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1. Guião de entrevista 

 

 

Guião de Entrevista 
 

1.Sector de Actividade 

1.1.Como caracteriza o sector de actividade onde a organização opera (têxtil) 

1.2. As empresas de outros países são melhores ou piores? 

 

2. Concorrentes (directos) 

2.1. Produtos/marcas: características e valores dos produtos/marcas 

 

3. Empresa  

3.1.Produtos/marcas: características e valores dos produtos/marcas 

3.2. Pontos fortes  

3.3. Imagem da empresa no mercado 

3.4. O seu trabalho: benefícios em trabalhar para a organização (para além do ordenado) 

3.4.1. Como caracteriza os relacionamentos (no geral) 

3.5. Comportamentos valorizados, o que a empresa espera de si para além da assiduidade e pontualidade? 

3.6.Sentimentos para com a organização (admiração, gostar) – inferido 

 

4. Organização ideal 

Como caracterizaria a organização ideal para trabalhar? 

 

5. Marca Corporativa 

Significados que atribui à marca (entendida como um produto). Como caracteriza os produtos da marca? 

Se visse um produto numa loja com a etiqueta da empresa o que pensava e/ou sentia? 

 

6. Marcas – produto  

Significados que atribui à marca (entendida como um produto). Como caracteriza os produtos da marca? 

Se visse um produto numa loja da(s) marca(s) o que pensaria e/ou sentiria? 
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2. CLASSIFICAÇĂO DOS DADOS RECOLHIDOS 
 
 O objectivo do anexo é apresentar a classificação dos dados recolhidos na 2ª Etapa do 

estudo empírico junto aos membros das empresas de vários níveis hierárquicos e a exercer 

várias funções. Este procedimento fez parte da fase descritiva ou de descodificação da análise 

de conteúdo. Utilizou-se os sistemas de categorias elaborados a priori (Anexo II) para 

classificar os dados. A unidade de análise foi o tema. 

 

 
2.1.Estratégia  

Incluiu-se na categoria estratégia os enunciados que referem as percepções sobre 

componentes da estratégia corporativa e de negócio. Em primeiro lugar ir-se-á expor os dados 

classificados nas subcategorias, sector de actividade, que inclui as empresas de outros países e, 

em seguida, os dados sobre os concorrentes das empresas. Após a classificação dos dados 

extraiu-se dois temas que se explicita no corpo principal da tese: os factores com impacto na 

falta de competitividade das empresas portuguesas e perspectivas futuras para a ITV portuguesa. 

 

2.1.1. Estratégia corporativa 

2.1.1.1.Percepções sobre o sector de actividade 

Integrou-se nesta sub-categoria os enunciados que referem as percepções sobre o sector 

de actividade, apresentados nos Quadros 1 a 12. 

 

Quadro 1.A. 
Caracterização do sector de actividade: Empresa A  
 
1 - Poucas empresas da região irão sobreviver devido à concorrência com base no preço de países como a China.  

As razões devem-se à baixa produtividade, consequência da mentalidade e má gestão dos empresários. Além disso houve um 

desperdício dos fundos comunitários. 

2 – Desaparecimento dos produtos básicos e aposta na qualidade, em produtos mais sofisticados e com mais mão-de-obra. 

Maior aposta em marcas. Os clientes querem maior variedade e menor quantidade. 

3 – A crise existe em todos os sectores e não apenas no têxtil; a concorrência com base no preço é neste momento o factor com 

maior impacto nas empresas do sector.  

Em Portugal está a acentuar-se a falta de competitividade com base na mão-de-obra barata, o factor que mais influi nos custos. 

Contudo, os clientes que abandonaram a empresa regressaram porque esta garante um nível de qualidade superior ao dos 

concorrentes com uma oferta mais barata. 

As empresas pequenas não têm hipóteses, as grandes vão-se mantendo. 
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Quadro 1.B 
Caracterização do sector de actividade: Empresa A   
 
4 – Nesta área as empresas do sector, especialmente as pequenas, estão em dificuldades devido à intensificação da 

concorrência. Nós conseguimos ser os melhores.  

5 – Muita concorrência, há um desequilíbrio na relação qualidade-preço, os clientes querem preços cada vez mais baixos. 

6 – Um dos motivos porque vamos ter menos problemas na área do têxtil-lar, na qual trabalhamos, com a concorrência do 

extremo oriente refere-se às características físicas do produto, o qual perde qualidade com tempos de transporte longos. Além 

disso, como o produto é mais volumoso sendo o custo de transporte maior.  

7 – Há alguma crise no sector têxtil mas prevê-se uma melhoria. 

 

 

 
 
 
Quadro 2 
Caracterização do sector de actividade: Empresa B 
 
1- A ITV portuguesa está a atravessar uma crise devido à pouca competitividade das empresas a nível das propostas 

apresentadas. No sector de malhas exteriores vamos ter muitas dificuldades. 

2 – Não responde.  

3 – Muita concorrência. As empresas têm que ser mais agressivas. 

4 – Ambiente muito complexo. Estamos numa fase de transição. Há dois aspectos que definem tudo: o preço e o valor 

acrescentado. 

5 –As pessoas (que conheço) sentem desânimo em relação ao que se está a passar, principalmente as mulheres. 

6 – O sector está a passar uma fase crítica devido à concorrência dos Países de Leste, a situação económica do nosso país e o 

baixo poder de compra das pessoas. 

7 – É um sector de actividade onde a concorrência é muito forte, a nível da concorrência com base no preço, mas não só.  

A nível de private label e quanto à empresa as razões para o decréscimo das vendas são: 

colocando de parte países como a China, porque  esses não são nossos concorrentes, a empresa sente a concorrência dos Países 

de Leste, que pertencem agora à União Europeia, devido à oferta de qualidade aliada a preços inferiores aos nossos e que se 

devem principalmente aos custos de mão-de-obra, muito mais barata nesses países. Por estas razões as grandes marcas 

preferem actualmente fabricar os seus produtos nestes países. As empresas desses países fabricam produtos de qualidade 

porque têm pessoas qualificadas e equipamentos com tecnologia de ponta.  

Estamos também a viver em Portugal uma conjuntura económica desfavorável. 

Já é tarde para as empresas lançarem uma marca. Neste momento, como a concorrência é muito forte as marcas têm que ter 

alguma notoriedade para poderem concorrer no mercado. 
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Quadro 3 
Caracterização do sector de actividade: Empresa C 
 
1– Em Portugal há uma luta pela sobrevivência em função da qualidade e preço da oferta dos concorrentes. 

Clientes que procuram estabilidade, qualidade e serviço voltaram a comprar em Portugal (depois de experimentarem o Norte de 

África, Países de Leste). 

Portugal tem as vantagens: proximidade da Europa (fácil deslocação); oferta de colecções; a qualidade da produção. Os clientes 

valorizam o serviço que é prestado, a nível comercial, produtivo; a flexibilidade.  

Aqui na empresa rapidamente podem vir para dialogar ou verificar como vai indo a colecção. 

2 – Existe uma crise a nível geral devido aos custos de mão-de-obra. Firmas, especialmente pequenas, fecharam porque as 

encomendas estão a fugir para leste, para a China. 

Devido à situação política, à instabilidade, também há menos investimento. 

3 – Em crise. 

4 – O que se está a passar aqui na área é preocupante. Cabe ao governo tomar medidas. 

Quanto à empresa não temos notado qualquer crise. Estamos há cerca de 4, 5 anos a produzir produtos com tecnologia 

seamless, a qual está em expansão porque de ano para ano aumentamos a produção. 

5 –Em crise, mas as empresas estão a recuperar. Não se tem ouvido falar de empresas a falir. 

6 – A nossa está bem. 

7 – O sector está em crise. A nível de trabalho querem pessoas que trabalhem e não quadros. 

 

 

Quadro 4.A 
Caracterização do sector de actividade: Empresa D  
 

1-As últimas notícias que chegaram à empresa são preocupantes: algumas grandes empresas da indústria têxtil e de vestuário 

portuguesas estão a deslocalizar e a subcontratar parte da sua produção à China. A consequência será o aumento da taxa de 

desemprego em Portugal. Na Europa, se as empresas adoptarem esta estratégia, acontecerá o mesmo. 

2-A repercussão da concorrência da China só se fará sentir em pleno durante 2005, 2006.  No entanto, no mercado em que 

trabalho essa concorrência pouco se fará sentir porque concorremos nesse mercado com marcas licenciadas cujos direitos de 

fabricação e comercialização a nível mundial pertencem à empresa e sua associada espanhola.  

Em Portugal, para fazer face aos concorrentes temos que enveredar pela inovação constante, fazer sempre melhor que os 

concorrentes, primar pela qualidade e diferenciação do produto. Contudo, estes dois últimos factores serão a médio, longo 

prazo alcançados pela concorrência.  

3-Devido à globalização do comércio há transformações no sector têxtil. Estamos numa época de transição em que o sector vai 

ter que se adaptar às novas condições de mercado. Estamos expectantes sobre o que vai acontecer com a entrada da China e a 

intensificaçăo da concorrência com base no preço. Portugal vai ter que apostar mais na qualidade do produto. 

4-O sector está a atravessar uma crise enormíssima devido à concorrência com base no preço de outros países e à mão-de-obra 

barata. É de temer. 

5-O sector têxtil é vital para esta região. Muitas empresas têm falido e, agora, com a abertura do mercado à China mais 

empresas irão falir. Na empresa tem havido um crescimento embora, este ano, vá ser um pouco mais complicado. Conseguimos 

preparar-nos para a liberalização: temos encomendas, temos produção, estamos bem equipados. 

6-A ITV está a passar um mau momento devido à concorrência dos produtos asiáticos. 

7-Muitas empresas nesta região estão a falir devido à mão-de-obra mais barata de países como a China. Este já não é um 

emprego com futuro. Mas as empresas que apostam na qualidade prevalecerão. 

8-Estamos a atravessar uma fase difícil. Há muito desemprego. 

9-O sector está em fase de reconversão: a tendência é ser menos industrial e mais comercial o que está a obrigar as empresas a 

enormes reestruturações principalmente a nível de redução de custos fixos, o que implica desinvestimento e redução de pessoal.
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Quadro 4.B 
Caracterização do sector de actividade: Empresa D  
 

10-Tem havido transformações profundas no sector têxteis-lar: os fabricantes portugueses são obrigados a apostar mais na 

qualidade, serviço e imagem como uma forma de superar a concorrência asiática. 

11- As empresas vão ter que se reestruturar para ultrapassar a grave crise que estamos a atravessar, fruto de uma conjuntura 

nacional e internacional. No curto prazo será decidido o futuro das empresas as quais, individualmente, não com seguirão 

ultrapassar a crise. 

12-Prevê-se tempos difíceis devido à conjuntura mundial.  

13-A concorrência da China vai influenciar o crescimento, em termos de vendas, tanto das empresas portuguesas como das 

europeias. O poder de compra dos portugueses também influi nesse crescimento. 

14-Em relação ao sector têxteis-lar a concorrência asiática começou já há cerca de cinco anos. A nível dos fabricantes, 

verificamos que as empresas desses países, nomeadamente o Paquistão, evoluíram e chegaram a um patamar de know-how, de 

controle do produto e de oferta de serviço equivalente ao das empresas portuguesas. A China ainda está distanciada. Além 

disso, têm mão-de-obra barata entre outros factores conseguindo oferecer produtos a preços mais baixos do que os nossos. Já 

há dez anos que se sabia que em 2005 iria haver a abertura das quotas. Tivemos tempo para nos adaptar, tivemos verbas 

comunitárias para equipamentos, tecnologia, inovação, design, distribuição e informação e, quem as utilizou correctamente, é 

hoje competitivo. As palavras-chave para ser competitivo hoje em dia são flexibilidade e produtividade. 

Além disso, como o ciclo de vida do produto é mais curto isso obriga as empresas a inovar constantemente. 

15-Para já é confuso o que se está a passar e aquilo que se ouve.  

16-Muitas empresas portuguesas não se prepararam para a abertura do mercado e a concorrência de países como a China, 

Índia e Paquistão. 

17-A concorrência está a intensificar-se. Para sermos competitivos temos que apostar no design. 

18-As pessoas estão com medo, medo do diferente. Portugal e países europeus, excluindo os de leste, estão a apostar mais no 

serviço ao cliente e menos na produção para reduzir os custos fixos. 

19-Com a liberalização dos produtos têxteis e intensificação da concorrência vai haver alguns ajustamentos no mercado. As 

empresas portuguesas vão ter dificuldade em manter as suas posições devido à concorrência de países como os asiáticos que 

têm factores competitivos que nós não temos, entre os quais o custo da mão-de-obra. Mesmo em relação a factores 

tecnológicos e organizacionais esses países já estão, ou rapidamente estarão, ao nosso nível. 

20-Há uma grande crise no sector, muitos boatos e nós estamos com medo sobre o que vai acontecer num futuro próximo. 

21-Há uma grande crise no sector, muitas firmas estão a fechar. Não sei se a nossa vai bem ou mal. 

22- Em Portugal a situação actual resulta da falta de capacidade empresarial, visão, estratégia e formação dos empresários que 

não se prepararam para a concorrência global. Os programas comunitários foram mal estruturados, numa perspectiva de 

volume de produção, de aposta no parque tecnológico, quando deveriam ter sido utilizados no desenvolvimento de outros 

factores competitivos. Um factor com impacto na produtividade, logo, na competitividade das empresas, é a qualificação dos 

recursos humanos: dar formação profissional a pessoas com pouca escolaridade tem poucos resultados práticos. 

23-A indústria têxtil portuguesa tem problemas de competitividade. Os países asiáticos têm matérias-primas, custos de mão-

de-obra inferiores, não cumprem requisitos que as empresas europeias têm que cumprir, como ambientais. 

Para sermos competitivos temos que: ter empresários com uma visão a nível global (não de província), reorganizar as 

empresas, oferecer produtos de grande valor acrescentado, de difícil fabricação, apostar na inovação e nas marcas próprias 

para conseguirmos estar sempre onde os outros não estão. Em Portugal precisamos também de técnicos qualificados. 

24-Está em crise. Sentimos que não temos um emprego seguro. 

