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RESUMO 
 

As estratégias de gestão das empresas de moda são um tema que assume 
especial interesse, devido ao facto da indústria da moda ser um dos principais 
setores de criação de riqueza na União Europeia (Diez Vial, 2003). Perante os 
desafios que se colocam às empresas na “Era da Globalização”, urge refletir 
sobre o impacto e a eficácia de ferramentas como a Internet, em particular sobre 
a utilização dos web sites corporativos, enquanto ativo da estratégia de 
comunicação da marca.  

Com este estudo procuramos analisar o estado atual da utilização das web 
corporativas, e outros suportes de comunicação on-line, dos designers de moda 
portugueses, enquanto instrumento estratégico de comunicação da marca.  

A nossa estratégia metodológica consubstancia-se numa metodologia de 
investigação de natureza qualitativa e quantitativa. Num primeiro momento 
procedemos à pesquisa bibliográfica, e respetiva revisão crítica, sobre diferentes 
temáticas como: a Marca, a Comunicação na Web, a Moda em Portugal, entre 
outras. Num segundo momento privilegiámos a investigação quantitativa, com a 
realização de um estudo empírico, no âmbito do qual recorremos à técnica de 
análise de conteúdo para fazer a descrição e a análise dos web sites 
corporativos de vinte e quatro designers de moda portugueses.  

No términus do trabalho apresentamos os resultados do estudo empírico, que 
sustentam conclusões pertinentes: preocupação crescente dos designers de 
moda portugueses em utilizarem o potencial dos respetivos web sites 
corporativos, para fomentarem a personalização das relações com os seus 
públicos estratégicos; consciência do potencial de interatividade das plataformas 
on-line 2.0, já que estas permitem fomentar a participação dos usuários; 
utilização dos web sites corporativos como ferramenta de comunicação da 
marca e, por fim, mas não menos importante, a insuficiente e redutora utilização 
dos web sites na promoção do e-commerce. 

Perante esta realidade, podemos afirmar que os designers de moda portugueses 
começam a delinear estratégias de comunicação mais assertivas, no âmbito das 
quais privilegiam a utilização dos web sites corporativos, como ferramenta de 
comunicação da marca, apesar de haver um longo caminho a percorrer, no que 
concerne em particular ao e-commerce. 

 

Palavras-chave: Comunicação on-line, Web corporativa, Moda. 
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ABSTRACT 
 

 

Management strategy in fashion companies is an issue of particular interest, due 
to the fact that fashion industry is one of the main areas of wealth creation in the 
European Union (Diez Vial, 2003). The challenges faced by companies in the Era 
of Globalization, urges us to reflect about the impact and effectiveness of tools 
like Internet, and in particular on the use of corporate websites, as an asset of 
brand communication strategy. 
 
This study aimed to analyze the current status of the use of corporate websites, 
and other online communication tools, of portuguese fashion designers, as a 
strategic tool for brand communication. 
 
Our methodological approach is embodied in a qualitative and quantitative 
research method. First we proceeded to review the literature on various topics: 
Brand, Web Communication, Portuguese Fashion, among others.  Secondly we 
privileged quantitative research, developing an empirical study in which we used 
content analysis technique, for the description and analysis of twenty four 
portuguese fashion designers websites. 
 
At the end, we presented empirical results, which hold relevant conclusions: the 
growing concern of portuguese fashion designers to use the potential of their 
websites, to customize relations with their stakeholders; the awareness of online 
platforms 2.0 interactive potential, that encourage users participation; the use of 
websites as an important tool of brand communication; and last but not least, 
very restrictive use of websites for promoting e-commerce. 
 
Given this reality, we get the conclusion that portuguese fashion designers begin 
to delineate more assertive communication strategies, within which emphasize 
the use of corporate websites as a brand communication tool, although there is a 
long way to go,  with respect to electronic commerce. 
 
Key words: Online Communication, Corporate website, Fashion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

___________________________________________________xxxi

v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“The internet has given marketers a new angel for branding.”  

(Lund, 2011:7) 
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1.1. Enquadramento do estudo e justificação do tema 

 

As estratégias de gestão das empresas de moda são um tema que detém 

especial interesse, devido ao impacto da moda na atual economia europeia e 

mundial. Segundo Diez Vial (2003), a indústria da moda carateriza-se por ser 

um dos principais setores de criação de riqueza na União Europeia. Através da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação, as empresas do 

setor da moda, seguindo o exemplo das empresas de outros setores de 

atividade, procuram alcançar uma posição vantajosa no atual contexto da 

“Economia Digital”. Neste sentido, é urgente refletir sobre o impacto e a eficácia 

das novas ferramentas de informação e comunicação, entre as quais 

destacamos a Internet que, integrada numa estratégia de comunicação de 

marketing, é especialmente importante nos desafios que se colocam às 

empresas na “Era da Globalização”. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) modificaram, em 

definitivo, a natureza dos mercados e a competitividade das empresas, 

conduzindo ao nascimento da nova “Economia Global”. Segundo Villagra 

García (2004), a dimensão dos mercados sofreu um aumento exponencial, já 

que através do uso das TIC, as relações negociais foram transferidas do 

contexto local para uma escala global. Villagra García (2004:116) descreve o 

novo ambiente negocial no qual estão imersas as empresas como 

“caracterizado por el incremento de la oferta (que en muchos casos no ofrece 

grandes diferencias entre unos productos u otros), la maduración y 

fragmentación de los mercados, la intensificación y globalización de la 

competencia, un fuerte ritmo de desarrollo tecnológico, y la presencia de 

clientes más sofisticados y exigentes que reclaman productos de calidad y un 

trato personalizado lo cual es posible gracias a las nuevas tecnologías”. 

 

A tecnologia World Wide Web conduziu, assim, uma parte significativa do 

tecido empresarial mundial a reequacionar as suas estratégias de atuação no 

mercado, globalizado por força da natureza de ferramentas como a Internet, 

dando origem a alterações profundas no contexto negocial, designadamente no 
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relacionamento estabelecido entre as empresas e os seus públicos 

estratégicos, em particular com os seus clientes. Estas alterações originaram 

uma nova forma de comunicar, e também de vender e comprar (o e- 

commerce), que se tem convertido num fator de competitividade e 

produtividade para a generalidade das empresas. As empresas do setor da 

moda não são indiferentes a estas alterações, tendo em conta que a evolução 

da Moda é indissociável da revolução das comunicações (Helmut Lang, in 

Seeling, 1999). 

 

O poder das novas ferramentas, e aplicações, no domínio da informação e 

comunicação e o seu impacto nas empresas suscita reflexões profundas sobre 

a evolução da comunicação organizacional e, em particular, sobre a gestão 

estratégica da comunicação corporativa. Desta reflexão fazem parte “desde os 

chamados fluxos informativos, aos processos interativos e estratégicos 

presentes hoje no fazer comunicacional do mundo corporativo” (Krohling 

Kunsch, 2007:1). Todas estas modificações vão exigir uma nova postura das 

empresas, o que implica o delinear de diferentes estratégias para 

operacionalizarem a comunicação digital com os seus públicos, atentas que 

estão às necessidades emergentes dos novos públicos. Apesar das inúmeras 

potencialidades das novas ferramentas, temos que ter consciência que a 

gestão da marca, no contexto da Internet, não é uma tarefa fácil tendo em 

conta o contexto de elevada competitividade em que as empresas estão 

imersas. 

 

Na sociedade atual importa analisar os aspetos chave da estratégia da 

comunicação corporativa através da Internet. É urgente estudar, em particular, 

a forma como as empresas utilizam as ferramentas on-line, em concreto a 

Internet, para melhorar a sua ação estratégica ao nível do branding já que, no 

entender de Elias (2012:207), “… new media, the Web, collective deeds are on 

the verge of converging into ‘continuous experiences’. Those working on 

brands, believe that in these agitated times, brands are causing the birth of a 

“brandology”. The turning point is that branding is changing society. More than 

ever, it is a branded society in media, vehicles, clothes, lifestyles, clubs, and 

networks”. A gestão da marca na Internet não pressupõe apenas a presença da 
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marca, através de um web site atrativo, na Internet. Gerir uma marca no 

ambiente on-line implica ir mais além, nunca esquecendo os objetivos que 

presidem à estratégia de comunicação da marca.  

 

O crescente interesse pelo estudo dos web sites corporativos, enquanto ativo 

da estratégia de comunicação da marca, justifica-se não só pelo facto de 

constituírem uma plataforma de comunicação com o e-consumer, mas também 

pelas potencialidades do comércio eletrónico, aspetos que não devem ser 

menosprezados pelas empresas. Na opinião de Constantinides (2002), “the 

Web Site is the company costumer interface, the prime source of costumer 

experience and therefore the most important communication element of E-

Commerce” (Constantinides, 2002:64). 

 

O estudo que se apresenta centra-se na utilização da Internet, em particular 

das web corporativas, e outros suportes de comunicação on-line oficiais, dos 

designers de moda portugueses, enquanto instrumento estratégico de 

comunicação, integrada nas novas práticas de web marketing das empresas do 

setor. Cada vez mais, as empresas procuram diferentes formas de estabelecer 

contato com os seus públicos, clientes e outros, e de lhes dar a conhecer a sua 

marca, numa estratégia de afirmação dos produtos e das marcas portuguesas, 

num mercado cada vez mais globalizado.   

 

A Internet atravessa, na atualidade, um momento evolutivo denominado Web 

2.0 (antevê-se já a Web 3.0), no âmbito do qual surgem novos recursos e 

suportes de comunicação como blogues, redes sociais, que permitem um 

elevado grau de conexão com os usuários. Acreditamos que através da 

utilização da Internet, se produzirá uma progressiva adaptação ao ambiente on-

line por parte das empresas portuguesas do setor da moda, em concreto dos 

designers de moda, o que criará uma nova dinâmica relacional mais 

participativa com os seus clientes, designados pela literatura, no atual contexto 

da web 2.0, como prosumidores.  

 

Delimitaremos um enquadramento teórico sustentado nos conceitos de Web 

Marketing, Gestão da Marca, Gestão das Marcas de Moda, Comunicação na 



  

 

_____________________________________________________
50 

 

Web, Web Corporativa e Moda, após o que procuraremos analisar a atividade 

on-line de algumas empresas portuguesas do setor da moda. Pretendemos 

confirmar as hipóteses que a seguir enunciaremos, procurando, ainda, 

apresentar a situação atual das empresas dos designers de moda portugueses, 

no intuito de contribuir para a definição de um modelo futuro de comunicação 

on-line, que aproveite todas as potencialidades que o novo meio, a Internet, 

proporciona. 

 

Analisar o papel dos web sites corporativos, e de outras formas de 

comunicação on-line utilizadas no âmbito das estratégias de E-Communication 

na atual conjuntura económica e financeira, caraterizada por uma crise sem 

precedentes a nível europeu e mundial, pode representar uma importante 

alternativa para a sobrevivência das PME’s, de que são exemplo as empresas 

dos designers de moda portugueses, no mercado global já que, como afirmam 

Begalli et al (2008:599), “a growing number of studies have recently 

emphasised the potential of Internet to help SME’s to be more competitive”. 

Também Fuente Martínez (2011:7) defende que “en medio de la crisis que nos 

aflige, la red se ha revelado como el recurso más barato y ágil del proceso 

decisorio del consumo”. 

 

A Internet é, essencialmente, um meio de comunicação, informação e também 

de entretenimento. Em Portugal é ainda incipiente a “descolagem” para um 

padrão de utilização mais inovador – tanto nas práticas de consumo, pela 

aquisição de bens e serviços na plataforma (e-commerce), como na produção e 

distribuição de conteúdos (user-generated contents), do ponto de vista da 

disseminação destas atividades a uma parcela alargada da população 

portuguesa. Elias (2012:209) defende que “Each citizen is a user and a player, 

both an active and an interactive subject. Brands are chasing consumers on 

their mobile media, streets are being painted and covered and crowds are being 

called and summoned to perform something new”.  

 

Com a Internet surge um novo paradigma no marketing, no qual emergem 

novas regras de cooperação e concorrência, através das quais se edificam 

novas práticas para promover as transações comerciais na emergente 
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“Economia Digital”. Perante os desafios que se colocam às empresas na 

sociedade atual, a concetualização moderna de gestão da marca aponta para 

uma conceção holística, em detrimento de uma abordagem concetual isolada. 

A conceção holística assenta num processo estratégico e interativo de 

construção e sustentação da marca. A gestão da marca envolve a criação de 

valores associados à marca, que ultrapassam as caraterísticas tangíveis do 

produto. Nos últimos anos temos vindo, assim, a assistir a uma modificação do 

paradigma transacional fundamentado no facto da marca estar associada aos 

valores do produto (tangíveis); para o paradigma relacional, em que a tónica é 

colocada na relação sustentada nos valores corporativos (intangíveis). 

Um aspeto chave da estratégia de marketing das empresas, mais do que os 

seus produtos ou serviços, é então a marca. A marca é um "ativo" estratégico 

do crescimento e do negócio das empresas. A preferência expressa pelo 

consumidor por uma marca em particular, não se fundamenta em critérios 

puramente racionais.  

 

Há um conjunto de elementos intangíveis que são determinantes na sua 

preferência, «Branding is becoming more a function of the relationship and the 

experience the consumer has with the brand» (Saviolo, 2002:2). Nesta linha, 

Carrillo Durán e Tato Jiménez (2008) defendem que: «… la marca debe ser 

entendida como una vivencia que los públicos experimentan al entrar en 

contacto con la organización por cualquier medio».  

 

A utilização da Internet na estratégia de gestão da marca, dada a natureza do 

meio, permite delinear políticas de segmentação mais inovadoras, estratégias 

mais criativas e formas de comunicação mais originais e apelativas. No 

âmbito das estratégias de gestão da marca, os web sites são um potencial 

instrumento auxiliar, para alcançar os objetivos enunciados e para promover a 

personalização e a fidelização dos seus clientes. Impõe-se às empresas de 

pequena dimensão, como é o caso de muitas das empresas portuguesas do 

setor da moda, para assegurarem a sua sobrevivência na “Era da 

Globalização”, usarem a Internet para comunicar a marca junto dos seus 

públicos estratégicos. A Internet afirma-se como uma ferramenta de gestão, 

no ambiente do “negócio digital”. 
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Muito já se escreveu sobre a complexidade da Sociedade Contemporânea e os 

desafios que se colocam aos indivíduos e às organizações, imersos que estão 

no novo ambiente comunicacional da World Wide Web. Na opinião de Castells 

(2002: 287), “a internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que 

constitui na realidade a base material das nossas vidas e das nossas formas de 

relação, de trabalho e de comunicação. O que a internet faz é processar a 

virtualidade e transformá-la na nossa realidade, constituindo a sociedade em 

rede, que é a sociedade em que vivemos”.  

 

O ambiente organizacional das últimas décadas empurrou a sociedade atual 

para uma mudança de paradigma comunicacional, do analógico para o digital, 

sendo afetado pelas novas dinâmicas de processamento da informação 

impostas pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com a 

introdução de novos suportes de comunicação nas organizações, assistimos a 

significativas alterações na forma como estas se relacionam com todos os seus 

públicos estratégicos, tanto internos como externos. Neste sentido, o 

funcionamento das organizações surge como uma plataforma de observação 

privilegiada para analisar, entre outras, as formas de comunicação on-line. 

Deparamo-nos com um novo domínio do saber, a denominada Comunicação 

na Web ou E-Communication. Novas palavras e siglas como: e-mail, Internet, 

blogues, fotologs, blogosfera, wiki´s, chats, banco de dados, interatividade, 

conexão, links, redes sociais, RSS, Web 2.0, Web 3.0, entre tantas outras, 

passam a fazer parte do léxico das empresas.  

 

1.2.  Objetivos e questões de investigação 

 

Este capítulo introduz a problemática em estudo, procurando justificar a sua 

pertinência e relevância como objeto de estudo científico, e a adequação da 

abordagem escolhida para a sua concretização. Começamos por contextualizar 

a temática objeto de estudo e enunciar o objetivo geral e os objetivos 

específicos deste projeto de investigação. Seguidamente explicitaremos as 

questões de investigação, ponto de partida deste projeto de investigação, que 



  

 

_____________________________________________________
53 

 

serão depois contrastadas através do estudo empírico. Por último, procuramos 

expor a forma como a investigação foi concebida e planeada. 

 

1.2.1 Objetivos 

 

No desenvolvimento deste projeto de investigação, e no intuito de apresentá-lo 

de uma forma organizada e estruturada, é nossa intenção definir um objetivo 

geral, fio condutor de todo o trabalho de investigação, em concreto: analisar o 

estado atual da utilização das web corporativas, e outros suportes de 

comunicação on-line oficiais, dos designers de moda portugueses, enquanto 

instrumento estratégico de comunicação, integrada nas novas práticas de web 

marketing das empresas do setor. 

 

Para delimitar o objetivo geral propusemos um conjunto de objetivos 

específicos, que permitem completar o trabalho de investigação: 

 

1. Analisar as caraterísticas formais e de conteúdo dos web sites 

corporativos dos designers de moda portugueses. 

 

2. Saber se os designers de moda portugueses tiram partido, no âmbito 

das estratégias de gestão da marca on-line, do potencial de interatividade dos 

novos media, no sentido de promoverem, através dos conteúdos que incluem 

nos web sites corporativos, uma relação estreita entre as marcas e os seus 

públicos estratégicos (brand relationship). 

 

3. Determinar quais as formas de presença on-line 2.0 das empresas dos 

designers de moda portugueses. 

 

4. Saber se os designers de moda portugueses utilizam os web sites 

corporativos como um instrumento de comunicação da marca. 

 

5. Analisar o nível de utilização do e-commerce por parte dos designers de 

moda portugueses, procurando compreender o impacto da utilização dos web 

sites corporativos. 
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1.2.2 Questões de Investigação 

 

Herring (2004:50) defende que na escolha das questões de investigação, o 

investigador deve escolher «a research question that is in principle answerable 

from the available data, and offers researchers options as regards sample types 

5 (e.g., time-based, event-based, participant-based) and coding categories 

(e.g., pre-existing or emergent from the data), as determined by the research 

questions and data under consideration».  

 

Do ponto de vista metodológico, a nossa abordagem é interpretativista, pelo 

que procurámos adotar um modelo qualitativo para o planeamento da 

investigação que sugere a formulação de questões de investigação, em 

detrimento de hipóteses. Neste sentido, e para concretizar os objetivos 

enunciados, foram estabelecidas quatro questões de investigação que se 

procuram contrastar com base no estudo empírico a desenvolver nesta 

investigação. Em particular, para analisar as caraterísticas formais e de 

conteúdo dos web sites corporativos dos designers de moda portugueses 

(Objetivo 1); e saber se os designers de moda portugueses, através da 

utilização dos seus web sites corporativos, tiram partido do potencial de 

interatividade dos novos media (Objetivo 2), definiu-se a seguinte questão de 

investigação: 

 

Q1: Será que os designers de moda portugueses utilizam as 

potencialidades dos web sites corporativos, ao nível da interatividade, para 

promoverem a interação com os seus diferentes públicos estratégicos? 

 

Para determinar as formas de presença on-line 2.0 das empresas dos 

designers de moda portugueses (Objetivo 3), fixou-se como questão de 

investigação: 
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Q2: Será que os designers de moda portugueses privilegiam a utilização de 

ferramentas de comunicação on-line 2.0? 

 

Para estudar a forma como, no âmbito das estratégias de gestão da marca, os 

designers de moda portugueses utilizam os web sites corporativos como um 

instrumento de comunicação da marca, junto dos seus públicos estratégicos 

(Objetivo 4), definiu-se como questão de investigação: 

 

Q3: Será que os designers de moda portugueses utilizam os web sites 

corporativos, como ferramenta de comunicação da marca com os seus 

diferentes públicos estratégicos? 

 

Por último, para aferir o nível de utilização do e-commerce por parte das 

empresas dos designers de moda portugueses, procurando compreender o 

impacto da utilização desta nova plataforma de comercialização, no incremento 

da competitividade e da produtividade das empresas deste setor de atividade 

(Objetivo 5), estabeleceu-se a seguinte questão de investigação: 

 

Q4: Será que os designers de moda portugueses realizam atividades de e- 

commerce através dos seus web sites corporativos, utilizando-os como um 

instrumento dinamizador da sua estratégia de comercialização? 

 

1.3. Metodologia 

 

No que respeita à metodologia utilizada, optámos pela investigação qualitativa 

e quantitativa, no intuito de realizarmos uma investigação centrada no estudo e 

análise dos web sites corporativos dos designers de moda portugueses, a fim 

de conhecer melhor o tema do projeto de investigação. Num primeiro momento, 

privilegiámos a investigação qualitativa, procedendo à pesquisa bibliográfica e 

respetiva revisão crítica, pelo que utilizámos uma estratégia heurística, 

enquanto tentativa de descoberta e de recolha de documentos indispensáveis à 

revisão da literatura (Ceia,1995; Swetnam, 1998). Esta revisão bibliográfica 

incidiu sobre as temáticas do Marketing e da Marca (Capítulo II), sobre a 

Internet e a Sociedade da informação (Capítulo III), enquanto o Capítulo IV 
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versa sobre a temática da Comunicação na Web, finalizando, com o Capítulo 

V, uma análise sobre o Setor da Moda em Portugal. 

 

Esta revisão bibliográfica teve como objetivo conhecer o estado atual e a 

evolução recente da investigação sobre o tema em estudo, em concreto a 

utilização das web corporativas, e outros suportes de comunicação on-line 

oficiais, dos designers de moda portugueses, enquanto instrumento 

estratégico de comunicação, integrada nas novas práticas de web marketing 

das empresas do setor. Devido à inexistência de um marco teórico sólido 

sobre o problema em estudo, desenvolvemos um projeto de investigação de 

natureza exploratória que nos conduziu a definir questões de investigação, 

em vez de hipóteses, que delimitassem o contexto da análise. Segundo Borg 

e Gall (1983: 31), “Alguns estudos são exploratórios por natureza, não são 

guiados por hipóteses, pois o investigador não tem suficiente compreensão do 

fenómeno para fazer conjecturas acerca da relação entre os constructos. 

Estabelece o propósito da investigação em forma de questão ou objectivo, em 

vez de hipóteses. A pesquisa exploratória tende a estudar muitas variáveis e 

suas relações em ordem a posterior compreensão do fenómeno”.  

 

Na análise qualitativa da informação, utilizámos a técnica de análise de 

conteúdo (Bardin, 1996; Krippendorf, 1997) como ferramenta metodológica, por 

nós privilegiada, para fazer a descrição e a análise dos dados recolhidos 

através da análise dos web sites dos designers de moda que compõem a 

amostra. Tendo em conta os objetivos do estudo, já enunciados, consideramos 

que do ponto de vista metodológico, a opção pela técnica de análise de 

conteúdo é a mais indicada, pois permitirá, em nosso entender, alcançar um 

conhecimento mais profundo sobre o tema. Foi nosso propósito, através de 

uma perspetiva metodológica qualitativa, assente na utilização da técnica de 

análise de conteúdo, estudar a utilização dos web sites corporativos dos 

designers de moda portugueses, no contexto das novas estratégias de 

comunicação corporativa. 

 

Num segundo momento privilegiámos a investigação quantitativa, com a 

realização de um estudo empírico, realizado através da análise de conteúdo 
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dos web sites corporativos de vinte e quatro (24) designers de moda 

portugueses, amostra do estudo, selecionados de um universo composto por 

quarenta e três (43) designers de moda, segundo rigorosos critérios de seleção 

explicados no capítulo da metodologia. A revisão bibliográfica realizada 

permitiu-nos definir as variáveis independentes e dependentes deste estudo, 

como também selecionar um conjunto de indicadores que permitiram 

operacionalizar essas mesmas variáveis. Com a adaptação necessária, tendo 

em consideração as especificidades dos web sites corporativos dos designers 

de moda portugueses, objeto de análise, alguns estudos (Perry e Bodkin, 2000; 

Díaz Soloaga, 2002a; Azevedo, 2003; Tavares, 2004; Villagra García, 2004; 

Carrillo Durán e Castillo Diaz, 2005; Castillo Díaz, 2007; Heo, 2007; Díaz 

Sanchez et al, 2008; Soares, 2008; Filipe, 2010; Fernández de Córdova 

Miralles, 2011; Gama, 2011; Fuente Martínez, 2011; Dias Soares, 2012; García 

García, 2012; entre outros) serviram de suporte para identificar três (3) 

Variáveis Independentes: (a) Conteúdo, (b) Interatividade e (c) Usabilidade, e 

nove (9) Variáveis Dependentes, também definidas como categorias: 

Informação sobre a atividade do Designer de Moda; Atividade Comercial; 

Comunicação Comercial; Idiomas; Interação; Personalização; Customer 

Relationship Management (CRM); Navegabilidade e Acessibilidade. A 

abordagem metodológica seguida no planeamento e realização do estudo 

empírico encontra-se descrita no Capítulo VI  

 

Para efetuarmos a análise dos dados recolhidos, após a análise do conteúdo 

dos vinte e quatro (24) web sites dos designers de moda que constituem a 

amostra deste estudo, foi necessário recorrer à utilização de ferramentas 

informáticas que permitiram a correta organização dos dados, e a extração de 

resultados de interesse para o presente projeto de investigação. Para o efeito, 

utilizámos a aplicação Excel 2007, do software Microsoft Office, e o programa 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 19.0 para Windows, 

para o tratamento estatístico dos dados. O software SPSS é largamente 

utilizado em investigações académicas e é adequado ao tipo de análises que 

pretendemos efetuar, como: análises descritivas e de dispersão, análise de 

correlações e análise de frequências. No Capítulo VII apresentamos a análise e 

a interpretação dos dados. 
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1.4.  Estrutura do trabalho de investigação 

 

Plano geral do trabalho de investigação 

 

O presente trabalho de investigação está estruturado em três partes: 

Primeira parte: Enquadramento teórico e conceptual 

Segunda parte: Investigação aplicada 

Terceira parte: Conclusões 

 

Primeira parte: Enquadramento teórico e conceptual 

Na primeira parte do presente trabalho de investigação apresentamos uma 

revisão da literatura dos principais conceitos e temáticas implicadas no (s) 

objetivo (s) do nosso estudo, tendo como finalidades a delimitação do problema 

e a identificação das questões de investigação, assim como a construção do 

quadro teórico para fundamentar a análise empírica. Sempre que possível, 

procurámos recorrer a trabalhos originais de autores consagrados, 

nomeadamente aqueles que propuseram relevantes teorias sobre o tema em 

análise. Para além de bibliografia sobre cada um dos temas, recorremos a 

publicações periódicas também especializadas nas temáticas em estudo, 

muitas das quais se encontravam disponíveis na Internet.  

 

Após esta introdução (Capítulo I), a primeira parte - Enquadramento teórico e 

conceptual está organizada em cinco capítulos. 

 

_ Capítulo II: Do Marketing à Marca: conceitos e dimensões 

O segundo capítulo da tese apresenta uma revisão bibliográfica dos temas em 

análise. 

De modo a poder estudar as questões relacionadas com a utilização das web 

corporativas, enquanto instrumento estratégico de comunicação corporativa 

das empresas de moda, é essencial compreender bem a evolução do conceito 
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de marketing, assim como o conceito da marca e as diversas facetas através 

das quais a marca se exprime: objeto e funções da marca, identidade, a marca 

como ativo e a gestão da marca (branding). Assim, o ponto de partida para esta 

investigação é a apresentação de um conjunto de reflexões sobre o marketing 

e a marca, fundamentadas nos contributos dos principais autores que têm 

abordado estas temáticas.  

 

_ Capítulo III: A Internet e a Sociedade da Informação  

Neste capítulo apresentamos uma definição do conceito de “Sociedade da 

Informação”, procurando refletir sobre a posição de Portugal na referida 

Sociedade. De seguida, analisamos a Internet como motor de desenvolvimento 

da Sociedade da Informação. Neste sentido definimos o conceito, a sua 

evolução histórica, as caraterísticas da comunicação na Internet, assim como a 

situação de implementação da Internet em Portugal. Neste âmbito, foram 

recolhidos um conjunto de dados que permitiram caracterizar o perfil do usuário 

português, assim como os hábitos de uso e consumo mais frequentes da 

Internet em Portugal.  

 

_ Capítulo IV: A Comunicação na Web  – E-Communication 

Tendo em conta as preocupações que definem a atuação das empresas no 

novo contexto negocial, mais competitivo, neste capítulo analisam-se os novos 

conceitos da comunicação corporativa, em concreto a identidade corporativa, a 

identidade visual corporativa, a imagem corporativa e a cultura corporativa. 

Procurou-se, também, analisar as consequências do novo contexto empresarial 

para a comunicação das empresas, procurando estudar o papel da 

comunicação on-line como parte integrante da estratégia de comunicação 

corporativa, e fazer um levantamento completo das formas de presença das 

empresas na Internet. A finalizar este capítulo, procurou-se estudar o papel da 

comunicação na gestão da marca, no contexto on-line, em particular o papel 

das web corporativas, enquanto suportes da comunicação empresarial. 

 

_ Capítulo V: O Setor da Moda em Portugal 

Neste capítulo procurou-se, num primeiro momento, caraterizar o setor 

empresarial da Moda em Portugal. Num segundo momento, e tendo em conta o 
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(s) objetivo (s) do presente estudo, procurou-se estudar o estado das marcas 

portuguesas de moda, após o que se realizou uma reflexão sobre a gestão da 

comunicação on-line das marcas de moda em Portugal, em particular no uso 

que fazem das web corporativas. 

 

Segunda parte: Investigação aplicada 

 

A segunda parte deste trabalho de investigação está organizada em dois 

capítulos. 

 

_ Capítulo VI: Metodologia de Investigação 

Neste capítulo procede-se à apresentação da metodologia de investigação 

selecionada, incluindo a justificação do paradigma de investigação adotado. 

Assim, começamos por apresentar o estudo, caracterizando as técnicas de 

análise utilizadas, o universo e os critérios de seleção da amostra, e ainda a 

explicação detalhada das variáveis de análise (variáveis independentes e 

dependentes) e respetivos indicadores. Neste capítulo procede-se, ainda, à 

explicação dos procedimentos de análise e interpretação utilizados. 

 

_ Capítulo VII: Análise e interpretação dos dados  

Neste capítulo efetua-se uma análise dos dados recolhidos através da análise 

do conteúdo dos web sites dos vinte e quatro (24) designers de moda 

portugueses, selecionados como amostra do presente estudo; e interpretação 

dos dados mais relevantes da pesquisa, visando a identificação das principais 

diferenças ao nível das (3) Variáveis Independentes: (a) Conteúdo, (b) 

Interatividade e (c) Usabilidade, e das nove (9) Variáveis Dependentes, 

também definidas como categorias: Informação sobre a atividade do Designer 

de Moda; Atividade Comercial; Comunicação Comercial; Idiomas; Interação; 

Personalização; Customer Relationship Management (CRM); Navegabilidade e 

Acessibilidade. Procurou-se propor uma conceptualização sobre a utilização 

das web corporativas, e outros suportes de comunicação on-line oficiais, dos 

designers de moda portugueses, enquanto instrumento estratégico de 

comunicação, integrada nas novas práticas de web marketing das empresas do 

setor. 
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Terceira parte: Conclusões 

 

A terceira parte do presente trabalho de investigação contém um único 

capítulo. 

 

Capítulo VIII – Conclusões 

 

 No capítulo final são apresentadas as conclusões, uma síntese da 

investigação (enquadramento teórico e investigação aplicada) e dos seus 

principais resultados, através do contraste das questões de investigação, 

sublinhando as principais contribuições do estudo para a análise da utilização 

das web corporativas, enquanto instrumento estratégico de comunicação 

corporativa das empresas dos designers de moda portugueses. Neste capítulo 

explicitamos, ainda, as limitações do estudo e apresentamos as principais 

linhas de investigação que podem ser exploradas no futuro. 

Posteriormente apresentam-se cinco anexos: 

Anexo I - Base de dados das empresas portuguesas de design (Instituto 

Nacional de Estatística) 

Anexo II - Biografia dos designers de moda 

Anexo III – Print screen dos web sites dos designers de moda 

Anexo IV – Folhas de registo dos dados 

Anexo V - Tratamento estatístico dos dados 

 

 

Por último, juntamos a lista de referências bibliográficas utilizadas neste 

estudo, organizados por ordem alfabética todos os autores citados, figurando, 

junto ao nome do autor, a data de edição, o título do livro, o lugar e a editora. 

Nas referências dos artigos publicados em revista da especialidade, 

referenciamos o nome do autor, seguido do ano da publicação, designação do 

título do artigo, nome da publicação, número de edição e indicação das 

páginas. Relativamente às notas e referências bibliográficas, adotamos o 

sistema autor-data na citação de autores e obras no corpo do texto.  
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Figura 1: Visão global do trabalho 
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CAPÍTULO II  

            DO MARKETING À MARCA: CONCEITOS E DIMENSÕES  
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2.1. Introdução 

 

Os novos meios de informação e de comunicação exigem uma reflexão 

profunda sobre a complexa relação que o Homem criou, ao longo da sua 

existência, com a técnica. Os novos dispositivos de comunicação submetem os 

seres humanos a um conjunto de transformações, que modificam radicalmente 

a forma como se relacionam com o mundo que os rodeia. Com a modernidade 

assistimos a uma cisão entre a técnica e a cultura, em que aquela se define 

como um sistema fechado e invulnerável ao mundo exterior. O universo 

emergente dos self media, que permitiu a configuração da “Era Digital”, exige 

uma reavaliação dos valores da modernidade. A fé inatacável na razão, ideal 

da modernidade, não se enquadra no universo comunicacional que se delineia 

com a ligação às redes telemáticas. Os valores da modernidade estão, assim, 

a dar lugar a outros valores de contornos ainda pouco precisos, mas cuja 

ênfase recai, em oposição, no imaginário, no lúdico, no sonho. As mais 

recentes modificações tecnológicas colocam, assim, um amplo leque de 

questões, porque interferem diretamente na forma como os indivíduos se 

relacionam entre si, e com o mundo que os rodeia. As novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) têm um impacto ainda difícil de definir na 

nossa perceção e representação do mundo, não só porque proporcionam uma 

ampla variedade de aplicações em diversos campos da experiência, mas, 

sobretudo, porque criam um mundo virtual e autónomo em relação ao mundo 

real.  

Com o surgimento no final dos anos 90, século XX, das novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), em particular a Internet, a natureza da 

comunicação humana sofreu uma profunda alteração, já que as TIC afetaram 

irremediavelmente a forma como os indivíduos interagem no novo contexto 

comunicacional, com consequências por demais evidentes também no contexto 

empresarial.  
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A edificação da “Sociedade da Informação” e a crescente utilização da Internet 

pelos cidadãos deu origem a expectativas ambiciosas, em muitos domínios de 

atividade da sociedade. O crescimento explosivo da Internet impulsionou o 

desenvolvimento de muitas empresas que, através da utilização das novas 

ferramentas de comunicação, procuram adaptar-se aos novos modelos 

organizacionais da sociedade. A natureza da Internet permite delinear políticas 

de segmentação mais inovadoras, estratégias mais criativas e formas de 

comunicação mais originais e apelativas, em particular nas empresas de 

pequena dimensão, como é o caso de um número significativo de empresas de 

moda portuguesas, que passam a desenvolver estratégias de comunicação on-

line para fazerem face aos desafios da “Era da Globalização”. 

2.2. Fundamentos do Marketing 

 

No início do século XXI, a comunidade empresarial portuguesa, e porque não 

dizer mundial, depara-se com inúmeros desafios e consequentemente grandes 

oportunidades. Portugal confronta-se, hoje, com as exigências de um novo 

mercado, globalmente competitivo, ao qual o setor empresarial não pode ficar 

indiferente. Numa economia interligada por redes eletrónicas em tempo real, a 

distância geográfica é uma variável que perdeu a sua anterior importância. A 

Internet e a World Wide Web (WWW), dois conceitos distintos, são os 

instrumentos da “economia digital”. Confundidos por muitos autores, Bishop 

(1998), in Corfu (2002), argumenta que a WWW popularizou a Internet. Por sua 

vez, Corfu (2002) defende que a primeira não é mais do que uma aplicação da 

segunda. 

Neste novo contexto é urgente refletir sobre o impacto e a eficácia das novas 

ferramentas de informação e comunicação, entre as quais destacamos os web 

sites que, integrados numa estratégia de comunicação de marketing, são 

especialmente importantes nos desafios que enfrentam as empresas na “Era 

da Globalização”. Como afirma Carrillo Durán e Tato Jiménez (2008), “La 

comunicación nos involucra a todos y a pesar de las dificultades que presenta 

su estudio, es indispensable situarla en primer plano para mejorar la eficacia de 

las organizaciones”.  
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Ao analisarmos o impacto da utilização das novas ferramentas de informação e 

comunicação nas empresas, importa fazer uma breve referência a alguns dos 

modelos de comunicação. Os modelos de comunicação de massas, propostos 

por Lasswell (1948) e por Katz e Lazarsfeld (1955), fundamentam-se num 

processo de comunicação one to many, no âmbito do qual a empresa transmite 

informação, utilizando um determinado meio, a um conjunto de consumidores 

que têm caraterísticas comuns. Quando somos confrontados com a realidade 

comunicacional da World Wide Web, verificamos que o tradicional modelo de 

comunicação one to many não se aplica neste contexto. Em sua substituição 

emerge o modelo de comunicação many to many (Hoffman e Novak, 1996), 

que permite aos consumidores interagirem com o meio em si, e que, por sua 

vez, também lhes permite interagirem uns com os outros.  

De acordo com Hoffman e Novak (1996:4), neste novo modelo de 

comunicação:  

“1) consumers can interact with the medium and with each other,  

2) firms can provide content to the medium and interact with each other, 

3) firms and consumers can interact, and in the most radical departure from 

traditional marketing environments,  

4) consumers can provide commercially-oriented content to the medium”. 

Hoffman e Novak (1996) defendem que a emergência dos novos meios de 

comunicação exige um novo paradigma do marketing. Neste paradigma, em 

que a Web é “both medium and market” (Hoffman e Novak,1996:17), os 

consumidores deixam de ser sujeitos passivos no contexto da relação que 

estabelecem não só com a tecnologia, como com aqueles com os quais 

interagem. A passividade, caraterística do modelo tradicional unidirecional, é 

substituída pelo papel ativo dos consumidores na procura de informação 

relevante que lhes permita tomar uma decisão de compra mais acertada, tendo 

em conta os seus objetivos e tirando partido das caraterísticas e das 

potencialidades que o novo meio oferece, em particular a interatividade. A 

interação que resulta do acesso à Internet permite emitir mensagens 

especificamente dirigidas a um individuo, de uma forma muito diferente da 



  

 

_____________________________________________________
67 

 

permitida pelos outros media. O modelo de comunicação many to many resulta, 

na opinião de Hoffman e Novak (1996), num esforço de cooperação que inclui 

o consumidor como parceiro da empresa.  

Partilhamos a opinião defendida pelos autores supra referenciados, já que o 

modelo de comunicação many to many propicia a evolução do conceito de 

marketing, tendo em consideração que “the firm not only attempts to discover 

and meet customer needs profitably, but also engages in marketing activities 

that are consistent with the new metaphors that are arising in this emerging 

medium” (Hoffman e Novak, 1996:8). 

Evolução do conceito de Marketing - do “Marketing de Massas” ao 

“Marketing One to One”  

Para analisar o conceito de web marketing é importante compreender as 

circunstâncias que determinaram, no passado, a sua evolução: desde o 

“Marketing de Massas”, perspetiva tradicional, passando pelo “Marketing de 

Segmentos”, até ao “Marketing One to One”, perspetiva moderna. Assim, 

procuramos descrever o novo contexto, que acreditamos vai revolucionar a 

forma como as empresas interagem com os seus consumidores. Segundo 

Lendrevie et al (1993:25), o conceito de marketing define-se como “o conjunto 

dos métodos e dos meios de que uma organização dispõe para promover, nos 

públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à realização 

dos seus próprios objectivos”. Por seu turno, Kotler e Armstrong (2011) definem 

marketing como o processo social e de gestão, através do qual os indivíduos 

satisfazem as suas necessidades, mediante a troca de produtos e/ou serviços.  

Numa breve análise histórica sobre a evolução do conceito referenciamos 

Molenaar (2012), autor que defende que até aos anos 80 o paradigma do 

marketing caraterizava-se por um mercado essencialmente indiferenciado, 

homogéneo, no qual todos os consumidores partilhavam as mesmas 

necessidades. Os produtos eram produzidos em série, com pouca 

consideração pela diferenciação por parte das empresas, e distribuídos através 

dos canais de distribuição genéricos, no âmbito do denominado “Marketing de 

Massas” (Reis, 2000). Segundo este autor, com o aparecimento, no final dos 

anos 80, de significativos desenvolvimentos tecnológicos, assistimos ao 
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aumento da concorrência entre as empresas. A concorrência suscitou uma 

movimentação das empresas para incrementarem a sua oferta, produzirem 

uma maior variedade de produtos, capaz de satisfazer as necessidades dos 

consumidores mais exigentes. Estas modificações, que se produziram segundo 

a lógica de funcionamento do mercado e do consumo, traduziram-se numa 

segmentação do mercado que, de acordo com Lendrevie et al (1993:125), se 

traduz em “dividir o mercado global num número bastante reduzido de 

subconjuntos a que se chamam segmentos, devendo cada segmento ser 

suficientemente homogéneo quanto aos seus comportamentos, necessidades, 

motivações etc.”.  

Pinho (1999) defende que com a diferenciação da oferta emergem vários 

grupos de consumidores, designados por segmentos, com necessidades 

próprias que as empresas procuram satisfazer mediante produtos e/ou serviços 

concebidos especificamente de acordo com as caraterísticas de cada 

segmento. Com esta finalidade, definiram-se canais de distribuição 

especializados. Com estas alterações, o conceito de marketing evoluiu 

passando a designar-se por “Marketing de Segmentos”. A planificação de 

marketing, direção estratégica da política da empresa fundamenta-se, segundo 

Kotler (2008), autor de referência obrigatória sobre esta temática, em três 

princípios: a segmentação do mercado, já que a estratégia deve ser dirigida a 

um segmento formado por um grupo de pessoas que partilham os mesmos 

comportamentos, necessidades, motivações; a posição que implica “encontrar 

o conjunto de traços salientes e distintivos da imagem que permitem ao público 

situar o produto no universo dos produtos análogos e distingui-los dos outros” 

(Lendrevie et al, 1993:139), e finalmente, mas não menos importante, o modo 

de entrada no mercado.  

