da empresa podem ter acesso a essa informação, com 

artigos sobre a marca e que «testemunham o valor que ela tem atingido junto aos clientes, 

retalhistas, cliente final e público em geral». Outra peça de comunicação importante na 

Empresa B é o jornal da empresa, bianual, que tem como objectivo dar informações, aos 

empregados e clientes simultaneamente, sobre a empresa e a marca e acções de comunicação 

da marca como: participação em festas, reportagens sobre a concepção dos catálogos, 

participação em eventos como as Festas de Lisboa, produtos da marca que aparecem em 

programas televisivos. A empresa mostra também lojas de clientes e a maneira como a marca 

está integrada na loja. Faz uma pequena reportagem a colaboradores numa ou outra área.  
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Quadro 10.A 
Objectivos, meios e peças de comunicação interna 
 

EMPRESA Objectivos Meios e Peças de comunicação 

 A  Diferenciar empregados/grupos. 
Persuadir as pessoas que os valores da empresa estão 
em sintonia com os seus valores pessoais. 
Promover o envolvimento: dinamizar a pertença e 
motivar as pessoas.  
Informar ou relembrar as características, benefícios ou 
valores da marca, numa perspectiva dos clientes. 

Painéis informativos. 
Avisos do presidente. 
Comunicações a nível individual. 
Sondagens de opinião. 
Reuniões de directivos com os empregados 
semanais. 
Planos de formação. 
Comunicações individuais a nível informal. 
 

B Persuadir as pessoas que os valores da empresa estão 
em sintonia com os seus valores pessoais. 
Promover o envolvimento: dinamizar a pertença e 
motivar as pessoas.  
Apoiar processos de mudança. 
Informar as pessoas sobre características, benefícios ou 
valores da marca-produto 
Informar as pessoas sobre o desenvolvimento da 
imagem e notoriedade da marca-poduto 
 

Manual de acolhimento. 
Boletins informativos. 
Comunicações individuais.  
Reuniões de directivos com os empregados. 
Planos de formação. 
Jornal da empresa. 
Colocação de jornais e revistas com artigos 
sobre a marca em locais acessíveis.  
 

C Persuadir as pessoas que os valores da empresa estão 
em sintonia com os seus valores pessoais. 
Promover o envolvimento: dinamizar a pertença e 
motivar as pessoas.  
Promover e coordenar actividades com não-membros. 
Apoiar processos de mudança. 
 

Manual de acolhimento. 
Boletins informativos. 
Painéis informativos. 
Circulares do presidente. 
Caixa de sugestões. 
Sondagens de opinião. 
Reuniões de directivos com os empregados. 
Planos de formação. 
 

D Diferenciar empregados/grupos. 
Persuadir as pessoas que os valores da empresa estão 
em sintonia com os seus valores pessoais. 
Promover o envolvimento: dinamizar a pertença e 
motivar as pessoas.  
Promover e coordenar actividades com não-membros. 
Apoiar processos de mudança. 
 

Manual de acolhimento. 
Painéis informativos.  
Circulares do presidente. 
Comunicações individuais. 
Reuniões de directivos com os empregados. 
Planos de formação. 
Participação em jantares e actividades 
organizadas pela Associação do Pessoal da 
Empresa. 
 

E Promover o envolvimento: dinamizar a pertença e 
motivar as pessoas.  
Promover e coordenar actividades com não-membros. 
Apoiar processos de mudança. 
 

Circulares do presidente. 
Comunicações individuais 
Reuniões de directivos com os empregados. 
Planos de formação.  
Colocação de jornais e revistas especializadas 
em locais acessíveis. 
Dá-se primazia à comunicação informal. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                          Descrição de dados recolhidos na 1ª etapa 
 
 

 

 

100

 

Quadro 10.B 
Objectivos, meios e peças de comunicação interna 
 

EMPRESA Objectivos Meios e Peças de comunicação 

F Diferenciar empregados/grupos. 
Persuadir as pessoas que os valores da empresa estão 
em sintonia com os seus valores pessoais. 
Promover o envolvimento: dinamizar a pertença e 
motivar as pessoas.  
Promover e coordenar actividades com não-membros. 
Apoiar processos de mudança. 
Informar sobre as características, benefícios ou valores 
da marca corporativa, numa óptica interna e de 
mercado. 
 

Manual de acolhimento. 
Boletins informativos. 
Painéis informativos. 
Circulares do presidente. 
Comunicações individuais. 
Sondagens de opinião. 
Reuniões de directivos com os empregados. 
Planos de formação. 
Jantares dos membros. 
 

 

A Empresa A efectua comunicações individuais a nível informal e a Empresa E dá 

primazia à comunicação informal, porque a empresa é pequena referiu o entrevistado. 

Nas Empresas B, D e F um dos meios de comunicação informais são os jantares entre 

os membros e na Empresa D as diversas actividades organizadas pela Associação Cultural e 

Recreativa do Pessoal da empresa. 

 

 

11.Investimentos essenciais à actividade 
 

Nos Quadro 11 descrimina-se os componentes de investimento realizados pelas 

empresas entre os anos de 2001 e 2004 em máquinas e equipamentos, instalações e outros 

investimentos que as empresas acharam importante referir. 

 

Quadro 11 
Máquinas e equipamentos 
 

EMPRESAS 2001 2002 2003 2004 

A 118.112 11.795 12.352

C 815.000 3.232.993 974.179 1.404.937

D 546.798 1.090.430 3.236.422 639.063

E 347.770 290.120 293.276 444.215

F 565.711 568.269 90.064
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Quadro 12 
Instalações 
 

EMPRESAS 2001 2002 2003 2004 

C 19.048 63.973 520.935 257.870

D 26.154 313.555 216.829

E 43.112 54.462 61.956 120.520 

F 1.995.648    

 

 

Quadro 13 
Outros investimentos  
 

EMPRESAS 2001 2002 2003 2004

A 51.770 24.881 30.302 5.767

B 1.478 201 
 

16 7

C 90.281 218.552 221.258

D 3.946.996 1.256.519 291.692 1.626.921

E 39.264 50.136 63.556 50.404

 

 
 