25-Está a atravessar uma fase difícil. A abertura aos mercados asiáticos agravou ainda mais a situação. A concorrência destes 

países é desleal porque não cumprem os mesmos requisitos legais das empresas europeias. Olhamos para o futuro com algum 

receio. 
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Quadro 5 
Caracterização do sector de actividade: Empresa E 
 
1 – As empresas portuguesas estão desadaptadas da realidade: produção de grandes quantidades segundo uma estratégia de 

custos. Neste momento pode-se obter matérias-primas e produtos muito mais baratos noutros países, como a China. A 

competitividade baseia-se agora em pequenas encomendas, pequenas séries com valor acrescentado. É importante focalizar 

num segmento de mercado, especializar num tipo de produto e ter marca própria que adicione valor acrescentado ao produto. 

2 –Estou preocupado com a repercussão que a liberalização do comércio que vai ter nos funcionários e suas famílias. As 

empresas portuguesas têm encomendas cada vez mais pequenas e propostas muito complexas. Ter uma carteira de clientes 

alargada é menos arriscado. 

3 – Já há 10 anos que está a ser feita a selecção final, começada com a entrada de Portugal na CEE: perda das grandes séries, 

aumento dos custos fixos a acompanhar as pequenas séries e entrada em produtos de maior valor acrescentado.  

Para as empresas portuguesas serem competitivas devem especializar-se em materiais inovadores, nomeadamente os técnicos, 

pequeníssimas quantidades, moda, valor acrescentado. 

4 – Está muito mal, muito mal. As empresas vão continuar a fechar, vai aumentar o desemprego devido à nossa falta de 

competitividade externa. Não temos gestores capazes, são muito acomodados, a nível geral. Falando no geral, a entidade 

patronal devia estar mais próxima da produtiva.  

5 –Está extremamente complicado para as empresas. 

6 – A ITV está a atravessar um período muito difícil principalmente devido à abertura à China. Temos receio mas vamos 

conseguir devido à nossa oferta de maior qualidade. 

7 –Está péssimo devido, em parte, à concorrência dos Países de Leste. 

 

 

Quadro 6 
Caracterização do sector de actividade: Empresa F 
 
1 – Há uma grande crise no sector devido a diversos factores: a conjuntura económica a nível internacional e a concorrência dos 

países asiáticos, entre outros. Se não houver um apoio em termos estatais ou de algumas instituições que tentem impulsionar e 

direccionar as empresas muitas vão falir. 

2-Nota-se que há crise: têm fechado muitas fábricas. Os empresários portugueses estão a investir noutros países e os clientes 

procuram os produtos mais baratos. 

3- Hoje em dia temos que procurar clientes e trabalhar no sentido de ter uma oferta cada vez mais apelativa. As empresas têm 

tido cada vez menos encomendas mas quem trabalha bem, com qualidade, consegue manter as vendas. 

4-Há uma grande crise no sector devido à concorrência dos países de leste e asiáticos.  

5-Está complicado, tanto a nível nacional como geral. Temos dificuldade em fazer a cobrança dos produtos vendidos no 

mercado nacional. 

6- Devido à abertura à China há crise no sector. Deixamos de produzir em volume e fabricamos séries pequenas constituídas por 

produtos variados quanto à cor, desenhos, medidas. 

7-Estamos a atravessar grandes dificuldades tanto no sector de têxteis-lar como na ITV em geral, devido principalmente à 

concorrência dos países asiáticos. Para sermos competitivos temos que nos distinguir, em relação a estes países, pela diferença, 

ser mais criativos, ter mais conhecimentos técnicos. «Nós, se calhar adormecemos um bocadinho», as empresas desses países 

trabalharam no sentido de criar bases para a sua competitividade, enquanto que nós estagnamos, continuando a produzir em 

volume e à espera que os clientes, tanto actuais como potenciais, continuassem a ter a iniciativa de nos procurar, «o que era o 

rumo natural das coisas» há uns anos atrás.  
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Percepções sobre as empresas de outros países 

Esta sub-categoria inclui dados sobre a análise comparativa das empresas portuguesas 

com empresas de outros países. 

 
 
Quadro 7 
Caracterização do sector de actividade em relação às empresas de outros países: Empresa A 
 

1- Melhor geridas por isso têm maior produtividade. 

2- Os produtos que vêm da China são mais baratos mas têm menor qualidade.  

6 - Em países como a China e Índia há empresas que operam muito bem e que produzem, ou podem vir a produzir produtos de 

qualidade, é uma questão de se definir padrões de qualidade. Na produção em volume ultrapassam-nos.  

7 - Quanto à qualidade do produto nos outros países não se faz melhor nem pior como testemunham as marcas multinacionais 

que representamos. Há também marcas de vestuário portuguesas com um bom desempenho neste aspecto, que são 

competitivas. Em relação ao desempenho entendido como o lucro conseguido através das vendas em volume há empresas que 

conseguem melhores resultados do que a nossa que prefere manter uma imagem de qualidade. 

 
 
Quadro 8 
Caracterização do sector de actividade em relação às empresas de outros países: Empresa B 
 

1- No mesmo ramo, são melhores a nível tecnológico, têm tecnologia de ponta. Por esse motivo mesmo os novos concorrentes 

com pouco know-how conseguem ultrapassar-nos. 

2- São melhor geridas, têm uma melhor organização, têm um rumo, objectivos traçados. São muito mais rigorosos e menos 

burocráticos. 

3- Não serão melhores, posicionam-se de forma diferente (talvez devido aos mercados). 

4 – São idênticas às nossas, com os meios de informação de que dispomos pode-se reagir rapidamente. As economias é que 

tornam as empresas diferentes.  

Hoje em dia, as empresas competitivas são aquelas que têm marcas com valor acrescentado e com preços acima da média. Isto 

aplica-se à nossa marca-produto, às empresas nacionais e estrangeiras. 

5 – Depende. Nos países europeus, mais desenvolvidos, talvez se trabalhe melhor (maior qualidade). Os Países de Leste ainda 

não oferecem o mesmo nível de qualidade das empresas portuguesas. 

6 – Nem melhores nem piores. As empresas portuguesas são tão capazes, a nível de gestão e outros factores, como as outras e 

fazem o que fazem os outros. Nos outros países têm provavelmente uma maior produtividade. 

7 – Nem melhores nem piores. Quanto à qualidade vão conseguir muito rapidamente atingir os índices exigidos pelos clientes 

porque são pessoas muito qualificadas e, além disso, têm equipamentos com tecnologia de ponta. 

 
 
Quadro 9 
Caracterização do sector de actividade em relação às empresas de outros países: Empresa C 
 

1 – As empresas portuguesas são tão capazes como as empresas de outros países devido aos factores já referidos. 

2 – As empresas que concorrem connosco oferecem produtos de menor qualidade.  

3 – Não responde. 

4 – Existem empresas em Portugal equivalentes às melhores empresas europeias.  

5 – Não reponde. 

6 – Não responde. 

7 - Não responde. 
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Quadro 10 
Caracterização do sector de actividade em relação às empresas de outros países: Empresa D 
 

1-Depende, a nível de qualidade somos equivalentes às melhores. Noutros países podem ser mais profissionais nomeadamente 

no tempo de resposta às solicitações dos clientes, nos prazos e na prontidão de resposta a reclamações.  

2-Não responde. 

3-Portugal é uma referência a nível mundial no sector têxtil. Parece que estamos bem cotados como prova a diversidade de 

clientes que temos. 

4-A nível de qualidade não são melhores do que as nossas. Em termos de preços sim devido à mão-de-obra barata. 

5-Há melhores e piores. Nós somos uma das melhores. 

6-Provavelmente são mais organizadas do que as nossas. 

7-Somos equivalentes. 8-Não responde. 

9- As empresas portuguesas e europeias têm que cumprir uma série de leis e requisitos que os países asiáticos não cumprem 

nomeadamente exploração de mão-de-obra infantil, condições de higiene e segurança no trabalho. Há uma enorme 

desigualdade a nível de concorrência.  

10-Depende dos países: na Europa aposta-se mais no design e qualidade, Turquia e Médio Oriente nos custos embora estes 

países comecem já a apostar no serviço, o qual está a atingir níveis europeus. 

11- Não responde. 

12-Não devemos estar muito aquém deles. A nossa empresa tem boas instalações, equipamentos, mão-de-obra competente. 

Esforça-se por dar informação às pessoas para estas alcançarem os objectivos pretendidos. 

13- Não responde. 

14-Em Portugal existe todo o tipo de fábricas. As que não se adaptaram à evolução do ambiente competitivo, têm um parque 

de máquinas desactualizado, têm patrões em vez de empresários, não são organizadas. E há fábricas que têm empresários, 

estão organizadas investiram em equipamentos para serem hoje flexíveis. 

Portugal tem algumas das melhores empresas têxteis a nível mundial tanto em termos de tecnologia como de qualidade, a 

nível de produto. Contudo, nos países de leste os trabalhadores têm melhor formação.  

No Paquistão, Índia e China (os principais concorrentes da empresa, actuais e potenciais, a nível mundial) há unidades 

produtivas que são oásis, têm tudo, organização, equipamentos, atingem padrões que qualidade elevados na fabricação. Além 

disso produzem a matéria-prima e estão menos fragilizados em relação à flutuação do dólar porque compram e vendem nesta 

moeda.  

Dentro de pouco tempo as grandes empresas portuguesas, tal como as americanas já estão a fazer, vão fazer a deslocalização 

para países de mão-de-obra mais barata, como a China. 

15-Não responde 

16- As empresas asiáticas conseguem preços mais baixos porque têm mão-de-obra barata e utilizam até trabalho infantil. 

17-Depende dos países e respectivas ofertas contudo todas oferecem um certo nível de qualidade e algumas preços muito 

competitivos.  

18- Há melhores e piores. Não podemos comparar com a nossa empresa, que não é uma empresa-tipo portuguesa.  

19-Depende dos países. 

20-Não responde. 

21-Não responde. 

22-Somos claramente inferiores embora haja algumas boas empresas. Em termos de gestão são melhores. Em termos de 

produtividade também porque têm recursos humanos qualificados.  

23-Nós podemos fazer tão bem ou melhor do que as melhores. 

24-As empresas europeias são equivalentes às nossas. Aliás, estão todas a ter o mesmo tipo de estratégia, a deslocalizar para 

países de mão-de-obra mais barata. 

25-As empresas com quem contacto não são da indústria têxtil. Os técnicos com quem contacto são altamente especializados 

enquanto que nós somos muito mais versáteis e sabemos fazer de tudo um pouco. 
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Quadro 11 
Caracterização do sector de actividade em relação às empresas de outros países: Empresa E 
 

1-Mais organizadas do que as nossas. Têm uma mentalidade, cultura diferente. Vêm o trabalho de maneira diferente. Em 

Portugal os bons funcionários desmotivam devido à remuneração que não é adequada ao seu desempenho. Lá fora as pessoas 

são recompensadas em função do seu desempenho, aqui não. 

2-A mentalidade de que tudo o que vem de fora é bom (está distorcida). Mas, lá fora as empresas são menos burocráticas. 

3-Nem melhores nem piores. Os países do alargamento têm pessoas com um nível de formação académica e tecnológica 

superior à nossa. 

4-Depende dos países. 

5-Têm melhores condições de trabalho. 

6- Não responde. 

7-São melhores a nível de condições de trabalho, salários. Mas nos países de leste, a este nível, não. 

 
 
 
Quadro 12 
Caracterização do sector de actividade em relação às empresas de outros países: Empresa F 
 

1-É difícil comparar. Em termos tecnológicos temos todas as condições e um know-how adquirido há vários anos mas as 

empresas dos países asiáticos, por exemplo, rapidamente conseguirão estar ao nosso nível, quer dizer a nível técnico e 

operativo. Para sermos competitivos temos que ter uma oferta com uma forte componente de serviço e que se distinga, a esse 

nível, da oferta dos concorrentes. Para tal, é necessário que a nível interno haja mudança de mentalidade, de cultura: é 

necessário que os gestores definam bem os objectivos, para que as pessoas saibam o que é esperado delas e é necessário o 

envolvimento de todas as pessoas dentro da empresa. Adiciono a estes factores uma política de controlo dos custos. 

2-Somos equivalentes: noutros países há boas e más empresas como cá. 

3-Quanto às tecnologias não estamos à frente dos países de leste e asiáticos, embora haja empresas que aproveitaram os 

fundos comunitários para investirem em equipamentos e outras não. 

4-As empresas portuguesas oferecem qualidade, design e inovação. Há empresas de outros países que estão a superar-nos 

apenas quanto ao preço devido à mão-de-obra mais barata. 

5-As empresas de outros países são melhores, principalmente as europeias. Tanto os funcionários como os gestores estão mais 

envolvidos com as suas empresas e os empresários preocupam-se mais com o bem-estar dos funcionários. 

6-Deve haver boas e más, depende da gerência. 

7-As empresas portuguesas devem ser equivalentes às de outros países. Noutros países, como cá, deve haver empresas com 

capacidades, inovações, que fazem pesquisa, estudos de mercado, empresas preparadas para serem actualmente competitivas. 

 
 

 

2.1.1.2. Percepções sobre a oferta dos concorrentes 

Nesta sub-categoria integrou-se dados sobre as características e valores da oferta, a nível 

de produtos, dos concorrentes em comparação com os produtos da empresa. 
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Quadro 13 
Características e valores dos produtos dos concorrentes: Empresa A 
 

1- De qualidade inferior à dos nossos produtos e com preço mais baixo. 

2 – Menor exigência quanto à qualidade do produto 

3- Temos um concorrente a nível nacional mas não nos assusta porque fabricamos produtos de qualidade superior. Acaba por 

não ser concorrente porque tem um posicionamento diferente do nosso: preço inferior e menor qualidade. Temos uma boa 

relação com eles, por vezes fazemos algumas parcerias. 

4- Neste momento os clientes querem quantidade e não qualidade daí uma série de problemas com que se enfrenta a nossa 

indústria. Neste sentido, (concorrência com base no preço) os maiores concorrentes internacionais são a China, Índia, Paquistão 

porque têm mão-de-obra barata embora os produtos não sejam tão bons. Nós sentimos um pouco isso porque por exemplo um 

cliente nosso abandonou a empresa porque um fabricante do Paquistão fazia 60% mais barato: mas o cliente abdicou da 

qualidade dos nossos produtos em prol do preço. 

5 – Há empresas que vendem mais porque os produtos são mais baratos embora de qualidade inferior à dos nossos produtos.  

6-Não responde 

 

 

Quadro 14 
Características e valores dos produtos dos concorrentes: Empresa B 
 

1 – Os concorrentes directos (não são nacionais) têm uma imagem muito boa, talvez até melhor do que a nossa. Os nossos 

produtos são de maior qualidade a nível de matérias-primas, mais ricas. 