No início do século XXI, as estratégias de marketing sofreram uma evolução 

considerável, consequência das mudanças impostas pela evolução do 

pensamento humano e da tecnologia. O novo contexto comunicacional obriga à 

definição de estratégias de marketing ainda mais diferenciadas, no âmbito do 

denominado “Marketing one to one”. A lógica de funcionamento do novo 

posicionamento do marketing assenta na utilização de uma ferramenta, a 

Internet, que a “Economia Digital” transferiu para o mundo dos negócios, e 
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consubstancia-se em contatos diretos que ocorrem individualmente entre uma 

empresa e cada um dos seus clientes. Neste contexto, Godin (1999), in Corfu 

(2002), introduz o conceito de Permission Marketing (Marketing de Permissão), 

conceito que define a vontade e a autorização expressa pelo consumidor em 

aceitar o contato da empresa. Mais do que ser a empresa a procurar o 

consumidor, é este que inicia o contato. No entender de Corfu (2002:9), “O 

óbice prende-se então com a segmentação de cada mercado e com a 

conquista da sua autorização para uma exposição a determinada carga 

publicitária”. 

Os meios de comunicação digitais operaram profundas alterações no domínio 

da comunicação humana e do marketing, o que conduziu ao nascimento de 

uma nova Galáxia, a “Galáxia Gates”, na qual a comunicação é mais 

individualizada do que massificada. Foi no início dos anos 90, que os 

especialistas em marketing começaram a verificar a ineficácia das estratégias 

de segmentação do mercado, face às exigências do consumidor individual. Os 

consumidores começaram gradualmente a utilizar as novas tecnologias de 

informação e comunicação na sua vida quotidiana, o que se traduziu em 

modificações profundas, tanto ao nível da comunicação, como dos negócios, 

obrigando as empresas a modificarem as suas estratégias de marketing.  

Com a utilização de novos meios como a Internet, surge assim um novo 

capítulo na história do marketing, designado por Web Marketing, e que foi 

definido por Rublescki (2009) como o marketing desenvolvido no ambiente 

web, que se integra no âmbito do marketing individualizado. Segundo Moura 

(1996:64), “o impacto dessas tecnologias é cada vez mais patente nos canais 

de distribuição, nas pesquisas de mercado, nos novos suportes electrónicos, 

nas atitudes comportamentais dos consumidores e nos próprios locais de 

trabalho”. Também conhecido como “Marketing One to One”, o novo enfoque 

fundamenta-se no princípio da seleção dos consumidores individuais, tendo em 

consideração que “si Internet nos está proporcionando una vuelta atrás a la 

comunicación individualista y a la escritura, de alguna forma está permitiendo el 

desarrollo de una expresión más amplia del mundo, mensajes que se dirigen a 

una audiencia menos masificada (…).” (Millán Paredes, 2004:84). As empresas 

começam a produzir os seus produtos e/ou serviços não para satisfazerem as 
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necessidades de um segmento, como anteriormente, mas para satisfazerem as 

necessidades de um consumidor individual. Pinho (1999:88) considera que 

“aqui a oferta é individual, um produto especialmente desenhado para o 

consumidor, com um preço adaptado às suas características, uma 

comunicação individualizada e interactiva, uma distribuição directa e 

ininterrupta (24 horas por dia, 7 dias por semana)”. O objetivo principal consiste 

em alcançar a fidelização do cliente através de uma relação personalizada.  

2.3. Web Marketing 

 

O conceito de Web Marketing, termo igualmente conhecido por “E-Marketing”, 

“On-line Marketing”, “Marketing Digital”, ou “Marketing Interativo”, é um conceito 

que tem despertado a atenção de muitos autores (Molenaar, 2012, Kotler et al, 

2010, Hooley et al, 2005, Porter, 2000, Fleming e Lang, 2000; Reis, 2000) que 

argumentam que o surgimento dos novos meios de comunicação, em particular 

a Internet, introduz profundas alterações nas transações comerciais, com 

repercussões inevitáveis ao nível do marketing. A Internet, além de ser uma 

ferramenta de informação e comunicação, é cada vez mais utilizada pelas 

empresas como instrumento de negócios, pois “veio facultar o desenvolvimento 

de um mercado emergente, o e-commerce” (Ramos, 2004:65).  

Ao analisar com mais detalhe o conceito de web marketing, importa referenciar 

Corfu (2002), que realizou um estudo sobre a estratégia de web marketing das 

empresas de turismo em Portugal. Esta autora considera que o marketing 

interativo envolve três conceitos:  

Marketing de Um para Um (One to One Marketing) – as empresas oferecem 

produtos e/ou serviços de acordo com uma segmentação individual;  

Marketing de Valor Acrescentado (Value Added Marketing) – as empresas 

oferecem produtos e/ou serviços de valor para o consumidor, em troca da 

atenção destes para a mensagem transmitida pelas empresas;  

Marketing Relacional (Relationship Marketing) – as empresas devem estar 

atentas aos interesses e às necessidades do consumidor, mantendo um 

diálogo individual constante com este, por forma a induzir a visita reiterada ao 
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site da empresa, para aceder a informação diversa e fomentar o comércio 

eletrónico, no âmbito de uma estratégia de fidelização do consumidor. 

A definição de web marketing pressupõe, assim, a identificação de um conjunto 

de caraterísticas que o diferenciam do marketing tradicional. Uma dessas 

caraterísticas é a interatividade. Através dos novos media, interativos por 

natureza, a empresa estabelece um contato direto com o consumidor. Na 

sequência desse contato direto, e por conseguinte mais estreito, a empresa 

pode monitorizar com maior precisão as necessidades do consumidor, o que 

permite ajustes rápidos já que as empresas podem, por exemplo, adicionar 

produtos, alterar os preços etc., em função das necessidades dos seus 

consumidores. 

Também na vertente da rentabilidade das empresas existem diferenças entre o 

marketing tradicional e o marketing interativo. Nas estratégias de marketing 

interativo os custos são mais reduzidos, já que as empresas ao contatarem 

diretamente com o consumidor dispensam os serviços do distribuidor, o que 

lhes permite apresentar preços mais competitivos no mercado ao eliminar 

algumas margens, diluindo a figura do distribuidor. Surge, no entanto, uma 

nova figura mediadora, o infomediário (Kotler et al, 2010), intermediários on-line 

que têm como função, auxiliar os consumidores no processo de compra, 

procurando obter os melhores preços no mercado. 

Os novos media, utilizados no âmbito do marketing interativo, permitem atingir 

um público mais vasto com custos mais reduzidos do que os utilizados nas 

estratégias de marketing tradicional. A segmentação é mais precisa, já que a 

implementação de uma estratégia de marketing individualizado permite atingir o 

consumidor individual com grande precisão, adaptando a estratégia em função 

do feedback que a empresa recebe do consumidor. 

Apesar das diferenças e das potencialidades do Marketing Interativo, para 

Corfu (2002) o Marketing On-line continuará a ser um complemento, e não um 

substituto, do marketing tradicional, devendo complementar as estratégias 

existentes, com novas estratégias de negócio especificamente adaptadas aos 

novos media. “De qualquer das formas, e num futuro muito próximo, o facto é 

que a interatividade e a conectividade permitirão ao marketing o concretizar de 
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um velho sonho: comunicar pessoal e individualmente com cada um dos 

consumidores, saber gostos e interesses individuais e dar-lhes uma resposta 

única e personalizada” (Corfu, 2002:22). 

A interatividade é um conceito fundamental para compreender, em toda a sua 

extensão, o contexto de interação no qual se desenvolvem as relações 

comerciais entre as empresas e os seus públicos estratégicos, através da 

ligação à Internet. Segundo Constantinides (2002:59), “interactivity is the basis 

of the Internet Marketing”. Hoffman, Novak, e Chatterjee (1995) partilham a 

mesma ideia ao defenderem que “these unique forms of interactivity, "machine-

interaction" and "person-interaction" respectively, have contributed to the rapid 

diffusion of the Web as a commercial medium in the last several years”. 

Se fixarmos a nossa atenção nas formas de interação dos indivíduos, 

rapidamente verificamos que estas não são impermeáveis. Thompson (1995), 

por exemplo, acredita que com o desenvolvimento das TIC, surgem diferentes 

formas de interação entre os sujeitos, para além da interação face a face. Por 

isso, o nascimento da "Era Digital", ao permitir a conexão às referidas redes, 

terá implicações sobre a forma como os sujeitos interagem no novo contexto 

comunicacional, que coloca na interatividade todo o seu potencial.  

 

O universo emergente dos self media tem profundas implicações na relação 

que os indivíduos estabelecem com a tecnologia, destacando-se os conceitos 

de interatividade e bi-direcionalidade. Surge o on-line, que implica a criação de 

um novo contexto de interação. Os novos dispositivos foram rapidamente 

interpretadas pelos usuários, como um suporte interativo do qual não há 

memória na história da humanidade e que, através da troca de informação 

entre os usuários, explora diferentes formas de comunicação, proporcionando, 

portanto, diferentes formas de relacionamento. As novas tecnologias permitem 

ao homem reinventar-se. O conceito de interatividade, atributo da interação 

face a face, deve ser analisado segundo uma nova perspetiva, já que adquire 

novos contornos, sob a luz da interação mediada pelos novos dispositivos 

comunicacionais.  

 

A ligação on-line altera a nossa relação unidirecional e passiva, caraterística 

das relações comerciais ocorridas, por exemplo, no contexto off-line. Os 
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consumidores assumem no novo contexto de interação o papel de sujeitos 

participantes, definindo eles mesmos os produtos e/ou serviços que desejam 

para satisfazerem as suas necessidades, tendo por base a interatividade e a bi-

direcionalidade que os novos meios possibilitam. Estabelecem, assim, relações 

personalizadas que lhes permitem escutar, e ser escutados. Corfu (2002) 

considera que os consumidores que procuram a informação (pull) são sujeitos 

ativos e participativos na relação comercial, em vez de se limitarem a receber 

passivamente a informação através dos meios de comunicação (push). 

 

Podemos afirmar que a Internet é uma ferramenta que permite construir uma 

sociedade mais livre, mais democrática, mais participada, na qual todos os 

indivíduos são capazes de expressar livremente as suas opiniões, crenças e 

necessidades. Na essência trata-se de “devolver à vida a utopia de construção 

de uma ágora global” (Bebiano, 2000:130).  

 

Para muitos autores, como Reis (2000) e Lendrevie et al (1993), o 

desenvolvimento de relações personalizadas com os consumidores não é uma 

novidade. Se pensarmos no marketing direto, definido por Lendrevie et al 

(1993:312) como “o conjunto de meios de comunicação diretos, individuais e 

interativos, tendo como objetivo produzir, da parte das pessoas visadas, uma 

ação imediata e cujos resultados podem ser medidos”, e as suas diferentes 

técnicas: telemarketing, direct mail, entre outros, compreendemos que estas 

técnicas também têm como finalidade estabelecer relações diretas, ou seja, 

sem intermediários, entre a empresa e os seus consumidores. Em nossa 

opinião, alguns dos conceitos básicos do marketing direto podem ser aplicados 

com êxito ao web marketing, posição também defendida por Nispen (2000), in 

Fleming e Lang (2000:14), “el marketing moderno es el marketing directo en 

forma digital, elevado a sua máxima potencia, convertido en interactivo de 

verdad, inmediato, en “tiempo real” […]”.  

 

A Internet transformou-se numa poderosa ferramenta para o desenvolvimento 

do Marketing Relacional (Relationship Marketing). A atenção das empresas 

está centrada quase que em exclusivo no consumidor. A visão do marketing 

orientada para o consumidor assume tal protagonismo que, segundo Lawton e 
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Parasuraman (1980: 21), “under the perspective of the marketing concept – that 

argues for placing clients’ interests first - a customer orientation is one of the 

most fundamental aspects of organizational culture”. Com o uso da Internet 

produz-se um surpreendente regresso ao passado surgindo um novo 

marketing: mais humano, mais personalizado e gerador de uma maior 

cumplicidade entre quem vende, a empresa, e quem compra, o consumidor. A 

chave está na interatividade. 

Esta nova orientação do marketing surge na sequência do aumento da 

concorrência entre as empresas, que procuram o sucesso no mundo dos 

negócios, numa escala global, onde impera a competitividade. As empresas 

têm de ajustar os seus produtos e/ou serviços, através de uma estratégia de 

personalização, que se ajuste à procura do consumidor individual. Como afirma 

Fuente Martínez (2011:14), “La dictadura del consumidor, cada día más 

presente, puesto que ya no se fabrica para él si no que él decide lo que se 

fabrica”. A Internet proporciona às empresas a flexibilização da sua oferta. Esta 

orientação do marketing é, em nossa opinião, muito semelhante aos “ataques 

cirúrgicos” cometidos pelos contingentes militares, qualquer que seja o conflito 

bélico. Observamos, no entanto, uma diferença, na implementação da nova 

estratégia de marketing, as empresas não podem errar o “alvo”, pois se o 

fizerem, correm o risco de perderem para os seus concorrentes um consumidor 

que pode ser de vital importância para a sua sobrevivência. Para alcançar com 

precisão os “alvos”, as empresas têm de investir no desenvolvimento e na 

melhoria contínua das tecnologias de informação e comunicação como a 

Internet, um precioso aliado já que é um instrumento dirigido especificamente 

ao indivíduo.  

De acordo com Jennings e Zandbergen (1995), in Lages et al (2004), quando 

as empresas definem uma estratégia de Web Marketing, devem ter em 

consideração quatro dimensões distintas, os denominados 4 Ws (Web Design, 

Web Promotion, Web Price e Web CRM), definidas da seguinte forma: 

Web Design: nesta dimensão é analisada a estrutura organizativa do web site. 

Web Promotion: a dimensão da Web Promotion tem o seu enfoque na análise 

do background mais apropriado para implementar a estratégia de publicidade 
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on-line, no intuito de garantir a sua eficácia. Nesta dimensão, Bruner e Kumar 

(2000), in Lages et al (2004:12), realçam a mensuração da “… attitude towards 

the ad, attitude towards the brand, attention to the commercial, purchase 

intention, and its antecedents in the context of the web”.  

Web-Price: no contexto da Internet, a dimensão do preço sofre profundas 

alterações.  

No contexto da web, o conceito de Customer Relationship Management (CRM) 

assume particular relevância, e define-se como “um sistema integrado de 

gestão focado no cliente, que pretende gerir, de forma integrada, todos os 

pontos de contacto e relações/comunicações de todos os elementos da 

empresa com os seus clientes (actuais ou potenciais) para benefício de ambas 

as partes envolvidas, (...). Este sistema, com base na informação recolhida, 

permite identificar e segmentar os clientes de acordo com o seu valor e definir 

formas de abordagem personalizadas e adequadas para (re) conquistar, estar 

próximo, desenvolver e sobretudo fidelizar os bons clientes” (Dionísio, 2009, in 

Marques, 2012:32). 

A dimensão Web CRM (Customer Relationship Management) realça uma das 

principais caraterísticas da web, a interatividade. É neste ambiente, interativo 

por natureza, que as relações entre as empresas e os consumidores são objeto 

de reforço. A Internet pode, assim, ser utilizada para estabelecer canais de 

comunicação diretos entre as empresas e os seus consumidores. Toda a 

informação disponibilizada através dos data mining tools, através do acesso 

dos consumidores às diferentes web pages, permite às empresas identificarem 

quais os seus interesses. Na opinião de Lages et al (2004:13), “Because of 

increased competition among actors offering their products and services on the 

Internet, generating revisits to companies’ web sites has become a major 

challenge for many companies. In order to generate revisits, substantial 

amounts of resources are used in efforts to develop superior web sites that 

attract customers”. As informações são recolhidas através da utilização de 

técnicas como a data warehousing (armazenamento de dados) e data mining 

(capacidade de extrair da base de dados informações que permitam alicerçar a 

estratégia de fidelização). Com base nestas informações, as empresas podem 

enviar mensagens aos seus consumidores, e oferecer um produto e/ou serviço 
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especificamente desenhado segundo o perfil de cada um, targets 

personalizados, tendo em conta os seus interesses e necessidades pessoais. 

Nos dias de hoje, as técnicas referidas anteriormente são importantes 

ferramentas de gestão da relação das empresas com os seus clientes. 

Na gestão da relação das empresas com os consumidores, um outro aspeto 

que merece destaque é a longevidades dessas relações. A Internet é uma 

ferramenta que permite estabelecer relações de longo prazo. A longevidade 

das relações transforma-se num terreno fértil para o surgimento de novos 

produtos e/ou serviços, mais adaptados às necessidades dos consumidores, 

em constante mudança. Com base nestas relações, através da exploração das 

potencialidades da Internet, as empresas recolhem informação sobre os seus 

consumidores o que lhes permite desenvolver novos produtos e/ou serviços.  

O objetivo da comunicação on-line não é apenas publicitar os produtos e/ou 

serviços das empresas, mas construir uma relação de confiança com o 

consumidor. As empresas ao acederem ao perfil detalhado dos seus clientes, 

com base na informação recolhida através da interação com os mesmos, vão 

estreitando uma relação de confiança, que constitui uma base sólida para 

consolidar a fidelização à marca. Esta relação de confiança assenta também na 

imagem da empresa, no seu comportamento, e nos valores que preconiza. 

Nos dias de hoje colocam-se importantes desafios aos marketers: definir 

estratégias de marketing adaptadas ao novo meio, a Internet, nas quais os 

marketers “can reach out to a broad customer base, locate target customers, 

identify their needs and communicate with them at a relatively low cost.” (Lages 

et al, 2002:1). 

Na atualidade, somos confrontados com uma perspetiva crítica sobre aquele 

que foi durante décadas por muitos considerado como o paradigma do 

marketing, o “marketing mix”, assente na Teoria dos 4 Ps (Product, Price, Place 

e Promotion). Face às alterações no ambiente económico e social, este 

paradigma é hoje considerado por muitos autores como obsoleto. Urge, pois, 

refletir sobre o fundamento da Teoria dos 4 Ps no contexto digital do século 

XXI. 
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Efetivamente, o ambiente social e económico sofreu profundas alterações 

desde que Borden (1964) introduziu o termo “marketing mix”, e desde que 

McCarthy (1964) definiu a Teoria dos 4 Ps, como o enquadramento de suporte 

das decisões dos marketers, no momento de delinearem estratégias de 

marketing eficazes. A Teoria dos 4 Ps deu origem ao conceito de “marketing 

mix”, que Lendrevie et al, in Reis (2000: 245), definem como “o conjunto das 

decisões fundamentais tomadas pelo responsável de marketing no que diz 

respeito às principais variáveis de ação de que dispõe”. 

Segundo Postman (1994), in Corfu (2002:14), o conceito de marketig mix 

mantem-se atual, apenas é transferido para uma nova plataforma 

comunicacional e comercial. No seu entender, “à luz das novas tecnologias, o 

conceito de “mix” apoia-se principalmente na digitalização do marketing, na 

personalização dos seus elementos através da conectividade e interatividade 

inerentes à utilização dos novos media electrónicos”.  

Lages et al (2002) argumentam que a combinação da dimensão informativa da 

Internet com a sua dimensão comercial é uma vantagem, comparativamente 

com os meios de transação tradicionais. Referem, ainda, que a personalização 

é o motivo que leva os consumidores a realizarem compras on-line. Um outro 

aspeto que merece destaque, segundo Lages et al (2002:1), reside no facto de 

“When consumers are more involved in the buying process it significantly 

improves brand recognition and recall”. É por este motivo que alguns autores, 

como Marques (2012), consideram que o web marketing é constituído pelos 4 

P’s (Product, Price, Place e Promotion) do marketing tradicional, aos quais 

foram adicionados 4C’s: 

• Costumer needs: necessidades do consumidor; 

• Cost to consumer: custo para o consumidor; 

• Convenience: conveniência na aquisição; 

• Communication: comunicação. 

Em nosso entender, o paradigma da Teoria dos 4 Ps é coerente com o 

conceito de marketing segundo o qual, as atividades de marketing devem ser 

desenvolvidas tendo por base a identificação das necessidades dos 
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consumidores. Este conceito tem implícito aspetos como a seleção de 

informação por parte dos consumidores, com o objetivo de recolherem 

informação pertinente que lhes permita tomar a decisão de compra mais 

adequada para dar resposta às suas necessidades. Através da segmentação, 

diferenciação dos produtos e do posicionamento. Reforçamos, uma vez mais, o 

benefício da utilização da Internet, que permite reduzir as assimetrias no 

acesso à informação, que passa a estar disponível para todos, a qualquer 

momento, à distância de um simples clique.  

O impacte tecnológico produzido pelas TIC, em particular a Internet, tem-se 

evidenciado, entre outros, nos domínios da comunicação e da gestão, 

provocando alterações no conceito de marketing. A Internet está a alterar o 

marketing moderno propiciando novas formas de relacionamento entre as 

empresas e os seus consumidores. A utilização das novas tecnologias, como 

instrumento facilitador de negócios, impele o repensar do ambiente de 

negócios, seja ele na vertente business to consumer (B2C) ou business to 

business (B2B). 

A Internet é uma ferramenta de gestão, no ambiente do negócio digital, a que 

os marketers não podem ficar indiferentes. O desafio passa por acompanhar 

esta evolução, aplicando cada uma das novas técnicas ao marketing. O 

desenvolvimento de novas formas de comunicação traduziu-se num 

incremento, sem precedentes, das transações comerciais, à distância de um 

simples clique, qualquer que seja o local no globo onde nos encontremos. O 

marketing está em constante evolução, já que as TIC criam inovadoras formas 

de interagir com os consumidores.  

Corfu (2002:9) defende que “Esta revolução das tecnologias da informação, a 

que se assistiu no início dos anos 90, tornou possível comunicar diretamente e 

a baixos custos com o consumidor individual. Provavelmente estaremos, mais 

uma vez, numa nova fase de evolução do conceito de marketing. A fase das 

networks e relationships duradouras entre vários parceiros do mercado, sejam 

eles distribuidores, fornecedores ou clientes. Chamamos-lhe o “E-Marketing” – 

o marketing digital, electrónico ou interactivo”. Referimo-nos a uma relação 

diferenciada e personalizada, que influi nos padrões de consumo, e 
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consequentemente nas estratégias de marketing. Referimo-nos ao web 

marketing. 

A one million dollar question que se coloca na atualidade a todos os gestores, 

face à integração das TIC no quotidiano dos consumidores é a seguinte: “The 

question challenging today’s entrepreneur is not whether to have a web site but 

how to become the winner in Internet competition.” (Lages et al, 2002:5). A 

Internet criou, em definitivo, “a new marketing arena” (Palmer e Griffith, 

1998:45).  

2.4. Comércio Eletrónico (E-Commerce) 

 

A World Wide Web, enquanto meio de comunicação, possui um conjunto de 

caraterísticas que a distingue dos meios de comunicação tradicionais. A WWW, 

além da sua vertente comunicacional e informativa, assente na interatividade, 

permite ainda efetuar transações comerciais. Segundo Lages et al (2002), para 

além da interatividade, o custo reduzido da Internet e a simplicidade da sua 

utilização são aspetos que merecem realce no contexto da estratégia do web 

marketing já que, “With the Internet marketers can reach out to a broad 

customer base, locate target customers, identify their needs and communicate 

with them at a relatively low cost” (Lages et al, 2002:1). 

Com a Internet surge um novo paradigma no marketing no qual emergem 

novas regras de cooperação e de concorrência, através das quais se 

constroem novas práticas para promover as transações comerciais na 

emergente “Economia Digital”. Constantinides (2002) defende a reflexão 

urgente sobre a mudança do paradigma tradicional do Marketing mix (4 Ps: 

Product, Price, Place, Promotion), já que este, no entender de Godin (2001) in 

Constantinides (2002:58), “is unable to promote the personalisation required by 

modern marketing”. 

De acordo com Hoffman e Novak (1996:1), “in order for marketing efforts to be 

successful in this new medium, a new business paradigm is required”. Nesta 

nova abordagem, a função do marketing tem que ser redefinida no sentido de 

facilitar a emergência de uma nova forma de fazer negócios, o electronic 

commerce - comércio eletrónico (ambiente comercial no qual se 
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operacionalizam os mais recentes desenvolvimentos da área do marketing). Os 

marketers enfrentam um novo desafio, que pressupõe a criação de canais de 

comunicação e de estruturas relacionais que permitam estabelecer negócios, 

via Internet, num clima de confiança com os seus públicos estratégicos, e em 

particular com os seus clientes. Neste novo contexto, a Internet é: “both 

medium and market” (Hoffman e Novak,1996:17). 

Analisar as estratégias de e-commerce na atual conjuntura económica e 

financeira, caraterizada por uma crise sem precedentes a nível europeu e 

mundial, pode representar uma importante alternativa para a sobrevivência das 

PME’s no mercado global já que, como afirmam Begalli et al (2008:599), “a 

growing number of studies have recently emphasised the potential of Internet to 

help SME’s to be more competitive”. Também Fuente Martínez (2011:7) 

defende que “En medio de la crisis que nos aflige, la red se ha revelado como 

el recurso más barato y ágil del proceso decisori del consumo”. 

A nossa reflexão sobre o web marketing implica que analisemos o conceito de 

e-commerce tendo em consideração “an upcoming fast growth of E-Commerce” 

(Constantinides, 2002:57).  

As atividades de marketing, analisadas no contexto de uma relação negocial, 

implicam a participação de pelo menos duas partes: a empresa/instituição que 

pretende vender um produto/serviço/ideia, e o consumidor/utilizador disposto a 

despender um determinado valor para adquirir esse bem. No contexto dos 

negócios on-line inclusive a perceção sobre o preço sofre alterações 

importantes.  

O denominado comércio tradicional está, hoje em dia, em vias de desaparecer. 

As relações estabelecidas entre os sujeitos no contexto da tradicional “loja do 

bairro” eram caraterizadas como sendo diretas e personalizadas. Quem não se 

recorda, apelando à cinematografia portuguesa, da cena hilariante do filme "O 

Pai Tirano”, gravada nos Armazéns Grandela em Lisboa, onde os dois 

personagens, magnificamente interpretados por dois atores conceituados, 

Vasco Santana e Ribeirinho, procuram encontrar um par de sapatos que se 

ajuste às preferências de uma cliente muito exigente. Este cenário serve de 

pano de fundo para ilustrar o comércio da época (e que todavia hoje em dia 
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existe, nas pequenas “lojas de bairro” que ainda subsistem), que sofreu uma 

profunda transformação com a produção em massa de bens de grande 

consumo. Surge a edificação de espaços comerciais, denominados "grandes 

superfícies", nos quais se desvirtuaram as relações comerciais entre quem 

compra e quem vende. Estas relações passam a caraterizar-se como 

impessoais, porque as empresas não necessitam intermediários para 

venderem os seus produtos; estes vendem-se por si só, apoiados, entre outros 

aspetos, pela imagem das marcas projetadas junto dos consumidores, para o 

que muito contribuem as ações realizadas pelas empresas no âmbito das suas 

estratégias de comunicação.  

Num contexto no qual se considerava que seria praticamente impossível 

recuperar a personalização das relações, caraterística do comércio tradicional, 

eis que emergem as novas tecnologias de informação e comunicação, que 

operam uma profunda revolução no contexto das transações comerciais, 

permitindo um regresso ao passado. Edifica-se, pois, um novo cenário, no qual, 

uma vez mais, é possível oferecer ao consumidor um produto adaptado à 

medida das suas necessidades específicas e enquadrado numa relação 

individualizada e personalizada, “The effect of the new setting is that the focus 

of marketers has shifted towards satisfying individual and personalised rather 

collective needs while placing much more emphasis on costumer retention, 

costumer service and relationship marketing” (Constantinides, 2002:59).  

O novo contexto comercial, digital por natureza, designado como e-commerce 

é definido por Reis (2000:175) da seguinte forma: “um conceito integrador que 

envolve o conjunto de serviços de suporte à actividade comercial utilizando as 

tecnologias de informação e de comunicação”.  

 

As novas tecnologias propiciaram o aparecimento de novas terminologias, 

como o termo e-business que traduz a utilização destas tecnologias enquanto 

instrumento facilitador de negócios. Neste contexto, realce para duas vertentes 

de negócio: o business to consumer (B2C) e o business to business (B2B). É 

importante distinguir, na opinião de Begalli et al (2008:600), os conceitos de e-

business e e-commerce, e citando Beynon-Davies et al (2002): “regard e-



  

 

_____________________________________________________
82 

 

business as a superset of e-commerce and in turn e-commerce as a superset of 

Internet commerce or i-commerce”. 

Montardo (2006) classifica os modelos de negócio realizados através da 

Internet: 

B2C – Business to Consumer  

B2B – Business to Business 

C2C – Consumer to Consumer 

B2E – Business to Employee 

G2B e B2G – Government to Business e Business to Government 

G2C e C2G – Government to Consumer e Consumer to Government 

Com o comércio eletrónico, e as denominadas "lojas virtuais", os produtos não 

se encontram fisicamente ao alcance do consumidor, visto que a interação 

entre os indivíduos na relação negocial é mediada pela utilização dos novos 

meios de comunicação, que servem de suporte a essa interação.  

Se observamos com mais detalhe o fenómeno do e-commerce, rapidamente 

constatamos que apresenta, aos olhos dos consumidores, uma série de 

vantagens que passamos a enunciar:  

- a capacidade de realizar encomendas através de Internet, que se traduz em 

maior comodidade para os consumidores, que não necessitam movimentar-se 

para adquirir qualquer produto e/ou serviço;  

- a possibilidade de comprar produtos de natureza diferente, no mesmo local;  

- a facilidade de obter informação adicional sobre o produto e/ou serviço que 

deseja adquirir. Esta informação pode estar disponível diretamente no web site 

ao qual o consumidor acede ou, caso necessite algum esclarecimento 

adicional, pode solicitar esse esclarecimento diretamente à empresa através, 

por exemplo, de sistemas como o correio eletrónico;  

- efetuar o pagamento por transferência eletrónica.  
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Begalli et al (2008:600) também enunciam as vantagens do uso da Internet: “i) 

product information; ii) corporate image growth; iii) interactivity with consumers 

concerning product development strategies”. 

Apesar das vantagens referidas, temos consciência que o e-commerce tem 

algumas desvantagens para os utilizadores, como, por exemplo, os problemas 

inerentes a questões como a privacidade e a segurança das transações (ex: 

uso de cartões de crédito para efetuar pagamentos), custos de acesso, 

dificuldade de utilização por parte de algumas pessoas (Begalli et al, 2008). 

Mas, outras podem também ser referidas, como o regime fiscal e as taxas 

aduaneiras, os aspetos jurídicos e os direitos de autor, a política de conteúdos, 

entre muitas outras. É oportuno referenciar Begalli et al (2008:601), que 

evidenciam as caraterísticas da Internet, quando comparada com os meios 

tradicionais de comunicação “i) no physical form; ii) interactivity; iii) dynamics; 

iv) simplified and efficient navigation through large documents; v) friendly”.   

Esta breve reflexão sobre o e-commerce tem como objetivo apresentar, ainda 

que de uma forma muito sucinta, o enquadramento comercial/negocial no qual 

vão ser operacionalizadas as estratégias de gestão integradas no Web 

Marketing.  

2.5. Perfil do utilizador da Internet (E-Consumer) 

 

No final da década de 90, com o desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação, em particular a Internet, emerge uma nova “Era” 

para todos os agentes que se movimentam no mercado, como os profissionais 

de marketing e os consumidores. Neste contexto, alterou-se em definitivo a 

relação com os media, originando novos comportamentos no consumidor. 

Segundo Rosa (2010:44), “Uma das maiores mudanças dos últimos anos é a 

aceitação da web como um meio social, fonte de novos comportamentos, de 

novas formas de comunicar, considerando o consumidor como o elemento 

mais importante e decisivo”. Hoffman e Novak (1996) defendem que somos 

confrontados com a necessidade de introduzirmos alterações no conceito de 

marketing, ao integramos na dinâmica do processo de marketing o consumidor. 

Neste sentido, devemos recrear as atividades desenvolvidas na estratégia de 
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marketing de forma a adaptá-las ao contexto da web, incluindo criar 

infraestruturas de comércio eletrónico, definir conteúdos adequados às 

caraterísticas das novas plataformas de comunicação, e desenvolver 

ambientes mais interativos com o consumidor. 

O contexto do web marketing põe de manifesto a Internet que, segundo Lages 

et al (2002:1), “provides firms with an unprecedent ability to communicate 

directly with customers”. Para além da sua vertente comunicacional, a Internet 

encerra em si um potencial que permite também estabelecer relações 

comerciais. Por este motivo, é importante, em nosso entender, definir o perfil 

do seu utilizador. Referimo-nos à caraterização dos indivíduos, os “letrados 

digitais”, apelidados por McCann (2010), in Rosa (2010), como “geração Y”, ou 

“nativos digitais”. O consumidor, na opinião de McCann (2010), passou a ser 

ele próprio o medium, que utiliza as tecnologias de informação e comunicação 

para se expressar. Na análise desta questão, devemos também centrar a 

nossa atenção no ambiente onde interagem os e consumers, referimo-nos, por 

exemplo, às comunidades on-line.  

Hoje em dia, constatamos que os indivíduos que integram as comunidades on-

line são pessoas comuns, que se conetam à Internet a fim de desenvolverem 

mais facilmente as tarefas da sua vida quotidiana, como, por exemplo, 

comunicar ou procurar informação, já que, segundo Robertson (1998:163), “an 

area being revolutionized by computer technology is personal communication”. 

 

Para algumas pessoas, a utilização da Internet converteu-se em algo quase tão 

simples como usar o telefone. As comunidades on-line são formadas por 

pessoas reais, que estabelecem relações que são reais e que encontram nos 

dispositivos tecnológicos da “Era Digital” “a possibilidade de fazerem juntas 

muito mais coisas “reais” do que com o telefone” (Kerckhove, 1999:68). As 

motivações dos indivíduos que integram as comunidades on-line baseiam-se 

na procura de informação, no desejo de comunicarem através da Internet e na 

vontade de estabelecerem relações de diversa natureza, entre as quais se 

destacam as relações comerciais. A Internet é segundo Holtzman (1997:31) “a 

window into social space”. 
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No contexto virtual do “ciberespaço” encontramos um conjunto de indivíduos 

que partilham com os demais os mesmos interesses, as mesmas 

necessidades, os mesmos gostos, etc. De acordo com Constantinides 

(2002:59), “Consumers increasingly demanding more control over the 

marketing process, value the personalized approach and prefer products or 

services that can be promptly adapted to their constantly changing needs”. Criar 

uma comunidade on-line, também designada por comunidade virtual, deve ser, 

segundo Fleming e Lang (2000), um objetivo chave para qualquer profissional 

de marketing relacional, já que possibilita melhores oportunidades de 

fidelização a um grupo específico e segmentado. O conceito de comunidade 

on-line é um conceito chave para o web marketing, temos de ir, segundo 

Nispen (2000), in Fleming e Lang (2000), mais além da relação com o cliente 

para fomentar a relação entre os clientes.  

 

Ditto e Pille (1998), citados por Begalli et al (2008:601), defendem a existência 

de categorias para explicar o impacto do web site no consumidor, em concreto: 

“i) information level, ii) transactional level and iii) relational level”. Como parte 

integrante das comunidades on-line surge um novo tipo de consumidor, o 

consumidor interativo, que é um target ativo e curioso. São indivíduos que se 

caraterizam por uma postura ativa na procura de informação, entretenimento, 

produtos/serviços, etc. Estes novos consumidores, que emergem através da 

ligação à Internet, assumem um papel ativo nas relações que estabelecem com 

as empresas. Convertem-se num público mais exigente, mais especializado e 

com maior poder de comunicação e de intervenção, que requer das empresas 

produtos e /ou serviços à medida das suas necessidades. O feedback que a 

Internet proporciona é incomparavelmente maior do que qualquer outro meio, 

incluindo o feedback da aplicação das técnicas de marketing direto. Como 

defendem Álvarez Rodriguez et al (2010:7) “Con la expansión de tecnologías 

para una Sociedad de la Información, la demanda de información y de 

respuesta modifica los diseños para la investigación de recepción hacia una 

investigación de la interacción y la participación al alcance de internet”. 

 

Existem diferentes tipologias de usuários. De uma forma simplificada, podemos 

classifica-los em:  
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• Utilizadores generalistas - indivíduos que acedem às aplicações, desde casa, 

para uso pessoal;  

• Utilizadores especializados - indivíduos que acedem, desde casa, a 

aplicações relacionadas com o seu negócio;  

• Utilizadores da empresa - indivíduos que acedem às aplicações, desde os 

seus postos de trabalho, como suporte à sua atividade profissional;  

• Utilizadores das escolas, universidades, centros de investigação etc. - 

indivíduos que acedem às aplicações, a partir da instituição onde se 

encontram, para desenvolverem as suas atividades académicas.  

 

Com a Internet, as empresas dispõem de uma ferramenta que lhes permite: a) 

identificar as necessidades dos consumidores, cada vez mais exigentes, 

permitindo responder, com praticamente nenhuma margem de erro, a essas 

necessidades, b) adaptar-se, sempre que necessário, às necessidades dos 

consumidores, em constante mudança, resultado de uma comunicação 

constante que o novo meio, interativo por natureza, proporciona. Segundo 

Seybold (2001: 78), “com a internet, novos segmentos de consumidores podem 

ser atingidos para testar ofertas e inovações, bem como fazer experimentações 

de uma forma mais rápida do que aquela que até hoje era possível”. 

 

O uso de Internet pelas empresas também assume outra vertente, segundo 

Moura (1996), já que os meios do marketing tradicionais se tornam ineficazes 

para alcançarem os targets mais difíceis, especialmente os consumidores mais 

jovens, ou aqueles que têm maior poder aquisitivo. A chave para superar, no 

futuro, alguns dos problemas destes segmentos, alvos preferenciais das novas 

campanhas de marketing, é colocar as novas tecnologias ao serviço do 

marketing e da conquista dos consumidores que rejeitam a abordagem 

tradicional. 

Definido que está o perfil do consumidor interativo, é o momento de analisar 

quais são os interesses e as motivações dos e consumers. Para analisar esta 

questão, devemos estar conscientes que as empresas já não dialogam com 

uma massa de consumidores, mas sim com um indivíduo em particular. No 

seio das comunidades on-line surgem os consumidores individuais. Estes 
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consumidores não procuram, na nossa opinião, produtos e/ou serviços 

massificados que as empresas, menos atentas às alterações introduzidas pela 

Internet, procuram vender. O que os e consumers exigem das empresas pode 

resumir-se a: 

• Produtos e/ou serviços desenhados especificamente de acordo com as suas 

necessidades individuais, ou seja à medida do consumidor individual;  

• Contato direto, tornado possível pela natureza interativa da Internet, que 

permite manter uma relação mais direta, personalizada com a empresa;  

• Informação detalhada sobre o produto e/ou serviço que desejam adquirir.  

No início do século XXI, passámos mais uma página na história do marketing. 

As alterações, como consequência da ligação à Internet, não pressupõem o 

abandono dos princípios que orientaram, durante décadas, as estratégias de 

marketing, como os indicados por autores como Kotler e Armstrong (2011), 

uma referência para todos os que estudam esta temática. É nossa convicção 

que estes princípios devem ser transferidos para um novo contexto, no qual 

emergem os self media, como a Internet, que estão a revolucionar as relações 

comerciais, com o aparecimento de uma nova forma de fazer negócios, o e-

commerce. Segundo Seybold (2001:78), “graças à internet e aos telefones 

móveis, os clientes estão hoje equipados com novas ferramentas que permitem 

um melhor acesso às actividades comerciais de uma empresa (bem como às 

da concorrência), a todo o momento e a partir de todo o mundo”.  

A Internet é um meio de comunicação, informação e entretenimento. É notória 

a transferência para um padrão de utilização mais inovador – tanto nas práticas 

de consumo, pela aquisição de bens e serviços na plataforma (comércio 

eletrónico), como na produção e distribuição de conteúdos (user-generated 

contents), do ponto de vista da disseminação destas atividades a um conjunto 

alargado de indivíduos. 

Com a utilização, numa escala global, das novas tecnologias de informação e 

comunicação, especialmente a Internet, surgem novas estratégias de 

marketing. Partilhamos da opinião de Fleming e Lang (2000) quando afirmam 

que as ferramentas principais deste novo marketing, o Web Marketing, são a 

Personalização e a Fidelização.  
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O conceito da personalização é de vital importância no estudo do web 

marketing. O uso de novos meios de comunicação, com formatos interativos, 

facilita a personalização das relações com os consumidores. A Internet é um 

meio que permite, mais do que qualquer outro, reunir informação sobre os 

interesses e as motivações dos consumidores. As novas estratégias de 

marketing baseiam-se, portanto, no fortalecimento das relações com os 

consumidores, como referido por Rublescki (2009:2) “surge uma nova ordem, 

centrada no relacionamento com o consumidor, o cibercliente”, ou seja, as 

relações com o consumidor são mais importantes do que o produto/serviço. O 

enfoque das estratégias de marketing transfere-se do produto/serviço para os 

consumidores, procurando fomentar a personalização.  

Os consumidores individuais procuram produtos únicos, à medida das suas 

necessidades particulares. Neste sentido, exigem das empresas propostas 

capazes de satisfazerem plenamente essas necessidades. Apresentamos dois 

exemplos de estratégias de web marketing fundamentadas na personalização. 

A empresa General Mills é proprietária, entre outras marcas, da Cheerios e da 

Yoplait. Para satisfazer as necessidades individuais de cada um dos seus 

clientes, permite-lhes criar o seu próprio produto, misturando os diferentes 

ingredientes, de acordo com as suas preferências individuais. Cada 

encomenda é entregue no domicílio do cliente, num prazo máximo de quatro 

dias, e o seu custo é ligeiramente superior ao praticado pela empresa no 

mercado. Outro exemplo, citado pelo autor, é o da empresa Nike, que tem um 

serviço designado Nike iD. Este serviço permite aos consumidores 

personalizarem um par de ténis, escolhendo, por exemplo, a cor do calçado.  

Obter a fidelização do consumidor é, hoje em dia, o grande desafio que as 

empresas se propõem vencer para estimularem os seus negócios. Partilhamos 

a opinião de Seybold (2001:79) quando afirma que “para uma empresa, hoje o 

mais difícil de adquirir […] é a lealdade dos clientes”. A problemática da 

fidelização não é atual, no entanto, com o aparecimento dos novos meios de 

comunicação, surge um novo tipo de consumidores, com novas competências, 

pelo que a fidelização se transforma num objetivo mais difícil de alcançar. Os 

novos consumidores deram o "Grito de Ipiranga", já que não estão mais 

dispostos a aceitar passivamente os produtos e/ou serviços que as empresas 
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disponibilizam (usando para o efeito estratégias de comunicação integradas em 

planos de marketing cada vez mais agressivos), que não satisfaçam 

plenamente as necessidades específicas de cada cliente individual.  