Os concorrentes nacionais não têm vantagens em relação à empresa a nível de gestão, formas de operar no mercado. São 

poucos os que divulgam a imagem das marcas. 

2 – As marcas concorrentes são aquelas que têm qualidade média-alta (Zara por exemplo). Têm visão, seguem as tendências de 

moda nas colecções. 

3- Qualidade dos produtos e imagem equivalentes às da empresa. Preços mais apetecíveis (Zara) 

4- Não responde. 

5 – Não responde. 

6 – A nível de qualidade somos equivalentes. Os concorrentes superam-nos talvez em comunicação, na divulgação da imagem 

de marca porque a nossa marca não é muito antiga. 

7 – Concorrentes nacionais: a nível de private label, há 3 empresas que concorrem connosco porque fabricam o mesmo tipo de 

produto. 

 Concorrentes internacionais: têm um know-how inferior ao nosso em malhas estando mais vocacionados para os jeans e outras 

peças em denin (Levi’s, Mustang, Diesel).  

 

 
 
Quadro 15 
Características e valores dos produtos dos concorrentes: Empresa C 
 
1 – Os nossos concorrentes são dinâmicos, têm tecnologias inovadoras e uma oferta equivalente à nossa. 

2 – Produtos de qualidade inferior, o preço é mais aliciante 

3- Os produtos são inferiores aos nossos 

4- Boa qualidade mas inferior à dos nossos produtos. A Empresa X é um concorrente nacional.  

5 – Não responde 

6 – Não responde 

7-Não responde 



                                                                      Guião utilizado na entrevista e classificação dos dados recolhidos na 2ª etapa 
 
 

118

Quadro 16 
Características e valores dos produtos dos concorrentes: Empresa D 
 
1-A Empresa X. Os concorrentes nacionais têm boas marcas, produtos de qualidade.  

Diferenciamo-nos a nível organizativo e tecnológico. A empresa está sempre em evolução, a modernizar-se investindo em 

tecnologia de ponta, reorganizando o layout fabril e mesmo a nível de quadros. 

2-Não responde (desconhece) 

3-Os concorrentes nacionais de dimensão idêntica à da empresa têm produtos e marcas de qualidade. A nossa empresa está a 

esse nível bastante bem posicionada. 

4-Não responde (desconhece). 

5- Os concorrentes nacionais, de dimensão idêntica à empresa oferecem produtos com qualidade idêntica. Diferenciamo-nos a 

nível de desenvolvimento dos produtos: inovação a nível das construções dos tecidos, no desenho de fios tintos, nos 

acabamentos. 

6-Portugueses: Empresas X, empresas com dimensão idêntica. Não conhece os produtos. 

7-Não responde. 

8-Não responde. 

9-Não responde 

10-Temos concorrentes nacionais competentes e agressivos que apostam na qualidade e imagem. Não há diferenças muito 

grandes em termos de produto e preço. A nível internacional a Itália tem uma mais valia enorme em termos de imagem de 

marca que nós não temos. Muitas empresas europeias não são produtoras, compram a nós e Médio Oriente. O Extremo Oriente 

tem competitividade com base no preço.  

11-Não responde. 

12-Não responde. 

13-Não responde 

14-As Empresas X, com a mesma dimensão e que oferecem o mesmo tipo de produto final. Estão ao mesmo nível a nível de 

capacidade produtiva, oferta de qualidade e serviço. 

A concorrência desleal de médias ou grandes empresas falidas que estão a fabricar preços abaixo do custo. 

A nível internacional algumas empresas na Índia, China e Paquistão estão ao nosso nível a nível de capacidade produtiva, 

oferta de qualidade e serviço. 

15-Nacionais: têm uma oferta idêntica à da Empresa D, a nível de qualidade. 

16-Não são melhores. 

17- Nacionais: têm uma oferta idêntica à da Empresa D, a nível de qualidade e design. 

18-Nacionais: oferta idêntica. 

19-Nacionais: oferta idêntica. 

20-Não responde. 

21-Não responde. 

22-A nível nacional as Empresas X. A nível internacional depende do nível em que nos situamos: produto básico, produto 

complexo, sofisticado e serviço. A nível do produto básico, a concorrência asiática, nomeadamente o Paquistão que já começa a 

oferecer serviço. Os europeus oferecem produtos sofisticados e serviço. 

23-Não responde. 

24-Não responde 

25-Não responde 
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Quadro 17 
Características e valores dos produtos dos concorrentes: Empresa E 
 

1 –Somos especializados num tipo de produto  e temos a vantagem, em relação aos concorrentes, de utilizar matérias-primas de 

grande qualidade. A par da confecção das peças produzimos o tecido o que nos permite ter menores custos que os concorrentes 

que têm que o comprar, por vezes à empresa. 

2 – Não temos problemas com a concorrência porque temos uma mais valia, a comunicação. A empresa é pouco burocrática e 

flexível dando respostas muito rápidas às solicitações dos clientes, pedidos de informação e outras questões. 

3 - Em Portugal algumas empresas que fabricavam produtos básicos tentam oferecer o mesmo tipo de produto que nós 

fabricamos, a preço de custo. Esta é uma concorrência desleal porque conseguem esses preços não pagando impostos e 

encargos sociais. A nível internacional temos uma oferta idêntica, a nível de qualidade e preço, à dos países da EU, com 

excepção dos países do alargamento, como a República Checa, Polónia, Roménia. Estes últimos rapidamente nos ultrapassarão 

devido à formação académica das pessoas e tecnologias utilizadas. 

4-Não responde. 

5-A nossa oferta distingue-se pela qualidade dos produtos que fabricamos, maior variedade e preços mais baixos porque 

fabricamos o tecido. Temos clientes fiéis e outros que se têm tornado clientes da empresa devido à qualidade. 

6- Ainda não conheço bem a empresa mas tem melhores equipamentos do que aquela onde estava. 

7-Têm qualidade inferior e produzem em maior volume. 

 

 

 

Quadro 18 
Características e valores dos produtos dos concorrentes: Empresa F 
 

1-A China e outros países asiáticos tornaram-se concorrentes da empresa nos produtos de gama média porque oferecem o 

mesmo tipo de produto a preços muito competitivos. Mas estes países não são concorrentes da empresa nos produtos de outras 

gamas. Quanto aos produtos de qualidade superior, se considerarmos concorrentes as empresas que os clientes preferem em 

detrimento da nossa porque têm ofertas de maior valor acrescentado, a empresa não tem concorrentes a nível nacional. Temos 

clientes fieis. 

2-Não responde 

3-Não responde 

4-Há concorrentes a nível nacional com uma oferta equivalente à nossa. As Empresa X entre outras. 

5-Só conheço uma das empresas concorrentes a nível nacional da nossa. Os produtos são de qualidade inferior. 

6-Não responde. 

7-Conheço duas empresas concorrentes a nível internacional, espanholas. Em Portugal duas empresa na gama média-alta e uma 

na gama alta. 

 
 
 
2.1.2. Estratégia de negócio 
 
2.1.2.1. Percepções sobre a oferta de produtos, colecções e marcas das empresas analisadas 
 

Na análise das percepções sobre a estratégia de negócio incluiu-se uma categoria sobre a 

oferta da empresa subdividida nas sub-categorias produto, a qual integrou enunciados que 

referem as percepções sobre a oferta de produtos das empresas para private label e outras 

marcas. Formulou-se uma subcategoria sobre a oferta de produtos da marca corporativa que 
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integrou enunciados sobre as colecções próprias, com ou sem etiqueta e integrou-se aqui as 

marcas das Empresa C e E. Utilizou-se uma terceira sub-categoria para classificar os enunciados 

relativos às marcas-produto das empresa C e D. Formulou-se ainda uma subcategoria relativa 

aos sentimentos dos entrevistados quanto à marca corporativa e marca-produto, classificou-se 

também nesta categoria outras crenças e valores.  

 

 

Quadro 19 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas: Empresa A 
 
1 – Os produtos são de qualidade e “a qualidade vale dinheiro”. Esta é talvez a empresa que tem produtos de maior qualidade a 

nível nacional. Mas os produtos são muito caros. Neste momento como o dinheiro não é muito as pessoas estão a fugir à 

qualidade.  

2- Qualidade. 

3 – Qualidade superior. Preço mais elevado. 

4 - «É certificada» o que significa que tem qualidade. Qualidade superior e produtos caros. 

5- Muito bons. Preços mais caros que os outros. 

6 –De elevada qualidade. 

7 – Produtos muito bons.  

 

 
 
Quadro 20 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas: Empresa B 
 
2- De qualidade. 

3 – Os produtos fabricados para os clientes e os da marca são de qualidade mas mais caros. 

4 – Qualidade muito boa. Relação qualidade-preço adequada. 
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Quadro 21 
Características e valores da oferta da marca-produto: Empresa B 
 

1- Produtos inovadores, na moda, atraentes,  

2- De qualidade, tanto a marca como private label. A marca tem um design actual, original. 

3 – De qualidade. Preço mais caro. 

4 – Elevada qualidade. Relação qualidade-preço adequada. A marca visa um segmento de mercado jovem e muito 

específico, segue as tendências de moda e está adequada ao público-alvo. Oferecemos também os acessórios da 

marca, como jeans entre outros. Oferecemos uma certa atitude na publicidade com que o público se identifica. 

5- Inovadora, moderna, abrangente. Divide-se agora em 4 linhas para ir ao encontro de um leque mais alargado de 

pessoas. 

6 – A marca está bem estruturada a nível de público jovem. Está a impor-se devido à adequação a essa faixa etária, a nível de 

moda e cores. 

7 – Grande qualidade. A marca define-se pela: qualidade, design, inovação. Gama média e média-alta. 

 
 

Quadro 22 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas: Empresa C 
 

1-Os produtos são inovadores, têm qualidade e design. O seamless tem inúmeras aplicações, um potencial ainda por 

explorar. 

2- Excelentes 

3 – Qualidade superior ao que se vê nas lojas. 

4 – De qualidade. Boa relação qualidade-preço. 

5- São bons no global. Não há muitas reclamações. 

6- Razoáveis.  

7 – Os produtos caracterizam-se pela qualidade e design. 

 
 
 
Quadro 23 
Características e valores da oferta das colecções próprias: Empresa C 
 
1 – Em relação ao seamless vi a reacção das pessoas, em geral, em feiras do sector e dos nossos clientes, em particular e gostaram 

imenso. As nossas marcas têm qualidade, domínio técnico, design, cor, inovação, conforto e moda. 

Marca-produto B: caracteriza-se pelo conforto. 

2 – Marca-produto B: conforto;  Marca-produto C:  beleza. 

3 – Marca-produto C: uma boa marca, produtos de qualidade, modelos inovadores. 

Marca-produto B: muito mais básica; linha para usar no dia-a-dia. 

4 –Não responde. 

5- Ambas as marcas têm produtos de qualidade mas que o entrevistado não conhece porque não produz a maior parte deles. 

6 – Marca-produto C: peças de qualidade e diferentes. 

Marca-produto B: peças de qualidade, design mais simples 

7 – Marca-produto C: design excelente. 

Marca-produto B: linha bonita, mais básica, suave, menos vanguardista do que a anterior. 
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Quadro 24 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas: Empresa D 
 
1-Aempresa oferece duas gamas distintas de produtos: produtos para o mercado externo de alta qualidade; produtos para o 

mercado interno com qualidade inferior aos do mercado externo. A oferta está ajustada aos mercados, o seu poder de compra. 

3-A nível de mercado externo a empresa trabalha essencialmente para outras marcas: Gant, Ikea, etc.  

Quanto à qualidade depende do grau de exigência do cliente: os clientes americanos são muito exigentes e a oferta da empresa 

para esse mercado caracteriza-se por produtos de maior qualidade. Os clientes nacionais são menos exigentes, quer dizer têm 

menor poder de compra e os produtos a eles direccionados são de menor qualidade. 

4-Têm uma boa relação qualidade-preço. A qualidade varia em função das especificações dos cliente para os produtos e do preço. 

Quanto às especificações o que é exigido pelos clientes é mais do que cumprido. 

5-Temos um grande leque de produtos. Temos marcas próprias mas com pouco peso no volume de facturação da empresa e 

trabalhamos essencialmente para clientes. Seria uma mais valia para nós, mais vantajoso, se tivéssemos uma marca que se que 

pudesse impôr no mercado internacional. 

6-Os produtos que a empresa fabrica são de 1ª qualidade, incorporando sucessivas inovações ao longo do tempo. 

7-Bons. 

8-A oferta da empresa apresenta produtos com qualidade variável. 

9-Bons 

10-Produtos de alta qualidade.  

11-Temos algumas marcas mas trabalhamos essencialmente para marcas de clientes. Desde que aqui trabalho (cerca de 20 anos) 

que tem havido uma grande evolução em termos de qualidade dos produtos. 

12-Óptima qualidade em todos os produtos. 

13-Boa qualidade. 

14-Para manter em funcionamento a capacidade produtiva instalada a oferta da empresa abarca produtos de diferente qualidade: 

desde produtos básicos até aos de luxo, o que se caracteriza pelo nº de fios por polegada quadrada. O que tem maior peso no 

têxtil-lar é a matéria-prima e não a confecção que é pouca. O nosso produto é o tecido e a empresa fabrica tudo onde este se possa 

aplicar. Neste momento não restringimos o cliente a nada. 

A representatividade das marcas na facturação é reduzida, cerca de 5%. 

16-Trabalhamos para marcas de clientes com grande notoriedade. Fabricamos produtos de gama média, média-alta e alta. 

17-Boa qualidade 

18-Os produtos que fabricamos para os clientes têm uma boa qualidade. 

19-Boa qualidade. 

20-Têm qualidade. 

21-Boa qualidade. 

22-A empresa criou um mix de produtos muito bom nos últimos anos. Tem uma oferta variada, design, criatividade. 

23-Nenhum cliente troca a empresa por outra por razões de qualidade. A empresa tem uma mais valia que é fazer aquilo que os 

outros não conseguem. Estamos a encaminhar-nos para produtos inovadores e complexos. Os clientes sentem-se satisfeitos 

porque a empresa faz aquilo que desejam. 

24-Temos produtos de alta qualidade e alta densidade, a empresa consegue fabricar tecidos com uma contextura muito alta. 