Os novos consumidores, usuários da Internet, são cada vez mais exigentes e 

assumem, na relação que estabelecem com as empresas, um novo papel, mais 

ativo dada a natureza do meio, que se traduz em muitos casos na decisão 

sobre as caraterísticas dos produtos e/ou serviços que as empresas produzem, 

já que estas têm de adaptar-se às necessidades de cada individuo. A resposta 

das empresas, passa por definirem novas estratégias que exigem um contato 

mais direto com os consumidores, isto se pretendem consolidar a sua posição 

no mercado.  

No novo contexto comunicacional, o individuo é em simultâneo produtor e 

consumidor de conteúdos. Surge uma figura denominada prosumidor 

(prosumer) (Toefler, 1989) prosumer=producer/professional+consumer, 

protagonista do novo contexto comunicacional, definido como social software 

ou socialware. Esta terminologia faz referência a um espetro de ferramentas 

muito diversificadas, intimamente relacionadas com o universo da Web 2.0. Os 

prosumidores são um desafio para os marketers, pois não se enquadram nos 

modelos tradicionais. São consumidores mais informados, que tomam as suas 

decisões de compra fundamentadas em informação que recolhem da Internet, 

e também com base no aconselhamento de amigos, ou de líderes de opinião, 

pelo que nas estratégias de web marketing as empresas não podem descurar a 

importância crescente das redes sociais, e de outras aplicações da Web 2.0, no 

processo de tomada de decisão dos novos consumidores. 

Na opinião de Rosa (2010), o consumidor através das redes sociais, canal 

importante na promoção da interação, gestão e criação das comunidades em 

torno das marcas, procura estabelecer laços sociais, criando tribos, redes de 

indivíduos com os quais interage, muitas vezes em torno das marcas e das 

experiências de consumo. Estas comunidades on-line podem ser uma 

ferramenta muito poderosa na construção da lealdade e da confiança dos 

consumidores na marca.  
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Refletindo sobre este tema, Carrera (2009), in Rosa (2010), argumenta que a 

banalização da banda larga alterou o comportamento dos consumidores: de 

simples leitores de conteúdos transformaram-se em investigadores de 

conteúdos multimédia disponíveis no computador, leitores portáteis (mp3, mp4 

e mp5), ipads, smartphones, etc.. Através do domínio das diferentes aplicações 

(blogues, redes sociais, etc.), os “consumidores 2.0” criam eles próprios os 

conteúdos, que não são objeto de controlo pelos marketers.  

As estratégias de comunicação das empresas, no âmbito do web marketing, 

sofrem, assim, profundas alterações já que deixam de estar centradas apenas 

nas iniciativas das empresas, o que deixa em aberto um leque de 

possibilidades na promoção de um novo relacionamento das marcas com os 

consumidores, transformando-os em prosumers. É responsabilidade das 

marcas selecionarem conteúdos relevantes, com os quais os prosumidores se 

identifiquem e com os quais queiram interagir. 

No contexto do socialware operam-se profundas alterações na forma 

tradicional de fazer negócios, já que o prosumidor não é um sujeito passivo em 

frente a um ecrã, assumindo o controlo da produção e do consumo dos 

conteúdos. 

Acreditamos que a Internet, enquanto instrumento assente na bi-

direcionalidade e na interatividade, ao promover o feedback constante com os 

consumidores, assume-se neste cenário como uma valiosa ferramenta para as 

empresas alcançarem a fidelização do cliente. O sucesso das empresas, com 

base na informação adquirida através do novo meio, interativo por natureza, 

passa por criar um produto e/ou serviço à medida das exigentes necessidades 

dos consumidores individuais, consolidando assim a relação de fidelização dos 

consumidores ao produto e/ou serviço e, consequentemente, às empresas e às 

suas marcas. Esta só tem de arriscar e abrir os canais de comunicação, 

promovendo o diálogo, ou seja, escutar aquilo que os consumidores têm para 

lhe dizer. Estes já estão dispostos a partilharem as suas opiniões, e em darem 

a conhecer às empresas as suas necessidades.  

O desafio que os marketers enfrentam na “Era Digital” prende-se com a 

capacidade de resposta às necessidades individuais de cada prosumidor, 
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procurando antecipar essas necessidades, criando produtos e/ou serviços 

adaptados aos interesses e motivações de cada um. Isto implica uma micro 

segmentação, na qual as TIC, através das suas sofisticadas funcionalidades de 

captação e processamento da informação, são um precioso aliado, “Como 

ejemplo para este caso, el logro de Tesco, gigante británico de la distribución, 

que ha conseguido microsegmentar su información a clientes mediante la 

distribución de ocho millones de catálogos diferentes entre sus doce millones 

de clientes registrados. Nunca habría sido posible esta microsegmentación sin 

las herramientas TIC” (Fuente Martínez, 2011:22).  

As estratégias de web marketing, baseadas na personalização, permitem a 

plena satisfação do consumidor individual, e são, em nossa opinião, a melhor 

forma das empresas alcançarem a fidelização dos consumidores. O Web 

Marketing, o novo Marketing que emerge com a ligação à Internet é Direto, 

Interativo, On-line, Digital e fundamenta-se na relação personalizada, one to 

one, com uma nova figura que assume total protagonismo no novo contexto de 

negócios: o prosumer.  

2.6. A Marca 

 

Neste capítulo apresentamos uma revisão da literatura sobre o conceito 

multidisciplinar da marca, considerando as suas diferentes dimensões. Neste 

sentido, começamos por apresentar a definição jurídica de marca, 

sistematizando depois as perspetivas da marca enquanto signo distintivo, da 

marca como ativo (brand equity) e da marca como identidade (brand identity), 

apresentadas por autores como Kotler (2008), Kapferer (1991), Aaker (1991), 

Farquhar (1989), Keller (2003), Lencastre (1997), entre outros. 

Através da revisão da literatura procurámos sistematizar um quadro teórico 

sólido que traduzisse o essencial da gestão da marca, tal como esta tem sido 

encarada quer na perspetiva académica, quer na perspetiva dos profissionais 

da marca, já que na atualidade, o estudo da marca enquadra-se em duas 

dimensões: a relativa às componentes da marca (nome, logótipo, etc.) e a 

relativa aos seus processos de gestão.  
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A gestão da marca, designada na literatura pela expressão branding, é 

considerada por Kotler (2008), autor de referência obrigatória nesta matéria, 

como “a arte e a pedra angular do marketing”. O protagonismo que a marca 

tem assumido, no contexto atual da economia global, deve-se ao facto desta 

ser um vetor estratégico na gestão das empresas, qualquer que seja a sua 

área de atividade. 

Numa sociedade em constante mudança, designada por Sociedade da 

Informação e da Comunicação, uma sociedade onde o comportamento dos 

consumidores tem sofrido profundas modificações operacionalizadas, em parte, 

pela integração no nosso quotidiano das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), é difícil imaginar um mundo sem marcas. A marca tem 

assumido um protagonismo tal que podemos afirmar que a unidade 

estruturante da oferta deixou de ser o produto, para passar a ser a marca. 

Segundo Elias (2012:211), “The power of the brand says that any brand has to 

survive its test: social scrutiny and collective review, opinion makers and hard 

bloggers”. Um dos autores que procurou diferenciar o produto da marca foi 

King (1993), in Tavares (2004:50). Na opinião deste autor, “Um produto é algo 

que é produzido numa fábrica; uma marca é algo que é adquirido por um 

cliente. Um produto pode ser copiado por um concorrente; uma marca é única. 

Um produto pode ser rapidamente ultrapassado; uma marca de sucesso é 

intemporal”.  

A primeira questão que se coloca, e à qual procuraremos responder, é a 

seguinte: como se define uma marca? 

Kapferer (2000:9) foi o autor que, em nosso entender, apresentou a mais 

completa conceptualização da marca, tendo-a definido da seguinte forma: “a 

marca não é o produto: é o seu sentido, define a sua identidade no tempo e no 

espaço”. Kapferer (1991), in Villagra García (2004:168), argumenta que “la 

marca es la memoria del producto. Es el recuerdo acumulado de las 

impresiones extraídas por el consumidor tras el uso del producto”.  

De acordo com a perspetiva de Kapferer (1995), a criação de uma marca tem 

por objetivo diferenciar a oferta da empresa da oferta das empresas 

concorrentes, sugerindo, por meio de um sinal, um conjunto de atributos que a 
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distingue das demais. Este conjunto de atributos, que não se esgota no produto 

em si, é o diferencial que a empresa necessita dar a conhecer aos seus 

clientes, pelo que a tomada de decisão destes, perante o leque de oferta 

diversificada de produtos e serviços disponíveis no mercado, é determinada 

pelas marcas e os valores a elas associados.   

No início da sua conceptualização, a definição de marca encontrou fundamento 

na conceção jurídica, centrada exclusivamente no produto. Com o tempo, o 

marketing evoluiu para uma visão mais abrangente da marca, que permitiu que 

esta passasse a ser a unidade estruturante da oferta das empresas, em 

detrimento do produto. A marca converteu-se então num vetor estratégico das 

empresas, já que a sua gestão permite-lhes diferenciar-se da concorrência. 

Como refere Kapferer (1995), todos os recursos da organização devem ser 

colocados ao serviço da construção de uma marca, que se diferencie das 

marcas concorrentes. 

Nas últimas décadas assistimos a profundas modificações que afetaram a 

lógica de funcionamento das empresas e a forma destas se relacionarem com 

os consumidores, com consequências por demais evidentes no contexto do 

marketing. Segundo Villagra García (2004), a dimensão dos mercados sofreu 

um aumento exponencial, já que através do uso das TIC, as relações negociais 

foram transferidas do contexto local para uma escala global. Villagra García 

(2004:116) descreve o novo ambiente negocial no qual estão imersas as 

empresas como sendo “caracterizado por el incremento de la oferta (que en 

muchos casos no ofrece grandes diferencias entre unos productos u otros), la 

maduración y fragmentación de los mercados, la intensificación y globalización 

de la competencia, un fuerte ritmo de desarrollo tecnológico, y la presencia de 

clientes más sofisticados y exigentes que reclaman productos de calidad y un 

trato personalizado lo cual es posible gracias a las nuevas tecnologías”. Na sua 

reflexão Villagra García (2004) realça as modificações operadas nas 

estratégias de gestão das empresas que tiveram que se adaptar ao novo 

contexto negocial, competitivo por natureza, e que no qual se explora todo o 

potencial das TIC. Devido às suas caraterísticas, as TIC promovem a 

personalização das relações estabelecidas entre as empresas e os seus 

clientes.  
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Na construção da marca influem de forma decisiva a comunicação, a imagem, 

o comportamento e os valores que preconizam as empresas, a que se soma o 

papel cada vez mais participativo do consumidor, pelo que é urgente que as 

empresas promovam e consolidem uma relação estreita entre as marcas e os 

seus consumidores (brand relationship), com especial enfoque na fidelização. 

No contexto das novas relação negociais, os consumidores assumem em 

definitivo um papel mais ativo, pelo que as empresas devem desenvolver 

estratégias que promovam a sua fidelização. As novas estratégias de 

marketing baseiam-se, portanto, no fortalecimento das relações com os 

consumidores, como referido por Rublescki (2009:2): “surge uma nova ordem, 

centrada no relacionamento com o consumidor, o cibercliente”.  

O enfoque nas estratégias de marketing desvia-se do produto para os 

consumidores, procurando fomentar a personalização. Neste sentido, as 

empresas deixam para segundo plano a clássica comunicação do produto, 

dirigindo todas as suas energias para o estreitar de relações com os 

consumidores. Num ambiente de excessiva competitividade, o consumidor é o 

“bem” mais escasso. Em nosso entender, uma das chaves do sucesso 

empresarial, neste contexto, reside na captação e na fidelização dos 

consumidores. E para que isto seja uma realidade, a empresa tem que 

incorporar na sua marca mais valor do que as empresas concorrentes. Na 

opinião de Aaker (1991), in Borges e Branca (2010:5), “Competition increases 

the power of brands, as these allow non-price differentiation”. 

2.6.1 Percurso histórico da Marca 

 

A marca é atualmente considerada um património inestimável das empresas, 

razão pela qual a problemática da sua natureza e gestão tem sido objeto de 

inúmeros estudos.  

Traçando um resumido percurso histórico verificamos que a Revolução 

Industrial, no princípio do século XIX, marca o início da utilização das marcas 

de forma similar à atual (Santos, 2008). Nessa época, a marca era 

percecionada como um produto com um nome, uma identidade própria à qual 

estavam associados outros sinais. Aaker (1991) defende que, apesar da 
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existência de marcas na altura, estas só assumiram o significado que hoje lhes 

atribuímos no século XX devido, em seu entender, ao enfoque do marketing 

que permitiu a criação de marcas diferenciadas. Neste sentido, só em meados 

do século XX é que as empresas, para colmatarem a necessidade de 

comunicarem as caraterísticas da sua identidade ou personalidade, passaram 

a usar a disciplina do design gráfico para definir a identidade visual das 

marcas. As primeiras referências sistematizadas sobre a marca datam, 

efetivamente, da década de 30 e foram desenvolvidas pela multinacional 

Procter & Gamble, que comercializa bens de grande consumo (Pimentel, 

2006). Foi somente na década de 50, no contexto do marketing de segmentos, 

que se consolidou a necessidade de analisar com mais detalhe a marca tendo 

em conta as diferenças, assinaladas pelos consumidores, em produtos com 

caraterísticas iguais, mas de marcas diferentes.  

Seguindo este périplo pela história da marca e segundo o autor referenciado, 

nos anos 80 assistimos à movimentação de novas forças de mercado que 

envolveram as empresas em processos de fusões e aquisições, despoletando 

o boom da bolsa de valores. O saldo positivo, em termos financeiros, resultante 

dessas fusões e aquisições foi calculado com base no ativo intangível das 

empresas (definido por Crosby e Johnson (2004), in Pereira (2005), como 

qualquer fonte de benefícios futuros, não materializada fisicamente), mais do 

que pelos bens tangíveis, emergindo neste contexto a marca como vetor 

estratégico, a valorizar pelas empresas. Neste sentido, Azevedo (2003) 

argumenta que a marca é vislumbrada como sendo um “suporte real da 

intangibilidade apontada como o elemento agregador das promessas dos 

benefícios junto do consumidor” (Azevedo, 2003:468). Decorrente deste 

enfoque, surgiu a tomada de consciência de que as empresas deviam ser 

percecionadas como marcas, e que um nome corporativo tem um valor 

financeiro.  

Na atualidade, no âmbito da disciplina denominada pela literatura da 

especialidade como marketing relacional, a marca surge como o eixo central da 

relação que vincula a empresa aos consumidores, integrando uma nova linha 

de pensamento designada por brand relationship (gestão relacional da marca). 

Há um conjunto de elementos intangíveis que são determinantes na 
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preferência dos consumidores, “Branding is becoming more a function of the 

relationship and the experience the consumer has with the brand” (Saviolo, 

2002:2). Nesta linha, Carrillo Durán e Tato Jiménez (2008) consideram que a 

marca deve ser analisada como uma experiência dos públicos ao 

estabelecerem contato com a organização. O brand relationship define-se 

como uma nova abordagem de gestão da marca que, na opinião de Pimentel 

(2006:41), “é tanto mais forte quanto mais experimental e emocional for, pelo 

que se encontra hoje uma literatura emergente em torno das experiências 

sensoriais (sensações), das experiências emocionais (sentimentos), das 

experiências cognitivas e criativas (pensamento), das experiências físicas e de 

estilo de vida (acção) e das experiências de identificação social (identificação), 

decorrentes das contribuições do marketing experiencial que trazem um novo 

input ao estudo da marca”. Segundo Tavares (2004), as marcas são o 

resultado da construção de um sistema de valores (funcionais e emocionais) 

definidos pela empresa, que são depois interpretados pelos consumidores. 

A visão sobre o Marketing tem assumido novas perspetivas, já que o marketing 

tradicional deixou de oferecer os resultados pretendidos, assumindo 

protagonismo crescente o conceito de Marketing Experiencial, que designa a 

vivência, ou experiência da marca. Segundo Alloza (2008), in Sahin et al 

(2011:1289), “brand experience can be defined as the perception of the 

consumers, at every moment of contact they have with the brand, whether it is 

in the brand images projected in advertising, during the first personal contact, or 

the level of quality concerning the personal treatment they receive”.   Para 

Brakus et al (2009:52), “Brand experience is conceptualized as sensations, 

feelings, cognitions, and behavioral responses evoked by brand-related stimuli 

that are part of a brand’s design and identity, packaging, communications, and 

environments”. 

Os consumidores estão cada vez mais atarefados, sujeitos à pressão de uma 

sociedade na qual impera o excesso de informação, enquanto os detentores 

das marcas procuram formas inovadoras de captarem a atenção dos 

consumidores e estabelecerem, com estes, ligações. O Marketing Experiencial 

constitui uma opção estratégica de um número cada vez mais significativo de 
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empresas, já que permite um maior grau de diferenciação e um consequente 

aumento da fidelidade dos consumidores. 

Segura e Garriga (2008:2) definiram Marketing Experiencial como o processo 

“que incide específicamente en aportar un valor a los clientes, vinculado a las 

experiencias de éstos con los productos y servicios que se les ofrecen, 

proporcionándoles una información-comunicación suficiente para ayudarles a 

tomar la decisión de compra actual y fidelizarlos en un futuro”. 

Autores como Schmitt (2003), e Lindstrom (2005), usaram o conceito de 

Marketing Experiencial. Schmitt (2003) apresenta um modelo para promover a 

experiência já que, no seu entender, é através das emoções que os 

consumidores estabelecem uma relação com a marca através da criação da 

denominada “Customer Experience”. Existem cinco formas de estabelecer essa 

relação: 

1. Através da experiência sensorial – Sense. Apelo aos sentidos, com o 

objetivo de criar experiências sensoriais através da visão, do som, do toque, do 

gosto, e do cheiro. 

2. Através da experiência emocional – Feel. Apelo às emoções dos 

consumidores, com o objetivo de consolidar as experiências afetivas com a 

marca. 

3. Através da experiência física e estilo de vida – Act. Procura despoletar 

experiências físicas, estilos de vida. As alterações do estilo de vida são mais 

motivadoras na experiência do consumo. 

4. Através da experiência cognitiva – Think. Apelo à componente intelectual, 

com o objetivo de criar experiências cognitivas que incitem os consumidores a 

envolverem-se com a marca. 

5. Através da experiência da identidade social – Relate. O marketing relacional 

resulta do somatório de todos os elementos anteriormente descritos. No 

entender de Schmitt (1999), “Relate marketing expands beyond the individual's 

private sensations, feelings, cognitions and actions by relating the individual self 

to the broader social and cultural context reflected in a brand” (Schmitt 

1999:171). Freitas (2009:6) reforça esta ideia ao afirmar que “Para atingir uma 
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percepção completa, devemos levar o marketing para um outro nível, 

compreendendo as dimensões do “Sense, Feel, Think, Act e Relate” no 

comportamento do consumidor”. 

Os académicos que estudam as temáticas relacionadas com o marketing estão 

convictos de que, cada vez mais os consumidores procuram marcas que lhes 

proporcionam experiências únicas e memoráveis. Como resultado, o conceito 

de experiência da marca adquire um interesse crescente. Na perspetiva de 

Sahin et al (2011:1288), “From the customer viewpoint, brands are relationship 

builders”.  

As estratégias que assentam no marketing experiencial têm como objetivo a 

edificação de relações da marca com os consumidores, baseadas em 

princípios como a confiança, a satisfação e a fidelidade. “As a unique approach 

to the task of marketing, experiential marketing is a concept that integrates 

elements of emotions, logic, and general thought processes to connect with the 

consumer. The goal of experiential marketing is to establish the connection in 

such a way that the consumer responds to a product offering based on both 

emotional and rational response levels. Here are a few of the basics of 

experiential marketing, and how this process can often succeed when other 

marketing strategies fail” (Nobin, s/d:6). 

Na gestão da marca podemos então identificar quatro conceitos: identificação, 

diferenciação, notoriedade e posicionamento. 

A identificação e a diferenciação são as funções centrais de uma marca. 

Segundo Filipe (2010:15): “a) a identificação do produto, tornando-o único, 

permitindo o seu reconhecimento e facilitando a sua escolha; b) a diferenciação 

do produto, assinalando a presença de determinadas características distintivas 

do mesmo”. 

De acordo com Lencastre (2003), na perspetiva do público-alvo surgem os 

conceitos de identificação e diferenciação, que correspondem na organização, 

em termos de funções espelho, à procura de notoriedade e de posicionamento 

junto desses mesmos públicos. O objetivo das estratégias competitivas das 

empresas reside no alcance de vantagens de posicionamento na mente dos 

consumidores, ou seja, de benefícios percebidos pelos consumidores em 
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comparação com a concorrência, dai a importância dos conceitos de 

posicionamento e diferenciação. Lencastre (2003) defende que o mercado é 

um espaço de partilha da empresa, com as empresas concorrentes. Neste 

contexto, as empresas têm necessidade de identificar a sua oferta, 

diferenciando-a da concorrência. O sinal que identifica e diferencia a oferta das 

empresas é a marca. É impossível dissociar os dois conceitos, já que a marca 

assegura a identificação do bem, serviço, pessoa ou organização junto dos 

seus públicos estratégicos, assegurando também a sua diferenciação face à 

concorrência. Na opinião de Lencastre (2003:2), “Marketing sem marca (quase) 

não é marketing”. Neste sentido também se expressa Kapferer (1995), para 

quem construir uma marca não é apenas colocar um rótulo no produto, mas 

integrar uma abordagem de marketing. Na opinião de Santos (2008:29), “As 

funções essenciais da marca continuam a ser as de identificação da fonte de 

origem dos produtos e diferenciação da proposta de valor apresentada 

contudo, hoje em dia, os clientes, consumidores e outros públicos das 

empresas procuram ter uma relação emocional com as marcas ou estabelecer 

um qualquer tipo de relacionamento com a marca ou organização”. O mesmo 

autor referencia Knowles (2001), para quem “a criação de capital a nível de 

relacionamentos é o aspecto que mais distingue as marcas dos outros activos, 

razão pela qual não é tão importante analisá-las à luz da argumentação do pólo 

tangível/intangível, mas à luz da diferenciação, criada a nível funcional e 

emocional, isto é, a relação criada entre a marca e os públicos-alvo” (in Santos, 

2008:82). 

O marketer, ao definir a estratégia de marketing, tem como missão selecionar 

um ou mais segmentos-alvo a que se dirige, no intuito de lhes oferecer os 

benefícios, essência do produto, mais adequados para colmatar as 

necessidades desses mesmos segmentos-alvo. O posicionamento é uma 

extensão natural da segmentação. Depois de selecionados os segmentos-alvo, 

tem de escolher um posicionamento para os seus produtos e/ou serviços. 

O posicionamento é uma palavra que, ao longo do tempo, tem sido muito 

utilizada em marketing. Em 1969, o reputado especialista em marketing 

estratégico Jack Trout, escreveu um artigo na Industrial Marketing Magazine, 

intitulado “Positioning is a game people play in today’s me-too marketplace”, no 
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qual introduziu o conceito de posicionamento. Segundo o autor, “Positioning is 

how you differentiate yourself in the mind of your prospect. It’s also a body of 

work on how the mind works in the process of communications” (Trout, 

2012:34).  

Ries e Trout (2010) explicam que apesar do posicionamento começar 

efetivamente com o produto, no seu entendimento, o conceito refere-se na 

realidade ao posicionamento do produto na mente do consumidor. Tendo em 

consideração o volume elevado de informaçoes que os consumidores recebem, 

“in an over-communicated environment, the advertiser should present a 

simplified message and make that message consistent with what the consumer 

already believes by focusing on the perceptions of the consumer rather than on 

the reality of the product”  (Ries e Trout, 2010:1). 

Na reflexão que fez sobre o posicionamento, Trout (2012) definiu alguns 

elementos do processo de posicionamento. Esta análise visa encontrar a chave 

para que uma marca seja recordada. A resposta, no seu entender, assenta na 

simplicidade, já que o excesso de informação, tal como a energia, tende a 

gerar entropia.  

Um outro aspeto referido por Trout (2012) reside no fato da mente humana ter 

uma forte componente emocional, motivo pelo qual, as decisões de compra dos 

consumidores assentarem, na maioria das vezes, em pressupostos não 

racionais. É ao nível desta componente emocional que devem incidir as ações 

de marketing.  

Um outro aspeto do posicionamento relaciona-se com as convicções que os 

consumidores têm sobre os produtos, que não são facilmente modificadas, 

uma vez formadas. Na opinião de Ries e Trout (2010:2), “the easiest way of 

getting into someone‘s mind is to be first”. Na eventualidade da marca não ser a 

líder, a empresa pode encontrar uma posição alternativa em relação ao líder de 

mercado, que permita o aumento do market share, mas nunca uma posição 

que afronte o posicionamento da marca que assume a liderança, um erro 

estratégico na opinião dos dois autores referidos. Trout (2012) chama, ainda, a 

atenção para o facto da extensão das linhas da marca não resultarem em 



  

 

_____________________________________________________
101 

 

melhores estratégias de posicionamento, já que a mente dos consumidores 

dispersa o seu foco de atenção. 

Resumindo, para alcançar um posicionamento bem-sucedido no mercado, 

Trout (2012:34) defende que “in an increasingly competitive world, the well-

focused competitor is usually the winner. The specialist can focus on one 

product, one benefit, one message, which enables the marketer to put a sharp 

point on the message that quickly drives it into the mind”. 

Para Keller (2003), outro dos autores que se debruçou sobre a análise do 

posicionamento, este conceito define a forma como uma marca pode concorrer 

com eficácia com um conjunto específico de concorrentes, num determinado 

mercado. Por sua vez, Aaker (1996) e Kapferer (1995), in Santos (2008:65), 

definem posicionamento como “a descrição da oferta no seu contexto 

concorrencial, uma apresentação da promessa que refere os benefícios ou 

valores da empresa/marca apelativos para os públicos-alvo e distintivos dos da 

concorrência”. O posicionamento define-se, então, pela associação de um 

benefício à oferta da empresa, benefício esse que, de preferência, deve ser 

único e diferenciado da oferta da concorrência. Lencastre (2003:37) defende 

que, por detrás da função de diferenciação “está a procura por parte da marca 

de um significado para os seus sinais, de um posicionamento: criar nos seus 

públicos-alvo associações à marca (missão, benefícios e produtos, 

associações clássicas à marca como sejam a garantia de qualidade, o 

prestígio, a personalidade, a familiaridade, o prazer do seu uso, a sua 

dimensão ética […] que possam determinar uma resposta afectiva (estima, 

preferência) e comportamental (adesão, fidelidade) que lhe confira valor”. Para 

o posicionamento de um produto consideramos então dois aspetos: a 

identificação, definida como a categoria a que o produto é associado na 

imaginação dos consumidores; e a diferenciação que consiste numa, ou em 

várias particularidades, que distinguem o nosso produto comparativamente 

com outros produtos da mesma categoria (Lendrevie et al, 1993). Por sua vez, 

Filipe (2010) procura distinguir os conceitos de posicionamento e de identidade. 

Na opinião desta autora, o posicionamento não é a identidade, é parte 

integrante da identidade e, portanto, a identidade predomina sobre este. Nas 

palavras de Filipe (2010:24), “… a principal diferença entre a identidade e o 
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posicionamento radica no facto deste último poder ser direccionado para o 

produto e não para a marca”. 

Para além do posicionamento, o marketer não pode esquecer a diferenciação. 

Lencastre (2003:9) considera que “a partir de uma decisão de posicionamento, 

o gestor de marketing tem que a pôr em prática, tem que implantar no terreno 

uma relação de troca diferenciada, que expresse o posicionamento desejado”. 

É através da marca que o consumidor identifica os produtos e os consegue 

distinguir da concorrência. A diferenciação pode ser feita pelo produto, pela 

distribuição, pelo preço, ou pela comunicação. Resumindo a perspetiva de 

Lencastre (2003), a marca deve ser o sinal de um benefício junto de um 

segmento-alvo, abrangendo esta definição as três dimensões básicas da 

gestão de marketing da marca moderna, e que passamos a enunciar: 

diferenciação face à concorrência; posicionamento que associa a marca a um 

benefício e, por último, mas não menos importante, o conhecimento profundo 

do segmento-alvo, assente numa relação individualizada. Borges de Almeida et 

al (2011:20) também defendem que, “Na actual sociedade de consumo, as 

marcas assumem um papel essencial de diferenciação num mercado onde o 

consumidor é cada vez mais bombardeado com quantidades cada vez maiores 

de informação. Em última análise, neste século, as marcas podem ser a única 

forma de diferenciação entre as empresas (Blackett, 2005), uma vez que os 

patamares de qualidade e as diferenças entre os produtos são cada vez mais 

efémeros”. 

Ao analisarem os conceitos de diferenciação e de identificação, autores como 

Dibb et al (2001), e Aaker (1996), defendem que a marca significa um nome, 

um termo, o design, ou outra caraterística que identifica e diferencia uma 

empresa, face às empresas concorrentes que partilham o mercado. Pereira 

(2005) também adota esta posição, quando defende que na atualidade, um dos 

grandes desafios das empresas reside no desenvolvimento da capacidade de 

diferenciação relativamente às empresas concorrentes, que não se baseie 

unicamente nos benefícios tangíveis do produto. Cada empresa enfrenta, 

assim, o desafio de desenvolver uma “capacidade de diferenciação entre os 

produtos ou serviços através dos benefícios funcionais ou tangíveis, baseando 

as suas vantagens competitivas sustentáveis nos benefícios intangíveis, 
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emocionais ou de auto-expressão” (Azevedo, 2003:468). É neste sentido que 

Keller (2003), referência incontornável na análise da temática da gestão da 

marca, define o conceito como “um produto que acrescenta outras dimensões 

que o diferenciam de alguma forma de outros produtos destinados a satisfazer 

a mesma necessidade. Tais diferenças podem ser racionais e tangíveis – 

relacionadas com o desempenho do produto da marca – ou mais simbólicas, 

emocionais e intangíveis – relacionadas com o que a marca representa” (in 

Pereira, 2005:10). 

A diferenciação é um aspeto nuclear na gestão da marca, pois é determinante 

na atração da atenção dos consumidores. Cobra (2007:42) considera que 

existem três forças para distinguir uma marca:  

“1. Valor da marca. Seu valor total como ativo separado quando vendido ou 

incluído em balanço patrimonial. 

2. Força da marca. Medição do grau de lealdade do consumidor com a marca. 

3. Imagem da marca. Associações e crenças do consumidor em relação à 

marca”. É através do contributo destas três forças, que é possível diferenciar 

uma marca no mercado. 

Apesar da definição jurídica, que a seguir explanaremos, ser esclarecedora 

quanto às duas funções essenciais da marca: identificar e diferenciar, já que 

legalmente a marca é um símbolo que distingue um produto da empresa e 

certifica a sua origem, esta definição coloca, na opinião de Pereira (2005), uma 

série de questões quanto à sua aplicação na gestão, já que “são esquecidos os 

atributos da marca que suscitam afectos e conexões com os consumidores, 

muito embora estejam presentes factores intangíveis susceptíveis de serem 

registados enquanto marca” (Pereira, 2005:9).  

A gestão da marca “se aísla de su ámbito tradicional en la comunicación 

comercial y se une al comportamiento de la organización, a su ser, más en 

línea de la identidad corporativa y su historia, misión, visión y proyecto 

empresarial” (Carrillo Durán e Tato Jiménez, 2008). Neste sentido, a gestão da 

marca começa com a definição da identidade da mesma. É importante 

distinguir dois conceitos: a identidade e a imagem de marca. Se bem que a 
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identidade da marca relaciona-se com a perspetiva da empresa, a imagem da 

marca relaciona-se com a perceção do consumidor, ou como sustem Saviolo 

(2002:9), “Brand image emerges as the overall perception of a brand identity on 

the marketplace as driven by brand personality and positioning”. Em conclusão, 

a imagem é um aspeto central da gestão da marca, já que o consumidor tem 

uma forte influência na rentabilidade das empresas em função dessa imagem 

ser, ou não, positiva. Saviolo (2002:11) reforça esta ideia ao utilizar a 

expressão “dynamism in permanence”, que se traduz na capacidade de fazer 

com que a marca evolua segundo a orientação do mercado. 

Parece ser consensual que a marca é uma entidade complexa. Pela análise 

que estamos a desenvolver sobre o conceito, e tendo em conta os contributos 

dos autores que são uma referência no seu estudo (Kapferer,1991, Aaker, 

1996, Lencastre, 1997, Keller, 2003), para além da dimensão da identidade da 

marca, importa analisar com detalhe a dimensão da imagem da marca. 

De acordo com Tavares (2004), o conceito de imagem da marca fundamenta-

se na perceção dos consumidores sobre a marca, o que lhes permite 

diferenciá-la das marcas concorrentes. É portanto um conceito de receção, que 

traduz a interpretação que os diferentes públicos-alvo (consumidores, 

colaboradores, concorrentes, etc.) fazem dos sinais emitidos pela marca 

(nome, logótipo…) e da estratégia de marketing mix (produto, preço, 

distribuição, comunicação) desenvolvida pela empresa. Na opinião de Machado 

(2009), a imagem da marca é o conjunto de todas as perceções, crenças e 

atitudes que as diversas audiências associam à marca, quer tenham sido 

criadas intencionalmente pela empresa, quer resultem daquilo que se ouve 

dizer, ou da experiência dos diferentes públicos com a marca. Os públicos-alvo 

são elementos determinantes na construção da imagem da marca. 

Pereira (2005), ao analisar o nível de receção das mensagens por parte do 

mercado, faz referência a dois conceitos: public mix e image mix. O 

denominado public mix é “constituído por um determinado público, ou 

segmento alvo, com capacidades interpretativas muito diferenciadas” (Pereira, 

2005:17), e inclui os consumidores atuais e potenciais. O image mix é a 

imagem constituída pelas perceções dos consumidores, relativas à 

diferenciação da marca. Daqui surgem comportamentos e atitudes, tais como: 
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a notoriedade, a estima, a preferência, a adesão e a fidelidade, tão desejados 

pela empresa, ou marca. 

De acordo com Kapferer (1995), a imagem da marca pode desempenhar oito 

funções para o consumidor:  

1. Função de identificação. A marca contém em si um conjunto de informação, 

as suas caraterísticas fundamentais, que permitem a sua identificação por 

parte do consumidor;  

2. Função de localização. Tendo em conta a função anterior, a marca permite 

aos consumidores encontrarem mais facilmente a oferta que lhes permite 

satisfazerem as suas necessidades;  

3. Função prática. A marca, ao facilitar a memorização dos resultados da 

experiência passada, simplifica a decisão de compra e possibilita um 

comportamento de compra repetido no tempo;  

4. Função de garantia. A marca garante aos consumidores, 

independentemente do lugar ou do momento em que ocorre o consumo, que a 

qualidade seja a mesma;  

5. Função de personalização. A marca oferece ao consumidor a oportunidade 

de comunicar quem é, ou quem quer ser (para si e para os outros);  

6. Função de continuidade. A familiaridade e a intimidade, propiciada pelo 

contato permanente entre a marca e o consumidor, proporcionam a este a 

sensação de satisfação;  

7. Função hedonista. Relacionada com o prazer que o consumidor tem da 

utilização da marca;  

8. Função ética. A satisfação que o consumidor obtém do comportamento 

responsável da marca na sociedade.  

Para além das funções desempenhadas pela marca para o consumidor, 

também é possível identificar funções da marca para a empresa. De acordo 

com Lambin (2000), in Filipe (2010), a marca tem as seguintes funções: 
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Função de proteção da inovação. O registo da marca protege a empresa contra 

eventuais imitações, ou falsificações. 

Função de posicionamento. A marca possibilita que a empresa se posicione 

face às marcas concorrentes. 

Função de capitalização. A marca é um ativo comparável a um capital 

intangível da empresa. 

Parece ser consensual, numa perspetiva focalizada na imagem da marca, que 

o objetivo global ao nível da estratégia de marketing de uma determinada 

empresa, consiste em criar uma imagem e reputação positiva, através da oferta 

de produtos e/ou serviços; e da comunicação de caraterísticas, benefícios ou 

valores da empresa que sejam apelativos para os consumidores (Aaker, 1996; 

Keller, 2003; Santos, 2008). 

Em conclusão, referenciamos Santos (2008), que partilha a opinião de Kapferer 

(1995) segundo a qual, atualmente uma marca só pode ter reconhecimento se 

for algo mais do que um indicador da proveniência do produto, ou das suas 

caraterísticas. As funções essenciais da marca não se alteraram, ou seja, 

continuam a ser as de identificação do produto e de diferenciação da proposta 

de valor apresentada pelas empresas, contudo “hoje em dia, os clientes, 

consumidores e outros públicos das empresas procuram ter uma relação 

emocional com as marcas ou estabelecer um qualquer tipo de relacionamento 

com a marca ou organização” (Santos, 2008:29). 

Pelo exposto, entendemos que a marca na sua história mais recente 

atravessou um processo de emancipação face à sua definição jurídica, 

demasiado redutora, para compreender em todas as suas dimensões este 

conceito. Atualmente, a marca deixa de estar associada apenas ao nome e ao 

logótipo do produto, para englobar outros conceitos que enriquecem e 

complementam o seu estudo como: a imagem, a notoriedade, a personalidade 

etc.  

Neste texto introdutório temos referido indistintamente o conceito de marca. 

Importa neste momento defini-lo, tarefa que encerra em si um certo grau de 

complexidade, já que a análise sobre a marca e a sua gestão envolve desde 
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abordagens unidimensionais, centradas na marca enquanto instrumento legal, 

de identificação visual; até abordagens multidimensionais, que enfatizam o 

conceito holístico da marca. 

Segundo Filipe (2010), a marca pode ser definida de acordo com três 

perspetivas diferentes: a marca enquanto signo distintivo; a marca como ativo 

(brand equity) e a marca como identidade (brand identity). 

Figura 2: As dimensões do conceito de marca 

 

Fonte: Filipe (2010:13) 

2.6.2 A Marca como signo distintivo: conceito e principais funções 

 

A definição de marca como signo distintivo implica que analisemos a marca 

como sendo um nome, perspetiva valorizada pela tradição jurídica. Esta 

tradição teve, de facto, uma enorme influência na conceção que o marketing 

clássico desenvolveu sobre o conceito da marca, já que esta cumpre o duplo 

objetivo de proteger os direitos de autor e de propriedade industrial. Apelando à 

entidade responsável pelo registo das marcas em Portugal, o Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI), a marca é definida como “um sinal que 

identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os 

dos de outras empresas” (INPI, s/d). Uma marca poderá ser composta por letra 

(s) ou por palavra (s) (marca nominativa), mas também por figuras (marca 

figurativa), ou por ambas (marca mista). É ainda possível registar como marca 

os sons (representáveis graficamente em pentagrama - marca sonora) e as 

formas tridimensionais (marca tridimensional). As marcas podem, ainda ser 
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constituídas por frases publicitárias (slogans). Esta definição é centralizada no 

caráter distintivo do nome e dos restantes elementos da marca, passíveis de 

serem objeto de registo (nome, logotipo etc.). De acordo com o Código da 

Propriedade Industrial (2008:165), em concreto o disposto no artigo 222º, nº 1 

“a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis 

de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de 

pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva 

embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços 

de uma empresa dos de outras empresas”. Neste sentido se expressa também 

a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), organismo que 

regula a proteção da marca ao nível do direito internacional, que define o 

conceito como um sinal utilizado para distinguir os produtos e serviços de uma 

empresa, dos de outras empresas. Na perspetiva sobre a marca enquanto sinal 

distintivo, destacamos, ainda, a definição proposta por Aaker (1991:8): “a 

marca é um nome e/ou símbolo distintivo (como um logótipo, marca registada 

ou desenho de embalagem) utilizado para identificar os produtos ou serviços 

de um fabricante ou grupo de fabricantes e para diferenciar aqueles produtos 

ou serviços dos da sua concorrência. A marca assinala ao cliente a fonte do 

produto, protegendo tanto o consumidor como o fabricante da sua 

concorrência, a qual poderia tentar proporcionar produtos de aparência 

idêntica”. No mesmo sentido, a definição de marca avançada pela American 

Marketing Association (Alexander, 1960), in Lencastre (2003:16), “a marca é 

um nome, termo, sinal, símbolo, ou design, ou uma combinação deles, 

destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor, ou de um grupo de 

vendedores, e a diferencia-los dos seus concorrentes”. Também Pereira (2005) 

define a marca como sendo um sinal, ou conjunto de sinais e respetivas ações 

de marketing, propostas por uma pessoa física ou jurídica, visando obter uma 

imagem junto dos seus públicos-alvo, que seja diferente das propostas pela 

concorrência. 

Lencastre (1997), autor de referência obrigatória em Portugal no estudo do 

conceito da marca, considera redutora a definição jurídica apresentada 

anteriormente, e que assenta no pressuposto de que a marca é apenas um 

sinal. Na sua opinião (2003), fundamentada na conceção triádica peirciana, um 

sinal é qualquer coisa que está no lugar de outra, para ser interpretada por 
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alguém. Foi para completar a definição anterior que Lencastre (1997) 

apresentou uma proposta sobre o conceito da marca, contextualizada na 

abordagem semiótica, definida como “a teoria geral dos sinais e da 

significação” (Lencastre, 1997), que contribuiu para uma nova abordagem do 

conceito. 

Figura 3: O triângulo da marca 

 

Fonte: Lencastre (2007:68). 

De acordo com a perspetiva deste autor, a marca é vista como um sinal (nome 

e identity mix) distintivo de uma organização, seus produtos e marketing mix, e 

detentor de uma imagem junto dos seus públicos. Nesta perspetiva, a marca é 

um conceito triádico. O primeiro vértice do triângulo é o sinal, que corresponde 

ao identity mix da marca, constituído por elementos como o nome (brand 

name), o grafismo (brand mark): que integra o logotipo, o lettering e o coloring, 

e a marca registada (trade mark). 

O segundo vértice do triângulo é constituído pelo marketing mix da marca, que 

integra o mix do produto (product), já que o produto constitui o objeto da marca, 
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e os restantes Ps: price, place e promotion. Todas as decisões estratégicas 

tomadas no âmbito da gestão da marca, ao nível do nome do marketing mix da 

marca, têm como destinatários os targets da marca, public mix (clientes 

internos, clientes externos, acionistas, fornecedores, […] e é neste nível, o da 

receção, que encontramos o terceiro eixo do triângulo. Os sinais da marca são 

emitidos para o public mix, de cuja perceção resultam diferentes imagens de 

marca, o image mix. Lencastre e Pedro (2000) defendem que é neste terceiro 

vértice que se forma a imagem da marca. A perspetiva triádica da marca 

proposta por Lencastre (1997), permitiu uma visão mais integradora do 

conceito, amplamente aceite na comunidade académica e profissional. 

2.6.3 A Marca como Ativo (Brand Equity) 

 

Na literatura encontramos uma diversidade de abordagens sobre o conceito da 

marca, facto ao qual não é por certo alheio, a coexistência de propostas 

decorrentes do meio académico e profissional, que têm conduzido a 

dificuldades em torno da definição do conceito de marca e do valor da marca, 

nem sempre coincidentes. É oportuno, neste momento, definirmos o conceito 

de valor da marca. 

A perspetiva semiótica, apresentada por Lencastre e Pedro (2000), introduz na 

discussão sobre a definição de marca um aspeto importante, a receção, 

emergindo com ele o interesse pelo estudo do valor da marca, que se 

fundamenta na definição de brand equity (capital da marca). Assim, quando 

trabalhados de uma forma consistente, os sinais da marca promovem a 

notoriedade desta e facilitam a formação de associações, cruciais para o valor 

da marca. Face às inúmeras definições de capital da marca propostas na 

literatura, adotamos a de Keller (2003: xvii), in Tavares (2004:27), “Os efeitos 

de marketing unicamente atribuíveis à marca, que representam o valor 

acrescentado com que se dota um produto como resultado dos investimentos 

passados na actividade de marketing da marca”. 

A importância dada à marca, “centro neurálgico de los activos intangibles” 

(Carrillo Durán e Tato Jiménez, 2005:10), como elemento potenciador do valor 

dos produtos ou serviços, teve a sua origem, como referimos anteriormente, 
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nas fusões e aquisições que se produziram na segunda metade dos anos 80. 

Foi nesta década que o setor financeiro reconheceu “que as marcas produziam 

fluxos financeiros reais para os seus proprietários, verificando-se que 

influenciavam o valor das acções das empresas em bolsa” (Pinho, 1996 in 

Filipe, 2010:25). Por conseguinte, a temática do valor da marca converteu-se 

num objeto de estudo, a teoria do capital da marca ou valor da marca, 

designado na literatura anglo-saxónica pela expressão brand equity. 

Existem muitas definições do conceito de valor da marca, a marca confere 

valor ao produto, valor que vai para além da sua própria função (Farquhar, 

1989). Por sua vez Keller (2003), define o valor da marca como o efeito 

diferencial que o conhecimento da marca tem sobre a resposta do consumidor 

à mesma. Nesta linha de pensamento, Filipe (2010:13) considera que “o 

verdadeiro valor da marca está na resposta que esta obtém nos seus 

mercados-alvo”. Por outro lado, Rangaswamy, et al (1990) defendem que o 

valor da marca refere-se aos ativos residuais, resultantes dos efeitos de 

atividades desenvolvidas no âmbito de estratégias de marketing 

implementadas anteriormente e que são associadas a uma marca. Machado 

(2009) também se interessa pelo estudo desta temática, e define o valor da 

marca como o conjunto de ativos ligados à marca, que podem criar valor para o 

cliente e para a empresa. Podemos concluir que, na atualidade, o valor da 

marca centra-se na gestão dos ativos intangíveis. 

Foi Aaker (1991) quem teorizou primeiramente sobre o conceito de brand 

equity, fruto da controvérsia, nos anos 80, sobre a diferença entre o valor 

contabilístico e o valor de mercado de uma marca. Este autor, referência 

obrigatória quando teorizamos sobre a marca, definiu o valor da marca como “o 

conjunto de activos e passivos vinculados à marca, o seu nome e símbolo, que 

incorporam ou subtraem valor a um produto ou serviço adquirido pelos clientes 

de uma empresa”. Aaker (1991:18) defende que é fundamental entender o 

papel do consumidor na determinação do valor da marca, tendo em 

consideração que a marca é um ativo estratégico do crescimento e do negócio 

das empresas.  

Importa, neste momento, definir o conceito de ativo. Na perspetiva 

contabilística, ativo é algo que contribui para a rendibilidade futura da empresa 



  

 

_____________________________________________________
112 

 

e que pode ser quantificado. Knowles (2001), in Santos (2008:81), refere que 

“nas últimas décadas tem havido uma mudança de enfoque na valorização dos 

ativos das empresas, tendo-se passado gradualmente da análise exclusiva dos 

ativos ligados às funções de produção para outros ativos que criam valor e 

crescimento, os intangíveis”. Neste sentido, a marca “é valorizada em unidades 

monetárias como um activo capaz de gerar cash flows futuros e, como tal, 

susceptível de figurar no balanço patrimonial…” (Filipe, 2010:26). Esta ideia é 

reforçada por Carrillo Durán e Tato Jiménez (2005:2), quando afirmam que “La 

comunicación empresarial gira en torno a la gestión de los activos intangibles, 

en gran parte, porque las empresas están dejando de apoyarse en la 

producción y el producto, para orientarse hacia “nuevos valores” no 

materializables a priori, y del todo fundamentales en el entorno del 

management del siglo XXI”. 

Aaker (1991) propôs uma análise detalhada do conceito de valor da marca 

(brand equity), de acordo com quatro dimensões: notoriedade, qualidade 

percebida, lealdade e associações à marca, procurando aferir o contributo de 

cada uma para a criação do valor da marca. 

A notoriedade designa a força da presença da marca na mente do consumidor. 

Neste sentido se expressa Machado (2009), quando afirma que a notoriedade 

da marca “está relacionada com a força do rasto que a marca deixa na 

memória, e é medida de acordo com a capacidade que os consumidores 

demonstram para identificar a marca em diferentes circunstâncias, podendo ir 

desde a notoriedade assistida (brand recognition), à notoriedade espontânea 

(brand recall), até à notoriedade top of mind (a primeira marca citada 

espontaneamente) e à dominância do nome da marca, situação em que a 

maioria dos inquiridos só recorda o nome de uma marca” (Machado, 2009:12).  

Segundo Aaker (1991), a identificação da marca pode assumir a forma de 

reconhecimento ou de evocação, sendo que o reconhecimento da marca 

(brand recognition), também designado por notoriedade assistida, refere-se à 

capacidade do consumidor mencionar, de entre um conjunto de marcas que lhe 

são apresentadas, aquelas que já viu. Filipe (2010:29) defende que “a 

evocação da marca (brand recall), conhecida igualmente por notoriedade 

espontânea, verifica-se quando a marca é referida perante a indicação da 
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categoria de produto, das necessidades satisfeitas pelo produto ou da situação 

de uso”. 

Relativamente à qualidade percebida, esta traduz-se na perceção do 

consumidor relativamente à qualidade de um produto ou serviço, 

comparativamente com um produto ou serviço da concorrência. No que 

concerne à lealdade, esta traduz a ligação e a preferência manifesta pelo 

consumidor por uma determinada marca. 

Para além da dimensão da notoriedade, da qualidade e da lealdade à marca, 

alguns autores (Aaker, 1991, Keller, 1993) identificam uma outra fonte de valor 

da marca, denominada por associações à marca, que define o modo como um 

indivíduo perceciona a marca, e a memoriza. Segundo Cobra (2007:43), “Uma 

associação são os pensamentos ou imagens que a marca evoca no 

consumidor a partir das suas características físicas, qualidades e até mesmo 

fraquezas”. O primeiro objetivo da empresa será obter associações mentais 

aos sinais que a marca evoca, por forma a provocar nos seus diferentes 

públicos, respostas diferenciadas que podem ser de três tipos (Keller,2003): 

- respostas cognitivas (notoriedade, familiaridade) – resultam do 

conhecimento que o consumidor tem da marca e da imagem de marca que 

reflete o significado da mesma para o consumidor. 

- respostas afetivas (estima, preferência) – resultam da preferência 

manifesta pelo consumidor por uma determinada marca. 

- respostas comportamentais (adesão, fidelidade) – resultam da resposta 

do consumidor no momento da decisão de compra, resultante da relação de 

fidelidade que mantém com esta. Neste sentido também se expressa Pimentel 

(2006), que argumenta que o valor que a marca detém para o consumidor, é 

atribuído em função da atitude diferenciada deste perante a presença da 

marca. O mesmo autor considera que essa atitude pressupõe “um conjunto de 

conhecimentos, crenças e associações (nível cognitivo) que impelem ao 

desenvolvimento de um sentimento (nível afectivo) do qual resulta numas 

intenções ou predisposições para a compra (nível comportamental)” (Pimentel, 

2006:47). 
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Keller (2003) apresentou uma definição de marca fundamentada na distinção 

da marca (brand) com um “b pequeno”, que se traduz na simples criação de um 

nome, logotipo etc. e da marca (Brand) com um “B grande”, que resulta da 

perceção que o consumidor tem sobre a marca. Das inúmeras definições de 

valor da marca que encontrámos na literatura, a mais completa e abrangente, 

em nosso entender, é a proposta por Keller (1993) que analisa o valor da 

marca segundo a perspetiva do cliente (customer-based brand equity). 

Segundo Keller (1993), o valor da marca resulta do efeito diferencial do 

conhecimento da marca na resposta do consumidor ao marketing da marca, 

quando comparado com uma oferta idêntica, mas sem marca. Para Keller 

(1993), a marca tem duas fontes de valor: a notoriedade da marca e as 

associações à marca. Neste sentido, Keller (2003) defende que uma marca tem 

valor quando os consumidores têm uma reação mais favorável a um produto, 

quando a sua marca é identificada. Caso não existam diferenças nas respostas 

do consumidor, a marca perde o seu valor.  

Na atualidade, a marca é muito mais do que um nome, ou um logotipo, que 

permite a identificação, pelo consumidor, do produto ou serviço. A marca passa 

de um simples atributo, para converter-se num elemento de valor da empresa. 

Como assinalou D'Orey (2002), in Raposo (2008:5), “…é uma proposta para 

uma experiência, é um conjunto de valores associados a uma organização, 

bens ou serviços que estão na cabeça (no imaginário) dos consumidores”. 

Chernatony e Dall’Olmo Riley (1998), in Tavares (2004:57), dois autores de 

referência obrigatória na conceptualização da teoria da marca, partilham desta 

opinião, já que existe no entendimento atual da marca uma tendência marcante 

traduzida por “uma deslocação da ênfase da noção das marcas como logos 

para uma visão mais integrada de harmonização dos valores funcionais e 

emocionais da empresa com os valores de realização e psicossociais 

pretendidos pelos consumidores”.  

Apesar das diferentes definições apresentadas sobre o conceito de valor da 

marca, quer seja na perspetiva financeira e contabilística, quer seja na 

perspetiva de marketing, num aspeto todos os autores estão de acordo, a 

marca aumenta o valor de um produto face a outro produto com caraterísticas 

similares, mas sem marca. Neste sentido, analisando o valor da marca como 
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um conjunto de ativos, as empresas devem definir estratégias de gestão da 

marca que criem e sustentem esses mesmos ativos. 

 

 

2.6.4 A Marca como Identidade (Brand Identity) 

 

Na sequência da análise aturada que Tavares (2004) realizou sobre o conceito 

da marca, na última década verificou-se uma alteração da ênfase na imagem 

da marca (Gardner e Levy, 1955; Boulding, 1956), para o conceito de 

identidade da marca (Kapferer, 1995). Na realidade, impõe-se o alargamento 

do seu âmbito, já que o foco de atenção é deslocado dos aspetos tangíveis da 

marca (nome, logotipo, …), para se centrar na sua identidade cuja construção 

extravasa os limites da sua própria tangibilidade. 

Kapferer (1991) é o autor de referência obrigatória na análise do conceito de 

identidade da marca. Segundo Kapferer (1995), a identidade da marca é um 

conceito vinculado à emissão. No sentido que Kapferer (1995) lhe atribui, a 

definição da identidade da marca pressupõe a determinação: da visão/missão 

da marca; do que a diferencia das marcas concorrentes; do que contribui para 

a sua permanência; de quais são os seus valores e quais são os seus sinais 

exteriores de reconhecimento (Machado, 2009). Também Álvarez del Blanco 

(2000:38) se debruçou sobre o conceito de identidade da marca que definiu 

como o “…conjunto único de associações que o estratega aspira criar ou 

manter. Estas associações representam a razão de ser da marca e implicam 

uma promessa para os clientes. Contribuem para estabelecer relações entre a 

marca e o cliente, mediante a criação de uma proposição de valor que envolva 

benefícios funcionais, emocionais ou de auto-expressão”. 

Para Kapferer (1991), a verdadeira gestão da marca consolida-se na identidade 

da marca, em substituição da imagem da marca. As marcas são responsáveis 

por desenvolverem relações com os consumidores, na medida em que, de 

acordo com Tavares (2004), aquelas são como que “objectos vivos". A ênfase 

deste autor foi colocada na natureza complexa das relações com os 
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consumidores. Neste contexto, o objetivo fundamental dos responsáveis da 

marca é criar e sustentar uma visão da mesma.  

O conceito de identidade da marca resulta de um conjunto de decisões dos 

gestores e outros colaboradores da empresa, como os marketers, que tornam 

uma marca singular e que se traduz na forma como a marca quer ser 

percebida. É imperativo destacar a importância do envolvimento dos 

colaboradores das empresas, na construção das relações com os 

consumidores. Também Filipe (2010:19) partilha desta ideia ao afirmar que 

“Para a organização, a marca é um compromisso para com o consumidor, dada 

a responsabilidade de oferecer um produto e/ou serviço de acordo com a sua 

missão, a qual se comunica através da sua identidade”. A gestão da marca 

edifica-se em duas frentes: internamente através da gestão da cultura 

organizacional e externamente através da gestão das relações com os clientes 

da empresa. 

No processo negocial, cenário de construção da marca existem, então, dois 

intervenientes distintos: a empresa, com a função de emissão, e o mercado, 

com a função de receção. Na opinião de Pereira (2005:16), “o lado da emissão 

é constituído pelo marketing mix e pelo identity mix. O primeiro refere-se à 

missão da empresa, enquanto benefício global oferecido por uma marca, sendo 

o traço unificador de todas as mensagens que a empresa deseja transmitir, 

pelo que se baseia em toda a organização e respetivos produtos e/ou serviços 

que disponibiliza no mercado. Neste caso, a coerência entre todos os 

instrumentos de marketing mix é decisiva e extremamente importante para se 

conseguir transmitir de forma consistente (temporal e espacial) a missão da 

marca, que deve ser única, apesar de serem admissíveis adaptações. Por seu 

lado, o identity mix é dado pelos sinais da marca, ou seja, pelo nome ou 

identidade em si. Significa identidade a forma como os gestores e 

colaboradores internos tornam uma marca singular. Os sinais básicos são o 

nome e o logótipo, podendo contudo ser ainda constituído por slogans, 

embalagens, rótulos e personagens. Este identity mix deve manter-se ao longo 

dos tempos”. 

Ainda que as componentes mais visíveis do identity mix, como o nome ou o 

logotipo, projetem a primeira imagem da marca (ou mesmo da empresa), 
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existem outros fatores que não devem ser esquecidos. A marca não se 

circunscreve aos limites do nome e abrange também toda a comunicação da 

empresa. Borges e Branca (2010:5) consideram que “Brands differentiate, 

protect and convey meaning to what firms communicate to customers”. É por 

esta razão, que a empresa necessita interiorizar uma visão holística da 

comunicação. Ainda que não seja objeto de planificação, a marca transmite 

constantemente para os seus públicos estratégicos, impressões e imagens 

(Balmer, 1995). A identidade da marca vai sendo criada ao longo do tempo, 

não só através das atividades definidas pela empresa, mas principalmente pela 

interação dos diversos elementos que contribuem para a sua construção 

(Pereira, 2005). A gestão da marca deve, consequentemente, deslocar-se de 

uma abordagem estritamente assente numa perspetiva de planeamento, para 

uma abordagem baseada numa troca, em que os recetores são tão importantes 

como os emissores. É uma nova abordagem que promove a interatividade com 

os públicos estratégicos, já que estes respondem às estratégias de 

implementação e comunicação da marca e são peças-chave na sua construção 

(Pereira, 2005). No mesmo sentido, Martínez e Gauchi (2010:72) defendem 

que esta nova abordagem pode ser utilizada, em situações de crise, como uma 

oportunidade “para obtener un mejor posicionamiento de la marca en el 

mercado y en la short list del consumidor. En este sentido y con el 

“redescubrimiento” de las nuevas tecnologías, las empresas cada vez son más 

proclives a usar herramientas virtuales para comunicarse con sus clientes, 

realizar transacciones y efectuar acciones de feedback con la pertinente 

retroalimentación que proporcionará un mayor conocimiento del consumidor”. 

Kapferer (1991) defende que a edificação da identidade de uma marca 

pressupõe os seguintes elementos: (a) essência, (b) identidade, (c) 

posicionamento e (d) personalidade da marca. 

(a) A essência da marca refere-se “à missão, aos valores, à reputação e às 

competências nucleares incorporadas na marca que são comunicadas ao 

consumidor” (Macrae, 1996 in Pimentel, 2006:44). 

(b) Segundo Aaker (1996:115), a identidade “consiste num conjunto único de 

associações, que os estrategas aspiram a criar ou manter. Estas associações 
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constituem o que a marca representa e integram uma promessa aos 

consumidores por parte dos membros da organização”. 

(c) O posicionamento da marca corresponde à “parte da identidade e 

proposição de valor, que é activamente comunicada ao público-alvo e que 

representa vantagem sobre as marcas concorrentes” (Aaker, 1996:176). O 

posicionamento da marca traduz a tomada de decisões dos marketers na 

edificação de uma identidade para a marca, baseada nos valores que a 

diferenciam das marcas concorrentes, e que são comunicados, através de um 

conjunto de suportes, aos diferentes públicos estratégicos. 

Em nossa opinião, é interessante a perspetiva defendida por Lencastre (s/d), in 

Pimentel (2006:45), sobre o posicionamento da marca que, em seu entender, 

deve ser um “posicionamento aspiracional”, considerando que “hoje, as 

marcas, muito através do seu veículo da comunicação publicitária e do mundo 

que abrem, são o garante, o suporte dos mitos do nosso imaginário que se 

perderam em muitos aspectos (já não temos avós que nos contem os contos 

de fadas!), são realmente, factores de sonho, de aspiração a mundos que, 

muitas vezes, não são, de todo, acessíveis senão na nossa imaginação”. 

(d) Relativamente à personalidade da marca, esta define-se pelo “conjunto das 

características humanas associadas com a marca” (Aaker, 1996:347), com as 

quais o consumidor se identifica, procurando na marca a expressão da sua 

própria personalidade.  

Kapferer (1991) desenvolve o conceito de identidade da marca decomposta em 

seis componentes, determinantes para a planificação estratégica da marca: o 

físico, a personalidade, a cultura, a intersubjetividade, o significado e a 

mentalização.  

A componente do físico materializa a marca, seja nos produtos e/ou serviços, 

ou em qualidades específicas da mesma. A componente da personalidade da 

marca, segundo o autor, é representada pelo nome e pelos símbolos visuais 

que permitem a sua identificação. Neste contexto, a marca adquire um caráter, 

uma personalidade que a distingue das demais. A terceira componente, a 

cultura, fundamenta-se no sistema de valores que está em consonância com os 

produtos e/ou serviços oferecidos, já que estes são o resultado de uma cultura 
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definida pelas empresas, enquanto sistema de valores. Relativamente à 

componente da intersubjetividade, as associações que a marca promove são 

um fator determinante na humanização da marca, permitindo fomentar uma 

relação duradoura com o consumidor. A componente do significado reflete-se 

nos comportamentos exteriorizados pelos consumidores. Por último, mas não 

menos importante, a componente designada por mentalização, que traduz a 

forma como o consumidor se apropria da marca, transformando-a numa 

componente da sua própria personalidade (Pereira, 2005). Citando Kapferer 

(2000:41), “São estas seis facetas que definem a identidade de marca, o seu 

território de potencialidades. O prisma de identidade da marca lembra que 

estas facetas formam um todo estruturado (…). A estrutura do prisma nasce de 

uma constatação de base: a marca é um ser de discurso. A marca só existe se 

comunicar”. 

Figura 4: O prisma da identidade da marca 

                

                  Fonte: Kapferer (2000:38) 

Também Saviolo (2002) se debruçou sobre o conceito de identidade da marca, 

à qual foram atribuídos, segundo o autor, os seguintes atributos: história da 

marca, infraestrutura da sua credibilidade, códigos estilísticos da marca 

(categorias de produtos, materiais, formas, cores) e por último, mas não menos 

importante, a identidade visual da marca.  
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A revisão da literatura sobre o conceito de identidade da marca permitiu-nos 

constatar que a identidade da marca não se resume apenas à sua identidade 

visual (Lencastre, 1997; Raposo, 2012). Os autores referenciados manifestam 

consenso quanto à definição da marca como um veículo de comunicação de 

um conjunto de caraterísticas e de benefícios, ou valores, tangíveis e 

intangíveis. A componente intangível é muito importante na análise global do 

conceito. Neste sentido, Pereira (2005:19) afirma que “a identidade da marca é 

uma combinação de um nome, um produto, um logótipo e outras componentes 

intangíveis como os valores, a missão, o público-alvo, o comportamento do 

pessoal, entre tantos outros”. Assistimos ao evoluir da marca num processo 

onde os valores e as expectativas, que envolvem o objeto da marca 

(produtos/serviços), resultam de um construto, determinado não só pelos 

colaboradores internos da empresa, mas também pelos colaboradores 

externos, os consumidores, que as interpretam e redefinem, parceiros 

essenciais nesta missão conjunta, a permanente construção da identidade da 

marca.  

Definido que está o conceito de marca, procuraremos agora analisar com mais 

detalhe os processos de gestão estratégica da mesma.  

2.6.5 Gestão da Marca (Branding) 

 

A gestão estratégica da marca tem sido objeto de estudo de muitos autores. 

Pela revisão da literatura realizada importa referenciar Tavares (2004), que 

procedeu à sistematização das principais teorias sobre a gestão da marca. De 

acordo com este autor, as teorias da gestão da marca evoluíram no sentido:  

“1. De uma abordagem conceptual isolada para uma abordagem holística da 

marca; 

2. Da marca construída ao nível do produto ou serviço para a marca de âmbito 

corporativo; 

3. De um conceito unidimensional para um conceito envolvente e 

multidimensional; 
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4. Da marca considerada como simples elemento táctico de marketing para ser 

considerada como um activo central da estratégia empresarial; 

5. De uma gestão da marca de base regional e nacional para a marca global” 

(Tavares, 2004:39). 

Perante os desafios que se colocam às empresas na sociedade atual, a 

concetualização moderna da gestão da marca aponta para uma conceção 

holística, em detrimento de uma abordagem concetual isolada. A conceção 

holística assenta num processo estratégico e interativo de construção e 

sustentação da marca. A gestão da marca envolve a criação de valores 

associados à marca, que ultrapassam as caraterísticas tangíveis do produto. 

Nos últimos anos temos vindo, assim, a assistir a uma modificação do 

paradigma transacional segundo o qual a marca estava associada aos valores 

do produto (tangíveis); para o paradigma relacional, onde a tónica é colocada 

nos valores corporativos (intangíveis). Neste sentido se expressa Villagra 

García (2004:164), quando afirma que “La tendencia que se observa se orienta 

a establecer una relación cada vez más estrecha entre empresa y consumidor, 

buscando un contacto más personalizado y dejando poco a poco de lado la 

clásica comunicación de producto”. Com a modificação do paradigma, o valor 

da marca que no paradigma tradicional era determinado pelas variáveis da 

identidade do produto, passa a ser determinado, no paradigma relacional, pelas 

variáveis da imagem, tendo em conta a associação da marca com os traços 

corporativos da empresa. Kapferer (1991) é uma referência incontornável na 

defesa da abordagem holística da marca, considerada pelo autor como um 

ativo essencial da empresa: “A marca não é o produto: é o seu sentido, define 

a sua identidade no tempo e no espaço” (Kapferer, 2000:9). O foco de atenção 

é transferido da esfera da tangibilidade para o domínio da intangibilidade 

(Tavares, 2004; Aaker, 1991, 1996; Kapferer, 1995; Keller, 2003). 

As empresas fundamentam, assim, os seus pressupostos no conceito de 

intangibilidade, que prevalece sobre a tangibilidade. Neste contexto, a 

orientação da estratégia de comunicação das empresas desvia-se dos 

produtos e/ou serviços, para se centrar no valor que esta oferta pretende gerar 

nos seus públicos estratégicos. Esta orientação impele as empresas a reverem 

a forma de atribuição de valor aos bens intangíveis. Os novos modelos de 
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gestão da marca têm enfatizado o argumento segundo o qual, um dos maiores 

desafios que as empresas enfrentam atualmente é a coordenação de todas as 

atividades de valor acrescentado, com o intuito de consolidarem uma marca 

integrada (De Chernatony, 2001; De Chernatony e Mcdonald, 2003). Neste 

novo contexto, os conceitos de marketing integrado, corporate, marketing 

relacional, costumer relationship management, valor, entre outros, passam a 

integrar o vocabulário dos marketers.  

No contexto da Sociedade da Informação e da Comunicação, numa outra 

dimensão da análise sistematizada por Tavares (2004), os novos modelos de 

gestão da marca enfatizam a importância da marca corporativa, por oposição 

às marcas individuais. (Balmer, 1995, 2001). Tavares (2004) defende que esta 

tendência evolutiva é fundamentada pelo facto das empresas optarem por 

edificar, no âmbito das suas estratégias de gestão da marca, marcas 

sustentadas na solidez dos seus valores corporativos. Tavares (2004:44) 

referencia Balmer (2001:248), “introduces a new corporate marketing mix 

based on the mnemonic “HEADS”[2]. This relates to what an organisation has, 

expresses, the affinities of its employees, as well as what the organisation does 

and how it is seen by stakeholder groups and networks”. Quando uma empresa 

opta, na sua estratégia, por utilizar a marca corporativa como um meio de 

adicionar aos produtos e/ou serviços a sua visão e os seus valores 

empresariais, assume que a marca é o principal veículo de transmissão dessa 

visão e desses valores (Santos, 2008). Para Borges e Branca (2010:6), “A well 

conceived, solid, strong corporate branding strategy provides management with 

a holistic framework to integrate the firm’s activities, its vision and mission; it 

allows the firm to express its distinctiveness, that is, to differentiate itself in the 

relationship with stakeholders (Schultz and de Chernatony, 2002), and 

represents an opportunity to increase the future incomes of the Firm”. 

Uma outra dimensão, resumida por Tavares (2004), refere-se à evolução da 

marca de uma perspetiva unidimensional, demasiado redutora segundo o seu 

ponto de vista, para uma perspetiva multidimensional. Na opinião de Tavares 

(2004), “Uma marca é uma adição consistente e dinâmica de elementos 

tangíveis e intangíveis, que torna a oferta da empresa distinta e permite o 

alcance de uma vantagem competitiva. É moldada pela sua visão, propósito e 
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acções dos dirigentes e responsáveis da marca, pelas percepções dos vários 

stakeholders e pelo ambiente. No seu cerne está um conjunto sistémico de 

valores funcionais e emocionais que lhe confere um significado relevante e que 

deve ser expresso em termos das suas afinidades com os valores dos vários 

stakeholders e comunicado através de um adequado posicionamento, 

traduzindo-se em satisfações e benefícios pelos quais os consumidores estão 

dispostos a pagar. É multidimensional e envolvente na sua natureza, e resulta 

essencialmente de uma combinação de cultura, organização, estratégia e 

comunicação” (Tavares, 2004:87). 

Na sequência da revisão bibliográfica realizada, constatamos que a conceção 

tradicional da marca, que se consubstancia na perceção de um produto/uma 

marca está ultrapassada, já que não se adequa à realidade atual do mercado 

(Kapferer, 1995). O mercado atual é caracterizado pela (i) globalização e 

mundialização das marcas; (ii) fragmentação dos mercados e dos meios de 

comunicação; (iii) aumento do poder dos distribuidores; (iv) integração das 

tecnologias interactivas; (v) e a Internet e suas potencialidades (Tavares, 

2004). Este contexto está a condicionar as empresas, no sentido do 

desenvolverem novos modelos de gestão da marca.  

Os decisores da estratégia da marca devem promover o equilíbrio entre a 

identidade da marca (input da empresas) e a imagem da marca (output - 

perceção dos consumidores), “Os gestores terão de identificar as associações 

críticas que moldam as percepções dos consumidores e adaptar a sua marca 

para reflectir tais valores, adoptar uma orientação para o consumidor, utilizar a 

satisfação do cliente como medida de desempenho, e adoptar um horizonte 

mais largo para a gestão da marca” (Tavares, 2004:66). 

Segundo Pimentel (2006), a gestão estratégica da marca traduz-se num 

paradigma em que se destacam duas orientações: (a) uma denominada por 

produto-mais (product-plus), que encara a marca como “um conjunto de 

componentes associadas ao produto, a partir dos quais se constrói um sistema 

de identidade que traduz a proposta de valor geradora de respostas 

emocionais dos consumidores…” e (b) a outra integradora, definida pelo 

mesmo autor como “um processo holístico, iterativo e interactivo, de natureza 

essencialmente criativa, incremental e diferenciadora, consubstanciando-se na 
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criação, de um modo consistente, de valor acrescentado na mente do 

consumidor, ou seja, criando um valor percebido para além do valor físico 

observável no produto” (Pimentel, 2006:52).  

Da revisão da literatura podemos concluir que existe uma mudança de 

paradigma já que a marca, para além da sua função de identificação, assume 

na perspetiva atual uma função mais abrangente, fundamentada num conjunto 

de valores de natureza emocional que enfatizam a natureza estratégica da 

gestão da marca, procurando desta forma responder aos novos desafios com 

que se deparam as empresas. Neste sentido se expressa Pereira (2005:4), “A 

gestão das marcas já não é a mera gestão e venda de produtos ou serviços, 

mas sim, um negócio de comunicação e de venda de ligações afectivas e de 

benefícios emocionais”. Neste contexto, a marca evoluiu do seu significado 

original de sinal adicionado a um produto (product-plus), para um conceito 

holístico no qual a marca passou a significar a combinação holística do 

produto, as suas associações e a sua identificação (Ambler, 1996). A marca 

deve ser encarada como uma entidade mais vasta do que o produto, ou 

produtos, a que está associada. 

Pelo exposto, podemos afirmar que as empresas, face aos desafios que 

enfrentam, têm de delinear estratégias integradas de gestão da marca, por 

forma a manterem uma posição competitiva no mercado. Segundo Jones 

(2005), in Machado (2009:13), esses desafios têm uma natureza muito diversa 

e estão relacionados com a emergência de novas marcas; as marcas dos 

distribuidores; a progressiva fragmentação dos mercados; a intensificação da 

concorrência; as exigências dos mercados financeiros relativamente ao 

desempenho das marcas e finalmente, mas não menos importante a crescente 

exigência e conhecimentos dos consumidores. Neste novo contexto, é 

imperativo adotar um conjunto de novos princípios que deverão orientar as 

marcas e a sua gestão operacional, cuja finalidade é encontrar e sedimentar 

uma vantagem competitiva no mercado.   
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CAPÍTULO III 

A INTERNET E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
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3.1. Introdução 

 

“Há trinta anos atrás, usar um computador, tal como pilotar um veículo lunar, 

era coisa de uns eleitos, instruídos nas artes mágicas necessárias à condução 

dessas máquinas […]” (1995:100). Foi assim que Negroponte (1995) descreveu 

os primórdios da utilização da tecnologia informática, à qual apenas tinham 

acesso alguns “eleitos”. 

No final do milénio, as “máquinas” multiplicaram-se e ligaram-se em rede, num 

crescimento exponencial. Os “eleitos” passamos a ser todos nós, seres 

humanos que partilham a experiência comunicacional da nova Era, a “Era 

Digital”, a qual, segundo este Negroponte (1995) se define como a realidade 

mimeticamente recriada por dígitos. O desafio que se coloca aos 

investigadores, na atualidade, consiste em saber quais as alterações que os 

novos media vão provocar na forma como os indivíduos interagem no 

quotidiano, já que, segundo Fdida (1997:101), “l’apparition d’une nouvelle 

technologie est souvent le moteur d’une transformation de notre société”. 

3.2. A Sociedade da Informação 

 

Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, alguns 

teóricos das ciências da comunicação, de entre os quais se destaca Poster 

(1995), estão convictos que o aparecimento dos novos media traz consigo 

possibilidades concretas para uma efetiva transformação da sociedade atual 

numa outra, mais ajustada às expectativas da condição humana, que 

contribuirá para a consagração de uma nova identidade do indivíduo. A 

Sociedade da Informação, a nova sociedade em que nos encontramos 

inseridos neste período da pós-modernidade, apresenta sinais evidentes de 

profundas mudanças sociais e coloca uma série de interrogações, às quais os 

mais recentes estudos sobre esta temática procuram dar resposta. 
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Postman (1994), autor da obra “Tecnopolia”, defende que o Homem, ao 

integrar-se na Sociedade da Informação, passa a fruir de um conjunto de 

dispositivos que têm uma utilização infinitamente variada: é a universalidade 

dos computadores, dos quais se socorrem os utilizadores com finalidades que, 

em seu entender, “parecem não conhecer fronteiras” (1994:98). Os efeitos das 

TIC vão fazer-se sentir em diversos setores, desde o comércio à organização 

do trabalho; da cultura ao entretenimento, etc. Segundo Fdida (1997:111), “des 

applications telles que le télétravail, l’enseignement à distance, le télédiagnostic 

médical, le commerce électronique, ou les jeux en réseaux, illustrent quelques 

exemples rendus possibles par ces technologies naissantes”. 

Portugal na Sociedade da Informação 

A União Europeia iniciou a sua caminhada rumo à integração na Sociedade da 

Informação, com a publicação, em 1993, de um relatório da Comissão Europeia 

(instituição comunitária presidida, nessa época, por Jacques Delors), que 

incluía um documento, designado “Livro Branco Crescimento, Competitividade 

e Emprego – Os Desafios e as Pistas para Entrar no Século XXI” (1993). 

Portugal, no intuito de acompanhar os restantes membros da União Europeia 

no desenvolvimento da Sociedade da Informação, adotou uma série de 

medidas, expressas no Programa do XIII Governo Português, atribuindo um 

lugar de destaque à emergência da Sociedade da Informação. O 

enquadramento político que tornou possível a integração de Portugal na 

Sociedade da Informação passou por uma intensa atividade legislativa, cujo 

início ficou marcado pelo Despacho do Conselho de Ministros, datado de 7 de 

Março de 1996, e no qual se expressa a convicção de que “a modernização 

empresarial para a competição e a cooperação internacionais, a reforma da 

Administração, a formação das pessoas para o trabalho, o consumo, a saúde, 

a cultura, o ambiente, a cidadania ou o lazer, dependem hoje, e 

crescentemente, da qualidade das redes informativas disponíveis e da 

capacidade de uso efectivo da informação pelos cidadãos e pelas 

organizações” (1996:1). Neste diploma, definiu-se ainda a criação de uma 

equipa de trabalho, mais tarde designada por “Missão para a Sociedade da 

Informação”, que coadjuvaria o então Ministro da Ciência e Tecnologia na 

realização de uma série de tarefas, cujo resultado final permitiria a sua 
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implementação no nosso país. Uma das primeiras tarefas desta Missão 

consistiu em elaborar um diagnóstico da situação portuguesa face ao uso das 

novas tecnologias de informação e comunicação, que muitos consideravam 

encontrar-se num “estádio pré-digital”. Deste diagnóstico resultou a redação do 

“Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal” (1997), aprovado 

em Conselho de Ministros no dia 17 de Abril do referido ano, que continha uma 

reflexão estratégica sobre as linhas orientadoras para a integração de Portugal 

na referida Sociedade. Neste documento, a expressão Sociedade da 

Informação foi definida como “um modo de desenvolvimento social e 

económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, 

transmissão, distribuição e disseminação de informação, conducentes à criação 

de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das 

empresas, desempenham um papel central na actividade económica, na 

criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas 

práticas culturais” (1997:1). 

A política de desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal, 

iniciada em 1995, marca claramente o desenvolvimento do país. A Sociedade 

da Informação é consagrada como prioridade nacional, de importância 

estratégica, tendo o Governo português apostado, através das medidas 

implementadas, na generalização do acesso de todos os portugueses aos 

modernos meios de informação e de transmissão do conhecimento. Neste 

contexto, o setor empresarial tem desempenhado um papel importante no 

aprofundamento da Sociedade da Informação. As TIC constituem um fator de 

modernização e produtividade que as empresas portuguesas têm vindo a 

incorporar na cadeia de valor, em concreto pelo estímulo ao incremento do 

comércio eletrónico. O desenvolvimento da Sociedade da Informação teve, 

neste período, como eixo condutor a massificação da utilização da Internet em 

Portugal.  

Portugal, através da atuação de diversos organismos políticos, e outros, adotou 

um conjunto de medidas, algumas já concretizadas outras ainda por 

concretizar, no sentido de cumprir um dos principais objetivos, partilhado com 

os restantes países membros da União Europeia: a integração plena de todos 

os cidadãos na Sociedade da Informação. É esta a visão da Associação para a 
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Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) que 

antevê “Portugal como um país na linha da frente do desenvolvimento mundial 

da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem 

distinção de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou 

mentais, de idade ou de outros factores, possam ter acesso aos benefícios da 

Sociedade da Informação” (APDSI, s/d). 

Mais recentemente, foi aprovada, em reunião do Conselho de Ministros (20 de 

Dezembro de 2012), a nova “Agenda Digital nacional – Portugal Digital” (2012), 

que visa contribuir para o desenvolvimento da Economia Digital e da Sociedade 

do Conhecimento, preparando o país para um novo modelo de atividade 

económica, centrado na inovação e no conhecimento e numa nova política 

industrial, como base para a disponibilização de novos produtos e serviços de 

maior valor acrescentado e direcionados para os mercados internacionais. 

Segundo o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 112 

(2012:7307,7308) “O XIX Governo Constitucional assume como objetivo 

estratégico promover a inovação, o empreendedorismo e a internacionalização 

da economia nacional, com vista a tornar Portugal um país com empresas de 

elevado potencial de crescimento e de internacionalização. Neste contexto, a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pelas 

empresas é um fator decisivo para o aumento da sua produtividade e 

competitividade (…). O desenvolvimento da Economia Digital resultará numa 

alteração significativa da vida dos cidadãos e das empresas, através da 

simplificação dos procedimentos, da disponibilização de serviços on-line, 

eliminando a necessidade de deslocações e reduzindo os tempos de espera, e 

da redução dos custos associados aos processos, contribuindo, assim, para a 

melhoria da qualidade de vida das populações e do desenvolvimento das 

atividades económicas”.  

Nos últimos anos tem-se registado em Portugal uma evolução no 

desenvolvimento da Economia Digital, com a criação de infraestruturas de base 

e a disponibilização de serviços públicos on-line para os cidadãos e para as 

empresas, a par de um crescimento sustentado do setor das TIC. Esta 

evolução em Portugal tem sido sustentada pela aposta na “Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) e pela emergência de empreendedores e 
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empresas, de pequena dimensão, altamente dinâmicas e com um elevado 

potencial de crescimento, que importa agora direcionar para os mercados 

internacionais” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2012:7308). 

Apesar desta evolução, há ainda muito a fazer em Portugal para que o país 

possa beneficiar da Economia Digital. Conforme estipulado na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 112 (2012:7308), “há aspetos a desenvolver, quer no 

que concerne à disponibilização de serviços públicos de qualidade, com custos 

mais reduzidos para os cidadãos e as empresas, e que simultaneamente 

reduzam a despesa pública, quer também ao nível da utilização da Economia 

Digital pelos cidadãos e pelas empresas”. 

Figura 5: Áreas de intervenção prioritárias do Governo 

Português

 

Fonte: elaboração própria 

É missão do XIX Governo de Portugal “criar as condições que permitam a 

emergência de um setor de tecnologias de informação, comunicação e 

eletrónica forte, sólido e sustentado” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

112/2012:7308).  

3.3. A Internet: motor de desenvolvimento da Sociedade da Informação 

 

Refletir sobre a Sociedade da Informação implica pensar em novas tecnologias. 

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em 
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particular o ocorrido com a Internet, e a sua disponibilização em grande escala 

para uso dos indivíduos, conduziram a alterações profundas das atividades 

económicas e sociais, com impacto na qualidade de vida dos cidadãos e na 

competitividade e produtividade das empresas.  

Segundo Lévy (1994), as novas tecnologias precipitam o Homem num novo 

universo comunicacional, onde se processa a circulação do saber, que o autor 

designa como “inteligência coletiva”, com profundas implicações no reforço das 

competências e dos laços comunitários estabelecidos entre os agentes sociais. 

As mais recentes transformações tecnológicas colocam, assim, um amplo 

leque de questões, pelo facto de interferirem diretamente na forma como 

percecionamos o mundo. As tecnologias de informação e comunicação têm 

uma incidência, ainda difícil de definir, sobre a nossa perceção e as nossas 

representações do mundo, não só por se prestarem a uma grande variedade 

de aplicações nos mais diversos domínios da experiência, mas, sobretudo, 

porque criam um mundo virtual e autónomo em relação ao mundo real. Com a 

ligação à Internet, motor de desenvolvimento da Sociedade da Informação, a 

natureza da comunicação humana muda radicalmente. Através das TIC, o 

Homem liberta-se de todos os grilhões referenciais que o aprisionavam ao 

mundo real e aventura-se na criação de novos mundos virtuais. É já 

consensual que estamos no limiar de uma nova “Era”. 

3.3.1 Breve história da Internet 

 

Ao propormo-nos analisar as estratégias de comunicação on-line das empresas 

do setor da moda, parece-nos pertinente efetuar uma resenha histórica, ainda 

que sumária, acerca do aparecimento da Internet (abreviatura de 

Interconnected Networks ou Internetwork System) e de alguns dos serviços a 

que podemos aceder através da ligação às redes telemáticas. A Internet, 

ferramenta tecnológica que revolucionou o universo comunicacional no final do 

século XX, é um dos media que permite aos indivíduos interagirem, 

independentemente da sua localização geográfica. 

A aventura rumo aos primórdios das tecnologias de informação tem o seu início 

na invenção do computador, que tornou possível a edificação da rede mundial 
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designada por Internet. Charles Babbage é uma referência obrigatória, pois em 

1822, coordenou um projeto que permitiu criar uma máquina capaz de realizar 

cálculos aritméticos, com probabilidades mínimas de erro (Postman, 1994). 

Mas, teríamos de esperar pelo ano de 1833, data em que Babbage concebeu 

uma máquina programável cuja evolução permitiu criar os computadores, com 

todas as funcionalidades de que dispõem na atualidade.  