25-Produtos de qualidade. 
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Quadro 25.A 
Características e valores da oferta das marcas-produto: Empresa D 
 
1-As marcas mais divulgadas a nível nacional são a Marca-produto D e a Marca-produto E.  

Marca-produto D: é uma marca de artigos de cama muito conceituada. A Marca-produto E é o artigo da Empresa Adquirida de 

melhor qualidade. 

Quanto às marcas espanholas: 

Marca-produto F: cores fortes, muito alegres, desenhos diferentes. É marca na moda não só a nível de roupa de cama como de 

outros produtos. 

Marca-produto G: marca de elevada qualidade. Tem cores mais escuras, desenhos mais simples. 

Marca-produto H: marca de elevada qualidade, com cores suaves, pasteis. Gosto bastante. 

Marca-produto I: para um público infantil. 

2--As marcas direccionadas para o mercado interno e externo têm uma boa relação-qualidade preço. Umas têm maior qualidade 

que outras.  

Sinto orgulho em ver nas lojas todas as marcas da empresa mas as marcas espanholas dizem-me muito mais porque trabalho 

directamente com elas.  

No mercado interno temos, além da marca corporativa a Marca-produto D e Marca-produto E. A 1ª é uma marca de qualidade, há 

muito anos no mercado, com elevada notoriedade. A 2ª é uma marca de qualidade que associamos a bordados. 

Para o mercado externo:  

a Marca-produto F: com notoriedade em Portugal, no mercado espanhol e alguma em França. Além da roupa de cama tem outros 

produtos, vestuário, livros, bonecas. A nível de design destaca-se a cor, o elemento com maior impacto visual. Os desenhos são 

extremamente simples. Mantém-se o conceito de colecção para colecção com alterações nos padrões. 

Marca-produto G: em Portugal só se comercializa no Corte Inglés e nas lojas da empresa. 

Marca-produto H: a de maior qualidade, linha topo de gama. É mais conhecida em vestuário de senhora do que em roupa de cama 

mas as associações da marca a uma estilista conceituada contribuem para aumentar o conhecimento e notoriedade da marca. 

Marca-produto I: é idêntica à Marca-produto F mas com menor notoriedade e destinada aos mais pequenos. Comercializa-se 

nalgumas lojas em Portugal e tem acessórios como bonecos, jogos, puzzles, livros, cadernos, que contribuem para o conhecimento 

da marca.  

3-Temos colecções para o mercado interno. A marca corporativa também tem uma colecção. 

Marcas-produtos D e E: são marcas com notoriedade no mercado, de grande valor devido à sua longevidade e às associações a 

qualidade. A Marca-produto  E utiliza bordados. 

Marca-produto F: marca inovadora devido às cores, padrões, texturas. 

Marcas-produto G, H e I só conheço o nome 

4- As Marcas-produto  D e E: não conheço.. 

Marca-produto F: gosto muito dos produtos devido às cores.  

Marca-produto G: não gosto muito. Marca-produto  H: é um produto muito sóbrio, muito selecto. 

5- Marcas-produto D e E: de qualidade semelhante. 

Marca-produto  F: estilo próprio, à imagem do estilista, usa cores fortes. 

Marca-produto  G: produtos mais clássicos a nível de desenho do que os da marca anterior; cores escuras. 

Marca-produto H: produtos de qualidade superior, confecção mais elaborada. 

Marca-produto I: está relacionada com desenhos animados. Talvez venha a ter uma maior longevidade nos mercados do que  a 

Marca-produto F. 

6-Só conheço as Marcas-produto D e E. São produtos de qualidade porque são feitos pela empresa. Têm qualidade da Empresa D. 

7- Marca-produto F: produtos bonitos com cores vivas, “vistosas”. Tenho em casa. Não conhece as outras marcas. 
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Quadro 25.B 
Características e valores da oferta das marcas-produto: Empresa D 
 

8- Marcas-produto D e E: Para mim os produtos são parecidos com os nossos (da empresa). As outras marcas não conheço. 

9- Marcas-produto D e E: não tenho conhecimentos técnicos para os diferenciar. Percepciono-as como boas marcas. A Marca-

produto E tem mais impacto visual. 

Marca-produto F: associada a uma estilista espanhola. Marca bastante arrojada a nível de cores. Parece que as senhoras gostam 

muito.  

Marcas-produto G e H: são marcas de prestígio da empresa associadas a estilistas espanhóis.  

Marca-produto I: mais direccionada para crianças. 

10- A empresa-mãe tem uma marca-produto com o seu nome e há outras marcas do Grupo que começam a ter notoriedade a 

nível internacional: Marca-produto F e outras. 

As Marcas-produto D e E, destinadas ao mercado interno, têm qualidade intrínseca, quer dizer, qualidade da Empresa D, 

distinguindo-se nos padrões. Visam segmentos de mercado diferentes.  

Marca-produto F:  desenhos jovens, apelativos, forte imagem de marca. 

Marcas-produto G e H: marcas topo de gama, com imagem de qualidade dirigidas a um segmento declaradamente alto. 

Marca-produto I: desenhos infantis e materiais de muito boa qualidade. 

11-As Marcas-produto D e E não conheço. 

A Marca-produto F, Marca-produto I,G e H são para segmentos de mercado distintos: a 1ª para adolescentes, a 2ª para criança, as 

duas últimas mais clássicas. Não sei distingui-las a nível de qualidade. 

12-A Empresa Adquirida era conhecida como uma empresa que oferecia produtos de qualidade e criativos, associo estas 

características às Marcas-produto D e E. As marcas espanholas também associo a qualidade e criatividade. 

13-Já ouvi falar nas marcas mas não as conheço. 

14-A Empresa Adquirida tem um nome muito forte e conhecido no mercado interno. Mantivemos as conotações históricas da 

Marca-produto D a estampados e da Marca-produto E a bordados, produto mais nobre. 

Na fasquia de produto de moda e ligados a nomes de 3 estilistas temos no mercado ibérico as Marcas-produto F, G, H e I. Com 

estas marcas entramos numa outra gama de produtos que não são concebidos na empresa mas por estilistas. São marcas próprias. 

A Empresa D tem licenças de exclusividade a nível mundial para a produção e distribuição destes produtos. 

15- Temos boas marcas, com boas apostas a nível de design, qualidade e apresentação ao público. 

Cada uma está direccionada para diferentes segmentos de mercado. As Marca-produto D e E têm boas colecções, adaptadas ao 

mercado nacional, tradicionais. 

Marca-produto F: muito arrojada. Na minha opinião se não muda em breve a marca acaba, por esgotamento do conceito e 

saturação das pessoas. 

Marca-produto G: colecção masculina. 

Marca-produto H: a colecção é muito boa. 

Marca-produto I: para criança. O mercado está saturado com produtos da marca, não me refiro aos artigos de cama. 

16- Marcas-produto D e E: foram adquiridas. As marcas espanholas têm notoriedade e oferecem confiança, a nível de qualidade, 

aos clientes. 

17- Marca-produto D direccionada para a classe média. Marca-produto E associo a bordados. 

Marca-produto F direccionada par um segmento de mercado muito jovem, Marca-produto G é masculina, Marca-produto H  

direccionada para as classes altas, muito clássica, soft e Marca-produto I visa  um segmento infantil. 

18-Não conheço em detalhe. 
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Quadro 25.C  
Características e valores da oferta das marcas-produto: Empresa D 
 

19-As Marcas-produto D e E  são marcas respeitadas no mercado, estão dirigidas a diferentes segmentos de mercado e têm 

produtos de boa qualidade. 

Marca-produto F: colecção de muito sucesso que produzimos mas que não é da nossa autoria é de uma designer internacional. O 

artigo em si, a nível de tecido e de confecção é de qualidade média. 

Marcas-produto G e I: também são marcas de grande sucesso. Os produtos têm características idênticas aos produtos da marca 

anterior embora com desenhos diferentes. 

Marca-produto H: é uma colecção de qualidade superior, pelo tipo de tecido que usa, pela confecção mais elaborada. É para um 

segmento de mercado de gama alta, mais exigente a nível de qualidade.  

20-As Marcas-produto D e E são de boa qualidade. São marcas de sucesso a nível nacional. 

Marca-produto F: elevada qualidade; padrões bonitos. 

Marca-produto G: jogos com muitas peças, colecção muito complexa que produzimos em pequenas quantidades. 

Marca-produto I: jogos muito bonitos. 

Marca-produto H: não conheço. 

21- As Marcas-produto D e E estão direccionadas para o mercado interno, tradicional, quer dizer, associo ao comércio 

tradicional. Ambas têm grande notoriedade: a Marca-produto  E é como o Omo dos têxteis-lar. 

Marca-produto F: conceito interessante. A marca tem tendência a mover-se, como o vento, vai estar num sítio e depois noutro 

(mudar de mercado). Como é uma marca da moda a sua evolução e manutenção no mercado vai depender do apoio da estrutura 

comercial, do investimento na imagem de marca e no produto. Vai ser necessário a sua transferência de mercado para mercado. 

Assisto hoje a uma banalização da marca, a qual está associada a qualquer tipo de produto que seja útil e no qual se possa 

introduzir as cores da marca. Embora o conceito de design seja sóbrio o conceito comercial não é. 

Marcas-produto G e I: mal conheço.  

Marca-produto H: tem mais notoriedade do que a Marca G. 

23- Marca-produto D é uma marca de empresa e de produto que tem associações históricas à Marca-produto  E, percepcionada 

pelos clientes como de grande qualidade. A empresa comprou estas marcas e manteve as associações de marca. Hoje em dia a 

Marca-produto E continua a ter produtos de grande qualidade, nomeadamente um produto de flanela, com fios tintos e padrões 

muito complexos. 

As marcas espanholas não sei descrever. 

24-A Empresa Adquirida era uma boa empresa que produzia artigos muito bons, incluindo os da Marca-produto E. Conheço 

pouco as marcas espanholas. 

25-Todas as marcas têm em comum a qualidade porque são produzidas pela empresa.  

As Marcas-produto D e E são conhecidas no mercado interno e têm produtos de qualidade. 

Marca-produto  F: destaca-se o design, são produtos agradáveis (a minha mulher gosta muito). As outras marcas não conheço. 

 
 
Quadro 26 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas: Empresa E 
 
1 – Produtos de qualidade, com valor acrescentado, design, com formas e toque diferente.  

2- Quanto ao private label: oferecemos qualidade e bom preço.  

3 –Oferecemos duas gamas de produtos: active wear e banho. Utilizamos matérias-primas especiais que exigem tecnologias de 

ponta. Oferecemos design, moda.  

4 – Não sei. 

5- Boa qualidade. Se os clientes se mantêm connosco é porque é boa. 

6 – Distinguem-se pela qualidade. 

7 – Elevada qualidade.  
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Quadro 27 
Características e valores da oferta das colecções próprias: Empresa E 
 
1 –Os produtos têm qualidade, design. São produtos na moda, confortáveis, que eu gosto e uso. 

2 – A Marca-produto J é prática, são produtos básicos com detalhes. Abrange um segmento de mercado amplo. A Marca-

produto K é muito sofisticada a nível de design, visa um nicho muito específico, não o cidadão comum. 

3 – As Marcas-produto J e K estão associadas a uma estilista de renome a nível nacional e já conhecida a nível internacional 

(Europa). Caracterizam-se pelo design. 

4– A Marca-produto K tem elevada qualidade a nível de design, a nível técnico ainda um pouco crua. A Marca-produto J 

conheço mal. Os materiais são de qualidade, mas a marca é um pouco básica a nível de design. 

5- A Marca-produto J é para qualquer pessoa. A Marca-produto K é muito restrita a um nicho de mercado. Feita por uma 

estilista. 

6 –Ainda conheço mal as marcas da empresa. Ambas têm modelos muito bonitos, com um bom design. A qualidade está 

garantida porque se satisfazemos os clientes, que são muito exigentes a nível de qualidade, os produtos das marcas também 

terão qualidade. 

7 – Conheço melhor a Marca-produto K.  É agradável a nível de modelos e qualidade. A Marca-produto J já usei sem saber que 

era da empresa. Gostei muito. 

 

Quadro 28 
Características e valores da oferta para private label e outras marcas: Empresa F 
 
1 –Temos vários tipos de produtos. Fabricámos em cada tipo de tecido produtos de diferente qualidade, a nível estrutural – a 

qualidade depende do nº de fios, da quantidade de fio que é gasto- e de acabamentos. Neste momento a maior parte da 

produção da empresa é de produtos de gama média-alta. 

2-Temos produtos de várias gamas, desde média até alta qualidade estando a empresa a apostar nesta última, a investir nesse 

sentido: confecção, materiais, fios. 

3-Temos desde produtos de alta qualidade até baixa, conforme a solicitação dos clientes. Preocupamo-nos em agradar, o 

máximo possível, os clientes como demonstra o nº de amostras que produzimos para os cativar. 

4-Produzimos o que os clientes pedem. São produtos de qualidade, de gama média e baixa, esta última em pouca quantidade.  

5-A empresa fabrica produtos de várias gamas desde baixa e média até gama alta, conforme o tipo de cliente. 

6-Neste momento estamos a trabalhar em produtos de gama média-alta. Só produzimos produtos de qualidade. 

7-A oferta da empresa evoluiu de produtos de gama média-baixa para média-alta, estando a empresa a apostar na gama alta de 

duas maneiras: clientes dessa gama e oferta de colecções próprias. 

 

Quadro 29 
Características e valores da oferta das colecções próprias: Empresa F 
 
1-Quanto às nossas colecções não as consigo caracterizar quanto às tendências de moda e a nível técnico. 

2- As colecções tinham, este ano, produtos muito bons, em termos de tecidos e desenhos. 

3- As colecções têm produtos de qualidade e bonitos, apesar de serem concebidas mais de acordo com o gosto do mercado 

americano, o nosso maior mercado. 

4- Os produtos das nossas colecções são de gama alta e caracterizam-se por serem 100% algodão, tecidos finos, adamascados. 

O design de superfície é concebido de acordo com as tendências de moda quanto às cores e desenhos. 

5-.As colecções próprias apresentam propostas inovadoras. 

6-Os produtos das colecções próprias seguem as tendências de moda, são criativos a nível de desenhos e acessórios. 

7- Estas colecções caracterizam-se por produtos de gama alta, com propostas criativas e algumas inovadoras, não tradicionais, a 
nível de fios, cores, acabamentos. Contudo, para ir ao encontro das expectativas de alguns clientes as colecções também contêm 
alguns produtos mais clássicos com desenhos mais tradicionais e em cores creme e branca. 
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Quadro 30 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca-corporativa: Empresa A  
 
1 – Empresa com um bom desempenho no mercado. Ficava contente se a visse numa loja. 