Outros marcos importantes na história da Internet foram a invenção do telefone 

por Alexander Bell, em 1876; a invenção do telégrafo, por Samuel Morse, em 

1838; a construção do Eniac, primeiro computador, por Alan Turing, em 1936; e 

nos anos 40 a invenção de uma máquina, por John Von Neumann, percursora 

dos modernos computadores. Claude Shannon foi outro nome importante na 

história da Internet, pois foi responsável por identificar o bit como a unidade 

mais pequena de informação, conceito definido como “the fundamental unit of 

information measurement is the quantity of information needed to decide 

between two alternatives” (Robertson, 1998:19). 

Há três décadas atrás, poucas pessoas no nosso país sabiam o que era a 

Internet. Atualmente, segundo os dados constantes no Relatório “Sociedade 

em Rede. A Internet em Portugal 2012” (Paisana e Lima, 2012), em 2011, 

57,0% dos lares de Portugal continental dispunham de acesso esta rede e, a 

exemplo do que se passa um pouco em outros países, este número cresce 

todos os dias a um ritmo exponencial. 

A história mais recente da Internet remonta a 1962, ano em que um 

investigador do MIT, J. C. R. Licklider, propôs o conceito de “Galactic Network”, 

definido como um conjunto de computadores, ligados entre si, a partir dos 

quais qualquer pessoa poderia aceder a diversas informações, 

independentemente do local onde se encontrasse.  

Estávamos em plena Guerra Fria (anos 60/70), quando o conceito de J. C. R. 

Licklider, começou a tomar forma, fruto da preocupação dos militares norte-

americanos em assegurarem que o fluxo de informação entre os diferentes 

centros de processamento não fosse interrompido pelo inimigo, tendo proposto 

a alguns investigadores da Advanced Research Projects Agency - ARPA 

(subsidiada pelo Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos da 
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América), que reformulassem a forma de comunicação entre os diversos 

pontos da rede (Almeida, 1997; Hudson, 1997). Fruto dessa investigação, em 

1969 nasce a ARPAnet rede experimental formada por apenas quatro 

computadores, destinada à troca de informação (Almeida, 1997). Segundo 

McBride (1996:14), “a partir de um conjunto inicial de quatro computadores em 

1969, a rede acabou por ligar, ao fim de dez anos, cerca de 200 computadores 

instalados em organizações militares e de investigação em todo o território dos 

Estados Unidos, com algumas ligações noutros continentes”.  

Ao proporem reformular a ligação entre os diversos pontos da rede, os 

investigadores da ARPA desenvolveram um projeto designado por Internet 

Protocol (IP), que determinou a evolução futura das redes de computadores, 

muito em especial a da Internet, tal qual hoje a conhecemos. A título 

exemplificativo, numa rede gerida por um protocolo diferente do IP, o ponto A 

comunica com o B que, por sua vez, comunica com C. E assim 

sucessivamente. Se B estiver inoperacional, não se consegue estabelecer a 

comunicação entre os pontos A e C, ficando estes, portanto, isolados. Era esta 

situação que os militares norte-americanos queriam evitar a todo o custo: um 

ataque das forças inimigas a um dos pontos da rede de comunicações 

impediria, necessariamente, o seu pleno funcionamento. Foi neste sentido que 

os investigadores conceberam o IP, segundo o qual, apesar dos pontos da 

rede estarem ligados entre si fisicamente, existe uma estratégia pré-definida 

que permite ultrapassar os inconvenientes das redes anteriores e se traduz no 

seguinte: no momento em que uma mensagem é enviada de um ponto para 

outro, o sistema utiliza várias vias diferentes para chegar ao objetivo, até 

conseguir estabelecer a ligação. Se essa ligação se interromper, por qualquer 

motivo, o sistema inicia um novo processo de busca, até conseguir alcançar o 

ponto da ligação que se pretende atingir. Desta forma, torna-se praticamente 

impossível paralisar uma rede. O objetivo que presidiu à estruturação deste tipo 

de rede residiu no facto de, perante um hipotético bombardeamento nuclear, se 

procurar evitar a destruição de todos os nós dessa rede, garantindo, assim, a 

manutenção da comunicação por “caminhos” tecnológicos alternativos, entre os 

vários serviços militares e governamentais norte americanos (Kennedy, 1996; 

Almeida, 1997). É assim que funciona a Internet. Se, por exemplo, um utilizador 
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português consultar uma página de um servidor inglês, pode estar a utilizar um 

nó na Suécia, outro no Japão, etc. 

No início da história desta complexa rede (Internet), os investigadores que 

ajudaram os militares norte-americanos a estruturarem a primeira rede, 

colocaram a hipótese de a usarem sem ser para fins militares. Como afirma 

Hudson (1997:18), “a lot of the traffic flowing along the tiny Net soon had less to 

do with the research the military was interested in and more to do with whatever 

it was the researchers themselves were working on at the time”. O Pentágono 

teve, então, de ceder parte da infraestrutura desta primeira rede e, deste modo, 

se construiu uma rede muito maior, que permitia a cientistas e investigadores a 

possibilidade de comunicarem entre si, a partir de um elevado número de 

computadores instalados em diversas universidades. 

A partir deste momento, esta rede desenvolve a sua componente civil e passa 

a ser utilizada para fins de investigação científica. Após a adesão de algumas 

universidades americanas a este projeto, o seu sucesso atravessa o Atlântico 

e, segundo Kennedy (1996), em 1973, a rede incluiu o University College de 

Londres e o Royal Radar Establishment na Noruega. 

As informações começaram a percorrer esta rede incipiente, tendo sido 

desenvolvidos sucessivos protocolos, como foi o caso do correio eletrónico, 

definido por Hudson (1997:21) como “the most personal form of human 

communication”, e o intercâmbio de programas (FTP – File Transfer Protocol), 

sempre no intuito de se retirar o máximo proveito desta nova tecnologia. 

Segundo Kennedy (1996:260), “os anos 70 assistiram à introdução do correio 

electrónico, do FTP, da Telnet e do que, mais tarde, viria a transformar-se nos 

newsgroups da Usenet”. De acordo com Almeida (1997), foi, pois, através da 

ARPAnet - conjunto de canais de comunicação eletrónica onde circulavam 

pacotes de dados - que se deu origem à Internet. 

No ano de 1972, Vinton Cerf foi eleito o primeiro chairman do Internetworking 

Group, por muitos referenciado como “father of the Internet” (Hudson, 1997:25). 

No final dos anos 70, surgem os computadores pessoais (PC’s) e, com a sua 

rápida generalização, a rede expandiu-se. Os computadores já não estavam 

apenas instalados nas universidades e, por isso, foi necessário aumentar a 
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capacidade da rede para que pudesse suportar o aumento do volume de 

informação e de utilizadores. Foi também no final dos anos 70 que se 

generalizou o uso dos écrans, considerados, até aí, como elementos 

periféricos. Nos dias de hoje, seria impraticável utilizar um computador sem o 

écran, ao ponto de, nas palavras de Lévy (1994: 129), “o monitor e o teclado se 

terem tornado o símbolo da máquina”. Os primeiros anos da década de 80 

foram marcados pela definição do protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), nome que designa um conjunto de mais de 100 

protocolos, utilizados para interligar entre si diversas tipologias de 

computadores e redes (Kennedy, 1996; Almeida, 1997). Foi em 1983 que 

surgiu a verdadeira Internet com a adoção dos protocolos TCP/IP, na ARPAnet, 

da qual se separou a componente militar, formando a MILnet, com a criação da 

CSnet (Computer Science Network) que se ligou à ARPAnet. 

Nesta década, importa ainda destacar o aparecimento das redes europeias 

Eunet (European UNIX Network), MiniTel (rede francesa), JANET (Joint 

Academic Network) e UNIX Japonesa (Kennedy, 1996). Integrando os 

organismos Internet Engineering Task Force e a Internet Research Task Force 

nasceu, em 1983, a IAB (Internet Activities Board), com o objetivo de zelar pela 

evolução tecnológica da Internet. Segundo Almeida (1997), ao separar a 

MILnet (Military Network) da Internet, “a Rede tornou-se mais livre e ficaram 

reunidas as condições para chegar a toda a sociedade” (1997:4). 

Ainda, no decurso dos anos 80, o número de redes começa a crescer e a 

ligarem-se entre si. No ano de 1986, a National Science Foundation, dos 

Estados Unidos, criou a rede NSFnet, ligando cinco super computadores 

colocados em cinco centros de investigação possibilitando, desta forma, o 

acesso à informação a escolas que dela necessitassem (Kennedy, 1996; 

Almeida, 1997). De 1984 a 1988, o número de computadores existentes na 

Internet passou, segundo Kennedy (1996), de 1000 para 60000, tendo a 

NSFnet aumentado a sua capacidade de 56kbps para 1544kbps: “a NSFnet 

tornou-se muito popular. Como toda a gente, nas escolas e na administração 

pública, queria entrar para a rede, tornou-se necessário acrescentar mais 

computadores e mais cabos de ligação. Simplesmente, em vez de se aumentar 

o número de computadores ligados à rede de supercomputadores, foram 
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criadas outras redes e estas, ligadas entre si. A todas estas redes interligadas 

chamou-se uma INTER-NET-NETWORK” (Almeida, 1997:28-29). 

A ARPAnet junta-se, em 1982, à MILnet (rede militar), à NSFnet (rede científica 

da National Science Foudation), e a redes baseadas em BBS (como a BITNET 

- Because It’s Time Network), com o objetivo de trocarem informação. A 

consolidação das diversas redes conduziu ao nascimento da Internet. 

Nas palavras de Kennedy (1996), em 1990, a ARPAnet desapareceu e a 

NSFnet passou a administrar a Internet. Estima-se na altura em mais de 30 

milhões, o número de utilizadores da Internet em todo o Mundo. Segundo 

Almeida (1997: 4-5), “a banalização da Internet só veio a acontecer depois de 

Tim Berners Lee, um investigador nuclear do (CERN), ter apresentado, em 

1989, um projecto provisório de um sistema de acesso à informação a nível 

mundial, baseado em hipertexto e assente sobre a Internet. Estava criada a 

World Wide Web”. Este investigador inglês, do Centre Européen de Recherche 

Nucléaire, localizado na Suíça, inventou a World Wide Web (WWW) e o 

primeiro browser, um programa que permitia descodificar a linguagem de 

hipertexto (HTML - Hypertext Markup Language). 

A rede, com a configuração que hoje lhe reconhecemos, tem por base o 

conceito de hipertexto. O HTTP (Hypertext Transfer Protocol), baseado na 

linguagem HTML (Hipertext Markup Language), é um protocolo de 

transferência de ficheiros, que permite que cada documento contenha 

hiperlinks, através dos quais os usuários podem aceder a mais informação. No 

caso das hiperligações, a ideia é alargada de forma a permitir também o 

acesso a documentos exteriores ao computador, localizados numa rede (neste 

caso a Internet), através do seu URL (uniform resource locator). Assim, ao ler 

um documento, podemos encontrar hiperligações que nos remetem para 

outros. Não precisamos de saber se eles se encontram no mesmo computador, 

ou noutro, e, certamente, não precisamos de conhecer o seu endereço. O 

browser descodifica o endereço e permite-nos aceder diretamente ao 

documento pretendido. 

A web é uma ferramenta multimédia, pois através da linguagem de hipertexto 

HTML, e do referido protocolo HTTP, conjuga texto, som, imagem e animação. 
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Os variadíssimos hiperlinks dotam este sistema multimédia de uma grande 

dose de interatividade homem-máquina, visto que concedem ao utilizador a 

possibilidade de escolher o seu próprio trajeto de navegação. No domínio das 

novas tecnologias de informação, a atual tendência é a digitalização. Tudo é 

digitalizado. As imagens, os textos e os sons são transformados em bits. Como 

afirma Lévy (1994: 131), “o suporte de informação torna-se infinitamente leve, 

móvel, flexível, não amarrotável”. Foi esta possibilidade de conduzir o utilizador 

de uns documentos para outros que deu origem à ideia de “navegar” e “surfar” 

na Internet. O ambiente de navegabilidade altera-se de tal forma que, desde o 

pouco prático MOSAIC, produzido pelo americano Marc Andressen, em 1983 

(Almeida, 1997), até aos atuais browsers como o Google Chrome, Firefox e o 

Internet Explorer, tudo se processou num curto espaço de tempo. Com as 

potencialidades tecnológicas que a web oferece, torna-se possível interligar e 

partilhar a informação de milhares de computadores, espalhados pelos cinco 

continentes, e a partir desta data, a Internet massifica-se. 

Em 1992, o então Vice-Presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, 

lança a ideia da information superhighway. Ao utilizar a expressão 

“autoestradas da informação”, Al Gore estava a dar o mote para o 

desenvolvimento das condições que levariam à criação de uma realidade 

baseada numa multiplicidade de redes de computadores, que se traduziria, a 

muito breve trecho, em novas formas de comunicação. Desta forma, as 

“autoestradas da informação” produzirão, no entender de Fdida (1997:84), “le 

même effet, synonyme d’une autre révolution économique qui modèlera la 

société du XXIe siècle”. 

A partir dos anos 90, assiste-se ao aumento exponencial do número de 

utilizadores e consequente expansão da Internet, situação a que Portugal não 

foi indiferente. Segundo os dados constantes no Relatório sobre a utilização de 

Internet em Portugal – 2012, em 2011, 57,0% dos lares de Portugal continental 

dispunham de acesso à Internet. 

Os computadores passam a integrar o quotidiano de todos os indivíduos e 

permitem-lhes, nas palavras de Postman (1994:106), “bloquear o mundo real e 

movermo-nos através de um mundo simulado, tridimensional”. As 
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possibilidades de aplicação dos computadores, apelidados por Papert (in 

Postman,1994) de “máquinas de Proteu”, são extraordinariamente infinitas. 

Apesar das inúmeras potencialidades da ligação à Internet, algumas das quais 

têm vindo a ser apontadas, é importante estarmos atentos a algumas das suas 

fragilidades, que condicionarão, certamente, a evolução da rede mundial. 

3.3.2 A Internet como meio de comunicação 

 

Ijuim e Tellaroli (2007) defendem que o desenvolvimento científico e 

tecnológico, que ocorreu na segunda metade do século XX, permitiu 

estabelecer as condições para a convergência entre a informática, a eletrónica 

e a comunicação. Este facto conduziu o computador a centralizar funções, que 

antes eram suportadas por diversos meios comunicacionais. Lévy (2010) 

reforça esta ideia quando defende que as tecnologias digitais surgiram como a 

infraestrutura do “ciberespaço”, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, 

mas também de informação e de conhecimento.  

Segundo Fuente Martínez (2011:3), “En la última década, las 

telecomunicaciones se han convertido en el sistema nervioso que pulsa el 

pálpito del mundo”. Efetivamente na última década, as novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) operaram profundas alterações na forma 

como os indivíduos se relacionam entre si, como consequência das 

potencialidades de interação que a tecnologia permite. Estas alterações 

produziram invariavelmente um impacto nos processos comunicacionais em 

que todos estamos imersos pois, como afirma Villagra García (2004:35), 

“Dentro del desarrollo de la Sociedad de la Información la aparición de Internet 

ha supuesto un importante motor de desarrollo que está cambiando de forma 

decisiva la forma en que los individuos, las empresas y las organizaciones se 

comunican e interrelacionan a escala global”. 

As TIC, cuja novidade vai perdendo importância, apesar das constantes 

atualizações a que os novos dispositivos comunicacionais são sujeitos, 

invadem o quotidiano dos cidadãos de uma forma avassaladora, à qual 

ninguém consegue ficar indiferente. Um sem número de atividades pessoais e 

profissionais, que executamos diariamente, exigem que os indivíduos interajam 
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com dispositivos que exigem o domínio de um nova “gramática”, o que torna 

mais simples comunicar e realizar um conjunto de tarefas do dia-a-dia como: 

enviar um e-mail, colocar um post na página pessoal do facebook, efetuar 

pagamentos etc. Referimo-nos aos novos interfaces, na sua maioria com 

tecnologia tátil, como smartphones, smartbooks, PDA - personal digital 

assistant, e-books, ereader, netbooks, tablets, etc.  

É um facto inegável, a Internet veio colocar à disposição dos seus usuários um 

conjunto de ferramentas que adquirem o estatuto de imprescindíveis. A World 

Wide Web (WWW) é apenas uma das inúmeras ferramentas que os 

utilizadores podem explorar no seu quotidiano; e utilizam-nas tanto em 

atividades de entretenimento, como de negócios. Segundo Fuente Martínez 

(2011:13), “La propia competitividad de las empresas vendrá determinada en 

buena medida por el uso de las TIC, que impulsan el valor y favorecen el 

conocimiento en la organización, justamente lo que conforma el llamado capital 

intelectual, integrado por el conjunto de activos que generan valor de futuro 

para una empresa y a pesar de no estar reflejados en los estados contables. 

De ahí la importancia de la gestión del conocimiento”. Por este e outros 

motivos, os utilizadores são impelidos a desenvolverem as suas competências 

na utilização das TIC, para não serem excluídos da Sociedade da Informação. 

A Internet é na sua essência um meio de comunicação, já que para além de ser 

um instrumento que permite a produção massiva de informação, constitui 

também um excelente instrumento de comunicação. Para Fuente Martínez 

(2011:9), “Entre las principales herramientas TIC relacionadas con actividades 

de información, destacan las relacionadas con la búsqueda (bases de datos, 

acceso a Internet, buscadores); ayuda a la comunicación (correo electrónico, 

chats, foros de discusión, videoconferencias, comunidades virtuales, etc.); 

herramientas de filtrado y personalización de información seleccionada y 

especializada (canales informativos proactivos vía intranet o el portal 

corporativo; de análisis y simulación de toda la información (datamining y 

texmining), mapas del conocimiento (las webs diseñadas para contenidos 

especializados, los portales científicos); de ayuda al aprendizaje (los portales e-

learning, las plataformas in company para formación continua, las tutorías de 

red, etc.); las de movilidad (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, TV móvil, 
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SMS y SMM, e.books, los e.reader, Twiter, fotografía y video digitales, etc.); las 

de geoposicionamiento (webs geo-localizadoras (información local en la red, 

varios de los distintos localizadores de amigos y contactos, algunos GPS, etc.); 

las de video (YouTube, megavideo, Muzu TV, etc.)”.  

Para além da sua vertente informativa, a Internet tem enorme potencial do 

ponto de vista comunicacional que explanaremos com mais detalhe, de 

seguida. A humanidade viveu muito tempo sem Internet, e assim poderia 

continuar por milhões de anos. Não podemos, no entanto, ficar indiferentes à 

existência desta “rede mundial” que produziu um impacto, com consequências 

ainda por determinar, no ser humano e em toda sociedade. 

As caraterísticas da comunicação na Internet: os novos contextos 

A sociedade carateriza-se por modelos comunicacionais. Numa análise 

retrospetiva, e muito breve, sobre alguns dos modelos de comunicação, 

importa referir Araújo (2009) que distingue três modelos: um primeiro modelo, 

designado por comunicação interpessoal, que se fundamenta na troca 

bidirecional entre os indivíduos. Um segundo modelo, comunicação de 

um‐para‐muitos, que se concretiza quando uma única pessoa envia uma 

mensagem para um grupo de pessoas. Um terceiro modelo, a comunicação de 

massas, operacionalizado pela evolução tecnológica, e que consiste na 

difusão, através dos meios de comunicação de massas, de uma mensagem 

enviada para um conjunto de indivíduos. 

Na sequência do descrito anteriormente, sobre os momentos mais marcantes 

da história da Internet, importa referir que em meados dos anos 70 surgiu uma 

nova realidade comunicacional que, na análise efetuada por Rodrigues (1994), 

conduziu ao surgimento de um modelo de comunicação reticular. Segundo este 

autor, este modelo consiste “numa dupla rede: uma rede de circulação de 

mensagens, conservadas numa espécie de memória central, a que os utentes 

estão conectados por circuitos electrónicos, e uma rede aleatória e transversal 

à primeira, interconectando os utentes entre si, independentemente da 

distância geográfica, social ou cultural que os separe” (1994:133). Araújo 

(2009) designa o novo modelo como “comunicação em rede” e defende que o 

sistema dos media atual está organizado não em torno da ideia de 
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“convergência”, tornada possível pelas tecnologias digitais, mas em torno da 

articulação em rede dos dispositivos de mediação interpessoais, como o 

telemóvel, e de massas como, por exemplo, a televisão. 

O universo comunicacional da nova “Era”, que resulta da interação mediada 

pelo computador, abandona aparentemente a interação direta entre os sujeitos, 

para dar lugar a um outro universo comunicacional, onde a interação é 

mediada, no qual a informação circula a uma velocidade vertiginosa por redes 

cada vez mais complexas, que ligam o sujeito a um mundo até esse momento 

praticamente inacessível. Nas palavras de Rodrigues (1994), “o alargamento 

do espaço de percepção directa do mundo é, neste modelo reticular, tanto 

maior quanto mais mediatizada for a rede informativa a que se está conectado” 

(1994:133). Na análise que realizou sobre o modelo de comunicação reticular, 

Rodrigues (1994) sugere um conjunto de ações no intuito de permitir o acesso 

de todos os indivíduos à informação que circula nas redes, combatendo, assim, 

o fenómeno da info-exclusão:  

“a) extensão ao conjunto da estrutura social do sistema reticular informativo, o 

que implica a transformação do campo comunicacional num sistema definido 

por processos de gestão idênticos aos que gerem as redes de distribuição de 

água, energia eléctrica ou de gás, segundo mecanismos transversais e 

bidireccionais idênticos aos das comunicações telefónicas; 

b) polivalência expressiva: através de um único circuito passariam, em todos os 

sentidos e em permanência, mensagens digitais tanto de natureza verbal como 

de natureza imagética; 

c) polivalência funcional: deixaria de existir diferenciação, nos circuitos e nos 

percursos, entre os diferentes domínios que se foram autonomizando, ao longo 

da instauração da modernidade, passando a existir integração, num mesmo 

circuito, de mensagens noticiosas, publicitárias etc., visando um acréscimo de 

transparência das mensagens trocadas e a universalidade do acesso; 

d) criação de corpos altamente especializados de criadores nos mais diversos 

domínios da experiência, com vista a alimentar, em permanência, a rede 

informatizada com os seus produtos comunicacionais; 
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e) constituição de instâncias supranacionais de gestão do conjunto do sistema 

integrado de informação” (Rodrigues, 1994:133,134). 

Os modelos referidos não são etapas sucessivas de um mesmo processo. 

Muito pelo contrário, coexistem em simultâneo, no mesmo espaço, já que “Não 

é pelo facto de estarmos conectados às redes mediáticas da transmissão de 

dados que deixamos de contar com os modelos tradicionais que presidem às 

relações intersubjectivas, espontâneas, familiares e de vizinhança” (Rodrigues, 

1994:134). O universo comunicacional do próximo milénio passa, 

necessariamente, pela coexistência de modelos de comunicação tão díspares 

como o modelo informal, ou o modelo reticular.  

Castells (2002) foi outro dos autores que definiu o modelo de comunicação que 

emerge da ligação à Internet e que o autor designou por “Paradigma das 

Tecnologias de Informação”. Este paradigma assenta em quatro caraterísticas: 

a primeira determina que a informação é matéria-prima; a segunda refere-se à 

capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias, já que “(…) como 

a informação é uma parte integral de toda a actividade humana, todos os 

processos da nossa existência individual e colectiva são directamente 

moldados (embora, com certeza, não determinados) pelo novo meio 

tecnológico”; a terceira caraterística, não menos importante do que as 

anteriores, fundamenta-se na “lógica de redes”, na qual a palavra-chave é a 

interação; sendo a quarta caraterística, a flexibilidade, explicada por Castells da 

seguinte forma: “(…) não apenas os processos são reversíveis, mas as 

organizações e instituições podem ser modificadas e até mesmo 

fundamentalmente alteradas pela reorganização dos seus componentes. O que 

distingue a configuração do novo paradigma tecnológico, acrescenta, é a sua 

capacidade de reconfiguração, um aspecto decisivo numa sociedade 

caracterizada pela constante mudança e fluidez organizacional” (Castells, 

2002: 87-88). 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação, como a Internet, 

constituem um catalisador do novo universo comunicacional, que se opõe à 

lógica definida pela Escola de Frankfurt de Benjamin (2008), Adorno e 

Horkheimer (1985). O universo emergente dos self media tem implicações 
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profundas na relação que os indivíduos estabelecem com a técnica, pondo em 

evidência, em oposição à teoria da “indústria cultural”, os conceitos de 

interatividade e bi-direccionalidade. Surge o on-line, que implica a configuração 

de um novo design interativo. Os novos dispositivos foram rapidamente 

interpretados pelos utilizadores como um suporte interativo, de que não existe 

memória na história da humanidade, e que, através da troca de informação 

entre os utilizadores, explora novas formas de comunicar. O conceito de 

interatividade, atributo da “interação face a face”, tem que ser analisado sob 

uma nova perspetiva. Segundo Rafaeli (1988) in Jones (1998:24), “interactivity 

is generally assumed to be a natural attribute of face-to-face conversation, but it 

has been proposed to occur in mediated communication settings as well”. A 

noção de interatividade assume novos contornos, sob a luz da interação 

mediada pelo computador. Segundo Negroponte (1995:92), “os computadores 

pessoais afastaram a informática do puro imperativo técnico […] Está a ser 

directamente canalizada para as mãos de indivíduos muito criativos, a todos os 

níveis da sociedade, e está a tornar-se um meio para a expressão criativa, 

tanto no seu uso como no seu desenvolvimento”. Partilhamos a opinião de 

Lévy (1994), que argumenta que as novas tecnologias de informação não nos 

conduzirão a uma qualquer forma de determinismo tecnológico, tão temido 

pelos mais céticos, mas condicionarão “determinadas evoluções culturais, 

deixando uma larga margem de iniciativa e de interpretação aos protagonistas 

da história” (Lévy, 1994:12). A invenção do computador pessoal, e a sua 

ligação em rede, transformará os dispositivos informáticos num meio 

privilegiado ao dispor do Homem, para dar vazão à sua criatividade, 

estimulando a sua capacidade de comunicar. 

As novas tecnologias alteram definitivamente a nossa relação unidirecional e 

passiva com os meios de comunicação de massas, anunciando, desta forma, 

tal como refere Cádima (2002:200), “[…] a crise das estratégias de encenação 

do actual campo mediático, que insiste de modo insuportável no discurso da 

actualidade trágica e no pequeno mundo da política e do fait-divers”. 

Os usuários dos novos dispositivos tecnológicos deixam de ser meros 

espetadores e consumidores e assumem definitivamente, na sua relação com a 

técnica, o papel de sujeitos participativos e produtores de mensagens. “Os 
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consumidores foram instigados a tornarem-se produtores” (Kerckhove, 

1999:177). Os novos media, em particular a Internet, transformam-se, assim, 

em potenciais “meios frios”, de acordo com a terminologia de McLuhan (1962), 

na medida em que introduzem uma série de interfaces interativos entre os 

indivíduos e os dispositivos tecnológicos. Estes requerem níveis elevados de 

participação, por parte de todos os que os utilizam. Rodrigues (1994:145) 

considera que as redes telemáticas, “[…] misto de teletecnologias e de 

informática”, proporcionam os meios através dos quais os indivíduos 

comunicam com o resto do mundo, pois estar na rede permite aceder a todos e 

estar acessível a quantos queiram comunicar connosco. O utilizador pode 

selecionar, receber, tratar e enviar qualquer tipo de informação desde o seu 

terminal para outro qualquer ponto da rede. A rede passa a ser o universo 

comunicacional por excelência. Cádima (2002:203) reforça esta posição ao 

afirmar que a “[…] Net é o novo alfabeto na comunicação entre os homens”. A 

possibilidade do Homem estar em contato com todo o planeta concretiza-se, 

definitivamente, através da ligação às redes telemáticas, e em particular à 

Internet. 

Com a ligação à Internet termina a relação unidirecional e passiva dos media 

tradicionais. O enfoque dos novos media é colocado na bi-direcionalidade e na 

interatividade. Entrámos numa nova Era: a “Era Digital”, que nos abre um leque 

de possibilidades nunca antes possível de concretizar. Nos dias de hoje, todos 

temos de estar on-line, sob pena de nos auto-excluirmos da Sociedade da 

Informação. De facto, hoje, utilizar esta poderosíssima ferramenta da Internet é 

a condição da nossa existência na Sociedade da Informação que se projeta no 

início deste milénio. A Internet opera, assim, modificações profundas no nosso 

quotidiano, que se traduzem em novas formas de interação, novas formas de 

sociabilidade. Como afirma Rodrigues (1994:22), “a comunicação não é um 

produto, mas um processo de troca simbólica generalizada, processo de que 

se alimenta a sociabilidade que gera os laços sociais que estabelecemos com 

os outros”. Não estar ligado à rede conduzirá, inevitavelmente, o indivíduo a um 

outro tipo de “analfabetismo funcional” e à sua info-exclusão. 

Segundo Kerckhove (1999), a palavra-chave da “Era Digital” é, 

inquestionavelmente, globalização. Este termo é caraterizado pela 
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transparência e pela instantaneidade, na medida em que, através dos novos 

dispositivos comunicacionais, os utilizadores têm acesso imediato a todos os 

sucessos que ocorrem no mundo, desde que publicados na rede. Tal facto 

permite manter hoje toda a humanidade em permanente contato ou, como 

afirma Cardoso e Paquete de Oliveira (1998, ix), “o ciberespaço […] recria de 

forma espectacular esse eterno mito do reino autêntico da liberdade onde 

todos, imaterialmente (virtualmente), podem estar com todos”. Kerckhove 

(1999) reforça esta ideia ao defender que “a democratização e proliferação das 

comunicações instantâneas e dos aparelhos de telecomunicações pessoais 

substituíram a nossa outrora opaca e distante percepção do Planeta por uma 

nova percepção da sua imediatez e transparência” (1999:190). 

Todo o planeta caminha no sentido da globalização, mas, mais do que isso, é o 

próprio Homem que está a tornar-se global. Os “nómadas eletrónicos” 

empreenderam a caminhada final rumo à ubiquidade, pois, como defende 

Fdida (1997:94), “les réseaux numériques modifieront considérablement le 

modèle de fonctionnement de notre société pour au moins une raison: ils 

participent à la globalisation et ainsi amorcent la rupture des dimensions 

espace-temps”. 

Contrariamente ao que se poderia pensar, a globalização não é um fenómeno 

dos nossos dias. Se fizermos uma análise retrospetiva, encontramos episódios 

na história da humanidade, em que este conceito assumiu contornos muito 

semelhantes aos que definem o fenómeno da globalização na atualidade. 

Basta reportarmo-nos, por exemplo, aos finais do século XV, princípios do 

século XVI, período em que, eramos conduzidos, entre outros, pelos 

destemidos navegadores portugueses na aventura da expansão marítima. Tal 

facto teve implicações importantes no que diz respeito ao relacionamento entre 

povos, até esse momento, tão distantes, como o europeu, o africano, o 

asiático, ou o americano. 

Um aspeto importante na reflexão sobre a globalização é a dimensão espácio-

temporal. Desde tempos ancestrais que o desenvolvimento dos meios de 

comunicação se identifica com a evolução dos meios de transporte. A distância 

no espaço era sempre acompanhada pela distância no tempo. A convergência 

entre a dimensão espacial e temporal é um fenómeno relativamente recente, 
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tornado possível pela intervenção dos novos media. Estes permitiram que os 

meios de comunicação (em particular após o aparecimento dos media 

eletrónicos) se separassem definitivamente dos meios de transporte. Nesta 

breve resenha histórica, importa fazer referência à inovação tecnológica do 

telégrafo, inventado por Morse na década de 1830-1840, que se traduziu numa 

viragem marcante na história da humanidade. Será necessário esperar pelo 

século XIX, com o desenvolvimento de tecnologias como a rede de cabos 

submarinos (o primeiro sistema global de comunicação), e a primeira ligação 

rádio entre França e Inglaterra, conseguida por Marconi em 1899, para a 

capacidade de transmissão de mensagens se separar definitivamente do meio 

de transporte, permitindo dissociar a comunicação do canal físico. O conceito 

de globalização assume, assim, novos contornos. 

Apesar da origem do fenómeno da globalização (com os contornos que hoje 

lhe conhecemos) se situar, temporalmente, no decurso do século XIX, este 

fenómeno consolida-se, essencialmente, no século XX. Foi, aliás, McLuhan 

(1962) que introduziu este conceito quando anunciou o nascimento da 

“sociedade mundial da informação”. Só neste século é que a globalização 

passou a estar omnipresente no ambiente social que envolve os indivíduos, 

através da proliferação de meios de comunicação como a rádio, a televisão e 

as redes informáticas. Thompson (1998) é uma referência obrigatória, quando 

nos propomos refletir sobre este conceito. Segundo este autor, a globalização 

deve ser analisada à luz de quatro aspetos: (1) a emergência de aglomerados 

de comunicação transnacionais, como sujeitos-chave do sistema de 

comunicação e difusão da informação; (2) o impacto social das novas 

tecnologias; (3) o fluxo assimétrico dos produtos baseados na informação e 

comunicação, dentro do sistema global; (4) e as variações e desigualdades, em 

termos do acesso às redes globais de comunicação. 

Thompson (1998) identifica três acontecimentos que permitiram que o 

fenómeno da globalização tivesse o impacto que hoje lhe conhecemos, e que 

consideramos oportuno enunciar. São eles: o desenvolvimento dos sistemas de 

cabos, que permitiram uma maior capacidade na transmissão de informação 

eletrónica; a crescente utilização de satélites na comunicação à distância; e, 

por último, por muitos considerado o mais importante, a digitalização da 
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informação (combinada com o desenvolvimento das tecnologias informáticas), 

que configuraram o cenário comunicacional dos nossos dias. 

Thompson (1998) insere-se numa linha de investigação que se fundamenta na 

convicção de que cada inovação tecnológica suscita profundas alterações no 

ambiente social. De facto foi o que sucedeu, por exemplo, com os diversos 

media da “Era Eletrónica” como a televisão, que permitiu que o planeta se 

contraísse numa única comunidade, designada por McLuhan (1962) como 

“aldeia global”, na célebre obra “A Galáxia de Gutenberg”. Na “Era Digital” os 

computadores interligam-se numa rede nodal, envolvendo todo o planeta e 

transformando-o na “aldeia global” atualizando desta forma, mais do que 

qualquer outro medium, a visão de McLuhan (1962), pois como afirma 

Holtzman (1997:31) “the World Wide Web is the foundation of McLuhan’s global 

village”. 

Com a massificação das novas tecnologias computorizadas temos a 

oportunidade de estender as nossas opções de comunidade à escala global, o 

que permitirá relacionarmo-nos com indivíduos localizados em diferentes 

espaços geográfico-temporais. O facto de vivermos na “Era da Globalização” é 

um dos benefícios mais importantes da ligação à Internet. Podemos falar com 

qualquer pessoa, independentemente do local em que esteja, inclusive as 

barreiras linguísticas não são mais um entrave no relacionamento, já que os 

sistemas de tradução simultânea, disponíveis na Internet, são muito eficientes. 

A primeira inferência que podemos extrair é a de que, na qualidade de 

“nómadas eletrónicos”, caminhamos nesta nova Era rumo à globalização, pois 

o processo evolutivo que as redes têm vindo a sofrer nela culminará, 

inevitavelmente. De facto, a comunicação atual carateriza-se, na sua essência, 

pelo facto de ocorrer a uma escala global. A ligação à Internet permite-nos 

estar on-line. O planeta torna-se “transparente”, permitindo-nos “ver” muito 

além do que os nossos olhos alcançam, o que constitui, no entender de 

Rodrigues (1994:218), “uma experiência exorbitante da realidade”. 

Apesar dos benefícios evidentes do fenómeno da globalização, alguns autores 

manifestam uma crescente preocupação com os seus efeitos, na medida em 

que “la globalisation est à ce titre préoccupante car elle relègue un certain 
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nombre de valeurs politiques, sociales ou culturelles au second plan au profit 

du commerce et des marchés” (Fdida, 1997:95).  

Mais do que tomar partido entre as duas posições, a defendida por todos 

aqueles que acreditam que as novas tecnologias são a solução para os “males” 

da humanidade, e a defendida pelos estoicos resistentes à inovação 

tecnológica, que consideram que as competências dos seres humanos correm 

o risco de serem ultrapassadas devido à “imersão numa cultura 

computadorizada” (Postman, 1994:110), o importante em nosso entender é 

refletir sobre a natureza das inevitáveis mudanças em curso. 

3.3.3 A Internet em Portugal 

 

Neste capítulo do nosso trabalho procurámos analisar a forma como os 

portugueses utilizam a Internet. Com este objetivo analisámos diferentes 

relatórios, de entre os quais destacamos, pela atualidade dos dados e pela 

confiabilidade das fontes: Relatório “Sociedade em Rede. A Internet em 

Portugal 2012”, da autoria de Paisana e Lima (2012), e o Relatório sobre a 

utilização de Internet em Portugal – 2010, da autoria de Taborda (2010), 

realizado no quadro do WIP – World Internet Project (2010), projeto em que a 

participação de Portugal é assegurada pelo LINI – Lisbon Internet and 

Networks International Research Programme, no âmbito de um protocolo de 

colaboração estabelecido entre o CIES – Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia, que integra o LINI, e a UMIC – Agência para a Sociedade do 

Conhecimento, IP do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

organismo público português que tem a missão de coordenar as políticas para 

a sociedade da informação e mobilizá-la através da promoção de atividades de 

divulgação e investigação. 

Segundo os dados constantes no Relatório “Sociedade em Rede. A Internet em 

Portugal 2012” (Paisana e Lima, 2012), em 2011, 57,0% dos lares de Portugal 

continental dispunham de acesso à Internet.  
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Figura 6: Acesso à Internet nos agregados domésticos (%) 

 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:7) 

Segundo os dados deste relatório 38,6% dos lares portugueses com acesso à 

Internet têm ligação de banda larga fixa por cabo. O segundo tipo de ligação 

mais utilizado é a banda larga fixa por ADSL (29,7%). A banda larga móvel por 

placa USB é o terceiro tipo de ligação mais comum nos lares portugueses 

(25,4%). 

Figura 7: Tipo de ligação à Internet nos lares portugueses (%) 

 

 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:8) 
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Segundo este estudo, uma percentagem elevada da população portuguesa 

ainda não utiliza a Internet (47,1%), apesar do número de utilizadores ter vindo 

a crescer nos últimos anos, já que em 2011, existiam 49,1% de utilizadores da 

Internet em Portugal.  

Figura 8: Utilização da Internet em Portugal (%) 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:8) 

Definir o perfil dos usuários portugueses da Internet é um aspeto importante da 

análise da Internet em Portugal. De acordo com os dados disponíveis no 

relatório já referido, constatamos que não existe uma diferença significativa em 

relação à variável do género: 54,3% dos homens portugueses são utilizadores 

de Internet, enquanto 44,2% são mulheres.  

Figura 9: Utilizadores da Internet, por género (%) 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:10)  
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Quanto à idade, a utilização da Internet apresenta uma tendência para diminuir 

em sentido inverso ao desta variável. Uma percentagem muito elevada dos 

jovens, entre os 15 e 24 anos, são utilizadores da Internet (90,6%), enquanto 

apenas 5,0% dos utilizadores em Portugal têm 65 e + anos.  

Figura 10: Utilizadores da Internet, por categoria etária (%) 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:10)  

A utilização da Internet consolidou-se sobretudo entre os jovens, 

particularmente dotados na manipulação das ferramentas digitais, na forma 

como utilizam o computador e os dispositivos móveis, como instrumento de 

informação e de entretenimento, relegando para segundo plano aquele que foi 

durante décadas o medium por excelência, referimo-nos à televisão. Os jovens 

têm uma predisposição natural para as novas tecnologias, pois, segundo Nora 

(1997:415), “les enfants sont devenus presque “génétiquement” numériques”. A 

sua apetência para manusear as novas tecnologias justifica-se em muito, 

segundo Santos (1998), pela aprendizagem proporcionada pela introdução, nos 

anos 80, dos vídeo jogos e das publicações em formato CD-ROM. Na Internet 

procuram conteúdos não só para realizarem as atividades escolares, mas 

essencialmente para satisfazerem as suas necessidades de informação, tendo 

em conta os seus interesses pessoais e as suas motivações. Os jovens 

acedem às redes sociais como o Facebook, ou o Twiter, para comunicarem 

com os amigos e partilharem um sem número de conteúdos: fotografias, 

vídeos, músicas etc. Utilizam também programas como o Youtube para 
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descarregarem músicas e vídeos, utilizando outros programas para 

visualizarem as suas séries, ou filmes preferidos. Na prática, as novas 

tecnologias concedem-lhes, à distância de um simples clique, o acesso a um 

conjunto de conteúdos, sem estarem condicionados pelas grelhas de 

programação dos media tradicionais, como a televisão e a rádio. Modificam-se, 

assim, antigos hábitos de consumo dos media tradicionais. É interessante 

verificar que os media tradicionais, em particular a televisão, lutam por manter 

a sua posição neste contexto muito competitivo, e por isso os operadores de 

televisão dispõem nos dias de hoje de ferramentas tecnológicas que lhes 

permitem ultrapassar alguns dos handicaps da televisão tradicional, como a 

passividade e a unidireccionalidade. Surge uma nova televisão, adaptada ao 

novo contexto comunicacional, também ela interativa e promotora da 

bidirecionalidade, em que a grelha é personalizada, tendo em conta os 

interesses do telespetador, e oferecida ao mesmo através de terminais muito 

diversos que, na opinião de Fuente Martínez (2011), abrem caminho para a 

integração real entre os ecossistemas fixo e móvel. 

Ao analisar os dados constantes neste Relatório, relativamente à ocupação 

profissional dos utilizadores da Internet em Portugal, verifica-se que 100% dos 

utilizadores são quadros superiores; 97,4% são estudantes, e 98,0% dos 

utilizadores têm profissões técnicas, científicas ou artísticas, por conta de 

outrem. Um grupo profissional, em que também se verifica a taxa mais elevada 

de utilização de Internet (100%) é o dos profissionais liberais. Relativamente à 

variável da ocupação são os não ativos – os reformados e pensionistas (9,2%) 

e as domésticas (8,6%), os grupos profissionais com taxas mais reduzidas de 

utilização da Internet, situação justificada em nosso entender, pelos níveis 

reduzidos de escolaridade destes grupos profissionais. 
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Figura 11: Utilizadores da Internet, por ocupação profissional (%) 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:11)  

O Relatório sobre “A utilização de Internet em Portugal 2010” reuniu um 

conjunto de dados com o objetivo, entre outros, de identificar as atividades 

realizadas pelos internautas portugueses quando acedem à Internet. As 

atividades que aparecem no topo da lista são atividades relacionadas com as 

potencialidades de comunicação da Internet, como a procura de informação e o 

entretenimento. Ao nível da comunicação, “A actividade realizada pela parcela 

mais larga de internautas em Portugal é o envio e recepção de e-mails (89%). 

Os serviços de instant messaging são utilizados com frequência mensal ou 

superior por 74,5% dos utilizadores de net. As redes sociais são a terceira 

actividade de comunicação mais disseminada entre internautas, usadas por 

mais de metade destes (56,4%).” (Taborda, 2010: 15).  

 



  

 

_____________________________________________________
154 

 

Figura 12: Utilizações da Internet: Comunicação (%) 

 

Fonte: Taborda (2010:15) 

No que concerne ao entretenimento, a navegação na Internet, sem objetivos 

concretos, é bastante difundida entre os internautas nacionais, cerca de 62% 

segundo os dados disponíveis neste relatório, acima da utilização de sites de 

redes sociais. No que diz respeito às atividades de entretenimento mais 

frequentes, “praticadas por mais de um terço dos internautas, são: jogos 

(38,3%), download ou audição de música on-line (35,2%) e consulta de jornais 

ou sites desportivos (35,6%).” (Taborda, 2010:19).  
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Figura 13: Utilizações da Internet: Entretenimento (%) 

 

Fonte: Taborda (2010:19) 

No que concerne às atividades com fins informativos, “Para procurar notícias, 

servem-se da net 68,7% dos internautas nacionais. Para fins informativos, em 

segundo lugar surge o uso de enciclopédias on-line (como a Wikipédia), por 

40,1% dos utilizadores de Internet. A procura de conteúdos humorísticos 

(35,1%), de informação sobre saúde (33,8%) e a leitura de blogues (33,3%) 

são actividades de cariz informativo praticadas por um terço ou mais dos 

internautas portugueses” (Taborda, 2010: 21). 

Figura 14: Utilizações da Internet: Informação (%) 

 

Fonte: Taborda (2010:22) 
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As atividades mais praticadas relacionadas com bens e serviços “prendem-se 

mais com a procura de informação do que com a realização de transacções 

electrónicas. Pouco menos de metade (46,5%) dos internautas portugueses 

procura informação sobre produtos e aproximadamente um quinto (20,9%) lê 

críticas de outros utilizadores. Um quinto dos internautas (20,4%) faz 

pagamento de contas on-line, enquanto 17,7% utiliza serviços de ebanking. A 

compra de bens ou serviços restringe-se a 17,5% dos internautas” (Taborda, 

2010: 23). A análise destes dados permite concluir que existe alguma 

relutância, por parte dos internautas portugueses, na utilização das 

potencialidades da Internet, ao nível do comércio eletrónico. 

Figura 15: Utilizações da Internet: Bens e Serviços (%) 

 

Fonte: Taborda (2010:23) 

Uma outra atividade é a procura de informação com fins educativos, já que “a 

Internet é usada para procura ou verificação de factos por 42,2% dos 

internautas; um terço (33,1%) utiliza para pesquisar definições de palavras; em 

terceiro lugar, com propósitos educativos, está a busca de informação para a 

escola ou universidade (por 27,9% dos utilizadores de Internet).” (Taborda, 

2010: 25).  
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Figura 16: Utilizações da Internet: Educação (%) 

 

Fonte: Taborda (2010:25) 

Relativamente aos conteúdos gerados pelo próprio utilizador, os dados revelam 

que em termos quantitativos o universo de utilizadores que utilizam a Internet 

nessa perspetiva é ainda limitado, “A partilha de conteúdos criados ou editados 

pelo utilizador é praticada por 35,8% dos internautas portugueses. Os 

conteúdos gerados por grande parte dos utilizadores (29,5%) são actualizações 

de status em programas de instant messaging ou em redes sociais, ou 

comentários em blogs ou murais de outros internautas (25,4%). O upload de 

fotografias é praticado por menos de um quarto (23,8%) dos utilizadores de 

Internet” (Taborda, 2010: 27).  
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Figura 17: Utilizações da Internet: Conteúdos Gerados pelo Utilizador (%) 

 

Fonte: Taborda (2010:27) 

Por último, relativamente às redes sociais em que têm perfil criado, os dados 

“revelam uma percentagem esmagadora de utilizadores da rede Facebook 

(93,7%), rede que tem vindo cada vez mais a afirmar a sua posição em todo o 

mundo, apostando na inovação ao nível de estrutura e aparência da rede, bem 

como de aplicações que operam nessa estrutura. Os dados de 2011 confirmam 

a decadência da rede social Hi5 (18,7% dos utilizadores) e a rede social 

Google+, um dos flops globais em termos de networking social confirma a sua 

tendência em Portugal, onde apenas 4,8% dos utilizadores de redes sociais 

dizem ter conta nesta rede” (Paisana e Lima, 2012: 29). 
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Figura 18: Sites de redes sociais em que tem perfil criado (%) 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:26)  

A terminar esta breve análise sobre a utilização da Internet em Portugal, 

importa fazer uma referência à utilização dos dispositivos móveis, novas 

plataformas de acesso à Internet. Em Portugal, o número de usuários móveis 

está a sofrer um crescimento exponencial. Segundo os dados publicados no 

Relatório “Sociedade em Rede. A Internet em Portugal 2012” (Paisana e Lima, 

2012), o telemóvel é o segundo equipamento de tecnologias de informação e 

comunicação de posse mais generalizada (88,5%), apenas ultrapassado pela 

posse de televisor, extensível à quase totalidade da população portuguesa 

(99,9%).  
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Figura 19: Acesso à tecnologia por tipologia de equipamentos (%) 

 

Fonte: Paisana e Lima (2012:13)  

Os telemóveis são plataformas de comunicação móvel que, fruto das 

constantes inovações, estão a converter-se em mini Pcs. Promove-se a 

mobilidade através de dispositivos cada vez mais sofisticados, que os usuários 

podem utilizar em qualquer local. A comunicação entre usuários é indissociável 

da comunicação machine-to-machine, que só é possível com base em 

poderosas redes de banda larga móvel. Depois da Internet móvel, surge o 

boom dos smartphones, PDA (Personal Digital Assistant) e androide, 

caraterizados pelo uso da Internet através dos terminais móveis. Segundo 

Fuente Martínez (2011:19), “Así, podemos consultar Google mediante un 

mensaje de texto desde el teléfono, llevar un diario en línea de las páginas web 

que visitamos, descargar podcasts al iPod, etiquetar nuestras mejores fotos o 

marcadores con nombres adecuados en Flickr o Del.icio.us, encontrar nuestra 

casa en una fotografía aérea de Google Maps o Google Earth, tener una 

reseña online de la oferta de un restaurante o un hotel mientras paseamos 

delante de su misma fachada, recuperar relatos, fotos, vídeos o explicaciones 
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históricas relativos a los lugares o paisajes concretos donde nos encontremos, 

etc.”. 

Os utilizadores portugueses, a exemplo dos utilizadores de outros países, 

estão atentos e acompanham as mais recentes evoluções tecnológicas, no 

sentido de tirar os maiores benefícios da sua utilização. 
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CAPÍTULO IV  

A COMUNICAÇÃO NA WEB – E-COMMUNICATION  
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4.1. Introdução  

 

A sociedade atual fundamenta a sua existência num sistema que implica o uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), sistema no qual a 

Internet ocupa uma posição central, já que é através do seu uso que se 

constrói a Sociedade em Rede, assente na conetividade. Consciente do papel 

fulcral que as organizações desempenham na sociedade, é possível, no 

entender de Gaspar (2005:2), pensar na Internet definida pelo autor como “a 

rede das redes” como “um espaço que torna possível o aparecimento de novas 

formas de organização, estruturadas de acordo com uma lógica diferente”. A 

Internet possibilita a formação de novas estruturas reticulares assentes na 

comunicação em tempo real que ocorre nos denominados “espaços virtuais”. 

Castells (2002) é uma referência obrigatória, na análise da emergência de uma 

sociedade que assenta na revolução imposta pelas tecnologias de informação 

e comunicação. A estrutura reticular da Internet é uma das caraterísticas 

evidenciadas por Castells (2002), já que na sua opinião as redes 

desempenham um papel fundamental na sociedade e, por conseguinte, nas 

organizações: “as redes são, e serão, as componentes fundamentais das 

novas organizações” (2002:220). O mesmo autor afirma que “estamos vivendo 

numa sociedade em rede e dominada pelo poder da internet: Esta sociedade 

em rede é a sociedade que eu analiso como uma sociedade cuja estrutura 

social foi construída em torno de redes de informação microeletrônica 

estruturada na internet. Nesse sentido, a internet não é simplesmente uma 

tecnologia; é um meio de comunicação que constitui a forma organizativa de 

nossas sociedades; é o equivalente ao que foi a fábrica ou a grande 

corporação na era industrial. A internet é o coração de um novo paradigma 

sociotécnico, que constitui na realidade a base material de nossas vidas e de 

nossas formas de relação, de trabalho e de comunicação. O que a internet faz 

é processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade, constituindo a 

sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos” (Castells, 2002: 287). 

Na sociedade em rede em que estamos imersos observamos uma valorização 

da comunicação, vetor estratégico quando comparado com o papel 

desempenhado no passado. Krohling Kunsch (2007:4,5), autora de referência 
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na análise do papel da comunicação nas organizações no contexto da 

sociedade atual, considera que “Toda a convergência midiática presente no 

dia-a-dia do cidadão percorre o fazer comunicacional das organizações com 

igual intensidade, pois estas são partes integrantes da sociedade e formadas 

por pessoas que se intercomunicam e se interrelacionam, por meio da 

comunicação interpessoal, grupal e de todas as suas midias tradicionais e 

inovadoras como as digitais”. O ambiente organizacional das últimas décadas 

empurrou a sociedade atual para uma mudança de paradigma comunicacional, 

do analógico para o digital, sendo afetado pelas novas dinâmicas de 

processamento da informação impostas pelas novas tecnologias de informação 

e comunicação.  

Com a introdução de novos suportes de comunicação nas organizações, 

assistimos a significativas alterações na forma como estas se relacionam com 

todos os seus públicos, tanto internos como externos. Neste sentido, o 

funcionamento das organizações surge como uma plataforma de observação 

privilegiada para analisar, entre outras, as formas de comunicação on-line. 

Deparamo-nos com um novo domínio do saber, a denominada Comunicação 

na Web ou E-Communication. Com a Comunicação na Web surgem novos 

modelos (Sadarangani e Gaur, 2004), novas linguagens, que permitem às 

organizações e/ou empresas com inata vocação comercial aspirarem a uma 

posição vantajosa num mercado cada vez mais global, competitivo. Surge 

também um novo léxico, em permanente atualização: “competências em “TIC”; 

“e-U”, “academias TIC”; cidades e regiões digitais, rede de espaços internet; 

rede solidária; conteúdos interactivos e digitais; redes comunitárias; rede de 

ciência e educação; segurança e privacidade; comércio electrónico; Neotec 

(Novas Empresas Tecnológicas); transferência de tecnologia; parcerias para o 

futuro; investigação e desenvolvimento (I&D), bibliotecas de conhecimento; 

repositórios de acesso aberto; internet das coisas; “Creative commons”; 

plataformas integradas convergentes; “e-business”; “e-books”; “e-learning”; 

“emarketplaces”; “e-procurement browsers”; “homebaking”; “B2B” (“business to 

business); B2C” (“business to consumer”); B2G (“business to government”), 

entre muitos outros” (Sobreira, 2010:94). 
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O estudo sobre a utilização das TIC nas organizações, e na sociedade, tem-se 

revelado um objeto de estudo científico com enorme potencial, não só pela 

complexidade das organizações, mas também pelo papel de destaque das TIC 

na sociedade contemporânea. Na opinião de Sobreira (2010:92,93), “esse 

impacto ultrapassa a vertente comunicacional das organizações, estendendo-

se a outros aspectos organizacionais, como a sua actuação em termos 

geográficos. Os usos que se podem fazer de uma tecnologia, como a internet, 

em termos de gestão, permite às organizações actuarem não só em termos 

globais e em rede, mas também numa dimensão virtual (Poster, 1995; Stohl, 

2001; Rice e Gattiker, 2001; Castells, 2002; Thorne, 2005, 2007; Fuchs, 2009)”.  

Sobreira (2010) enuncia algumas das vantagens que advém da utilização da 

Internet como, a simplicidade, a rapidez com que a informação é 

disponibilizada, a capacidade de armazenamento, assim como a partilha, em 

simultâneo, da mesma informação por diferentes pessoas, sem restrições de 

tempo e espaço. Para além destas vantagens, o autor destaca a interatividade. 

Com a ligação à Internet termina a relação unidirecional e passiva dos media 

tradicionais. O enfoque dos novos media é colocado na bidirecionalidade e na 

interatividade, já que estas facilitam a interação entre as organizações e os 

seus públicos, transformando estes últimos em recetores ativos. Elias 

(2012:209) considera que “From the point of view of strategic communication, 

contemporary times seem to approve strategies where dialogue is imperative 

and consumer empowerment is the new rule”. 

A comunicação digital, definida por Elisabeth Saad (2005), in Krohling Kunsch 

(2007:14), como “o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TICs) e de todas as ferramentas delas decorrentes, para facilitar e dinamizar a 

construção de qualquer processo de comunicação integrada nas organizações” 

assume, na atualidade, um enorme protagonismo. As organizações não podem 

ficar indiferentes a esta realidade já que, apesar do seu grau de complexidade, 

é vital para a sua sobrevivência planificarem as suas estratégias de 

comunicação, tendo em conta as especificidades da comunicação digital. 
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4.2. Comunicação nas Organizações 

 

A comunicação nas organizações é uma área de especialidade das Ciências 

da Comunicação, e apesar dos investigadores deste domínio do conhecimento 

científico terem desenvolvido, nas últimas décadas, um esforço no sentido de 

definirem um quadro conceptual sólido, esta tarefa está longe de estar 

concluída. Tompkins e Wanca-Thibault (2001), in Ruão (2004:3), são da 

opinião de que “ao entrarmos num novo século, no momento em que as 

organizações enfrentam um complexo ambiente global, os investigadores 

continuam a desenvolver esforços para definir pontos de interesse, estabelecer 

fronteiras e encontrar pistas para o futuro das Ciências da Comunicação no 

domínio organizacional”.  

Quando procuramos analisar a temática da comunicação nas organizações, 

somos confrontados de imediato com uma diversidade terminológica: 

comunicação organizacional, comunicação corporativa, comunicação 

empresarial, comunicação de marketing, comunicação de marca, comunicação 

institucional, comunicação integrada, entre outras. Segundo Sobreira (2010), a 

preocupação com esta diversidade terminológica não é recente, já que remonta 

à década de 1990. Entre os autores que analisaram esta questão, destaque 

para Kapferer (1995) que defende que um dos motivos que justificam a 

diversidade reside no facto de muitas destas designações terem origem anglo-

saxónica, o que invalida uma tradução equivalente noutras línguas. Um outro 

motivo reside no facto de muitas das empresas possuírem a mesma 

designação que as marcas e os produtos/serviços que comercializam.  

Inúmeros investigadores procuraram definir o conceito de comunicação 

organizacional. Ruão (2004:14) define o objeto de estudo da comunicação nas 

organizações como “o estudo da comunicação humana em contexto 

organizacional”. Para Krohling Kunsch (2003), a comunicação organizacional é 

uma disciplina que precisa ser analisada numa perspetiva mais ampla e 

abrangente. Como disciplina, tem como objeto de estudo a forma como se 

processa o fenômeno comunicacional no seio das organizações, no âmbito da 
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sociedade global em que se encontram inseridas. Designa a manifestação da 

comunicação desenvolvida e emitida no contexto organizacional, seja ela de 

caráter interpessoal, organizacional, de massa, formal, ou informal. Esta 

definição abrangente do conceito permite a sua aplicação em diferentes 

contextos organizacionais, como sejam: empresas públicas ou privadas, 

instituições, entidades sem fins lucrativos, etc., não se restringindo apenas ao 

contexto empresarial. Na opinião da mesma autora, a comunicação 

organizacional configura também diferentes modalidades comunicacionais, 

como sejam: a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a 

comunicação interna e a comunicação administrativa (Krohling Kunsch, 2007). 

Krohling Kunsch (2007) defende que existem duas áreas fundamentais de 

gestão da comunicação organizacional: as relações públicas e o marketing, “A 

primeira abarcaria, pela sua essência teórica, a comunicação institucional, a 

comunicação interna e a comunicação administrativa. O marketing responderia 

por toda a comunicação mercadológica” (Krohling Kunsch, 2007:13). Neste 

sentido, a autora ressalta que “as ações comunicativas precisam ser guiadas 

por uma filosofia e uma política de comunicação integrada que levem em conta 

as demandas, os interesses e as exigências dos públicos estratégicos e da 

sociedade. Isto é, deve haver total integração entre a comunicação interna, a 

comunicação institucional e a comunicação de negócios para a busca e o 

alcance da eficácia, da eficiência e da efetividade organizacional, em benefício 

dos públicos e da sociedade como um todo e não só da empresa 

isoladamente” (Krohling Kunsch, 2007:13). 

Numa análise breve, sobre a evolução da disciplina da comunicação nas 

organizações, é notória a influência anglo-saxónica que sempre “bebeu” da 

influência das Relações Públicas, em concreto do desenvolvimento da 

disciplina nos Estados Unidos da América, já que as relações públicas e a 

comunicação nas organizações são as duas correntes que vão marcar a 

comunicação nas empresas europeias, até ao final do século XX.  

No final dos anos 80 somos confrontados com uma nova abordagem teórica, 

designada por comunicação corporativa. Este novo capítulo da história da 

comunicação, liderado pela França, introduz os conceitos de identidade e 

imagem corporativa, marca, cultura corporativa, assim como a função 
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estratégica da comunicação, como aspetos centrais do estudo da comunicação 

organizacional (Van Riel, 1997; Villafañe, 1993; Ind, 1992; Weil,1992; Sanz de 

la Tajada,1994). Segundo Herranz de la Casa (2010:57), “De estos 

planteamientos nació el modelo y la figura del DIRCOM, Dirección de 

Comunicación, como espacio o departamento de una empresa bajo el que se 

planifica e integra toda la comunicación que genera identidad e imagen tanto 

interna como externamente”. O conceito de Direção da Comunicação 

(DIRCOM) precipita as organizações numa nova realidade. Pérez González 

(1993), in Herranz de la Casa (2010:57,58), destaca as principais linhas do 

pensamento teórico que advém do surgimento do conceito de DIRCOM, no 

decurso do século XX: 

“1. La aplicación en los años 60 a la gestión y dirección de las empresas de las 

aportaciones de la Cibernética de Wiener (Cybernetics) y de la teoría general 

de los sistemas de Bertalanffy (General Systems Theory). 

2. El nuevo concepto de la imagen como factor de competitividad; y 

3. el concepto de sinergia, como actuación conjunta o integral, aplicada a la 

gestión de la comunicación”. 

O somatório da influência anglo-saxónica, Relações Públicas, com a influência 

europeia, Comunicação Corporativa, marca nos anos 90 o virar de uma nova 

página na história da comunicação nas organizações, com o surgimento do 

conceito de corporate. Segundo afirma Herranz de la Casa (2010:57), para 

Villafañe (2004), “el concepto de corporate supone la gestión estratégica de 

todos los elementos que influyen en la imagen de una organización. Esta nueva 

aportación pone de manifiesto la total influencia de la comunicación como 

estrategia, y la necesaria armonización entre las políticas de comunicación y el 

resto de políticas de la empresa”. A história da comunicação nas organizações 

dá mais um passo, o que permite um novo virar de página, no final do século 

XX e nos princípios do século XXI, com um novo enfoque no estudo dos 

valores intangíveis das empresas (Aaker, 1996). 

Com esta breve revisão da literatura são visíveis as disputas territoriais, que 

ocorrem no seio da disciplina designada por comunicação organizacional. 

Quaisquer que sejam a teorias, num aspeto todos os investigadores estão de 
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acordo: a comunicação detém, na atualidade, um papel determinante no seio 

das organizações que não pode ser reduzido à simples troca de informação. 

Neste sentido, a comunicação prepara-se para assumir, no contexto das 

organizações, um lugar que é seu por direito e que se consubstancia na 

dimensão estratégica da comunicação. 

A comunicação estratégica das organizações define-se como a “comunicação 

que está alinhada com toda a estratégia da organização, para melhorar a sua 

própria estratégia de posicionamento” (Argenti et al, 2005, in Sobreira, 

2010:131). Van Riel (1995), in Sobreira (2010:130,131), defende que a 

comunicação estratégica desempenha duas funções: a função de “janela” e a 

função de “espelho”. Segundo o autor, “através da função janela, os 

profissionais da comunicação estratégica têm de executar a política de 

comunicação em termos de mensagens que descrevam todas as facetas da 

organização de uma forma transparente e atractiva. Por outro lado, têm a 

responsabilidade de antecipar os resultados, ou seja, as mudanças desejadas 

pela organização nos alvos dessas mensagens. Por “função espelho” entende-

se que os responsáveis pela comunicação têm a tarefa de monitorizar os 

desenvolvimentos nos ambientes relevantes para a organização, no sentido de 

antecipar consequências para a política de comunicação da organização”.  

Van Riel e Fombrun (2007), in Sobreira (2010:133), definem também o conceito 

de comunicação integrada como “um processo para construir um completo e 

coordenador sistema de comunicação dentro da organização”. Em substância, 

a comunicação integrada implica estar atento aos objetivos da comunicação, 

para que estes possam concorrer, a exemplo de outros objetivos, para a 

edificação de uma identidade unificada da organização. Implica, no fundo, a 

adoção de uma nova filosofia de comunicação no seio das organizações em 

que “face às audiências cada vez mais diversificadas, os diferentes 

destinatários devam receber os conteúdos e mensagens de forma articulada e 

integrada” (Sobreira, 2010:133). Esta nova filosofia assenta os seus 

pressupostos numa dimensão estratégica da comunicação. 

A questão que se coloca, neste momento, consiste em saber o que é que estes 

autores procuram integrar. Krohling Kunsch (2003), in Sobreira (2010), defende 

a integração de um conjunto de áreas que, apesar das suas especificidades, se 
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integram na denominada comunicação organizacional. São elas: a 

comunicação administrativa, a comunicação interna, a comunicação 

mercadológica e a comunicação institucional. “A comunicação administrativa 

passa pelo processo de análise e diagnóstico da estrutura comunicacional da 

organização ao nível da departamentalização e delegação de 

responsabilidades, do lugar da comunicação na gestão da organização e da 

coerência entre a identidade, a missão, os valores, a visão e o posicionamento 

que caracterizam a sua imagem. Assim como da sua capacidade de 

comunicação entre os seus membros no que se refere ao conteúdo (fluxos) da 

comunicação, com a comunicação formal e informal” (Sobreira,2010:134).  

Por sua vez, a comunicação interna pressupõe a conjugação de esforços para 

compatibilizar os interesses da organização, com os dos seus colaboradores. 

Neste contexto de análise, o público interno deve ser considerado como o 

primeiro público no conjunto dos públicos da organização, pois trata-se, no 

entender de Sobreira (2010), de um porta-voz da organização, de forma 

positiva ou negativa, que precisa de ser informado e motivado. Não menos 

importante, destaque para a comunicação mercadológica, vertente da 

comunicação responsável por toda a produção de mensagens relativas aos 

objetivos de marketing da organização. Esta área integra uma multiplicidade de 

técnicas como as promoções, o merchandising, o marketing direto, patrocínio e 

mecenato etc., que visam atingir objetivos de divulgação dos produtos e 

serviços das organizações, conquistar consumidores e mercados-alvo definidos 

pelo marketing da organização. Por último, a comunicação institucional 

“responsável direta pela construção de uma imagem e identidade corporativas 

fortes e positivas da organização, através da gestão estratégica das relações 

públicas. A comunicação institucional pretende fundamentalmente estabelecer 

relações de confiança e duradouras com todos aqueles que dizem respeito à 

organização, ou seja, melhorar as relações com funcionários, clientes, 

comunidade local e sociedade” (Sobreira, 2010:134). Esta dimensão pode 

também ser entendida como comunicação externa, uma vez que é através dela 

que a organização comunica com o exterior, visando alcançar a notoriedade da 

organização. A comunicação institucional procura o reforço da identidade da 

organização, promovendo a sua imagem com base na missão, visão, valores e 

posicionamento, no papel responsável da organização para com os indivíduos 
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e o meio ambiente circundantes, e no relacionamento com os órgãos de 

comunicação social. Em 2003, Kunsch apresenta as relações públicas, a 

assessoria de imprensa, o jornalismo empresarial, a publicidade institucional, o 

marketing social e a identidade corporativa, como disciplinas que integram esta 

dimensão. Em 2007 incorpora-lhe a “responsabilidade histórica, a 

responsabilidade cultural, responsabilidade social, “editoração” multimédia 

(webdesign)” (Krohling Kunsch in Sobreira, 2010:134). 

Sobreira (2010) defende que a análise de autores como Krohling Kunsch 

(2003, 2007) reforçam não só a importância da integração, mas também 

apresentam a diversidade de formas que a comunicação estratégica dispõe, 

para ser efetiva. No entanto, na opinião de Sobreira (2010), falta-lhes destacar 

o elemento que de forma explícita possibilita essa integração. Refere-se à 

comunicação corporativa, modelo apresentado por Van Riel (1995), que integra 

três níveis de comunicação: de gestão, de marketing e organizacional.  

O nível da comunicação corporativa é, por muitos autores (Van Riel, 1995), 

considerado aquele que possui um caráter mais estratégico, tendo em 

consideração que este nível diz respeito à comunicação entre a cúpula da 

gestão das organizações e os seus públicos estratégicos. Neste nível de 

comunicação parte-se do geral para o particular, já que os diferentes 

especialistas focam-se “primeiro e, principalmente, nos problemas da 

organização como um todo e só depois nas particularidades de cada 

especialidade de comunicação para contribuir para a resolução desses 

problemas” (Sobreira, 2010:136). O segundo nível, a comunicação de 

marketing, implica todas as formas de comunicação que envolvem a 

comercialização dos produtos, serviços e marcas. Por último, mas não menos 

importante que os anteriores, o terceiro nível, a comunicação organizacional 

que “integra disciplinas como as relações públicas, “public affairs”, relações 

com investidores, publicidade institucional, comunicação ambiental, 

comunicação interna” (Sobreira, 2010:137). Neste nível, a organização sofre a 

pressão do exterior para revelar informação que, de outra forma, não seria 

revelada. 

Segundo Van Riel e Fombrun (2007), in Sobreira (2010: 137), apesar da 

heterogeneidade de atividades da comunicação organizacional, destaque para 
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as suas quatro caraterísticas: “1ª) está destinada às audiências corporativas 

(“shareholders”, jornalistas financeiros, analistas de investimentos, reguladores 

e legisladores); 2ª) tem uma perspectiva de longo prazo e não se destina a 

gerar directamente vendas e, por conseguinte, requer um estilo diferente de 

comunicação, comparado com a comunicação de marketing; 3ª) não são 

permitidos os exageros e excessos de adjectivação e as mensagens têm de 

ser mais formais; 4ª) ao contrário da comunicação de marketing, na 

comunicação organizacional é menos óbvia a tentativa de influenciar 

comportamentos dos grupos dos quais a organização depende, uma vez que 

esta tem por objectivo criar um posicionamento mais favorável para a mesma”. 

Pela análise desenvolvida por autores como Van Riel e Fombrun (2007), 

Kapferer (1995), ou Krohling Kunsch (2003, 2007), os distintos níveis têm 

implícita a integração entre eles, já que as propostas dos autores referidos vão 

no sentido de demonstrar que só através da integração, a comunicação 

assumirá um papel estratégico no contexto organizacional. 

Sobreira (2010:140) defende “como principais vantagens da integração, a 

literatura aponta: o estabelecimento de uma relação transparente e credível 

com todos os públicos da organização; a construção de uma linguagem comum 

e um comportamento homogéneo; a consistência para as marcas; a 

conjugação de esforços de trabalho, tendo em conta a observância dos 

objectivos gerais da organização a par dos objectivos particulares de cada 

sector que componham a organização”. 

Apesar do objetivo comum, alguns autores, como Sobreira (2010), defendem 

que as distintas designações como “comunicação global” (Kapferer, 1995); 

“composto organizacional” (Krohling Kunsch, 2003, 2007); “comunicação 

imperativa” (Argenti et al, 2005), ou “comunicação corporativa” (Van Riel, 1995; 

Van Riel e Fombrun, 2007) não realçam, ainda, o caráter estratégico da 

comunicação nas organizações. O autor sugere que as diferentes designações 

sejam colocadas sob a “umbrela” de uma única designação na qual a dimensão 

estratégica seja reforçada. Refere-se ao termo: comunicação estratégica das 

organizações. 
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4.3. Comunicação nas empresas: os novos conceitos 

4.3.1 Comunicação corporativa (corporate) 

 

As empresas têm sido afetadas, nas últimas décadas, por inúmeras alterações 

que modificaram drasticamente os seus modelos de trabalho e a sua estrutura 

organizativa. “As mudanças ocorridas, mundialmente, com o fim da guerra-fria, 

em 1989, e com a nova geopolítica fomentada, sobretudo, pelo fenômeno da 

globalização e da revolução tecnológica da informação e da comunicação, as 

organizações tiveram que enfrentar um novo cenário mundial, dominado pelos 

mercados globais e por uma economia marcada por uma competição sem 

precedentes na história da humanidade” (Krohling Kunsch, 2007:6). 

Assistimos a profundas alterações, num mercado cada vez mais globalizado, 

que exige novas formas de comunicação nas empresas. Estas alterações 

surgem para dar resposta a três aspetos fundamentais, a saber: a necessidade 

de um novo enfoque da estratégia de marketing; uma nova forma de entender 

as relações que as empresas estabelecem com os seus públicos estratégicos e 

por fim, mas não menos importante, a análise da importância da gestão da 

informação nas empresas (Villagra García, 2004). 

Pela sucinta introdução que realizámos sobre a comunicação nas 

organizações, podemos afirmar que as empresas se encontram num período 

de mudanças, que se sucedem a um ritmo vertiginoso que não deixa ninguém 

indiferente, nem os sujeitos, nem as empresas, obrigando estas últimas a 

adaptarem-se ao novo ambiente para sobreviverem. Na opinião de Villagra 

García (2004: 343,344), estas alterações podem resumir-se da seguinte forma:  

“_ Nuevo entorno competitivo, caracterizado por el incremento de la oferta (con 

productos cada vez más parecidos entre sí), la maduración y progresiva 

fragmentación de los mercados, la intensificación y globalización de la 

competencia, la presencia de clientes más exigentes y que demandan un trato 

personalizado y el fuerte ritmo de desarrollo tecnológico. 
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_ Nuevas tecnologías, el importante desarrollo que en un corto periodo de 

tiempo han experimentado las nuevas tecnologías y su progresiva implantación 

a las distintas áreas de actividad requieren por su importancia tratar este 

aspecto en un apartado específico. Los principales cambios que han supuesto 

para la empresa son los siguientes: 

- Nuevas formas de comunicación 

- Cambios en la estructura, se tiende a estructuras horizontales y más 

descentralizadas. 

- Cambios en la organización de las empresas, especialmente en lo que se 

refiere al área de recursos humanos y de gestión comercial y financiera. 

- Modificaciones en la cadena de valor. 

- Posibilidad de nuevas formas de negocio. 

- La gestión adecuada de la información, que pueda ser convertida en 

conocimiento aplicado por la empresa en las distintas fases de su actividad, se 

convierte en un aspecto fundamental”. 

Se analisarmos os primórdios da história do setor empresarial, no seu início o 

papel da comunicação era muito reduzido, já que se encontrava circunscrito às 

ações desenvolvidas na área comercial e na publicidade. Na atualidade, a 

comunicação adquire uma nova dinâmica no seio das empresas, pois afeta 

todas as ações desenvolvidas por estas, sejam elas por exemplo os produtos, 

a atenção ao cliente, decisões relativas à distribuição etc. Um dos objetivos 

estratégicos reside na formação de uma imagem da empresa na mente dos 

seus clientes. Para alcançar este objetivo concorrem todas as ações 

comunicativas que, para serem eficazes, têm de assentar numa estratégia 

concertada ao nível da comunicação. Neste sentido, as empresas devem 

adotar uma gestão estratégica da comunicação que seja integral, fruto de uma 

planificação permanente, e não fragmentada. Como defende Aguirre (2004), in 

Herranz de la Casa (2010:67), “la comunicación es tan vital para la 

organización como la circulación sanguínea o el sistema neurológico para el 

cuerpo. Un liderazgo sin comunicación lleva a la muerte de la organización”. 
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Ao crescente protagonismo da comunicação no seio das empresas não são 

alheios os novos media, que desempenham um papel importante. Entre esses 

meios importa destacar a Internet que, dada a sua natureza interativa, abre 

novas oportunidades na relação que as empresas estabelecem com os seus 

públicos-alvo. Também denominados por públicos estratégicos (stakeholders) 

são definidos como o indivíduo, ou grupo de indivíduos que podem afetar a 

organização, ou que são afetados pelo comportamento da mesma.  

As empresas procuram novas formas de comunicar com os seus públicos 

estratégicos e as TIC são excelentes suportes, já que lhes permitem adaptar-se 

melhor ao contexto comunicacional que emerge no início deste novo século. 

De acordo com Benavides (2001), in Villagra García (2004:132), “Las nuevas 

tecnologías están exigiendo e imponiendo unos cambios muy rápidos y 

profundos en las formas de comunicación, y, por ende, en las posibilidades que 

estos nuevos escenarios ofrecen en el intercambio mercantil y los procesos de 

consumo”. 

Um aspeto de relevo na análise sobre a comunicação corporativa relaciona-se 

com o facto de, muitas vezes, nessa análise nos focarmos prioritariamente nos 

suportes de comunicação, esquecendo-nos da estratégia de comunicação que 

suporta a seleção desses suportes e, concomitantemente, os objetivos que se 

pretendem atingir, tendo em conta a coerência entre a comunicação interna e 

externa (Weil, 1992). A comunicação na empresa é uma filosofia, uma “forma 

de estar”, sendo muito mais que uma simples técnica: “La comunicación global 

tiene por función revelar, asistir y contribuir a la realización del proyecto de la 

empresa. Por eso no es una técnica que armonice sólo las comunicaciones, ni 

tampoco la globalización de un dispositivo de medios, sino la expresión de una 

política pensada y puesta en marcha de forma centralizada” (Weil, 1992:192). 

Neste sentido, a comunicação deve ser parte integrante da estratégia das 

empresas, e deve ser objeto de uma planificação deliberada pela organização, 

no intuito de estabelecer relações com os seus públicos estratégicos e atingir 

os objetivos de comunicação previamente definidos. 

A gestão estratégica da comunicação é um elemento de vital importância para 

a sobrevivência das empresas. Como afirma Van Riel (1997:26),  “La 

comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del cual toda 
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forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está 

armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base 

favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende”. 

Efetivamente a comunicação, tanto interna como externa, deve merecer uma 

atenção particular por parte dos dirigentes responsáveis por delinear essa 

estratégia. Esta atenção justifica-se, a nível externo, pela necessidade de 

definir uma comunicação eficaz com os seus clientes, por forma a persuadi-los 

a adquirirem e a consumirem os seus produtos e/ou serviços. A gestão de 

comunicação eficaz permitirá, ainda, consolidar a imagem da empresa e 

reforçar a confiança que os clientes depositam nela, o que poderá traduzir-se 

num aumento do volume de vendas.  

Herranz de la Casa (2010:70) defende que “La gestión de comunicación tiene 

como objetivo principal satisfacer las necesidades de los clientes y los 

empleados. La comunicación como elemento estratégico es un esfuerzo por 

conectar la visión, la misión y los objetivos de la organización, con las fuerzas y 

oportunidades que existen en el mercado y que le dan sentido al trabajo que 

hace cada persona. La comunicación no sólo vende productos y servicios, sino 

que ayuda al buen funcionamiento de una empresa y a la relación con su 

entorno”. Herranz de la Casa (2010) enfatiza, deste modo, a importância da 

comunicação interna. Se no contexto interno a comunicação não for eficaz, 

resultará difícil envolver os públicos internos e motivá-los para que sejam 

eficientes no desenvolvimento da sua atividade profissional. Bayón, Del Castillo 

e Arteta (1992), in Herranz de la Casa (2010:70),  defendem que “En realidad, 

toda empresa tiene el deber de comunicar. Se lo debe a sus muchos públicos y 

a sí misma, porque la ausencia de comunicación, lo han dicho ya todos los 

estudiosos del tema, es siempre una comunicación negativa. La empresa 

concienciada no cuestiona la necesidad del comunicar porque, sencillamente, 

sabe que no hay otra alternativa. No es cuestión de saber si se comunica o no, 

sino cómo, qué, dónde o cuándo hacerlo porque todo cuanto haga una 

empresa vehiculará un mensaje”. 

Villagra Garcia (2004), na análise que realizou sobre a presença dos valores 

corporativos na Internet, assinalou duas tendências da comunicação nas 

organizações: por um lado a transferência dos objetivos das mensagens 
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publicitárias para a comunicação da marca, em detrimento da comunicação do 

produto; e por outro a presença da comunicação corporativa, como eixo central 

da estratégia de comunicação das empresas. Surge um novo enfoque centrado 

na comunicação corporativa, retirando protagonismo à análise convencional da 

comunicação de massas.  

Importa, neste momento, definir o conceito de comunicação corporativa. Na 

opinião de Costa (1995), in Villagra García (2004:139), existe alguma 

dificuldade em delimitar o conceito, já que “La falta de epistemología de la 

comunicación empresarial contemporánea, unida a la revolución tecnológica, a 

la aceleración en la que vivimos y a la revolución de los servicios con sus 

nuevos valores, ha creado esta colosal confusión que he llamado babélica y 

que ha ido aumentado, sobre todo desde los años setenta. Entre esta 

confusión estéril van y vienen, emergen y se disuelven, y no cesan de 

recombinarse y multiplicarse, expresiones (…) alrededor de “imagen”, 

“comunicación”, “identidad”, de calificativos como “institucional”, “global”, “total” 

(y sus combinaciones), así como otras fórmulas mucho más complejas y 

ambiguas”. 

Apesar de difícil, a tarefa de definir o conceito de comunicação corporativa 

encontrou o acolhimento de reputados investigadores, como Van Riel (1997), in 

Villagra García (2004:140), para quem a comunicação corporativa “toma en 

cuenta, tanto el total de la comunicación de marketing, como la amplia gama de 

formas de comunicación organizativa y comunicación de dirección”. A 

comunicação corporativa visa desenvolver iniciativas que permitam minimizar 

as discrepâncias entre a identidade que a empresa pretende identificar e a 

imagem desejada que pretende projetar. Van Riel (1997:2) distingue três 

formas de comunicação corporativa: “la comunicación de dirección –entre la 

dirección y los públicos internos y externos–; la comunicación de marketing, 

que apoya las ventas de bienes o servicios (publicidad, patrocinio, marketing, 

etc.) y la comunicación organizativa, que es un grupo de actividades 

comunicativas heterogéneas, que sólo tienen unos pocos puntos en común 

(relaciones públicas con Administración, etc.)”. 

Van Riel (1997), in Villagra García (2004), defende a importância de definir de 

uma forma consistente o perfil da empresa, por detrás da marca. Salienta, 
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ainda, a necessidade de definir o responsável, no seio das empresas, por 

realizar as diferentes tarefas de comunicação. Em muitas organizações é difícil 

identificar o responsável pela área da comunicação, visto que a ação 

comunicativa é desenvolvida por profissionais tão diversos como o gestor de 

recursos humanos, o marketer, o responsável pelas relações públicas, que 

muitas vezes interferem na esfera de ação uns dos outros, o que pode 

comprometer seriamente os objetivos que presidem à implementação da 

estratégia de comunicação. Face à explanação, fica claro que a gestão 

estratégica da comunicação fundamenta-se na interdisciplinaridade de 

disciplinas como: o marketing, as relações públicas, a publicidade, os recursos 

humanos, etc. 

Herranz de la Casa (2010) foi outro autor que deu um contributo importante na 

análise da comunicação corporativa, definida como: “Un proceso global, 

inmerso en la estrategia de la organización, que agrupa todas las acciones 

comunicativas que previa investigación, son planificadas, puestas en marcha y 

se encuentran en constante evaluación. Estas acciones tienen como objetivo 

en primer lugar transmitir valores y generar una imagen de la organización y de 

los productos y servicios que ofrece, en todos los grupos de interés; y en 

segundo lugar, consolidar una imagen en el tiempo que genere confianza y 

reputación. Dependiendo del objetivo y el público a los que se dirijan las 

acciones, se utilizarán diferentes estrategias, herramientas, técnicas o 

soportes, procedentes del campo de la comunicación, el periodismo, las 

relaciones públicas, la publicidad, el marketing, de los recursos humanos, 

etc…” (Herranz de la Casa, 2010:61). 

Ind (1992), por sua vez, define o conceito de comunicação corporativa como “el 

proceso que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. Se trata 

de una parte fundamental del proceso, pues la identidad corporativa sólo tiene 

algún valor si se comunica a empleados, accionistas y clientes. Sin 

comunicación, los valores y estrategias de la organización no se entenderán ni 

se adoptarán, y la empresa carecerá de un sentido claro sobre su propia 

identidad” (Ind, 1992:8).  

Outro autor de referência obrigatória no estudo da comunicação empresarial é 

Villafañe (1993), que apresenta uma designação alternativa às apresentadas 
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anteriormente. A comunicação corporativa é definida pelo autor como a 

“comunicación de la personalidad de la empresa hacia el exterior” (Villafañe, 

1993:263). Villafañe (1993) defende a utilização da palavra corporate, pois este 

termo inclui não apenas os processos comunicativos, mas todos os outros que, 

de alguma forma, contribuem para a edificação da imagem da organização na 

mente dos seus públicos. Neste sentido, assistimos a uma mudança do 

enfoque: passamos da comunicação centrada no produto, ou na marca, para 

uma comunicação centrada nos valores corporativos e que se carateriza pela 

gestão dos valores intangíveis. A afirmação: o comportamento de uma 

organização é decisivo na construção de uma marca, ganha um novo 

significado.  

Todas estas alterações tornam urgente refletir sobre o papel da comunicação 

nas organizações, sejam empresas ou outras. Surgem novos modelos, objeto 

de estudo de inúmeros investigadores que procuram respostas para um sem 

número de questões com um grau de complexidade elevado; surgem também 

novos paradigmas. Na opinião de Villagra García (2004:344), os novos 

modelos e paradigmas sobre o comportamento organizacional centram-se em 

quatro aspetos fundamentais:  

“1. La importancia de establecer y cuidar las relaciones con los clientes y el 

resto de públicos. 