Estou mais ligado à marca do Grupo porque a associo ao meu patrão.  

2 – A primeira coisa que faço se vir a marca numa loja é inspeccionar se realmente é um produto nosso.  

Fico satisfeita com o produto em si, temos um bom produto no mercado. Sinto orgulho.  

3 – Identifico-me logo: isto é nosso. Depois, tenho curiosidade, de ver o preço de venda, verifico como chegou ali - se o 

produto não é roubado.  

4 –Penso que está ali um bom produto. Qualidade do Grupo. Não há melhor. Empresa de sucesso. 

5- Gosto de ver a marca nos pontos de venda. Tenho orgulho.  

6 – As pessoas na empresa associam a marca a valor, à importância do contributo de todos para o resultado final. Os clientes 

fazem associações a qualidade. 

7 –A marca aliada ao Grupo significa expansão e boa qualidade. 

 
 
 
Quadro 31 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca-corporativa: Empresa B 
 
1 – Tradição. 

2 – Orgulho em trabalhar aqui. Sinto carinho por ela. 

3 –Comprava de certeza. Porque gosto de trabalhar cá, bom ambiente, as pessoas são honestas e sinceras. 

4 –Não tinha nexo porque a empresa produz também para private label. Só se fosse exclusivamente a Marca-produto. 

5- Achava estranho 

6 – Camisolas. Os clientes têm uma boa opinião da empresa mas a Marca-produto é a “cara” da Empresa B no mercado. 

7 – Associava a malha, a qualquer coisa têxtil. 

 
 
 
Quadro 32 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca-produto: Empresa B 
 
1 – Vanguardismo, jovialidade, moda. 

2 – Orgulho em trabalhar aqui. Sinto carinho por ela. 

3 –Fico muito contente. É bom para os funcionários, sentimos orgulho. Está bem posicionada, tem peças bonitas. 

4 – Fico feliz. 

5- Associo a marca a cor. Esta é a sua aposta e aparece em tudo (catálogos, etc.) 

6 –Satisfeita por ver a nossa marca, que está bem identificada na montra, as pessoas olham e gostam. Fico contento, tenho 

orgulho. 

7 – Qualidade, design, inovação, irreverência, imprevisível, atrevida. Sinto orgulho do meu contribuo para o desenvolvimento 

da marca. 
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Quadro 33 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca-corporativa: Empresa C 
 
1 – Roupa interior, lingerie para homem e senhora, marca com notoriedade. 

2 –Se a visse numa loja ía ver o preço para verificar se estão a valorizar a peça ou não.  

Design, qualidade, toque, confecção. 

3 –Conhecendo a empresa dependia do produto. 

4 – Sentia orgulho. Algo que ajudei a desenvolver. 

5- Sentia que tinha contribuído em parte para aquele produto.  

6 – Sentia orgulho, satisfação por ver algo para o qual contribuí em parte. 

7 – Não consigo idealizar só um produto. Vejo é os produtos dos clientes. O que a Empresa C é capaz de fazer associo à Marca-

produto C cujos produtos gostaria muito de usar. 

 
 
Quadro 34.A 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca-corporativa: Empresa D 
 
1- Está ali o resultado do nosso trabalho e emprenho. Um pouco de nós, que trabalhamos nesta empresa que está ali. O nosso 

empenho reflectiu-se no produto final. São produtos de grande qualidade. 

2-Gosto de ver a marca da empresa e, de uma maneira geral, os produtos e marcas da empresa nas lojas. Sinto orgulho. Acho 

que consegui vestir a camisola, sinto que a empresa e suas marcas são uma parte de mim própria. 

3-Sinto orgulho, não fico indiferente. Sinto que está ali um bocadinho da empresa e de mim. Sinto regozijo por saber que o 

produto está no mercado e que as pessoas o compram. 

4-Fico contente porque é uma parte de mim que está ali. Algo que foi feito por um grupo de pessoas e que está ali exposta, à 

venda e que as pessoas procuram. É muitíssimo agradável, gosto. 

5- Fico contente. É agradável e reconfortante ver a marca da empresa onde eu trabalho (só é conhecida a nível nacional) ou os 

produtos por ela fabricados numa loja porque eu contribui para esses produtos e marca.  

6-Sinto-me pessoalmente elogiado quando vejo nas lojas a marca da empresa porque contribui para que os seus produtos sejam 

bons, bonitos e ao gosto dos clientes. 

7-Penso que está ali um produto que produzimos, é nosso. 

8-Sinto orgulho. Alegria por ver um artigo da minha empresa. 

9-Fico contente. Sinto orgulho em fazer parte desta empresa. 

10-Orgulho. Identificação com a marca e com a organização. 

11- Como já sinto a empresa como a minha 2ª casa fico satisfeito quando vejo o nome da empresa associado seja ao que for, 

desde que seja positivo, claro. 

12-Sinto-me satisfeito, contente por ver produtos feitos pela Empresa, por mim e pela minha secção. 

13-Fico contente porque o nosso trabalho está exposto. 

14-Vejo se o produto está bem feito, se a loja é digna, em resumo, com deformação profissional. E é evidente que com orgulho. 

15- Uma  satisfação muito grande e orgulho na empresa que está por detrás. 

16-Curiosidade em ver o aspecto da embalagem, o tipo de loja, o mercado onde se insere. 

17-Sinto-me bem. Quando entro numa loja tento sempre ver se há algum produto da empresa e que tipo de desenho o cliente 

preferiu. 

18-Vou ver o que está ao lado para averiguar se está bem posicionada. Sinto orgulho se a marca estiver numa loja bonita que dê 

destaque ao produto. 

19-Todos os produtos da empresa são de qualidade. Quando vejo a marca na loja sinto orgulho. 

20-Como trabalho nesta empresa sinto-me bem. 

21-Não sinto nada de especial até porque não há a marca em qualquer loja. 
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Quadro 34.B 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca corporativa: Empresa D 
 

22-Sinto orgulho.  

23- Fico satisfeito, sinto vaidade. Gosto. Fico satisfeito porque contribui para a construção do produto. “Quem não gosta de 

ver aquilo que cria” exposto em público? 

24- Sinto vaidade, orgulho porque foi a minha empresa que fez. Os produtos são bons. 

25-Fico contente, satisfeito. Gosto de ver os produtos da empresa onde trabalho. 
 

 
 
 
Quadro 35 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca corporativa: Empresa E 
 
1 – Tenho orgulho por um produto, que foi feito por nós, estar num ponto de venda. Não é necessário ter marca só o facto de 

saber que foi produzido pela Empresa é satisfatório. 

2 – Muito orgulho. Estávamos a fazer para nós o que há anos fazemos para os outros. Sinto orgulho quando vejo as nossas 

peças na rua.  

3 –Realização: por ter chegado à última parte da cadeia que nos rege, ao consumidor. Se o produto fosse apreciado sentia-me 

realizado pessoalmente e pela minha equipa.  

4 –Seria óptimo. Ficava satisfeita porque é o nosso trabalho que está ali. E que tenha pouco, porque significa que escoou. 

5- Orgulhosa. Aliás quando vejo em revistas, jornais, a Empresa E, as entrevistas, que damos fico orgulhosa. 

6 –Grande satisfação porque era uma marca da firma. Como temos óptima qualidade era uma óptima ideia termos uma marca 

própria. 

7 – Satisfação porque era sinal que estávamos a vender. 

 
 
 
Quadro 36 
Outras crenças, valores e sentimentos em relação à marca corporativa: Empresa F 
 
1-Se visse um produto com a nossa etiqueta sentia orgulho: é um pouco do meu trabalho que está ali. 

2-Ía ver. Pensava, isto é produzido na minha fábrica 

3-Ficaria orgulhoso acima de tudo: por saber que tinha contribuído de certa forma para ele. 

4- Reconhecia o meu contributo para esse produto. Ficava satisfeita, muito contente. Sentiria o mesmo se não tivesse etiqueta.  

5-Dependia do produto. Se fosse de gama alta ficaria satisfeitíssima, orgulhosa. 

6-Ficava satisfeita, desde que fosse um produto de qualidade numa loja de qualidade. 

7-Sentia orgulho porque era o fruto de um trabalho de toda a equipa e a sua qualidade era reconhecida publicamente pelas 

pessoas. 
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2.1.2.2.Percepções sobre os pontos fortes das empresas  

Incluiu-se nesta categoria os enunciados relativos às percepções sobre os pontos fortes 

das empresas e da marca-produto da Empresa B. 

 
 
 
Quadro 37 
Pontos fortes: Empresa A 
 

1-Qualidade. 

2-Qualidade. 

3-A organização. 

4-Prazos de entrega. 

5- Qualidade. 

6- Colecções próprias com design actualizado (segue as tendências de moda); produção de pequenas séries; entrega rápida - 

rápida reposição de stocks. 

7- Qualidade. 
 
 
 
 
Quadro 38 
Pontos fortes: Empresa B 
 

1-A oferta: diversificação do produto, a flexibilidade.  

2-Não responde. 

3-Qualidade e design. 

4-Design e inovação. 

6-Não responde. 

7-Qualidade, flexibilidade. 
 
 
 
 
Quadro 39 
Pontos fortes: Empresa C 
 

1-Capacidade de resposta às necessidades e exigências dos clientes. O serviço: a competência dos funcionários dá uma 

imagem positiva.  

2 – A qualidade é a grande aposta da empresa. 

3- A qualidade. 

4- Qualidade, prazos, inovação. 

5- Qualidade. Preço. 

6- Um dos motivos porque os clientes continuam a comprar os produtos da empresa deve-se à opção das peças sem costura. 

7- Desenvolvimento de novos produtos, qualidade, versatilidade. 
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Quadro 40 
Pontos fortes: Empresa D 
 

1-A qualidade dos nossos produtos, a inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

2-A qualidade. O preço era, até agora, uma qualidade forte. Agora passa a depender dos mercados e gama de produto. Nos 

produtos de gama média vamos passar a ter problemas com a concorrência asiática.  

3-Os meios humanos, temos pessoas muito competentes que vestem a camisola da empresa, gostam do que fazem e têm um 

excelente relacionamento com os clientes. O factor humano é uma arma muito grande que temos. As pessoas que estão na 

empresa há muitos anos passam isso aos mais novos. A equipa é muito boa. 

4-Qualidade e prazos de entrega. 

5-Qualidade, prazos de entrega, rapidez de resposta às solicitações dos clientes e confiança. 

6-Qualidade do produto é um ponto óbvio, a empresa é certificada o que dá uma garantia aos clientes. Preços talvez.  

7-Qualidade acima de tudo. 

8-Qualidade, nomeadamente nos acabamentos. 

9-Serviço que presta a nível de qualidade e cumprimento dos prazos. O preço talvez também seja importante. 

10-Qualidade, inovação, serviço. 

11-Não responde. 

12-Qualidade e serviços que presta. 

13-Produtos de qualidade (cumprimento das especificações), bom toque. Garantia de qualidade porque é certificada. 

14-Prazo muito rápido, qualidade, inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

15-Qualidade e confiança - temos clientes fiéis que têm sido bem servidos. 

16-Qualidade e prazos de entrega aliados a uma boa produção e tecnologia moderna. Ter um grupo jovem à frente da empresa. 

17-Qualidade e agora o design. 

18-Prazos de entrega das encomendas. Qualidade (concordância com as especificações do cliente). Como é certificada 

responde aos requisitos dos clientes mais facilmente e dá garantias neste aspecto. 

19-Qualidade de serviço e prazo de entrega. 

20-O Nome, ser uma grande empresa. 

21-Qualidade do produto. 

22- Resposta às exigências dos clientes a nível de qualidade e serviço. Recursos humanos com flexibilidade, capacidade de 

reacção muito rápida a essas exigências. 

23- Qualidade. Resposta às exigências dos clientes. Resposta aos pedidos dos clientes de fabricação de produtos muito 

complexos. Temos equipamentos que nos permitem ser flexíveis a esse nível.  

Outro ponto forte é a administração e ter um líder com visão. 

24-Qualidade, densidade dos tecidos, cumpriento dos prazos de entrega. 

25-Resposta às exigências dos clientes incluindo muito  complexas que as outras empresas não conseguem fazer. A empresa é 
muito forte a nível de estamparia, acabamentos. 
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Quadro 41 
Pontos fortes da empresa: Empresa E 
 

1-Especialização em pequenas séries.  

2- Rapidez de serviço, boa relação com os clientes. A empresa dinamiza todos os esforços para satisfazer as necessidades e 

expectativas dos clientes. 

3-Serviço, em termos de comunicação com os clientes, respeito pelas datas de entrega e pela qualidade. A estratégia de criação 

de produtos, de colecções próprias, nas quais os clientes baseiam a concepção dos seus produtos, quando necessário. A 

colocação geográfica da empresa perto das redes viárias. 

4—É vertical: como fabrica as malhas não está dependente de fornecedores, das matérias-primas a nível de tecido. 

 5-Bom relacionamento com os clientes, pronta resposta às suas solicitações, necessidades. A relação qualidade-preço. 

6-Prazos de entrega, qualidade. 

7- Não responde. 

 
 
 
 
Quadro 42 
Pontos fortes da empresa: Empresa F 
 

1-Oferta de uma ampla gama de produtos, qualidade, resposta rápida. 

2-Temos produtos distintivos, diferentes de outras empresas. 

3-Não responde. 

4-Tentamos satisfazer plenamente as necessidades dos clientes. Temos um gabinete de design e uma tecelagem com 

equipamentos diversificados que possibilitam oferecer um amplo leque de produtos, cumprir as especificações definidas nas 

encomendas, oferecermos propostas de padrões a partir das quais os clientes podem conceber os seus produtos.  

5-A relação qualidade-preço; a resposta rápida. 

6-A qualidade. 

7- O gabinete de criação possibilita a oferta de colecções com propostas que alguns clientes utilizam, adaptando-as às suas 

necessidades. Resposta muito rápida às solicitações dos clientes. 

 
 
 
 
Quadro 43 
Pontos fortes da marca-produto: Empresa B 
 

1 – Inovação. 

2- Colecções com design actual, original, as cores, pormenores de estampados.. 

3-Qualidade e design. 

4-Design e inovação 

5- (a comunicação) a utilização de ídolos que aparecem na TV com que o público-alvo da marca se identifica ou de quem 

gosta. Boa representação em lojas como El Corte Ingles favorece a imagem da marca. 

6- (a comunicação) a utilização de ídolos que aparecem na TV apoia a imagem de marca. A lealdade dos clientes – quem 

compra uma vez, compra mais. 

7-Qualidade, design, inovação são os nossos pontos fortes e que nos diferenciam. 
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2.2.Percepções sobre a imagem da empresa no mercado 

 A categoria imagem da empresa no mercado foi subdividia na subcategoria que inclui 

enunciados sobre características e valores da imagem da empresa junto aos clientes, 

fornecedores, outras empresas e público em geral. Incluiu-se ainda uma subcategoria relativa à 

imagem da marca-produto da empresa B. 

 

Quadro 44 
Características e valores relativos à imagem da empresa no mercado: Empresa A 
 

1 – Boa imagem. 

2 – Boa imagem. 

3 – Boa imagem, por trás está um grupo sólido, com produtos de qualidade. Podíamos exigir mais, a nós próprios, nos prazos, 

etc. A ligação à empresa-mãe tem aspectos negativos e positivos. Por exemplo, se o tecido que o fornecedor nos envia não tem 

o peso pedido reclamamos; mas não vai para trás, trabalha-se com o que se tem. 

4 – Reputação muito boa, com grande notoriedade em Portugal e a nível internacional. 

5 – Em Portugal não sei mas tem uma reputação muito boa a nível internacional.  

6 – A imagem junto aos clientes, retalhistas, é muito razoável, diria francamente boa. Nenhum cliente deixa a empresa devido 

ao produto ou serviço. Em têxteis-lar somos (o Grupo) uma referência  

7 – De qualidade.  

 
 
 
Quadro 45 
Características e valores relativos à imagem da empresa no mercado: Empresa B 
 
1 – Com tradição, bem posicionada. 

2 – Razoável. 

3 –Boa. Gostam de trabalhar connosco. 

4 –Com dimensão, com futuro. A própria fachada da empresa comunica essa imagem assim como  a apresentação visual global 

da empresa. Esta é necessária para reforçar a imagem da marca, “para levar a marca a sério”.  

5 –Boa. Foi a 1ª a ter a certificação de qualidade em malhas exteriores aspecto que contribui para a sua imagem. 

6 – Credibilidade, em relação aos administradores; boa reputação; longevidade, correcta. 

7 – Bastante positiva, razão porque tem conseguido permanecer no mercado. 

 
 
Quadro 46 
Características e valores relativos à imagem da empresa no mercado: Empresa C 
 
1 – A empresa tem um historial de presença no mercado e notoriedade, sendo conhecida como um fabricante de roupa interior 

(lingerie). Clientes, agentes e fornecedores recomendam-nos a outros. Têm a percepção de uma empresa de grande dimensão, 

com grande capacidade produtiva. 

2 – Óptima 

3 –Boa. 

4 –A maior empresa a nível nacional. Versátil. Responde às necessidades e exigências dos clientes. 

5 –Boa 

6 – Boa imagem. Trabalhamos bem, temos óptima qualidade e bastantes clientes. 

7 – Muito boa imagem. É uma empresa sólida. 
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Quadro 47 
Características e valores relativos à imagem da empresa no mercado: Empresa D 
 
1-É muito boa. Temos estado a consolidar a imagem no mercado e somos considerados a nº 1 no nosso ramo a nível nacional. 

O volume de exportações também é sinónimo de uma boa aceitação por parte dos clientes.  

2-Está bem cotada e tem notoriedade. 

3-Boa imagem. Foi um ano bom para a empresa, a qual foi pouco beliscada pela crise que temos passado  o que parece 

demonstrar que a sua imagem foi  salvaguarda. 

4-Muito boa imagem a nível nacional e internacional. Tem muita projecção a nível internacional. 

5-O que as pessoas de fora dizem, ao contrário de algumas aqui dentro, é que é boa, embora possamos melhorar algumas 

coisas. 

6-É considerada uma das melhores empresas têxteis no mercado europeu. As pessoas de fora dizem melhor do que alguns 

funcionários da empresa. 

7-Empresa estável, forte. 

8-Boa imagem, embora algumas pessoas de fora digam que já foi melhor. 

9-Boa imagem. A nível nacional é considerada uma das maiores empresas portuguesas e a nível internacional é considerada 

uma grande e boa empresa. 

10-Imagem muito boa: aposta na qualidade, serviço e ambiente. Empresa com produtos de alta qualidade, idónea e preocupada 

com questões ambientais.  

11-Muito boa. Todos os fornecedores estão satisfeitos por trabalhar com a empresa. Acham que é uma grande empresa com 

quem estão muito interessados em trabalhar. 

12-Óptima, a nível nacional e internacional. 

13-Muito boa. 

14-Conotada como oferecendo um bom serviço, prazo muito rápido e qualidade. Diferenciação e preço justo. Neste ramo está à 

frente em termos de inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

Resumindo: diferenciação do produto, flexibilidade da produção, parque de máquinas actualizado e diversificado. Boa 

solvabilidade financeira. 

15-Óptima imagem dentro do sector têxtil. 

16-A nível nacional não sei só sei que neste momento está a apostar na Empresa Adquirida que é uma marca conceituada. A 

nível internacional é boa. 

17-Boa 

18-Boa. Cumpre os prazos. Embora tenha menos flexibilidade nas pequenas séries. 

19-Empresa sólida, de sucesso, de qualidade, que tem produtos de qualidade. Algumas marcas têm notoriedade, são respeitadas 

e admiradas pelos consumidores.  

20-Boa. 

21-Boa. 

22-Difícil de avaliar. É claramente a empresa têxtil-lar mais bem preparada e com mais capacidade. 

23-Muito boa. Empresa que inova, de sucesso. Em constante reorganização, a todos os níveis: instalações, .... 

24-Boa 

25-Boa. Empresa de qualidade como comprova os prémios que recebemos dos nossos clientes internacionais. 
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Quadro 48 
Características e valores relativos à imagem da empresa no mercado: Empresa E 
 

1 –Boa, oferece produtos de qualidade, com valor acrescentado, as colecções têm um design e toque distintivos. Datas de 

entrega. Boa relação com os clientes, é mais um casamento entre a empresa e o cliente, máxima abertura perante os problemas 

que surgem e tentativa de resolução 

2 –Muito boa devido à oferta de qualidade, boa relação qualidade-preço, e serviço. Boa relação com os clientes, como se fosse 

uma parceria. Temos clientes muito fiéis.  

3 – Serviço comunicacional excelente, devido à utilização das tecnologias da informação que nos possibilita ter uma 

capacidade de resposta quase just-in-time. Oferta de alta qualidade nas matérias-primas e em todos os produtos e cumprimento 

dos prazos de entrega. 4 –Não sei 

5 –Boa. Se os clientes se mantêm connosco é porque é boa. 

6 – A empresa não tem tido reclamações de grande vulto razão pela qual os clientes se têm mantido.  

7 – Boa. 
 
 
Quadro 49 
Características e valores relativos à imagem da empresa no mercado: Empresa F 
 
1 – É difícil ter uma percepção da nossa imagem a nível internacional porque a maior parte dos relacionamentos que a empresa 

tem com os clientes são efectuados através de intermediários, os agentes, que filtram a informação para os clientes e 

provavelmente nalguns casos transmitem uma imagem distorcida da empresa. 

Em relação aos fornecedores, incluindo as empresas subcontradas, o relacionamento é directo e eficaz devido à proximidade 

geográfica contudo, era preciso limar algumas coisas. 

2-Creio que é boa. 

3-A empresa tem uma boa imagem, incluindo a nível de fornecedores, de empresa de confiança, bem implementada. 

4-Os clientes mais recentes da empresa têm uma imagem diferente da dos clientes mais antigos: a imagem de uma empresa 

com uma oferta de qualidade, com capacidade de produzir produtos de gama média-alta. Os clientes mais antigos 

percepcionam-nos como capazes de fabricar produtos de gama média-baixa.   

5-A imagem deve ser boa porque temos um conjunto de clientes fiéis.  

6-Espero que seja boa. Não tenho contacto com pessoas de fora da empresa. 

7-Os nossos clientes mais antigos têm a percepção de uma empresa em rápida mutação porque têm verificado que tem havido 

alterações na empresa a todos os níveis nos últimos 5, 6 anos: instalações, entrada de novos funcionários, investimentos 

realizados com o objectivo de melhorar a qualidade dos produtos, criatividade, capacidade de fabricar uma maior diversidade 

de produtos. 

 
 
Quadro 50 
Características e valores relativos à imagem da marca-produto no mercado: Empresa B 
 
1 –Tem aumentado progressivamente devido à divulgação. 

2 –Boa 

3 –Boa aceitação da marca. 

4 –Boa. Crescente notoriedade. A empresa tem efectuado grandes investimentos na sua divulgação. 

5 –Boa. Inovadora. 

6 – Já tem alguma notoriedade. É muito bem aceite. 

7 – Colecção imprevisível, por isso os nossos clientes estão sempre ansiosos por ver as novas colecções. Peças diferentes, 

extremamente inovadoras, com um design espectacular. Em resumo a imagem de marca é a de: design, irreverência, peças 

muito atrevidas. 



                                                                      Guião utilizado na entrevista e classificação dos dados recolhidos na 2ª etapa 
 
 

136

2.3. Necessidades satisfeitas pela empresa  

Classificou-se na categoria necessidades satisfeitas pelas empresas os enunciados 

relativos aos benefícios oferecidos pelas empresas para além do monetário. Complementou-se 

estes dados com os dados classificados na categoria relativa ao ambiente de trabalho e 

relacionamentos. 

 
 
Quadro 51 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa A 
 
1 – Sinto-me realizado. A empresa tem viabilidade futura. Tem condições de trabalho, várias regalias, sendo a empresa muito 

boa a esse nível. Flexibilidade no horário de parte a parte. A formação: fiz 3 cursos pagos pela empresa. 

2 –Faço o que gosto e tento fazer o meu melhor. 

3 – Gosto muito do que faço e gosto de fazer bem feito, de sentir-me útil, contribuindo para quem me paga.  

4 – Gosto do trabalho que faço. Tenho um bom relacionamento com os meus patrões. Não interessa só o dinheiro mas o 

ambiente de trabalho que é muito bom.  

5 – A evolução pessoal, devido à aprendizagem contínua e formação. 

6 – Para além da plataforma financeira o mais importante são os relacionamentos.  

7 – Gosto do que faço. A aprendizagem contínua e a relação com as pessoas também são benefícios.  

 

  
Quadro 52 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa B 
 

1 –É agradável trabalhar aqui, o ambiente é familiar. Há a possibilidade de desenvolvimento pessoal e progressão na carreira . 

2 –Somos uma família, conversamos, tiramos impressões. Aprende-se no diálogo com os clientes. 

3 –Não responde.. 

4 –Trabalho de grande complexidade, muito aliciante. Estamos sempre a introduzir melhorias na gestão da produção.  

5 –Gosto muito do que faço. A experiência que estou a adquirir . Gosto da marca e de estar sempre actualizado em relação a 

ela. Sentir que contribuí para a sua feitura, que me esmerei a fazê-la.  

6 – Nunca trabalhei noutro sítio e liguei-me às pessoas: colegas e patrão. Gosto do que faço. A possibilidade de evoluir na 

carreira motiva. O desafio de aprender e desempenhar novas tarefas . 

7 – O projecto da marca é aliciante, dinâmico: gosto muito de trabalhar nele e sinto-me motivado. Orgulho em estar por detrás 

de uma marca conhecida e que está a ter muito sucesso. A participação em seminários como orador para falar sobre a marca 

valoriza-me também em termos pessoais.  
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Quadro 53 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa C 
 

1 –Temos médico da empresa, seguro de saúde, cantina com 3 refeições diárias de carne, peixe e dieta. 

O enriquecimento profissional. O desafio profissional: porque é um produto novo precisa de ser trabalhado, acarinhado e 

vendido.  

2 –Benefícios no campo da saúde e educação. Benefícios de saúde óptimos, um seguro que cobre quase tudo. A empresa 

aposta na formação profissional: temos cursos fora da empresa grátis.  

3- Evolução na carreira. Fazer uma coisa diferente.  

4- Adquirir novos conhecimentos sobre materiais e acessórios. O contacto com pessoas de outros países.  

5 –Bom ambiente de trabalho. A empresa tem futuro na têxtil, possibilidades de continuar. 

6 –  Flexibilidade no horário laboral quando necessário: se faltar para dar assistência a familiares em vez de descontar no 

ordenado descontam nas férias. Recebo horas extraordinárias. Tenho prémio de assiduidade.  

7 – Aprender coisas novas - tenho conhecimentos sobre produtos  tradicionais e neste momento estou a aprender sobre 

seamless. O nosso conhecimento é posto à prova e é-nos dado valor.  

 

 

Quadro 54.A 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa D 
 
1-Trabalhar para uma empresa como esta, com reputação e implementação no mercado, valoriza-me a nível profissional. A 

aquisição de conhecimentos: trabalhamos com técnicos com bastantes conhecimentos e há troca de ideias. Aqui aprende-se 

muito, é uma 2ª Universidade. O espírito de equipa. 

2-Gosto muito do meu trabalho. Estou satisfeita o que é um benefício para mim e beneficia também a empresa porque dou o 

meu melhor para cumprir os objectivos propostos.  

3-É uma escola: a resolução dos problemas inerentes a uma empresa desta dimensão possibilita que aprenda muito. Além 

disso, o meu trabalho abarca muitas áreas da empresa o que possibilita que contacte com muitas pessoas e  conheça as suas 

experiências. Gosto do que faço. A imagem da empresa valoriza-me também em termos pessoais. 

4-Aqui aprendi muito, ganhei muitíssima experiência e conheci muitas pessoas.  

5-Qualquer pessoa gostaria de trabalhar aqui: a empresa tem uma boa reputação, é grande, tem tecnologia de ponta, uma 

grande diversidade de produtos. É uma escola. Valoriza-me profissionalmente trabalhar aqui.  
6-Quem trabalha aqui tem os benefícios, se compararmos com as empresas em crise: a empresa está bem, não tem salários 

em atraso, cumpre, no que respeita aos trabalhadores, com a legislação.  

Outros benefícios: se precisarmos de um favor a empresa não recusa, assim como o contrário – é uma troca.  

7-A amizade entre as pessoas na minha secção. 