2. Como consecuencia de lo anterior, se trata de fidelizar a los mismos, de 

forma que se establezcan relaciones duraderas en el tiempo. 

3. Integración: Todas las acciones de la empresa han de estar integradas 

dentro de una estrategia única y coherente. 

4. Gestión adecuada de la Información y su aplicación en Conocimiento. Ante 

esta situación se observa una tendencia creciente por parte de las empresas 

de comunicar atributos referidos a ellas mismas frente a la comunicación de 

rasgos de producto”. 

Segundo Villagra García (2004), numa análise mais detalhada sobre a 

comunicação corporativa, existem três conceitos fundamentais: a identidade 
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corporativa, a imagem corporativa e a cultura corporativa, que passamos a 

analisar de seguida. 

4.3.1.1 Identidade corporativa 

A identidade corporativa refere-se à essência da organização, ao conjunto de 

caraterísticas que definem a sua personalidade e que a diferenciam das 

organizações concorrentes. Na opinião de Villafañe (1999), in Villagra García 

(2004), a identidade da organização define-se como o conjunto dos atributos 

que permitem a sua diferenciação relativamente às outras organizações, 

concorrentes ou não. No atual panorama empresarial este posicionamento 

merece particular atenção.  

Villafañe (1999) identifica três componentes da identidade corporativa: o 

comportamento corporativo – o que faz –; a cultura corporativa – convivência 

no interior da organização –; e a personalidade corporativa – aquilo que a 

organização projeta através da sua identidade visual, a comunicação para o 

exterior. Nas palavras do autor, in Villagra García (2004:146): 

“1. El comportamiento corporativo, que resume los “modos de hacer de la 

empresa”; 

2. la cultura corporativa, es decir, sus presunciones y valores respecto a la 

propia empresa y el entorno en el que ésta se desenvuelve; 

3. la personalidad corporativa que se concreta en los atributos que la empresa 

pretende proyectar de sí misma a través de su identidad visual y su 

comunicación corporativas”. 

Herranz de la Casa (2010:72), outro dos autores de referência obrigatória, 

considera que a identidade corporativa de uma organização refere-se à:  

“1. Su actividad productiva, es decir la acción empresarial que desarrolla para 

generar beneficios, o lo que es lo mismo, los productos o servicios que ofrece. 

2. Su historia, que agrupa la relación de personas y acontecimientos que han 

pasado a lo largo de su vida. Sus fundadores, su éxitos y fracasos, sus sedes e 

instalaciones, etc. 
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3. Su filosofía, que se define como lo que quiere ser y cómo llegar a serlo, el 

camino para cumpl sus objetivos y su misión”. 

Herranz de la Casa (2010), na análise que realizou sobre a identidade 

corporativa, destaca a componente da cultura corporativa, elemento chave da 

comunicação interna, já que esta supõe a manifestação da identidade 

corporativa no interior da organização e no quotidiano dos seus colaboradores 

internos. Na sua opinião, “La cultura corporativa permite impregnar al conjunto 

de empleados de unos valores que logren la integración, cohesión e 

implicación de todos ellos dentro de la propia organización y que a su vez estos 

valores puedan ser proyectados hacia el exterior” (Herranz de la Casa, 

2010:73). A cultura corporativa define-se pelos valores, crenças, pautas de 

conduta, do conhecimento de todos quantos trabalham na organização e que é 

objeto de partilha por todos. Na análise que efetuou, Herranz de la Casa (2010) 

não descura o papel determinante que a cultura corporativa tem no processo 

de formação da imagem corporativa, “porque los empleados crean una imagen 

de la organización a partir de sus experiencias en ella. Esta imagen se 

transmite hacia el exterior a través de su comportamiento, el modo de actuar, 

de atender y de comunicarse; es decir, el trato que recibe un cliente cuando 

llama por teléfono, cuando va a comprar en un gran almacén, ante una 

reclamación, una solicitud de información en un servicio técnico o la atención 

que le presta una azafata en una feria o un avión” (Herranz de la Casa, 

2010:73). O mesmo autor está convicto que o desenvolvimento de estratégias 

de comunicação interna eficazes é determinante na edificação de um ambiente 

laboral agradável, pelo que, em seu entender, um outro aspeto do 

desenvolvimento da cultura corporativa está relacionado com a forma como a 

organização e os seus colaboradores internos comunicam entre si. 

4.3.1.2 Identidade visual corporativa 

Todas as organizações, empresariais ou não, têm uma identidade própria que 

as identifica e que as diferencia das demais. Neste sentido se expressa Villagra 

García (2004:145) ao afirmar que a identidade das organizações possui dois 

traços distintivos: os físicos e os culturais: “los rasgos físicos incorporan los 

elementos icónicos-visuales como signo de identidad, válidos para la 

identificación de la empresa desde su entorno, y que tienen que ver con la 
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forma física de la identidad visual. Los rasgos culturales, por su parte, 

incorporan los elementos profundos de la propia esencia de creencias y valores 

de la empresa; es decir los rasgos de tipo conceptual y comportamental de la 

organización”. 

A identidade visual corporativa é constituída por um conjunto de atributos que 

traduzem visualmente a identidade corporativa, configurando a respetiva 

personalidade corporativa. No atual contexto empresarial, num mercado 

saturado de produtos com caraterísticas semelhantes, um dos elementos 

diferenciadores mais importantes é, efetivamente, a imagem. É prioritário para 

as organizações que pretendem alcançar o sucesso, projetarem uma imagem 

que esteja conforme com o seu posicionamento estratégico. 

Segundo Carrillo Duran e Castillo Díaz (2005:714), a identidade visual 

corporativa tem quatro funções: 

“Identificación: facilitar el reconocimiento de la identidad de la organización. 

Diferenciación: individualizar la identidad visual y diferenciarla de las demás 

organizaciones. Memoria: debe recordarse y permanecer el mayor tiempo 

posible en la memoria. Asociación: asegurar el vínculo entre la identidad visual 

y la organización”. 

Existem, ainda, autores que apresentam diferentes propostas sobre os 

atributos, ou elementos básicos, que compõem a identidade visual. 

Destacamos a proposta de Villafañe (1999), in Villagra García (2004:148-149), 

segundo a qual os elementos básicos que compõem a identidade visual são: 

“_ El logotipo, es un diseño tipográfico que constituye la denominación 

corporativa. A veces este coincide con la marca aunque no siempre es así, ya 

que es frecuente que una corporación posea distintas marcas que incluso 

compitan entre sí (Ej. Procter & Gamble). 

_ El símbolo es una imagen visual que simboliza la identidad corporativa 

(ejemplos de esto son el oso de Caja Madrid o el rombo de Renault). 

_ El logosímbolo se refiere a la combinación normativa de los dos elementos 

anteriores. A veces no existe un símbolo y sólo encontramos el diseño 
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tipográfico el logosímbolo sería este último, un ejemplo muy conocido es el 

caso de Coca-Cola. 

_ Los colores corporativos son los colores que el programa permite utilizar en la 

identidad visual. En algunos programas se distinguen dos tipos de colores. Por 

un lado, los colores principales, que normalmente son los que aparecen en el 

logosímbolo; y por otro, los colores complementarios, que son aquellos que se 

utilizan en algunas aplicaciones o versiones de dicho logosímbolo. 

_ La tipografía corporativa es la familia tipográfica definida en el programa de 

identidad visual”. 

Lencastre (1997), autor português de referência obrigatória quando se analisa 

a temática da gestão da marca, defende que quando gerimos uma marca 

torna-se necessário compreender a gestão que é feita das estratégias de 

produto, de preço, de distribuição e de comunicação (marketing mix), no 

sentido destas poderem afetar positivamente o valor da marca. A comunicação 

é um dos elementos chave para dar a conhecer a marca e para transmitir ao 

público aquilo que a marca é, ou pretende ser. Citando Kapferer (2000:41), “A 

estrutura do prisma nasce de uma constatação de base: a marca é um ser de 

discurso. A marca só existe se comunicar”. 

Ainda que as componentes mais visíveis do identity mix, como o nome ou o 

logotipo, projetem a primeira imagem da marca (ou mesmo da empresa), 

existem outros fatores que não devem ser esquecidos. A marca não se 

circunscreve aos limites do nome e abrange, também, toda a comunicação da 

empresa. Borges e Branca (2010:5) consideram que “Brands differentiate, 

protect and convey meaning to what firms communicate to customers”. É, por 

este motivo, que a empresa necessita de interiorizar uma visão holística da 

comunicação. Ainda que não seja objeto de planificação, a marca transmite 

constantemente para os seus públicos impressões e imagens (Balmer, 1995). 

A identidade da marca vai sendo criada ao longo do tempo, não só através das 

atividades definidas pela empresa, mas principalmente pela interação dos 

diversos elementos que contribuem para a sua construção (Pereira, 2005). A 

gestão da marca deve, consequentemente, deslocar-se de uma abordagem 

estritamente assente numa perspetiva de planeamento, para uma abordagem 
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baseada numa troca, em que os recetores são tão importantes quanto os 

emissores. É uma nova abordagem que promove a interatividade com os 

públicos-alvo, já que estes respondem às estratégias de implementação e 

comunicação da marca e são peças-chave na sua construção (Pereira, 2005). 

São diversas as técnicas de comunicação que podem ser usadas no âmbito do 

mix da comunicação, desde a publicidade, ao marketing direto, às relações 

públicas, às promoções, ao patrocínio e mecenato, à força de vendas e ao 

merchandising. Qualquer uma destas técnicas de comunicação contribui, de 

forma decisiva, para a construção da notoriedade e das associações junto dos 

públicos.  

A comunicação tem de adequar-se aos perfis dos públicos da organização. 

Esta visa projetar uma imagem junto desses mesmos públicos e é importante, 

no sentido de garantir a eficácia das ações de comunicação realizadas pela 

organização, que esta seja coerente com a identidade da organização, daí a 

importância da sua definição. 

4.3.1.3 Imagem corporativa 

Como afirmam Carrillo Duran e Castillo Díaz (2005:713), “Desde que los 

directivos de fuertes empresas advirtieron que la ventaja diferencial de sus 

organizaciones se ubicaba en una zona más próxima a los atributos intangibles 

que a los físicos comenzaron a cobrar especial relevancia aspectos como la 

gestión del conocimiento, la cultura corporativa o la imagen corporativa”. Antes 

de definirmos imagem corporativa, importa definir o conceito de imagem. 

Segundo Costa (2004:107), o termo imagem tem duas aceções: “La primera 

“imagen” como objeto material, representación física de cosas que se 

encuentran en nuestro entorno de objetos y productos, y tiene su raíz en el 

eikon de los griegos. La segunda acepción es "imagen" como representación 

mental, producto sintético e intangible de la imaginación individual y, por 

extensión, del imaginario colectivo; la raíz del concepto es el término imago, 

procedente de la psicología”.  

Todas as organizações, sejam empresas ou instituições de natureza diferente, 

têm uma imagem única e singular que as diferencia umas das outras e que 

resulta da perceção que os públicos têm sobre as mesmas. Herranz de la Casa 
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(2010:72) defende que “La imagen de la empresa constituye todo un conjunto 

de atributos producto de la experiencia sensorial de cada persona, dichos 

atributos se generan a partir del nombre, el espacio que ocupa, el logotipo, la 

página Web, el entorno, el diseño del producto, la publicidad, las relaciones, el 

trato personal, las acciones, herramientas y soportes de comunicación, etc.”.  

Para edificar a imagem corporativa, ativo intangível da organização, concorrem 

todas as ações da empresa. Neste sentido, para se alcançar uma imagem 

favorável sobre a mesma, esta deve ser objeto de uma planificação estratégica 

dos quadros responsáveis por esta área de gestão no seio das organizações, 

“La imagen debe basarse en la realidad corporativa y destacar sus puntos 

fuertes expresando, de manera atractiva, la identidad corporativa” (Carrillo 

Duran e Castillo Díaz, 2005:713). 

Neste sentido se expressa Villafañe (1999), in Villagra García (2004), que 

considera que a imagem de uma empresa é a síntese da sua identidade, pelo 

que o comportamento da empresa tem que ser coerente com a imagem que 

pretende projetar junto dos seus públicos. Villafañe (1999) define imagem 

corporativa como “la integración en la mente de sus públicos de todos los input  

emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos” (in Villagra García, 

2004:152). Assim, a imagem fundamenta-se no conceito da organização 

construído na mente de cada uma das pessoas que a reconhece. Segundo 

este enfoque, é o público que tem a responsabilidade de construir a imagem 

corporativa, e esta é o resultado de todas as mensagens enviadas pela 

organização e que são interpretadas pelos indivíduos que as recebem. 

Esta posição é também defendida por Capriotti (1999), in Carrillo Duran e 

Castillo Díaz (2005:713), já que no seu entender “el proceso de formación de la 

imagen corporativa plantea un cambio dentro del paradigma comunicativo 

tradicional. Así, el destinatario adquiere un papel absolutamente activo, como 

intérprete y re-creador del mensaje en base a toda la información recibida 

acerca de una organización por medio de diversas fuentes, realizando un 

proceso particular de procesamiento y formación de esa estructura mental que 

es la imagen de la organización”. 
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Sanz de la Tajada (1996), outro autor referenciado por Villagra García 

(2004:153), define a imagen corporativa como “el conjunto de representaciones 

mentales que surgen en el espíritu del público ante la evocación de una 

empresa o institución; representaciones tanto afectivas como racionales, que 

un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como resultado 

neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de 

dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, como reflejo de 

la cultura de la organización en las percepciones del entorno”. 

Tendo em conta o exposto, a gestão estratégica da comunicação nas 

empresas, em particular da sua imagem corporativa, tem que ter em atenção 

as caraterísticas dos seus públicos (clientes, fornecedores funcionários, …) que 

exigem, por parte das empresas, uma abordagem comunicacional também 

diferenciada. Ativo estratégico das organizações, permite-lhes alcançar uma 

posição mais vantajosa no contexto de excessiva competitividade que rodeia 

as organizações nos dias de hoje: “La imagen corporativa no es un puro 

elemento cosmético o barniz que disimula realidades, sino que es la proyección 

de la identidad de la propia organización” (Herranz de la Casa, 2010:74). 

Apesar da imagem corporativa ser construída pelos diferentes públicos da 

empresa, esta tem a possibilidade de controlar o seu processo de edificação, 

através da comunicação, já que o conteúdo das ações comunicativas tem que 

corresponder à personalidade da empresa, e é por esta definida (Villagra 

García, 2004). 

As empresas para serem bem-sucedidas na economia atual têm de definir uma 

estratégia assertiva, na qual a comunicação assuma particular relevo. Costa 

(1995) utiliza a expressão “ecossistema da comunicação corporativa” para 

designar o conjunto das diferentes áreas que formam uma organização que, 

apesar de serem geridas separadamente, estão interrelacionadas. Costa 

(1995) ilustra esta expressão através da representação da comunicação 

corporativa como um círculo de maior dimensão, no interior do qual são 

representados círculos de dimensões mais reduzidas, que em muitas situações 

se sobrepõem. 
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Em resumo, “La imagen de la empresa es un fenómeno al mismo tiempo de 

percepciones y de experiencias por parte de los públicos; de comunicaciones, 

relaciones e interacciones entre ellos y la empresa; de conducta y trayectoria 

de ésta en tanto que acto social. Pero la imagen como instrumento estratégico 

y generadora de valor, ha tardado en ser comprendida por las empresas” 

(Costa, 2001, in Herranz de la Casa, 2010:73). 

4.3.1.4 Cultura corporativa 

A cultura corporativa, a história da organização e o projeto empresarial são os 

aspetos que, no entender de Villafañe (1999), in Villagra García (2004), 

definem a identidade corporativa.  

A cultura corporativa, conceito intrinsecamente relacionado com a missão da 

organização, tem sido objeto de estudo de muitos investigadores que 

procuraram, através da sua análise, compreender em profundidade um aspeto 

fundamental das organizações que resulta da experiência de partilha entre os 

elementos que a compõem. Villagra García (2004) defende a importância deste 

conceito, ao considerar que a incidência da cultura empresarial na imagem da 

organização não se limita à perceção individual sobre a organização de cada 

um dos seus membros, mas implica também que essa perceção seja objeto de 

partilha entre os mesmos. 

Em síntese, a cultura corporativa está relacionada com a missão da empresa 

que, mediante os princípios orientadores, edificam a identidade da organização 

e que na perspetiva de Villagra García (2004:158) “constituye el substrato 

propio de su comunicación al servicio de la imagen”. 

4.4. A Comunicação on-line como parte integrante da estratégia de 

comunicação corporativa 

Na sociedade atual, e no seguimento do enquadramento teórico apresentado 

anteriormente, importa agora analisar os aspetos chave da estratégia de 

comunicação corporativa através da Internet. Pretendemos estudar, em 

particular, a forma como as empresas utilizam as ferramentas on-line, em 

concreto a Internet, para melhorar a sua ação estratégica ao nível do branding. 

A gestão da marca na Internet não pressupõe apenas a presença da marca, 

através de um web site atrativo, na Internet. Gerir uma marca no ambiente on-
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line implica ir mais além, nunca esquecendo os objetivos que presidem à 

estratégia de comunicação da marca.  

Na Era da conetividade, em que se assiste à democratização no acesso à 

Internet, é urgente analisar a repercussão da rede na gestão da marca. Neste 

sentido se expressa Krohling Kunsch (2007:3) quando afirma que “Uma das 

forças dessa sociedade midiática é a web – rede mundial de computadores”. A 

Internet exige o reequacionar das estratégias de comunicação das empresas, 

que devem orientar os seus objetivos para um utilizador hiperconetado. Uma 

das palavras-chave da Sociedade da Informação é, efetivamente, a 

conetividade. 

A crescente aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

nas empresas culminou com a integração destas numa estrutura reticular que 

carateriza a sociedade atual. Neste contexto, as TIC são um instrumento ao 

serviço das empresas e têm como objetivo, no contexto da estrutura reticular 

anteriormente referida, conseguir que cada elemento da organização disponha 

da informação necessária para que possa executar as funções que lhe estão 

destinadas no seio da organização, ao mesmo tempo que contribuem para o 

incremento do conhecimento dos restantes elementos.  

Dadas as suas caraterísticas, a Web é uma plataforma que potencializa as 

relações negociais, já que as TIC, em concreto a Internet, possuem um 

conjunto de potencialidades a nível comunicacional que alteraram a dinâmica 

das organizações, tornando-as mais competitivas. O novo contexto negocial 

suscita profundas reflexões tanto no meio académico, como no meio 

profissional, o que levou a American Marketing Association a apresentar uma 

nova definição de Marketing: “Marketing es una función de las organizaciones y 

un conjunto de procesos orientados a crear, comunicar y aportar valor a los 

consumidores y para dirigir las relaciones con éstos de la manera más 

beneficiosa para la organización y para sus stakeholders (grupos de interés)” in 

Ros Diego e De Salas Nestares (2009:32).  

É neste novo contexto que surge o denominado eBranding, uma das áreas 

estratégicas da gestão das empresas. Segundo Vallet Saavedra (2005), in Ros 

Diego e De Salas Nestares (2009:13), “eBranding es, sobre todo, la experiencia 
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del usuario, es cada aspecto de la relación entre la compañía y el usuario en la 

Red. Los logos y los tagline (eslogan en Internet) son efectivos sólo si suman la 

actitud de una empresa. Soportan la marca, pero no la crean. El eBranding 

culmina en un símbolo que la gente asocia con él, con una experiencia que 

tienen con la organización, pero el trabajo duro del eBranding está en crear 

dicha experiencia. El eBranding es el proceso de transformar un sitio web en 

una experiencia única para el usuario. Única por la calidad de su diseño, por la 

utilidad y usabilidad de sus contenidos y por la simple y eficaz lógica funcional 

en la navegación e interacción con dicho sitio web”. 

As empresas, para serem bem-sucedidas na gestão da marca na Internet, para 

além de marcar presença através de um web site, têm de fazer algo mais. Na 

opinião de Ros Diego e De Salas Nestares (2009), as empresas devem definir 

um plano de fidelização da web que converta o usuário do portal num potencial 

comprador. Para alcançarem este objetivo dependem de fatores como:  

“1. Usabilidad: facilidad de uso y navegación intuitiva. 

2. Contenido valioso. Factores: detalle de información, actualidad y utilidad, 

exclusividad, entretenimiento, asesoramiento y comunidad. 

3. Imagen atractiva. 

4. Personalización. 

5. Comunidad de marca” (Ros Diego e De Salas Nestares, 2009:14,15). 

Ros Diego e De Salas Nestares (2009:14) referenciam Alet (2007) que 

enunciou algumas técnicas para a captação on-line da atenção do utilizador, 

como: 

“- Gestión del nombre del dominio; 

- Posicionamiento natural y publicitario en buscadores; 

- Vínculos con otros sitios; 

- Campañas de comunicación off line; 

- Conferencias y relaciones con prensa digital y websites; 
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- Campañas online: banners, e-mail, notas prensa, links, patrocinios; 

- Programas de afiliados; 

- E-mail marketing y marketing viral; 

- Optimización en redes sociales; 

- Presencia en blogs”. 

Da Web 1.0 para a Web 2.0 assistimos a uma evolução não só quantitativa, 

mas sobretudo qualitativa na utilização da Internet, já que esta deixa de ser 

considerada uma simples rede de computadores estática (Sobreira, 2010). De 

acordo com Ros Diego e De Salas Nestares (2009:8), “La multidireccionalidad 

y la funcionalidad accesible es lo que permite a la web 2.0, que empezó a 

funcionar en el año 2004, romper con las web estáticas y obtener el mérito de 

pasar a la historia como pionera de un fenómeno social que sin duda supone 

un paso más hacia la generación NET”. 

Na opinião de Ros Diego e De Salas Nestares (2009), as novas aplicações e 

ferramentas estruturam um novo modelo de comunicação que rompe, em 

definitivo, com o paradigma clássico da Teoria da Comunicação (Emissor – 

Recetor - Emissor).  

Esta mudança de paradigma é operacionalizada pelas potencialidades das 

novas aplicações e ferramentas da Web 2.0, como os blogues, as redes 

sociais, os microblogging e os wikis. Constatamos uma grande diferença entre 

os públicos dos media tradicionais e os dos novos media. Para além do maior 

grau de exigência, estes deixam de ser simples recetores passivos, para 

passarem a ser recetores ativos e pró-ativos, ao assumirem o papel de 

produtores de conteúdos. O elevado grau de exigência dos públicos que 

utilizam os novos media justifica-se pelo facto de terem acesso, direto e 

ilimitado, a informação muito diversificada que circula na rede e que não é 

filtrada por nenhum intermediário, já que foram anuladas as “indústrias” que 

detinham o papel de mediador, como o jornalismo. Neste contexto, o utilizador 

assume total protagonismo já que deixa de ser um mero consumidor de um 

conjunto de conteúdos produzidos pelas empresas, para se transformar, ele 

próprio, num produtor de conteúdos. O utilizador 2.0, apelidado de crossumer 
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(conceito criado por The Cocktail Analysis, em 2007), é um consumidor que 

cruzou a linha que o separava do produtor, convertendo-se em emissor. De 

acordo com Ros Diego e De Salas Nestares (2009:32), “La participación es el 

paso que se habrá conseguido cuando el usuario se identifique con la marca, 

cuando la haga suya, cuando haya detectado beneficios útiles, racionales, 

emocionales y sociales”. O foco da Web 2.0 está nas pessoas, nos conteúdos 

que produzem e não na tecnologia em si (Sobreira, 2010). 

As TIC estão, definitivamente, a revolucionar as comunicações. As 

organizações procuram explorar comunicacionalmente “esta tendência que tem 

vindo a crescer e a ganhar cada vez mais adeptos organizados em rede, com 

características de tribo, em volta de ideias, de marcas ou pessoas” (Sobreira, 

2010:168). As novas aplicações e ferramentas estruturam um modelo de 

comunicação que rompe com o paradigma clássico da Teoria da Comunicação 

(Emissor-Recetor-Emissor), resultado da convergência mediática. O 

desenvolvimento das TIC, em particular da Internet, precipitou a sociedade 

num novo paradigma comunicacional, caraterizado por Sobreira (2010) como 

digital, mediatizado, em rede e globalizado. Arrastadas por estas alterações 

também as organizações, e consequentemente as empresas, se precipitaram 

numa nova Era, a “Era Digital”. O aumento de utilizadores da Internet torna 

premente uma reflexão sobre os modelos de comunicação que as 

organizações podem desenvolver para informar, comunicar e permitir a 

participação de todos os seus públicos estratégicos. 

A utilização, por parte das organizações, de ferramentas mais sofisticadas e 

convergentes permite-lhes explorar um ambiente virtual onde impera a 

transparência. A transparência passou a ser um imperativo para as 

organizações contemporâneas. Através da comunicação on-line, as 

organizações procuram, assim, tornar-se mais transparentes aos olhos dos 

seus públicos estratégicos, cada vez mais exigentes. Na opinião de Krohling 

Kunsch (2007:5), as organizações “terão que se valer de serviços integrados 

nessa área, pautando-se por políticas que privilegiem o estabelecimento de 

canais efetivos de diálogos com os segmentos a elas vinculados e, 

principalmente, a abertura das fontes e à transparência de suas ações. (…) 

Tudo isto implicará a necessidade de se planejar, pensar e administrar 
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estrategicamente a comunicação organizacional com todos os públicos e a 

opinião pública. A questão ética e a responsabilidade social das organizações 

no mundo contemporâneo passam a ser algo que precisa ser considerado 

como uma filosofia de gestão”. Neste novo ambiente, a comunicação passa a 

ser estratégica e a sua gestão não permite amadorismo. 

Ao pretendermos estudar a comunicação on-line, como parte integrante da 

estratégia de comunicação corporativa, é importante analisar, ainda que 

sucintamente, o conceito de comunicação estratégica, “Un claro ejemplo de 

comunicaciones “estratégicas” son las acciones comunicativas de carácter 

institucional tanto externas como internas, así como en otras de corte más 

marketiniano, como pueden ser todo lo relacionado con la comercialización, las 

marcas, los envases y el posicionamiento estratégico” (Barrero Pérez, 

2004:78). De acordo com os objetivos deste estudo interessa-nos sobretudo 

estudar os efeitos da ação comunicativa, fruto do delinear de uma estratégia de 

comunicação que assume, na atualidade, particular transcendência no contexto 

empresarial. 

Mas, comecemos por definir o conceito de comunicação. Numa perspetiva 

académica, a análise sobre o conceito é recente, data do final dos anos 40 

quando Wiener (1948) escreveu a obra “Cybermetics”, e Shannon e Weaver 

(1949) “The Mathematical Theory of Communications”. Desde esse período, 

até aos nossos dias, o conceito foi evoluindo e com essa evolução surgiram 

inúmeras definições enquadradas em diversos modelos de análise.  

A década de 40 marca também o início, nos EUA, do nascimento da 

Comunicação nas Organizações, enquanto disciplina diferenciada, que tem por 

objeto de estudo a análise do papel da comunicação nas organizações. A partir 

deste momento, a comunicação organizacional começou a ser encarada como 

uma área estratégica das organizações, já que o estudo das necessidades 

práticas e teóricas das organizações é determinante para melhorar as 

competências comunicativas das mesmas e, desta forma, desenvolver a sua 

performance económica (Ruão,2004).  

Na opinião de Barrero Pérez (2004) é a partir do século XX “cuando se 

empieza a descubrir y aceptar que la Comunicación puede ser la clave que 
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explique muchos de los fenómenos sociales” (Barrero Pérez, 2004:46). O 

século XX, segundo este autor, carateriza-se, no domínio das Ciências Sociais, 

por uma intensa reflexão sobre o papel da comunicação, já que na atual 

Sociedade da Informação a comunicação assume uma nova dinâmica, num 

contexto globalizado no qual surgem novas linguagens e onde impera a 

interatividade. Os teóricos da comunicação não podem ficar indiferentes a 

todas estas mudanças, e por isso a atualidade é fértil no surgimento de novas 

teorias já que “no podemos olvidar que la actual Teoría de la Comunicación es 

el resultado de distintas tentativas y ensayos y que más que hablar de una 

teoría habría que hablar de teorías” (Barrero Pérez, 2004:46). 

Até finais do século XIX o conhecimento estratégico estava circunscrito ao 

contexto militar. No início do século XX, o estudo deste conceito sofre um 

importante impulso, situação que advém da formulação da Teoria dos Jogos de 

Estratégia (Theory of Games and Economic Behavior), da autoria de Von 

Neumann e Morgenstern (1944). Segundo Kaufmann, Fustier e Drevet (1973), 

in Barrero Pérez (2004:67), estratégia pode definir-se como o “conjunto de 

decisiones preparadas de antemano para el logro de un objetivo asignado, 

teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o de la 

naturaleza”. 

Este conceito assume particular relevo no domínio das Ciências Empresariais. 

É no âmbito do denominado management, definido por Boyer e Equilbey Boel 

(1990), in Barrero Pérez (2004:61) como “el arte de poner la organización al 

servicio de la Estratégia” que, conduzidos pela consolidação de um corpo 

teórico para o que muito contribuíram as reflexões de autores como Drucker 

(1954) e Ansoff (1965), in Barrero Pérez (2004), floresce o conceito, tornando 

praticamente impossível desencadear qualquer ação nas empresas, a nível 

comunicativo ou outros, sem que por detrás da mesma esteja definida uma 

consistente estratégia que a suporte. 

Quando usamos o conceito de Comunicação Estratégica referimo-nos à 

utilização da comunicação como instrumento para atingir determinados 

objetivos. Estes objetivos resultam da “concreción de la visión, misión y valores 

en una situación determinada, el sujeto (individual o colectivo) ha de: proveerse 

de toda la información posible de la situación y de las demás fuerzas que 
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intervienen, tanto humanas como materiales y circunstanciales; estudiar todas 

las posibilidades de actuación que tiene: todas sus posibles alternativas; 

considerar todas las posibilidades de actuación que tienen los otros sujetos 

intervinientes; sopesar todas las posibles reacciones ante las decisiones de los 

demás y elegir la alternativa que más le convenga” (Barrero Pérez, 2004:57). 

O conceito de Estratégia de Comunicação resulta da fusão da comunicação e 

da estratégia. Importa referenciar Barrero Pérez (2004), quando nos 

questionamos sobre se toda a ação comunicativa é estratégica. No entender 

deste autor, a resposta a esta questão é negativa “pues no en toda 

comunicación se dan los requisitos que pueden calificarla de estratégica” 

Barrero Pérez (2004:77). Para que a comunicação seja estratégica tem de 

existir uma intenção clara, por parte do emissor, de utilizá-la no sentido de 

atingir determinados objetivos previamente definidos, de acordo com os perfis 

dos públicos estratégicos. 

O delinear de uma estratégia de comunicação assente nas novas tecnologias 

de informação e comunicação, em particular a Internet, assume-se como 

plataforma essencial na formação de novas práticas comunicacionais e 

potencia novas formas de relacionamento entre os indivíduos e as 

organizações. Os investigadores pretendem estudar o papel das TIC na 

comunicação estratégica de uma organização. Importa conhecer, em 

profundidade, a dimensão e a dinâmica provocada pelos novos dispositivos de 

mediação eletrónica na comunicação interna e externa das organizações já 

que, numa sociedade cada vez mais globalizada, a informação é um 

instrumento precioso. 

Apesar das vantagens, algumas das quais já enunciadas, da utilização das TIC 

pelas organizações, alguns autores como Sobreira (2010) chamam a atenção 

para as suas ameaças: por um lado a dificuldade, se não mesmo a 

impossibilidade, de controlar as mensagens que veiculam nas redes sociais, já 

que a natureza do próprio meio não permite o exercício de qualquer tipo de 

controlo (relembramos o papel das redes sociais na organização da sociedade 

civil, por ocasião da denominada “Primavera Árabe”); por outro lado, o 

problema do excesso de informação que pode afetar a eficácia da 

comunicação. 
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Face ao exposto, constatamos que a comunicação assume protagonismo na 

gestão estratégica das organizações e, para que seja eficaz, tem que ser 

coerente com a missão e os objetivos corporativos da organização. Em função 

desses objetivos, e dos seus públicos, os gestores devem definir as ações a 

desenvolver e selecionar as ferramentas e os suportes de comunicação mais 

adequados. Sanz de la Tajada (1994), in Herranz de la Casa (2010:76), 

defende que a comunicação corporativa tem um conjunto de áreas estratégicas 

no seio das quais se enquadrarão todas as ações de comunicação: 

“Comunicación interna, comunicación externa, comunicación de crisis, 

comunicación financiera, relación con los medios de comunicación, patrocinio, 

mecenazgo, imagen corporativa, marketing, publicidad, relaciones públicas, 

lobby, Internet, diseño, etc.”. 

Tradicionalmente as políticas de comunicação desenvolvidas pelas empresas e 

pelas organizações têm sido tratadas de forma independente, como elementos 

separados e sem coerência entre si. Referimo-nos às estratégias diferenciadas 

para a gestão da comunicação corporativa, à comunicação interna e à 

comunicação externa (Alameda García, 2005). Esta situação conduz as 

empresas à ausência de uma imagem única. Neste sentido se expressa 

Villafañe (2001), in Alameda García (2005: 647), ao referir que “las três 

comunicaciones de la empresa – de producto, corporativa e interna – suelen 

responder, salvo excepciones que también las hay, a estratégias diferentes, 

son ejecutadas por órganos también distintos y las sinergias entre ellas son 

más bien escasas imposibilitando, de paso, la existencia de un “estilo de 

comunicación” que identifique y diferencie al emisor de la comunicación”.  Esta 

situação resulta numa maior preocupação dos gestores pela comunicação 

comercial, em detrimento da comunicação corporativa. A comunicação 

corporativa centrada na organização, ou na empresa, procura definir 

estratégias globais de comunicação apoiadas num conjunto de instrumentos, 

entre os quais se destacam as novas TIC, que ajudam a edificar a imagem 

corporativa. No que diz respeito à comunicação comercial, pelo contrário, as 

técnicas de comunicação como a publicidade, as promoções, a força de 

vendas, o marketing direto, ou o merchandising, direcionam-se para a marca 

ou produto, e não para a organização, ou para a empresa. Para contornar esta 

situação, Alameda García (2005:647) defende “la integración de todas las 
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comunicaciones empresariales, proponiendo para ello un único modelo de 

gestión de la comunicación empresarial, en el que podamos ver las relaciones 

de interdependencia entre la comunicación comercial y la comunicación 

corporativa y considerar, por tanto, la comunicación comercial en una faceta 

integradora con el resto de comunicaciones de la empresa”. 

Neste sentido também se  expresa Villafañe (1999:37) ao afirmar que “la 

empresa ha de ser entendida como un sistema corporativo global, del que no 

puede separarse ninguna de sus funciones básicas. Estas funciones están 

derivadas de los dos sistemas que componen dicho sistema corporativo global. 

Por un lado, el sistema fuerte que está constituido por la organización básica 

de la empresa y es gestionado con políticas funcionales tradicionales: políticas 

de producción, políticas de financiación y políticas de administración y 

marketing. Este macrosistema de activos tangibles incluye, entre otros: los 

productos, servicios y mercados, las estructuras organizativas y sus sistemas 

de decisión, los procedimientos técnicos de planificación y control, sus 

capacidades y el saber hacer tecnológico y comercial. Y, por otro lado, el 

sistema débil, de naturaleza mucho menos tangible, que se gestiona de 

acuerdo y a partir de diversas políticas formales y está constituido por tres 

ámbitos concretos: la cultura corporativa, la identidad corporativa y la 

comunicación corporativa”. Segundo Costa (1993), in Alameda García 

(2005:648), o objetivo da comunicação corporativa consiste em “integrar y 

gestionar sinérgicamente las diferentes formas de comunicación empresarial y 

en su diacronía”. Estamos perante uma comunicação que é transversal, 

atravessa todos os processos de comunicação e o sistema nervoso central da 

organização, como afirma Costa (1995), in Alameda García (2005:650),  “la 

empresa debe ser gestionada como una globalidad, se pone de manifiesto que 

todas estas formas distintas de comunicación deben ser coordinadas, 

integradas y gestionadas corporativamente, como un corpus orgánico – para 

presentarse las organizaciones a sus públicos y a la sociedad en general con 

un discurso único”. 

Na atualidade, a comunicação comercial objeto no passado mais recente, 

como referimos, de uma estratégia diferenciada da estratégia da comunicação 

corporativa, deve ser articulada com esta. Esta situação justifica-se, pois na 
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edificação da imagem da empresa construída pelos públicos ligados à vertente 

comercial (consumidores, distribuidores, prescritores etc.), estes terem uma 

intervenção determinante, o que ratifica a necessidade de um enfoque que 

pressupõe a unificação e a integração de toda a comunicação produzida pela 

empresa (Costa, 1995). Num contexto de mercado caraterizado por um 

elevado nível de indiferenciação, entre os produtos e os serviços objeto de 

comercialização, a comunicação de produto protege-se debaixo do guarda-

chuva da comunicação corporativa. 

Em conclusão, podemos afirmar que estamos imersos num contexto em que 

surgem inúmeras interrogações e poucas respostas definitivas, no que 

concerne às potencialidades de utilização das novas tecnologias de informação 

e comunicação. 

4.5. A Comunicação na gestão da marca no contexto on-line 

Web corporativa como suporte da comunicação empresarial 

Num contexto cada vez mais competitivo em que a Internet ocupa um lugar de 

destaque, transferir a marca do contexto off-line para o on-line transformou-se 

numa questão vital para as empresas (García García e Castillo Díaz, 2010; 

Gómez e Chalmeta, 2011). Perante este cenário, descrito por García García e 

Castillo Díaz (2010) como “Internet y las nuevas tecnologías han sacudido los 

cimientos de las empresas, reorientando incluso algunos principios de la 

estrategia empresarial. Las empresas han tenido que replantearse sus 

inversiones para entrar en la dinámica de la e-conomía y no perder posiciones 

en el mercado ya que el establecimiento de nuevos modelos empresariales 

basados en Internet, está cambiando radicalmente el panorama empresarial” 

(García García e Castillo Díaz, 2010:2), procuraremos analisar, em detalhe, o 

panorama atual da comunicação empresarial, partindo do pressuposto que as 

empresas, conscientes da importância da comunicação on-line e conhecedoras 

das potencialidades das novas ferramentas de comunicação, utilizam cada vez 

mais a Internet, e em concreto as web corporativas, para comunicarem com os 

seus públicos estratégicos. 

Autores como Okazaki (2005) e Okazaki e Skapa (2008), a que realizaram 

estudos sobre o desempenho das empresas multinacionais americanas que 
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procuravam expandir o seu negócio no mercado europeu, reforçam a 

convicção segundo a qual, as web corporativas são ferramentas de importância 

central no contexto das estratégias de comunicação das empresas ao nível do 

marketing, em particular na implementação de estratégias de 

internacionalização.  

Segundo Villagra García (2004), a comunicação corporativa, na atualidade, não 

se limita apenas a ser uma plataforma de informação dos produtos e/ou 

serviços comercializados pela empresa, para passar a ser um veículo 

privilegiado de construção da imagem corporativa. Nas palavras da autora 

“Queda contrastado, por tanto, el hecho de que la comunicación de las 

empresas a través de Internet ha arrancado desde un enfoque de 

comunicación corporativa y, aunque se pueden encontrar sitios web 

(generalmente microsites) orientados a productos, lo habitual es encontrar 

webs corporativas que ofrezcan distintos productos o servicios orientados a 

construir una imagen corporativa consolidada” (Villagra García, 2004:346). 

Muito para além do branding, centrado na estratégia de comunicação on-line, 

podemos afirmar que o web site corporativo constitui a base da estratégia de 

marketing on-line. Na opinião de García García e Castillo Díaz (2010:2), “La 

web corporativa se convierte en la herramienta de comunicación con los 

públicos en la red, por lo tanto, su diseño debe responder a criterios tanto de 

comunicativos como funcionales”. 

Assistimos à criação de web sites que seguem duas linhas de orientação, na 

opinião de Villagra García (2004): por um lado a criação de web sites nos quais 

o utilizador pode aceder, de um modo mais fácil e intuitivo, a um conjunto de 

informação disponível sobre a empresa e os produtos e/ou serviços que 

comercializa; e por outro lado a criação de web sites corporativos cujos 

conteúdos estão orientados segundo o perfil dos utilizadores e aquilo que 

procuram, procurando fomentar o estabelecimento de relações estreitas com 

os seus clientes, ou potenciais clientes: “Esto se realizará mediante la creación 

de espacios que faciliten la interacción y sirvan para compartir con el usuario 

experiencias que se desarrollen bajo el “paraguas” de la marca o la institución” 

(Villagra García, 2004:348). 
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Na nossa opinião, a WWW relançou a discussão sobre a comunicação 

corporativa, já que muitas das empresas, assim como outro tipo de 

organizações, utilizam os novos media para transmitirem conteúdos como a 

missão, os valores corporativos, entre outros, que reforçam a imagem das 

próprias empresas. No contexto da denominada economia digital, as 

estratégias de comunicação on-line das empresas, entre outros suportes de 

comunicação, devem incluir um web site corporativo. 

De acordo com Perry e Bodkin (2000) é importante analisar as caraterísticas 

diferenciadoras dos web sites corporativos, comparativamente com outros 

meios de comunicação, já que a sua natureza interativa, é por estes autores 

considerada uma vantagem e consequentemente devem ser integrados nas 

estratégias de comunicação em marketing. 

Também McCormick e Livett (2012:21) reforçam a importância da 

interatividade, tendo em conta o estudo que realizaram sobre as compras on-

line. Nas palavras destes autores “Although the correct “Web experience”, 

where functionality and information are combined with stimulating emotions 

remains essential (Constantinides, 2004, p. 112), consumers are now 

demanding higher levels of interactivity and recreation (Oh et al, 2008). Thus, 

they are moving towards online shopping experiences that can provide higher 

levels of hedonic value (Liu and Forsythe, 2010)”. 

Perry e Bodkin (2000:88), classificaram os web sites corporativos segundo a 

capacidade de:  

“ - customize the information acquisition with interactive functions, such as 

pulldown menus, searches, and specializing the screen; 

- provide feedback mechanisms; and. convey messages with multimedia 

capabilities”. 