 8-Sempre trabalhei aqui. Sinto-me bem. Tenho bons relacionamentos. 

9-Trabalhar numa empresa que tem uma boa estrutura económico-financeira dá segurança pessoal.  

10-Estar integrado numa organização estável e bem estruturada, ter meios ao meu dispor que permitem desempenhar 

correctamente as minhas funções,  informáticos, logísticos, etc, Ter  acções de formação regulares.  

11- Satisfação pessoal. Como estou num trabalho de chefia o meu trabalho não é avaliado em função da minha produtividade 

mas por outros aspectos mais qualitativos.  

12- Em 1º lugar é uma empresa segura o que dá uma garantia de bem-estar, a mim e à minha família. Gosto da minha 

profissão. Estou contente com o ordenado. A empresa tem condições de trabalho, nos aspectos de ambiente, higiene e 

segurança. Estou satisfeito. 

13-O grupo de trabalho. Gosto daquilo que faço. Não é monótono.  
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Quadro 54.B 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa D 
 

14-A empresa dá estabilidade a longo prazo o que, hoje em dia, é o melhor benefício.  

É uma fábrica internacional e uma universidade têxtil – como abarca toda a cadeia produtiva, permite um grande 

conhecimento do produto e grandes conhecimentos a nível técnico. Além disso tenho acesso a informação de todo o mundo, 

viajo. A empresa oferece formação e permite que haja mudança de funções a nível interno, é flexível neste ponto. Tem uma 

formalidade informal.  

É uma empresa familiar: com as suas vantagens, perdoam certas asneiras.  

15-Trabalho perto de casa. Bom ambiente de trabalho.  

16-O contacto com pessoas de vários extractos sociais e com diferentes vivências e experiências. Aquisição de conhecimentos 

que me enriquecem a nível pessoal. 

17-Adoro o que faço. É uma empresa que dá segura.  

18-É estável. É um marco trabalhar aqui devido à sua boa reputação. Porque é certificada exige mais dos quadros que outras 

empresas o que é bom para o currículo.  

19-Trabalhar na empresa beneficia-me em termos pessoais, o meu currículo. Tem boas condições de trabalho, investe 

constantemente em tecnologia de ponta com o objectivo de responder às solicitações dos clientes. Fornece a formação 

necessária e hipóteses de evolução.  

20-Gosto do meu  trabalho, do convívio com os colegas.  

21-O ambiente de trabalho.  

22- A empresa permite-me, ao conseguir um bom produto, concretizar desafios pessoais.  

23-Faço o que gosto. Pelo convívio. Estou satisfeito.  

24-Sinto-me bem aqui. 

25-A oportunidade de trabalhar numa empresa com esta dimensão e contactar outras empresas, fornecedores tanto nacionais 
como internacionais aumenta os meus conhecimentos. A formação. Gosto de trabalhar aqui e sinto-me bem cá dentro. 
  

 
 
 
Quadro 55 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa E 
 
1 – O trabalho é um desafio, é aliciante porque testa as minhas capacidades. Fico satisfeita quando consigo negociar um bom 

preço. Aprendizagem contínua. 

2 –Gosto de acompanhar as fases por que passa um produto, desde a concepção até ao produto final. O trabalho é uma extensão 

de mim própria, porque adoro o que faço. Gosto de fazer bem dar o meu melhor. 

3 –Adoro o que faço. Tenho prazer em coordenar este projecto: ter a liberdade de o fazer. Assistir de forma activa a esta 

evolução do mundo. 

4 –Não tenho qualquer vantagem, a nível de benefícios, para além do ordenado.  

5 –Aprendizagem  contínua. O bom relacionamento que tenho com as pessoas, a camaradagem.  

6 – A possibilidade de ter mais conhecimentos. A complexidade do trabalho de organização e coordenação.  

7 – O de estar empregada. Os contactos entre as pessoas.  
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Quadro 56 
Necessidades satisfeitas pela empresa: Empresa F 
 

1 –Adquirir experiência e conhecimentos a diversos níveis, para além daquele em que tenho formação, porque lido com os 

diversos sectores da empresa. Perceber um pouco este negócio.  

Trabalhar numa PME neste sector de actividade faz com que não tenhamos a noção de médio e longo prazo, estamos apenas 

dependentes do dia seguinte – não me refiro a questões de insegurança a nível pessoal mas ao facto da própria empresa ser 

constantemente posta em causa. 

2-O ambiente de trabalho em geral. Gosto do que faço e tento dar o meu melhor.  

3-Aprender, adquirir novos conhecimentos, ganhar experiência neste ramo de actividade.  

4-Faço o que gosto, por aí sinto-me realizada. O trabalho não é monótono. Tenho boas ferramentas de trabalho. Há um bom 

ambiente de trabalho, os colegas colaboram entre si.  

5-Os relacionamentos, que são  muito bons no meu sector.  

6- O maior benefício é chegar aqui todos os dias e ter trabalho.  

7-Todos os dias adquiro novos conhecimentos.  

 

 

2.4. Percepções sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos  

Pertencem a esta categoria os enunciados que referem as percepções sobre os 

relacionamentos entre os membros da organização e ambiente de trabalho. Estes dados visam 

complementar os dados obtidos sobre as necessidades satisfeitas pelas empresas.  

 
 
Quadro 57 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa A 
 

1 – É como nos outros lados, nós é que fazemos os relacionamentos. Para mim são bons apesar de, como lido com pessoas, 

haver por vezes algumas divergências. 

2- O ambiente de trabalho é bom entre empregados, chefes e quadros. Trabalhamos com o mesmo intuito e todos ajudamos – 

colaboração é o que interessa dentro da empresa. 

3 – São muito bons desde o topo e com o patrão. Há espírito de equipa. Contribui para esse ambiente o facto das pessoas 

serem em média muito jovens e a empresa ser pequena. 

4 – Bons. Entre todas as empresas do grupo também. O ambiente de trabalho é muito bom. 

5 – Damo-nos muito bem. 

6 – Para além do ordenado os relacionamentos são muito importantes, o trabalho em equipa, os relacionamentos entre todos, 

gestores, administração, subordinados. 

7 – Ambiente de trabalho bom assim como os relacionamentos entre as pessoas. 
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Quadro 58 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa B 
 

1 – Os relacionamentos são bons de uma forma geral. 

2- São bons de uma forma geral 

3 –Há um bom ambiente de trabalho, bons relacionamentos. Fazemos o jantar de Natal e vai muita gente o que é um bom 

sinal. 

4 –As chefias dão-se muito bem. É uma empresa antiga com pessoas jovens, a média etária são os 40 anos. 

5 –Relacionamentos estritamente profissionais na minha secção. A administração esforça-se para criar um bom ambiente de 

trabalho: organiza festas, convívios. 

6 – Ambiente de trabalho sem conflitos. Somos uma família. 

7 – Ambiente de trabalho normal, não é nada de excepcional. 

 
 
 
Quadro 59 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa C 
 
1 –  Razoáveis, nem bons, nem maus. 

2- Somos quase como uma família, o entendimento é bom. Cultura acima da média. 

3 –Bons. 

4 –Bons, bom ambiente de grupo. 

5 –Bom ambiente de trabalho. 

6 – Dámo-nos bem na área onde trabalho. 

7 – Bons. 

 
 
 
Quadro 60 A. 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa D 
 
1-Como a empresa é muito grande formam-se núcleos dentro da empresa. A nível de gabinete é como uma família ou grupo de 

amigos. Fazemos jantares, saímos. o que contribui para um bom relacionamento de trabalho. 

2-Estou na empresa há pouco tempo. Integrei-me bem, relacionei-me bem com as pessoas, os contactos são fáceis. 

3-Os relacionamentos entre as pessoas com quem lido mais directamente são na generalidade bons. Há inter-ajuda, as pessoas 

sentem que são uma equipa, tentam dar o seu máximo e cooperar com os outros departamentos. Acho que “vestem a camisola”. 

4- Não responde. 

5-Os relacionamentos são bons de uma maneira geral, entre os vários sectores e níveis hierárquicos. 

6-Em relação às pessoas com quem trabalho os relacionamentos são bons tanto a nível profissional como pessoal. 

Provavelmente sou um privilegiado: há um bom espírito de equipa, um bom relacionamento. 

7-Dámo-nos bem. 

8-A nível de colegas de trabalho os relacionamentos são excelentes, o ambiente é bom. 

9-Os relacionamentos são bons a nível geral. Esta ainda é uma das empresas em que as pessoas “vestem a camisola”. 

10-Os relacionamentos são bons. 

11-De uma maneira geral existem bons relacionamentos, um bom espírito de equipa entre os vários departamentos. 

12-O ambiente é bom, quase familiar. 

13-Dámo-nos bem, não tenho razões de queixa. 
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Quadro 60 B. 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa D 
 

14-Devido à dimensão da empresa esta é uma micro-sociedade, com vários extractos sociais, idades e vivências, formações, 

diferentes tipos de ambições. Como tal tem coisas muito boas e outras más. 

15-Os relacionamentos são bons no geral. 

16-Não responde. 

17-No nosso gabinete os relacionamentos são muito bons. A nível geral são bons. 

18-O ambiente geral a nível de quadros não é nada de especial. Noutros níveis hierárquicos são perfeitamente normais, de uma 

grande empresa. 

19-Em relação às pessoas que trabalham comigo o ambiente de trabalho é saudável, positivo. 

20-São bons. 

21-Os relacionamentos são de todos os tipos. O que é preciso é saber lidar com as pessoas. 

22-Os relacionamentos são bastante razoáveis. A empresa valoriza os seguintes comportamentos: tratarmo-nos com respeito, 

educação, delicadeza, comportamentos que contribuem para uma forma de estar positiva. 

23-Não tenho problemas com as pessoas que me rodeiam. Noto que houve uma evolução nos seus comportamentos, maneira 

de estar.  

24-Os relacionamentos são no geral bons. Normais.  

25-Na área em que trabalho os relacionamentos são bons. No geral também são bons. 
 
 
Quadro 61 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa E 
 
1 – Na generalidade, os relacionamentos são estritamente profissionais embora me relacione mais com algumas pessoas. O 

ambiente de trabalho é bom no geral. 

2- Tento dar o meu contributo para que haja um bom ambiente de trabalho, dar-me bem com todos, especialmente na parte 

produtiva.  

3 –O ambiente de trabalho é de uma forma geral muito bom, melhor ainda de baixo para cima. 

Há respeito mútuo. As relações do dia-a-dia são a nível profissional de muito rigor mas, simultaneamente, é valorizado o lado 

humano. 

4 –São bons. Principalmente agora nesta fase em que as pessoas têm que ter mais boa vontade. As pessoas entreajudam-se.  

5 –Os relacionamentos são bons, há camaradagem. Discute-se para resolver os problemas. As pessoas são polivalentes e estão 

sempre prontas a ajudar. 

6 – Bons. Tanto ao nível da gestão como dos restantes funcionários. As costureiras dão-se muito bem. 

7 –São no geral bons. Sinto-me bem. 

 
 
Quadro 62 
Características sobre o ambiente de trabalho e os relacionamentos: Empresa F 
 
1-A empresa tem características familiares. Todos nos conhecemos, tratamo-nos por tu. A estrutura hierárquica é muito 

achatada, o administrador conhece os problemas de todos os funcionários.  

2-Depende: tanto são bons como maus. É como nos outros sítios. 3-Não responde. 

4-As pessoas dão-se bem. Há uma relação de amizade. 

5-O ambiente de trabalho é bom no geral. É como nas outras. Temos por vezes algumas desavenças.  

Relação de confiança mútua: a empresa confia em mim e eu nela. 

6-É normal. Umas pessoas dão-se bem entre si, outras não. 

7-Há discrepâncias, diferenças de opinião, mas o ambiente é saudável. 
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2.5. Percepções sobre os comportamentos valorizados pela gestão 

 Na categoria comportamentos valorizados incluiu-se os enunciados que se obteve junto 

aos entrevistados em resposta a esta questão. Esta classificação serviu de base à identificação 

dos valores subjacentes aos comportamentos e algumas atitudes, as quais se vai referir no corpo 

principal da tese.   

 
Quadro 63 
Comportamentos valorizados pela gestão: Empresa A 
 
1 – Flexibilidade de horário. Remar para o mesmo lado: é necessário o contributo de todos para que a empresa esteja bem. Se 

ela estiver bem nós também estamos 

2 –Flexibilidade e polivalência no trabalho em si. Colaboração, trabalho em equipa, espírito de entre-ajuda: O meu contributo é 

necessário para que os produtos confeccionados sejam de qualidade. Qualidade nos produtos: “Produzir bem para satisfazer os 

clientes internos e externos”  Qualidade acima de tudo. Fazer o melhor que é possível para dar uma boa imagem da empresa.  

3 –Responsabilização das pessoas, saberem que são necessárias. Organização. Poupança: houve uma grande redução de custos. 

4- Querem que funcione bem e que as pessoas se dêem bem. 

5 –Boa educação. Trabalho com qualidade.  

6 – Não responde 

7 –Entre-ajuda. Qualidade naquilo que fazemos: tentar fazer o melhor para agradar aos clientes. A empresa é certificada e todos 

nos esforçamos para trabalhar nessa base. Responsabilidade. 

 
 
Quadro 64 
Comportamentos valorizados pela gestão: Empresa B 
 
1 –Desempenho, postura perante a empresa. 

2 – Não responde. 

3 –Responsabilidade, honestidade, relações amigáveis entre as pessoas. 

4- Gosto do que faço e estou aqui para servir a organização. 

5 –Disponibilidade, trabalhar para além do meu horário quando é preciso. 

6 –Flexibilidade, se for preciso mudar de posto de trabalho. 

7 –Flexibilidade a nível de horário de trabalho quando é preciso. 

 
 
Quadro 65 
Comportamentos valorizados pela gestão: Empresa C 
 
1 – Não responde. 

2 – Não responde. 

3 –Responsabilidade individual. 

4-Disponibilidade, o aspecto humano, o relacionamento entre as pessoas. 

5 –Responsabilidade individual pelo trabalho que se realizo. 

6 – Responsabilidade individual, atenção ao que se está a fazer. 

7 – Responsabilidade sobre as acções que são determinadas. Responsabilidade acima de tudo: cada um é responsável por 

desempenhar as suas funções o melhor possível.As pessoas terem respeito umas pelas outras contribuindo para um bom 

ambiente de trabalho. 
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Quadro 66 
Comportamentos valorizados pela gestão: Empresa D 
 
1-Profissionalismo acima de tudo e emprenho. Vestir a camisola. 

2-Que cumpra o que me é exigido: que satisfaça os requisitos do cliente, que transmita correctamente o que o cliente quer, que 

as encomendas saiam no prazo estipulado, que não haja erros. Quando necessário flexibilidade em termos de horário de 

trabalho. 

3-Profissionalismo, competência, que dê o meu contributo para que a empresa possa crescer, que me esforce e dê o meu 

máximo. Sentir a empresa como uma parte de mim. 

4-Esperam que dê o meu melhor, que não erre, embora errar seja humano e que me adapte às alterações que haja na empresa. 

5-Em 1º lugar espera que oriente as pessoas que trabalham comigo, dê instruções claras, de forma eficaz e eficiente, que faça 

com que cumpram as regras da empresa e exerçam a sua função de acordo com o que está instituído, que eu seja cumpridor e 

dê o exemplo. 

6-Que dê o meu melhor, seja empenhado e profissional. 

7-Produtividade. 

8-Que me esforce: faça o meu melhor. 

9-Que cumpramos os deveres a que estamos obrigados a nível de desempenho e disponibilidade para com a empresa. 

10-Dedicação, responsabilidade, postura que tenha como consequência um bom  relacionamento com os colegas. Capacidade 

de comunicação. 

11-Forte empenho, dar o meu contributo para que a empresa se mantenha durante muitos mais anos. 

12-Em 1º lugar que erre pouco, que tire o máximo partido dos equipamentos para que não haja máquinas paradas. Crie um bom 

ambiente de trabalho.  

13-Que trabalhe bem. 

14-Não responde. 

15-Que cumpra a minha função, dê sugestões para o desenvolvimento de novos trabalhos. 

16-Além do cumprimento das minhas funções, que colabore e tenha um bom relacionamento com as pessoas. 

17-Que organize, seja dinâmica e polivalente. Que consiga que as pessoas que trabalham comigo dêem o seu máximo para que 

os clientes fiquem satisfeitos e aprovem o nosso trabalho. 

18-Que organize, tenha iniciativa e obtenha resultados rápidos. 

19-Que cumpra os objectivos que são estipulados para a minha função: que os sectores por que sou responsável trabalhem de 

maneira organizada e que as encomendas sejam entregues nos prazos. 

20-Dar o meu melhor. 

21-Que desempenhe as minhas funções. 

22-Desempenhe o meu trabalho com eficácia: cumpra os objectivos, assegure o cumprimento dos prazos, a qualidade, a paz 

social, a gestão e rentabilização dos recursos. Aceite desafios. 

23-Que dê o meu melhor e que siga a estratégia definida pela administração. 

24-Fazer o meu melhor. 

25-Competência, lealdade e dedicação. 
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Quadro 67 
Comportamentos valorizados pela gestão: Empresa E 
 
1 –Empenho. 

2 –Resolver os problemas. Flexibilidade total e empenho. 

3 – Lealdade é essencial. É a base para o resto. Gosto pelo trabalho. Flexibilidade, adaptação a diferentes funções e 

produtividade, a qual é o culminar de tudo isto. 

4- Emprenho, organização e rapidez de resposta (tudo incluído no empenho). 

5 –Dar o meu máximo.  

6 – Organizar. Fazer a peça no menor tempo possível, ter produtividade. Melhorar os procedimentos, estudar para conseguir 

isso. Empenho. 

7 – Competência. Bom relacionamento entre as pessoas. 

 
 
 
Quadro 68 
Comportamentos valorizados pela gestão: Empresa F 
 
1- Bom desempenho profissional. 

2-Um bom desempenho do meu trabalho, que seja responsável pelo que faço. 

3-Que consiga atingir os objectivos estipulados de aumento de eficácia quanto a compras, serviços ao exterior, prazos de 

entrega, redução de defeitos. Disponibilidade para ajudar a empresa e eu espero o mesmo dela. 

4- Desempenho profissional: espera produtos inovadores que surpreendam os clientes. 

5-Que seja profissional: que compre bom, bonito e barato. E até que faça milagres. 

6-Que eu faça o meu trabalho cada vez melhor, que eu consiga que as pessoas a meu cargo trabalhem com o mínimo de erros.  

7- Espera que a nível profissional desempenhe as minhas funções e atinja os objectivos estipulados quanto ao nº de vendas. 

Espera também disponibilidade. A nível pessoal que contribua para que haja bons relacionamentos. 

 
 
 
2.6.Percepções sobre a organização ideal  
 

Classificou-se na categoria organização ideal os enunciados referentes às percepções 

sobre a organização, empresa ou instituição do mesmo sector de actividade, ou outro, ideal para 

se trabalhar.  

 

Quadro 69 
Organização Ideal: Empresa A 
 
1 – Não trocava esta por nenhuma: é rentável, segura. 

2 – Nunca pensei nessa hipótese. Estou bem. Funcionamos bem – temos  “a nossa maneira”. 

3 – Só se for pelo ordenado. Prefiro esta empresa devido à realização profissional, sentimento de ser útil, o ambiente de 

trabalho. 

4 – Sondaram-me para ir para outra mas o patrão disse: por esse dinheiro ficas aqui. Esta é a ideal.  

5- Aqui sinto-me bem. 

6 – Ideal não há. Podemos é melhorar ainda alguns aspectos desta empresa.  

7 – Não responde. 
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Quadro 70 
Organização ideal: Empresa B 
 
1 – Com uma forte liderança, objectivos claramente definidos, valorização das pessoas quando são atingidos. 

2 –Admiro o Grupo X. Tem liderança e uma boa gestão, um rumo definido, estratégia, organização. 

3 – Uma organização onde haja honestidade e sinceridade. 

4 –Valorizo muito a logística em geral pela sua complexidade, admirando a esse nível  algumas empresas de distribuição. Aqui, 

a esse nível, estamos sempre em evolução, sendo o trabalho desafiador e complexo e exigindo a implementação de novos 

recursos para a produção 

5- Um trabalho que envolva mais relacionamentos com outras pessoas, menos rotina.  

6 – Nunca pensei nisso. Desempenhamos o nosso papel para que a empresa sobreviva e a empresa por sua vez dá-nos a 

possibilidade de sobrevivência. Temos aqui um grupo de pessoas que dão o seu contributo à empresa. Outras não. 

7 – Reconheço que há coisas que podíamos melhorar, fazer diferente. Como a marca já tem uma certa dimensão para aumentar 

a sua presença no mercado e ultrapassar as limitações do comércio tradicional poderíamos ponderar a viabilidade de ter 

franchaising, lojas próprias, maior presença em Centros Comerciais, tentar que a loja, a nível de comércio tradicional mas não 

só, tenha um espaço só para a Marca-produto. Temos trabalhado a identidade de marca mais em termos de comunicação, 

eventos, sessões de autógrafos. Temos feito muito mas ainda há muito para fazer. 

 
 
 
 

Quadro 71 
Organização ideal: Empresa C 
 
1 –Não existe na têxtil. Conhecendo uma empresa conhecem-se todas porque a orgânica das empresas é idêntica e todas têm 

pontos fortes e fracos. 

2 –Ideal é uma empresa onde há uma boa e forte equipa de trabalho. É organizada, tem uma óptima planificação. As pessoas 

visam atingir os mesmos objectivos. Dão muito de si próprias e têm sentido de responsabilidade. 

3 – Não responde. 

4 –Esta é a empresa ideal para já porque somos uma empresa vertical, a nível fabril não estamos dependentes de outros, só 

compramos o fio. Os relacionamentos e as condições de trabalho. Estou satisfeito. 

5- Neste momento é esta. É uma das empresas que está bem. Estou contente com o que faço. 

6 – Nunca trabalhei noutra, nem nunca pensei nisso. Dei-me sempre bem aqui, estou satisfeita. O salário é como nas outras 

empresas mas as horas extraordinárias compensam. 

7 – Não responde. 
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Quadro 72 
Organização ideal: Empresa D 
 

1-Para além das questões salariais, uma organização ideal tem um bom ambiente de trabalho tanto a nível de condições físicas 

como a nível de relacionamentos, tem um grupo de trabalho unido, há camaradagem, um bom trabalho de equipa, entre-ajuda, 

troca de ideias. Além disso permite a valorização profissional e a possibilidade, até certo nível, de progredir na carreira como 

reconhecimento do nosso trabalho. Todos estes aspectos encontro aqui na empresa.  

2-Esta na medida em que faço aquilo que gosto. 

3-Não existe. Este conceito é mais um ponto de referência porque uma empresa deve estar sempre em melhoria contínua logo, 

nunca atinge um ideal. Contudo, posso referir o relacionamento inter-pessoal, a entreajuda, a cooperação.  

4-Aquela onde existe amizade, entre-ajuda, polivalência no sentido em que cada pessoa possa desempenhar trabalhos 

diferentes, estar em todas as situações, com a ajuda de todos. 

5 -Uma onde não houvesse problemas -  e é claro que isso não existe. Talvez esta com algumas características de uma empresa 

mais pequena, menos burocrática, com sistemas mais leves, menos complexidade, maior simplicidade no  domínio das 

questões.  

6-Esta porque me sinto bem. 

7-Esta: tem boas condições de trabalho, estabilidade, dá segurança. Gostaria de ganhar mais. 

8-Nunca pensei nisso. Podia é dentro da empresa optar por um ramo em que ganhasse mais. 

9-Se calhar posso dizer que é esta: gosto de trabalhar aqui, é difícil pedir melhor, neste momento, neste sector. 

O que gostava era de ter, quanto ao futuro, uma maior segurança. Antes tínhamos um programa de trabalho para vários anos o 

que dava maior estabilidade, segurança. 

10-Local agradável, salário digno, boa relação inter-pessoal, trabalho desafiador e variado. 

11-Trabalhei sempre nesta não tenho outras experiências para estabelecer comparações. A ideal seria aquela onde não se 

errasse e isso não existe. 

12-Esta é a ideal. Já trabalhei noutra e na altura queria trabalhar nesta. 

13-Só se for pela remuneração. Aqui estou bem, tenho boas condições de trabalho. 

14-A empresa que tem uma clara gestão por objectivos, plano de incentivos para as pessoas, distribuição de funções bem 

definida e com controle. 

15-A ideal seria uma empresa igual a esta: empresa com continuidade, bons relacionamentos com as pessoas. 

16-Sempre trabalhei aqui e nunca pensei nisso. 

17-Não existe a ideal, em todas as empresas há momentos muito bons e muito maus. Sinto-me bem aqui.18-Uma empresa 

pequena que trabalhe como um relógio, tenha um tempo de resposta muito rápido e em que cada pessoa desempenhe mais do 

que uma função. 

19-Não sei o que responder. 

20- Sinto-me bem aqui. 

21-Nunca pensei nisso. 

22-Tem uma boa organização, uma boa política de recursos humanos, com uma justa avaliação e retribuição, valorização dos 

melhores e mais competentes e que preserve um bom ambiente. Numa perspectiva de disciplina, rigor e ao mesmo tempo de 

incentivo dos trabalhadores que permita que a empresa seja mais rentável, as administrações, clientes, fornecedores, todos os 

intervenientes estejam satisfeitos. 

23-Não quero trabalhar noutra.  

24-Não responde. 

25-Como tenho formação numa área muito específica a ideal seria uma empresa minha, em que pudesse desenvolver produtos 
do meu ramo de actividade destinados a todo o tipo de empresas. 
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Quadro 73 
Organização ideal: Empresa E 
 
1 –Pequena, familiar, com abertura entre as pessoas. Remasse tudo para o mesmo lado e que o empenho fosse geral. 

2 –Esta um pouco mais polida: um pouco mais de mais organização e planeamento. 

3 –Esta. Permite realizar-me assim como ao grupo. Gosto do que faço. Não é o poder que me atrai, o poder é apenas um meio 

para impor uma organização que atinja um ideal.  

Esta organização é uma equipa onde todos cabem, há lugar ao diálogo na tomada de decisão. Uma vez as decisões tomadas 

cumpre-se o que foi definido. 

4 –Nunca haverá uma empresa ideal. Uma que tenha muitas encomendas, sem momentos de pausa ao longo do ano.  

5- Esta. Devia haver às vezes mais um bocadinho de comunicação. A empresa está organizada, as pessoas sabem as funções 

que têm que desempenhar, até onde podem ir, com o que podem contar. 

6 – A Empresa X: devido à organização a todos os níveis, a qual é superior a qualquer empresa. Por exemplo o lay-out está 

planeado para optimizar os processos a nível da produção assim como noutros sectores. Tem as pessoas certas nos sítios certos. 

O contacto entre as pessoas é bom. 

7 – Ter um melhor ordenado é essencial. Esta tem condições de trabalho e um bom ambiente de trabalho. 

 
 
 
 
Quadro 74 
Organização ideal: Empresa F 
 
1 –Seria a minha empresa. Ser patrão para mim é o ideal. 

2-Para além do ordenado o mais importante é a organização da empresa: uma definição clara das funções que cada um tem que 

desempenhar; responsabilidade a nível individual pelo desempenho. Também é importante que a empresa tenha um bom 

ambiente de trabalho, de entre-ajuda entre as pessoas. Que haja lealdade para com os colegas: não atribuir os erros pessoais aos 

colegas. 

3-A empresa  ideal é aquela em que as pessoas têm um conhecimento profundo do seu trabalho e só fazem aquilo que lhes 

compete. Há lealdade entre as pessoas, as pessoas assumem a responsabilidade pelos seus actos. Tem políticas actuais e 

adequadas às necessidades da empresa. 

4-Não existe a empresa ideal. Talvez a minha. Se existisse seria uma PME com um nº pequeno de colaboradores, com um bom 

ambiente de trabalho - isto é essencial - , com solvabilidade financeira, bons equipamentos de trabalho e um bom leque de 

clientes. 

5- Uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos funcionários. Que tenha condições de trabalho a nível psicológico, 

menos stress no local de trabalho, o qual neste momento é fruto das condições existentes no ambiente competitivo. 

6-Aquilo que é fundamental é a organização existente em todos os níveis hierárquicos. 

7-Tem um bom sistema de comunicação interna, um sistema em que a comunicação entre sectores é pouco formal - refiro-me 

ao preenchimento de requerimentos -,  os meios informáticos são de fácil utilização e permitem uma comunicação interna 

rápida e eficaz, para que se possa responder rapidamente às solicitações dos clientes. 

 
 