Na opinião de Ros Diego e De Salas Nestares (2009), as empresas devem 

adotar uma atitude mais ativa, integrada numa estratégia pull de comunicação 

on-line mediante a qual as empresas devem atrair a atenção do consumidor 

para as suas mensagens. Neste sentido, as empresas devem melhorar as suas 

competências na gestão das técnicas de captação on-line como search 
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marketing, blog marketing, entre outras. Na gestão estratégica da comunicação 

das empresas, estas técnicas devem ser acompanhadas por ações de 

comunicação que influenciem os clientes, ações como “la óptima estructura de 

navegación, servicios con valor añadido y una participación del usuario basada 

en estrategias 2.0 (presencia en redes sociales, YouTube, etc.)” (Ros Diego e 

De Salas Nestares, 2009:8). Também Villagra García (2004) realça a 

importância da empresa assumir um papel mais ativo para aproveitar todas as 

potencialidades da Internet, já que esta oferece múltiplas vantagens, em 

comparação com os media tradicionais: “interactividad, comunicación 

personalizada…, pero, al mismo tiempo, exige, por parte de la empresa, un 

gran dinamismo y capacidad de adaptación a los cambios, así como el 

desarrollo constante de nuevas fórmulas y servicios encaminados en una sola 

dirección: sus públicos” (Villagra García, 2004:348). 

García García e Castillo Díaz (2010:3) são outros autores que reforçam a 

importância de fomentar o desejo de participação dos usuários no web site 

corporativo, já que “debería ser una meta a tener en cuenta en la comunicación 

online para cualquier empresa, puesto que esta nueva relación con los usuarios 

y su participación en la creación de la marca, determinará el paso de una 

comunicación 1.0 a la 2.0. Y, será, previsiblemente la clave del éxito en las 

estrategias comunicativas on-line”. 

Apesar das vantagens enunciadas sobre a utilização dos web sites 

corporativos, existem algumas desvantagens a que importa estar atentos. 

Desde logo, a desconfiança de alguns utilizadores face aos conteúdos 

publicados na web, o que pode induzir a uma atitude de desconfiança sobre as 

empresas. Para colmatar esta desvantagem Fogg et al (2001) e Aced (2009), 

referenciados por García García e Castillo Díaz (2010), defendem, por 

exemplo, que “la usabilidad es un factor que puede mejorar, no solamente la 

comodidad de la navegación o la satisfacción del usuario, sino también la 

credibilidad del sitio  y, por lo tanto, puede contribuir a una mejor reputación 

online de la empresa, entendida esta como una imagen positiva mantenida a lo 

largo del tiempo” (García García e Castillo Díaz, 2010:3 ). 

Villagra García (2004:347), com base no estudo que realizou sobre “La 

presencia de los valores corporativos en Internet”, confirma a tendência das 
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empresas de transmitirem os valores intangíveis na comunicação corporativa, 

através da utilização da Internet, e que na sua opinião concretizam-se “en torno 

a los siguientes ejes: rapidez, privacidad, seguridad, responsabilidad social y 

personalización o independencia”. Neste sentido, a autora defende um modelo 

de gestão dos valores corporativos na Internet, que se materializa no 

desenvolvimento de dois tipos de web sites corporativos: 

“_ Sitios web corporativos de marca, que tratan de generar tráfico a la web y 

fidelizarlo a partir de una oferta de productos, servicios, información e 

interacciones. 

_ Sitios web corporativos de imagen o reputación, que gestionan el 

conocimiento de los valores intangibles de la empresa” (Villagra García, 

2004:348). 

Com a Internet as empresas modificaram, em definitivo, as suas estratégias de 

comunicação corporativa, o que atesta o impacto que a Internet causou no 

contexto comunicacional em que se movem as empresas na atualidade. 

4.6. Da Web 1.0 à Web 3.0 

  

Se nos debruçarmos sobre a história da Internet, podemos afirmar que esta 

está marcada por três momentos cruciais, que correspondem a três fases da 

sua evolução: a Web 1.0, a Web 2.0 e a Web 3.0.  

 

A Web 1.0 corresponde aos primórdios da história da Internet, desde o 

ARPAnet, à adoção dos primeiros protocolos de comunicação, a utilização do 

e-mail e os primeiros chat rooms. Segundo Kennedy (1996:260), “os anos 70 

assistiram à introdução do correio electrónico, do FTP, da Telnet e do que, 

mais tarde, viria a transformar-se nos newsgroups da Usenet”. De acordo com 

Almeida (1997), foi através da ARPAnet - conjunto de canais de comunicação 

eletrónica onde circulavam pacotes de dados - que se deu origem à Internet. 

Nessa fase inicial da sua história, o acesso à Internet estava reservado a um 

número muito restrito de indivíduos. Com a Web 2.0 surge o software user-

friendly (amigável), e com ele a Internet passa a estar acessível à generalidade 

dos indivíduos. Surgem os motores de busca, o Google, o Yahoo, o YouTube, 
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a Wikipedia etc. Esta fase da história da Internet fica, na sua essência, 

marcada pela expansão dos softwares das redes sociais, referimo-nos ao Hi5, 

e às mais modernas redes sociais como o Facebook e o Twitter que 

introduziram profundas alterações, com consequências por demais evidentes 

ao nível da sociabilidade, e não só. Esta fase fica também marcada pelos 

blogues. Num momento da história da Internet em que a Web 2.0 já se integrou 

definitivamente no quotidiano da maioria dos usuários, que diariamente utilizam 

as redes sociais como o Facebook e o Twitter, está na hora de abrir as portas à 

Web 3.0, a fase seguinte da evolução tecnológica. 

 

A Web 3.0 começou a desenvolver-se há alguns anos. Do ponto de vista 

técnico, a Web 3.0 corresponde à generalização da banda larga e do wireless 

(sem fios), e do alargamento da rede à escala mundial. Também designada 

como “Web semântica”, pretende-se que a Web organize e faça um uso mais 

inteligente do conhecimento já disponibilizado on-line. A “Web semântica” é 

uma extensão da atual Internet na qual é atribuído significado à informação. A 

Web 3.0 representa uma visão sobre a informação segundo a qual, os motores 

de busca não se limitam a recolher e apresentar os dados dispersos na 

Internet, mas antes são capazes de processar essa informação e produzir 

respostas concretas. O motor de busca Wolfram Alpha – criado pelo cientista 

britânico Stephen Wolfram – é um dos primeiros marcos da nova Web 3.0. Este 

site concede uma resposta em concreto, em vez de remeter os usuários para 

potenciais respostas. Depois de colocada uma determinada questão ao 

Wolfram Alpha, o sistema processa as respostas, recolhendo dados de várias 

páginas e bases de dados que contenham unicamente informação relevante 

para aquela questão em concreto. A Microsoft também já dispõe de um novo 

motor de busca, o Bing, com o qual pretende fazer concorrência ao Google. O 

Bing não é apenas um motor de pesquisa, mas antes um “motor de decisão” 

(decision engine). 

 

A Web 3.0 introduz novas nuances no fascinante universo das redes 

telemáticas, já que conhecer os interesses dos indivíduos é importante para as 

empresas, pois esse conhecimento permite-lhes antecipar, ou criar, novas 

necessidades. O cruzamento de bases de dados, a utilização de sistemas de 
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localização geográfica automóvel, ou a identificação dos sites visitados, são 

alguns dos meios de acesso a informação vital, já que bastam apenas alguns 

cliques no motor de busca para que as empresas antecipem os nossos desejos 

e nos apresentem sugestões sobre novos produtos e/ou serviços. Desenha-se 

a Web 3.0. 

 

4.6.1 A Comunicação no contexto da Web 1.0 

4.6.1.1 Web site 

O incremento no uso das tecnologias de informação e comunicação, em 

particular a Internet, trouxe grandes modificações na forma de comunicar entre 

as empresas e os seus públicos estratégicos, em particular com os 

consumidores, o que exigiu o re-direcionamento das empresas para se 

adaptarem ao novo contexto. Neste sentido, a Internet surge como uma 

ferramenta de informação e comunicação, mas também de entretenimento, a 

explorar pelas empresas para oferecerem um melhor serviço não só aos seus 

clientes (melhores relações comerciais), como a outros públicos estratégicos. 

Um dos elementos mais importantes da estratégia de comunicação on-line, 

tendo em conta a estrutura reticular na qual as empresas estão imersas, são os 

web sites. Díaz Sánchez et al (2008) definem a Internet como um canal 

alternativo aos tradicionais meios de comunicação das empresas. É conhecido 

o potencial da Internet, ao nível da interatividade. Mas, muitas outras 

potencialidades estão ainda por descobrir, pois a inversão na criação de novas 

plataformas é considerável e enfrentamo-nos, amiúde, com notícias sobre 

novas ferramentas, ou a introdução de novas funcionalidades nas já existentes. 

A Internet, através de plataformas como o Facebook ou o Twitter, possibilita 

aos cidadãos, uma participação mais ativa na esfera pública. Com estas 

plataformas, no contexto da Web 2.0, os cidadãos podem produzir e distribuir 

conteúdos que se espalham pelo globo a uma velocidade alucinante para um 

público vasto e infinito, sem qualquer restrição geográfica.  

Um dos conceitos fundamentais para o desenvolvimento do nosso projeto de 

investigação é o conceito de web site. Segundo Cruz Santos (2008: 22), “este 

termo é utilizado na definição de um documento eletrónico acessível através da 

Internet, graças a um browser, através do protocolo HTTP, e que utiliza 
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técnicas de hipertexto, concretizado num conjunto de lexias, estáticos ou de 

produção dinâmica por um programa de computador, que constituem (ou é 

suposto constituírem) um todo coerente”. Segundo o mesmo autor, os lexias 

são blocos de texto que se ligam a outros blocos de texto, através de ligações 

hipertextuais.  

O web site pode, ainda, ser definido como um local na World Wide Web 

composto por ficheiros hierarquicamente organizados. Cada ficheiro pode 

conter uma combinação de texto, gráficos, áudio, vídeo. De acordo com Cruz 

Santos (2008: 23), cada web site pode ser incluído num dos seguintes 

segmentos: 

“_ Institucionais: Este tipo de Web Site serve de ponto de contacto entre uma 

instituição e os seus stakeholders. Nesta categoria inserem-se ainda os Web 

Sites pessoais; 

_ Mediáticos: Trata-se de Web Sites informativos ou de entretenimento com 

actualizações frequentes e periódicas. Os blogues estão inseridos nesta 

categoria; 

_ Aplicativos: Diz respeito aos Web Sites interativos cujo conteúdo consiste em 

ferramentas de automatização, produtividade e partilha, substituindo aplicações 

tradicionalmente encontradas em software de produtividade; 

_ Bancos de Dados: Permitem a catalogação de registos e o desenvolvimento 

de buscas, nelas podendo incluir áudio, vídeo, imagens, software, produtos 

comerciais, ou mesmo outros Web Sites; 

_ Comunitários: São os Web Sites que servem para a comunicação entre 

utilizadores. Nesta categoria encontram-se os chats e os fóruns; 

_ Portais: Congregam conteúdos típicos dos demais segmentos, geralmente 

fornecidos por uma mesma empresa. Recebem a designação de Portais por 

congregarem e servirem de porta de entrada para a grande maioria dos 

serviços da Internet num mesmo local, neles se iniciando a experiência de 

navegação”. 
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Segundo Cruz Santos (2008:22), “As páginas num Web Site são organizadas a 

partir de um URL (Universal Resource Locator) básico, correspondente à 

página principal, e geralmente residem no mesmo directório de um servidor. As 

páginas são organizadas dentro do Web Site numa hierarquia observável no 

URL”. A WWW é composta pelo conjunto dos web sites públicos existentes. No 

léxico da Internet/World Wide Web, o web site é erroneamente substituído pela 

designação de “Página Web”.  

Na atualidade quase todas as empresas disponibilizam aos seus públicos 

estratégicos um site on-line. O principal problema reside no facto de muitos 

desses sites não estarem atualizados. Esta situação provoca danos, alguns 

irreversíveis, na construção da imagem corporativa. Neste sentido, importa 

referenciar Martins (2010) que identificou um conjunto de aspetos a ter em 

consideração, quando se pretende criar um web site, em concreto a definição 

de objetivos, o domínio e o alojamento e as formas de promoção. 

No que concerne à definição de objetivos, este deve ser o primeiro aspeto a ter 

em atenção para todos aqueles que pretendem criar um site Martins (2010:59) 

referencia Carrera (2009) que estabelece os seguintes objetivos:  

“-Aumento de clientes – através de um site pode chegar-se a novos clientes 

que pela sua localização geográfica ou modo de vida seriam inalcançáveis. 

- Aumento de facturação – disponibilizar um novo canal de distribuição no site, 

consequentemente trará aumento na facturação. 

- Redução de custos – A existência de um site pode reduzir a necessidade de 

instalações e colaboradores para desempenhar certos papéis que passam a 

ser desempenhados automaticamente. 

- Aumento da visibilidade – Actualmente é muito importante que uma empresa 

tenha um site, pois, se não tiver fica, invisível aos directórios e motores de 

busca e oferecendo, assim, essa visibilidade aos concorrentes. 

- Novos e melhores serviços – serviços de apoio, consultoria, formação, entre 

outros, podem ser efetuados através do site, reduzindo os custos e criando 

uma nova experiência ao cliente”. 
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Relativamente ao domínio e ao alojamento, segundo o mesmo autor, uma 

questão importante reporta à decisão sobre se queremos ter um domínio 

próprio (endereço que identifica o site) ou, em alternativa, estarmos associados 

a um serviço já existente. 

Depois de concluída a tarefa de definição do domínio e do espaço de 

alojamento é necessário definir uma estrutura para o site, e criar os conteúdos 

que pretendemos alocar no mesmo. Para a tomada desta decisão importa ter 

em atenção as funcionalidades do site. Atualmente já é possível inserir 

conteúdos nos sites através da tecnologia CMS – Content Management 

Systems, mesmo para aqueles indivíduos que possuam escassos, ou nenhuns, 

conhecimentos de programação, ou HTML. Martins (2010:61) define um CMS 

como “uma framework, “um esqueleto” de website pré-programado, com 

recursos básicos de manutenção e administração já prontamente disponíveis. 

É um sistema que permite, via Internet, a criação, o armazenamento e a 

administração de conteúdos de forma dinâmica, através de um interface de 

utilizador”. Este autor enuncia uma lista dos CMS mais populares, estes 

gratuitos e opensource: Joomla – www.joomla.org; Wordpress – 

www.wordpress.org; Elgg – www.elgg.org; Drupal – www.drupal.org; MODx – 

www.modxcms.com. 

Por último, mas não menos importante, importa decidir sobre as formas de 

promoção na Internet. Martins (2010) identifica as seguintes: banners; e-mail 

marketing, RSS, e-newsletter, podcasting, vodcasting, blogue, redes sociais, m-

advertising e marketing viral. 

Os web sites são, na opinião de Okazaky (2005), ferramentas de comunicação 

essenciais no marketing. Também Constantinides (2002:60) partilha da mesma 

opinião ao afirmar, “The Web site is the promotional medium as well as the 

promotional content. The communicational and emotional impact of the Web 

site is an important part of the Web experience and a major factor in attracting 

and retaining online customers”. O uso de web sites, como parte integrante das 

novas estratégias de comunicação em marketing, determinará o 

desenvolvimento de uma atividade empresarial mais competitiva, baseada na 

relação personalizada com os consumidores, o que reforça ainda mais a sua 

fidelização. Também Carrillo Durán et al (2006:37) defendem que “… las 

http://www.joomla.org/
http://www.wordpress.org/
http://www.elgg.org/
http://www.drupal.org/
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páginas web son hoy uno de los mejores canales para desarrollar la 

comunicación estratégica entre una organización y sus públicos. Esta primacía 

se concreta en diversas ventajas: mejor segmentación de los diferentes 

públicos que posee la organización, una relación más personalizada con ellos y 

un mayor control del resultado”.  

Ao nível da gestão de recurso humanos e financeiros, o uso de web sites traz 

mais-valias para a empresa, em particular na redução dos custos. Por exemplo, 

o uso de sistemas de compra através da Internet reduz significativamente os 

custos das empresas com os recursos humanos, já que uma percentagem 

significativa dos consumidores faz as suas compras on-line, sem necessidade 

de se deslocarem às áreas comerciais tradicionais. É importante reforçar a 

conveniência que isto representa para os consumidores, visto que evitam 

deslocações desnecessárias, com inerente poupança de tempo. As empresas 

de moda, por exemplo, têm sistemas que permitem aos clientes 

experimentarem as peças de vestuário e/ou acessórios em casa e se o cliente 

não ficar satisfeito, pode devolver o produto e trocar por outro.  

Os web sites têm não só uma vertente informativa, como nalguns casos 

também uma vertente comercial. Em nossa opinião, um aspeto que merece 

destaque é que a Internet é uma ferramenta de comunicação que tem um custo 

relativamente baixo, e permite aos utilizadores acederem a informação muito 

distinta acerca dos produtos/serviços comercializados pelas empresas 

concorrentes no mercado, o que resultará no final, depois de comparadas pelos 

consumidores as diferentes opções, em decisões de compra mais refletidas, já 

que os consumidores estão na posse de toda a informação o que lhes permite 

fazer a escolha mais acertada. Segundo Begalli et al (2008:599), “… 

consumers demand lots of information concerning the characteristics of the 

products for which Internet is the best communication channel”.  

Um outro aspeto que merece destaque reside no potencial de globalização que 

o uso da Internet implica. Na opinião de Díaz Sánchez et al (2008:281), a 

Internet “se concibe como un medio ideal para la globalización, dada su 

capacidad para expandirse geográficamente, permitiendo a la organización 

comunicarse con sus distintos públicos objetivo de interés, tanto internos como 

externos”. Millán Paredes e Carrillo Durán (2002:341) afirmam, neste sentido, 
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que a Internet “Permite además de llegar al público cercano, la posibilidad  de 

globalización (…) y si nos referimos concretamente a empresas (…) hemos de 

tener en cuenta que Internet es una alternativa no ya por la posibilidad de 

extensión de la información (…) sino por las posibilidades que ofrece como 

medio interactivo”.  

Os web sites, novas ferramentas de informação e comunicação das empresas, 

são especialmente importantes nos desafios que estas enfrentam no contexto 

da “Era da Globalização”, em particular para as empresas que integram na sua 

gestão estratégias de internacionalização. As caraterísticas dos web sites 

permitem às empresas comunicarem com qualquer cliente, independentemente 

do país em que este reside, ou seja, à distância de um simples clique. Segundo 

Sheehan e Doherty (2001), citado por Ha et al (2007:477), “Company websites 

are ubiquitous”.  

Um dos objetivos que preside à crescente atenção que as empresas dão à 

utilização de web sites na implementação das suas estratégias de marketing, 

consiste em estabelecer uma comunicação mais eficaz com os seus públicos. 

De acordo com Corfu (2002: 20), para uma gestão eficaz do marketing na “Era 

Digital” existem alguns requisitos que devemos respeitar. Nas palavras da 

autora: 

“__Elaborar uma base de dados de clientes atuais e potenciais: registar os 

nomes dos clientes e obter o maior número de informações possível sobre as 

suas preferências; 

__Definir uma estratégia para a Internet, ou seja, equacionar até que ponto a 

empresa irá tirar partido das vantagens que este medium proporciona. Por 

exemplo e admitindo que a empresa já tem um site, questionar para que serve: 

pesquisar, fornecer informações, desenvolver fóruns de discussão, dar 

formação, comprar e vender, promover leilões on-line, ou distribuir produtos 

eletrónicos aos clientes. 

Depois resta imaginar utilizações adicionais para os próximos anos; 
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__Publicitar-se em websites relacionados com a sua atividade: identificar quais 

são os mais visitados pelos próprios clientes e garantir uma presença ativa 

nestes sites tanto através de links, como de publicidade; 

__Ser facilmente acessível e responder em tempo real: os clientes têm 

expectativas cada vez mais altas sobre a rapidez e a eficácia da resposta às 

suas dúvidas e reclamações (a criação de um e-mail de atendimento ao cliente 

é uma boa ideia); no entanto, antes de avançar, garantir que é possível 

responder em tempo real”.  

Constantinides (2002:65) foi outro dos autores que resumiu os principais 

objetivos e funções de um web site: “the prime mission of the Web Site is to 

attract traffic, establish contact with the online target markets and brand the 

online organization. Next to this ”generic” mission the Web site can be assigned 

a mix of commercial objectives  - but often also no-commercial ones like 

personal recruitment, shareholders info, etc. – and tasks, depending on the 

previously defined strategic role. Some of the common site objectives and tasks 

are: 

Communicating and promoting the E-business image, labels and 

products/services; 

Providing company information to costumers and stakeholders; 

Effectively communicating the firm physical or virtual promotional activities; 

Providing costumer service and helpdesk functionality in order to enhance the 

costumer loyalty and retention; 

Providing sales leads and costumer/market data; 

Allowing costumers to communicate and interact with the company as well as 

creating online content; 

Allowing direct sales and facilitating online payments (transactional sites)”. 

O crescente interesse pelo estudo dos web sites corporativos, enquanto ativo 

da estratégia de comunicação da marca, justifica-se não só pelo facto de 

constituírem uma plataforma de comunicação com o e consumer, mas também 
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pelas potencialidades de comércio eletrónico, aspetos que não devem ser 

menosprezados pelas empresas. Na opinião de Constantinides (2002), “the 

Web Site is the company costumer interface, the prime source of costumer 

experience and therefore the most important communication element of E-

Commerce” (Constantinides, 2002:64). 

4.6.1.2 E-mail marketing 

O e-mail marketing é definido por Martins (2010) como uma forma de marketing 

direto, que utiliza a plataforma digital como meio de comunicação para enviar 

mensagens a um conjunto de clientes. 

Carrera (2009), in Martins (2010:62), enuncia algumas das vantagens das 

campanhas de e-mail marketing: 

“- O custo reduzido em relação à quantidade de público-alvo que atinge. 

- Facilidade em medir o retorno realizado da campanha. 

- Meio de comunicação generalizado entre os internautas. 

- É possível criar campanhas de lançamento automático, aniversários de 

clientes, datas comemorativas, etc. 

- O envio é feito em segundos, por oposição ao correio normal que pode 

demorar dias. 

- É facilmente possível testar diversas possibilidades de campanha com uma 

amostra representativa do universo de destinatários e escolher aquela que teve 

melhores resultados”. 

4.6.1.3 E-newsletter 

A e-newsletter é uma publicação periódica, que utiliza o e-mail como 

plataforma de comunicação da empresa com os seus clientes. A newsletter é 

enviada regularmente a clientes, ou potenciais clientes, o que permite a difusão 

de informação sobre assuntos diversos da empresa e sobre os produtos e/ou 

serviços comercializados pela mesma.  
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4.6.2 A Comunicação no contexto da Web 2.0  

 

Muito já se escreveu sobre a complexidade da sociedade contemporânea e os 

desafios a que estão sujeitos todos os atores envolvidos no novo ambiente 

comunicacional. As TIC modificaram a natureza dos mercados e a 

competitividade das empresas, conduzindo ao nascimento da nova economia 

global. Novas palavras e siglas como: e-mail, Internet, blogues, fotologs, 

blogosfera, wiki´s, wikipedia, chats, banco de dados, interatividade, conexão, 

links, redes sociais de conversação, orkut, MSN, Second Life, RSS, Web 2.0, 

Web 3.0, entre tantas outras, passam a fazer parte do léxico das empresas.  

O poder das novas ferramentas, e aplicações, no domínio da comunicação e 

da informação e o seu impacto nas empresas suscita reflexões profundas 

sobre a evolução da comunicação organizacional e, em particular, sobre a 

gestão estratégica da comunicação corporativa. Desta reflexão fazem parte 

“desde os chamados fluxos informativos, aos processos interativos e 

estratégicos presentes hoje no fazer comunicacional do mundo corporativo” 

(Krohling Kunsch, 2007:1). Todas estas modificações vão exigir uma nova 

atitude das empresas, o que implica o delinear de diferentes estratégias para 

operacionalizarem a comunicação digital, atentas que estão às necessidades 

emergentes dos novos públicos.   

A Internet transformou-se, assim, num novo instrumento para comunicar a 

marca e promover a fidelidade dos seus clientes. Apesar das inúmeras 

potencialidades da nova ferramenta, temos que ter consciência que a gestão 

da marca, no contexto da Internet, não uma tarefa fácil tendo em conta o 

contexto de elevada competitividade em que as empresas estão imersas. 

No início do século XXI, a exemplo do que aconteceu a 20 de Julho de 1969, 

data em que Neil Armstrong pisou pela primeira vez solo lunar, foram dados os 

primeiros passos numa nova era, a “Era Digital”. As modificações no domínio 

da comunicação conduziram a profundas alterações na forma de comunicar, já 

que o utilizador deixa de ser um mero consumidor de informação e passa a ser, 

também ele, um produtor de conteúdos. A web atravessa por um momento 
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crucial da sua história, designada por Web 2.0, que procura conectar a 

inteligência coletiva na Internet, através de aplicações sociais que dependem 

dos conteúdos gerados pelos próprios utilizadores. 

Apesar de alguns autores defenderem que não existem grandes diferenças 

entre as aplicações Web 2.0 e Web 1.0 e, por conseguinte, a primeira ser 

apenas um estádio evolutivo da segunda, existem outros autores que tentam 

aprofundar o estudo da Web 2.0, procurando compreender, com mais detalhe, 

as implicações deste novo ambiente em que se movimentam os indivíduos e as 

empresas. A análise em torno deste conceito vai manter-se acesa, já que 

alguns autores referem a existência da Web 3.0, e ainda da Web 4.0. 

O conceito de Web 2.0 foi criado por Tim O’Reilly, em 2004, e surgiu na 

sequência de uma sessão de brainstorming realizada na O’ Reilly Media, tendo 

sido o termo proposto por Dougherty que acabou por designar a conferência 

organizada com o intuito de discutir o estado da web em 2004 (Farinha, 2009). 

Rosa (2010) referencia Constantinides e Fountain (2008) que definem a Web 

2.0 como sendo a coleção de aplicações on-line de código aberto, interativas e 

controladas pelo utilizador, para expandir as experiências, os conhecimentos e 

o poder de mercado desses mesmos utilizadores, como participantes num 

negócio ou num processo social.  

Dois conceitos que usualmente são confundidos são a Web 2.0 e o Social 

Media. Numa tentativa de esclarecer esta questão Rosa (2010) argumenta que 

os termos Web 2.0 e Social Media representam níveis diferentes: a Web 2.0 

fundamenta-se nas novas ferramentas para a comunicação de marketing e 

facilita, por conseguinte, o Social Media. É frequente a associação entre a Web 

2.0 e o Social Media. Segundo Rosa (2010:25), “Social Media são plataformas 

com ferramentas on-line que permitem a partilha, com outros utilizadores, de 

vários conteúdos em termos de formato, opiniões, experiências, conhecimento 

e interesses, criando uma comunidade ou redes que funcionam em função da 

participação coletiva (plataformas colaborativas)”. 

De acordo com a Spannerworks (2006), atual iCrossing, referenciado por Rosa 

(2010), as plataformas de Social Media têm usualmente cinco caraterísticas em 

comum: a participação, já que a plataforma apela à participação dos seus 
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utilizadores; a abertura tendo em conta que são praticamente inexistentes 

barreiras, pelo que são plataformas que permitem uma ampla participação dos 

utilizadores; a conversação, caraterística intimamente relacionada com a 

bidirecionalidade; a comunidade, as plataformas do Social Media permitem a 

criação de ambientes privilegiados para a criação de comunidades que 

partilham conteúdos e por fim, mas não menos importante, a conetividade 

fundamentada pelas interligações existentes nas mesmas.  

Segundo O’Reilly (2005), citado por Farinha (2009:29), a Web 2.0 é 

caraterizada por uma “arquitectura de participação”. Também Carrera (2009), in 

Rosa (2010), salienta que o que a diferencia são as pessoas e a sua 

participação. A web transformou-se num espaço democratizador da sociedade 

(ainda qua não pleno, se tivermos em mente algumas das formas utilizadas 

para sancionar essa participação) na qual todos os indivíduos/utilizadores 

podem, de uma forma livre e participada, utilizar os dispositivos que têm á sua 

disposição para criarem, difundirem e partilharem entre si conteúdos, 

contribuindo, desta forma, para a consolidação da sociedade do conhecimento. 

Uma caraterística importante da Web 2.0 é, portanto, a conetividade.  

Para Carrera (2009), in Rosa (2010), a colaboração passa a ser a palavra de 

ordem, dando origem a novas formas de organização e à existência de 

organizações que para além da sua existência física têm também uma 

existência virtual, tão ou mais importante que a anterior, já que as relações 

entre as pessoas, e entre estas e as empresas e outras organizações, se 

estabelecem cada vez mais nesta dimensão. A Web 2.0 introduziu a 

conversação nas relações comerciais. Santos (1998:154) defende que “hoje 

vivemos simultaneamente num mundo com excesso de informação, sem tempo 

para ler, confirmar e aceitar ou rejeitar o que nos chega, num mundo em que a 

comunicação física entre as pessoas tende a reduzir-se. Parece que as 

pessoas se isolam e se ligam às máquinas mediadoras, esquecendo o lado 

convivencial da praça pública e da festa entre amigos. Há contudo uma 

mudança de paradigma. À perda de contacto no espaço público físico, 

ampliam-se as ligações aos espaços virtuais”. 

Definido o conceito de Web 2.0 importa, agora, classificar as suas aplicações, 

segundo o critério da sua natureza. Privilegiámos, no presente estudo, a 
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classificação apresentada por Constantinides e Fountain (2008), in Rosa 

(2010:34): 

“1) Blogs: site normalmente mantido por um indivíduo ou grupo de indivíduos e 

actualizado com entradas regulares e que por vezes surgem combinados com 

podcasts (ficheiros de media-aúdio ou vídeo digital - que pode ser 

descarregado através de um site ou de um podcatcher). 

2) Redes Sociais: aplicações que permitem ao utilizador construir perfis 

pessoais acessíveis para outros utilizadores para a troca de conteúdos 

pessoais e comunicação. 

3) Comunidades (conteúdo): sites que organizam e partilham determinado tipo 

de conteúdo (partilha de vídeo, de fotos, wikis). 

4) Fóruns: sites para a troca de ideias e informação, normalmente em torno de 

determinados interesses. 

5) Agregadores de conteúdo: aplicações que permitem uma total customização 

do conteúdo por parte do utilizador, como por exemplo RSS (Real Simple 

Syndication)”. 

4.6.2.1 Blogues 

O aumento da literacia digital contribuiu, em definitivo, para alterar a relação 

entre as empresas e/ou organizações e os seus públicos estratégicos. É neste 

contexto que surgem os blogues, um dos serviços, segundo Gaspar (2005), 

que ultimamente tem mobilizado a atenção dos cibernautas. Os blogues são 

páginas da Internet utilizadas para publicar conteúdos na rede. A palavra 

blogue resulta da abreviação do termo web log. Log, na língua inglesa, que 

significa diário, e web é a menção ao formato World Wide Web (WWW). Os 

weblogs, ou blogues, são considerados a génese da Web 2.0 e tiveram nos 

fóruns a sua versão anterior. Definem-se, então, como diários pessoais 

publicados na Internet, ou seja, são páginas web de atualização frequente onde 

é possível inserir diversos conteúdos, ordenados cronologicamente, e que têm 

ligações a outras páginas. 
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Segundo Canavilhas (2004), o conceito de blogue foi utilizado pela primeira vez 

em Dezembro de 1997 por Jon Barger. Este fenómeno é relativamente recente 

já que os primeiros blogues foram criados no final dos anos 90, mas a sua 

presença na Internet cresce exponencialmente todos os dias. O primeiro post 

terá sido escrito no dia 1 de Abril de 1997 e segundo o mesmo autor, em 23 de 

Agosto de 1999, nascia o Blogge, ferramenta que permite a criação de blogues 

e que foi determinante no crescimento da blogosfera. 

Carrera (2009), in Rosa (2010:34), definiu blogue como sendo “um site mantido 

por um indivíduo ou grupo de indivíduos que vão publicando entradas 

regulares, eventos, gráficos, vídeo numa ordem do mais recente para o mais 

antigo. Podem ser classificados como blogs pessoais, profissionais e 

corporativos”. O blogue é, então, um site que permite ao seu autor editar com 

facilidade o seu conteúdo, arquivando-o em formato de posts cronologicamente 

ordenados e que podem conter texto, imagens, hiperligações e dados 

multimédia. Como ferramenta de comunicação, os blogues podem ser um 

precioso aliado para as empresas, já que são facilmente atualizáveis. No 

contexto da blogosfera “inscrevemos novas formas de comunicar e criamos 

espaços onde podemos organizar a informação que nos interessa de forma a 

estabelecer novos tipos de relações com pessoas que noutras circunstâncias 

provavelmente não chegaríamos a conhecer” (Gaspar: 2005:10). Como 

argumenta Slevin (2000), in Gaspar (2005:10), “A Internet tem o potencial de 

permitir aos indivíduos e às organizações interagir com outros distantes numa 

escala sem precedentes […]. Quando os indivíduos publicam informação na 

World Wide Web ou enviam e recebem um e-mail, mergulham em formas de 

interacção que diferem em muitos aspectos não apenas da interacção face-a-

face, mas também das formas convencionais de comunicação mediada”. 

Existem diferentes tipos de blogues: blogues coletivos ou individuais, 

consoante os intervenientes na sua construção e/ou manutenção. Por outro 

lado, de acordo com Gaspar (2005), existe uma tipologia de blogues 

caraterizada segundo o assunto abordado pelos seus conteúdos, podem ser: 

diários, analíticos ou informativos. Uma outra forma de categorizá-los remete 

para o formato dos próprios conteúdos, que pode ser diversificado: texto, 

fotografia, som, vídeo.  



  

 

_____________________________________________________
216 

 

Orihuela, in Cortés (2009), também classifica os blogues segundo diferentes 

tipologias: 

• Pessoais – blogues que incluem a opinião de cada indivíduo. 

• Temáticos/profissionais – blogues especializados numa temática, ou 

disciplina, (marketing, turismo, política…), escritos por profissionais, a título 

pessoal, e que escrevem sobre temas que dominam. Neste grupo estão 

incluídos os opinion leaders. 

• Corporativos - blogues que pertencem a uma empresa e que podem ser 

agrupados em blogues corporativos externos e blogues corporativos internos. 

Em suma, os blogues são ferramentas que permitem aos seus utilizadores 

transformarem-se em produtores de conteúdos. Com os novos media, a 

principal barreira para se publicarem os conteúdos, o espaço, diluiu-se. Na 

web, qualquer indivíduo pode produzir, divulgar e partilhar conteúdos. Os 

blogues são, assim, uma ferramenta de comunicação amplamente 

generalizada e que estão na origem da distribuição rápida e na democratização 

dos conteúdos. Neste sentido, o blogue é um recurso importante, pois permite 

aos utilizadores serem produtores e, em simultâneo, recetores de conteúdos, 

interagindo com outros cibernautas que com eles partilham o espaço virtual da 

blogosfera. Mais do que instrumentos para troca de mensagens, os blogues 

são “agentes criadores de comunidade, e não de direcionamento de 

mensagens pessoais, as quais muitas vezes são privadas e confidenciais” 

(Cipriani, 2006, in Krohling Kunsch, 2007:15). 

Ao espaço virtual onde se localizam os blogues foi atribuído o nome de 

blogosfera que constitui “um instrumento e um espaço de registo e de 

informação, de comentário e de opinião, de crítica e de escrutínio da vida 

pública, de memória e de manifestação de criatividade e engenho pessoais, de 

estruturação e de redes e comunidades de interesses e conhecimento” 

(Barbosa e Granado, 2004, in Gaspar, 2005:3). 

O facto de pertencerem à blogosfera concede aos blogers um conjunto de 

direitos, mas também um conjunto de deveres. Para que a blogosfera seja um 

espaço livre é necessário garantir que algumas regras são cumpridas e, por 
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isso, o indivíduo que se regista para ter acesso a uma ferramenta de blogging 

aceita respeitar um conjunto de normas definidas no seu âmbito. Relativamente 

aos deveres, o bloger tem a obrigação de manter o seu blogue atualizado, sob 

pena de ser excluído da blogosfera. A supervisão do cumprimento destas 

normas é um aspeto vital para o adequado funcionamento da blogosfera já 

que, para além de entidades que a supervisionam, esta pode ser consultada 

por qualquer pessoa, funcionando estas pessoas como agentes de controlo. 

Como resultado dessa supervisão “os utilizadores e os respetivos blogues 

podem ser alvo de sanções (como a ausência de consulta do blogue por parte 

de outros cibernautas) ou de distinção (por exemplo, o reconhecimento entre 

os pares pode ser feito através de ligações dinâmicas que remetem para os 

blogues distinguidos)” (Gaspar, 2005:5). 

No âmbito da estratégia de comunicação corporativa de uma empresa, os 

blogues são uma ferramenta importante para interagir com os seus públicos, já 

que permitem manter o diálogo com estes. Através do uso de blogues, as 

empresas, ou as organizações, podem não só retirar informação sobre o perfil 

e os interesses dos públicos-alvo, como podem estabelecer com estes uma 

relação próxima e interativa, o que contribui para fomentar a lealdade à marca. 

Autores como Gonçalves (2007) enfatizam a caraterística da bi-direcionalidade 

dos blogues corporativos, pois são um instrumento personalizado que permite 

a troca de comentários. Gonçalves (2007:7) referencia Krohling Kunsch (2003), 

já que com o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação, “as 

organizações modernas estão se valendo de meios telemáticos” para 

comunicarem com os seus clientes, internos e externos. Como exemplos 

destes meios, podemos referir a intranet, o correio eletrónico, os iphones, 

ipads, entre muitos outros, como os blogues. Os profissionais de marketing 

estão muito atentos a esta aplicação, já que a decisão de compra dos 

consumidores, muitas vezes, é precedida pelo acesso a blogues nos quais se 

partilha a análise e comparação das caraterísticas, funcionalidades e preços 

dos produtos e/ou serviços, no intuito de tomar uma decisão de compra mais 

consciente, em particular na compra de produtos e/ou serviços mais 

dispendiosos. 
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Assistimos, hoje, ao crescimento exponencial de uma nova ferramenta de 

comunicação empresarial: os blogues corporativos. Um blogue corporativo 

define-se como um blogue publicado por, ou com a ajuda de, uma organização. 

Neste sentido, as organizações não podem descurar a utilização desta 

importante ferramenta de comunicação interna e/ou externa na prossecução 

dos seu objetivos, definidos no âmbito da sua estratégia de comunicação on-

line, que permite assegurar os fluxos de informação entre a organização e os 

seus diversos públicos estratégicos, que mantém o equilíbrio do sistema. Os 

blogues ocupam, assim, um lugar privilegiado no seio da comunicação 

empresarial com vista a reforçar tanto a comunicação interna, como a externa. 

No que concerne à comunicação interna (funcionários e colaboradores da 

empresa), ao disponibilizar um blogue na intranet da empresa, este permite à 

empresa aceder às perceções dos seus públicos internos. Na opinião de 

Gonçalves (2007:5), quanto “à comunicação interna, os blogs são geralmente 

uma ferramenta que serve para a colaboração e a gestão do conhecimento”. 

Em relação à comunicação externa, o principal benefício da utilização de 

blogues consiste no fortalecimento do relacionamento que a organização 

estabelece com os seus públicos externos. Através da utilização de blogues 

corporativos, as empresas estão mais preparadas para ouvir o retorno da 

opinião do público que acede aos blogues e lá regista os seus comentários. 

Apesar de algum deslumbramento pelas potencialidades de comunicação que 

os blogues oferecem, é mais seguro para as empresas, na opinião de Cipriani 

(2006), citado por Krohling Kunsch (2007:15), que os blogues sejam vistos 

“como complemento para ferramentas como e-mail, mensagens instantâneas, 

mensagens de voz, serviço de atendimento ao consumidor (SACs), entre 

outras”. 

Gonçalves (2007) enuncia um conjunto de aspetos positivos e negativos na 

análise que realizou sobre a utilização de blogues. Relativamente aos aspetos 

positivos, o autor realça como principal o estabelecimento de uma relação de 

confiança com os consumidores, já que através do blogue a comunicação é 

transparente, o que permite aos consumidores acompanharem todas as 

atividades das empresas. A abertura de um canal de relacionamento com os 

stakeholders da empresa, em particular os opinion leaders; ter um canal para 
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estabelecer o feedback da comunidade sobre a empresa e as suas ações; o 

facto de o blogue ser um canal de comunicação da empresa que pode ser 

facilmente atualizado; ser uma fonte credível de informação sobre a empresa, 

principalmente para jornalistas e opinion leaders; uma forma de conhecer os 

seus clientes, já que através da utilização do blogue é possível promover a 

interação com os diferentes públicos estratégicos, são outros dos aspetos 

positivos referidos por Gonçalves (2007). Apesar do cenário descrito que 

incentiva as empresas a utilizarem os blogues como ferramenta de 

comunicação, o autor não esquece os aspetos negativos, já que considera que 

o blogue é um meio informal de comunicar que não confere a mesma 

credibilidade que teria, por exemplo, um press release. A empresa dever ter 

muita atenção na forma como utiliza o blogue, já que se o blogue, por exemplo, 

for sobre a marca pode gerar desgaste para a empresa, fragilizando a mesma. 

Um outro aspeto negativo referido reside no facto do feedback estar mais 

direcionado para o conteúdo dos textos publicados, não sendo, portanto, 

espontâneo. O autor alerta, ainda, para o facto de a informação ser um bem 

precioso na estratégia de comunicação corporativa, pelo que as empresas 

devem ter cuidado com a informação que veiculam através dos blogues, pois 

as empresas concorrentes podem utilizar essas mesmas informações em 

proveito próprio. 

Em conclusão, “A utilização do blog pelas empresas está tornando-se um 

diferencial competitivo num mercado em que a concorrência investe em 

tecnologia e em pesquisa em desenvolvimento para buscar a inovação. Poucas 

empresas já despontaram nesta empreitada e estão dispostas a interagir com 

seus públicos (interno e externo) para poder ouvir as sugestões e melhorarem 

seus processos” (Gonçalves, 2007:10). 

4.6.2.2 Microblogging 

O microblogging, também designado por nanoblogging, é por muitos 

considerado o sucessor do blogue.  

O microblogging é uma forma de publicação do blogue. Definido como uma 

forma de comunicação, utiliza um sistema de publicação na Internet que 

permite aos usuários que façam atualizações breves de texto (geralmente com 
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menos de 200 carateres), publicá-las para que sejam vistas publicamente, ou 

apenas por um grupo restrito de indivíduos escolhido pelo usuário. A sua 

finalidade consiste em explicar o que a pessoa está a fazer num determinado 

momento e partilhar essa informação com outros usuários.  

O serviço de microblogging mais popular chama-se Twitter e foi lançado em 

2006. É um serviço que conjuga o conceito de blogue (diário pessoal) e as 

mensagens instantâneas (sistema de comunicação que permite manter 

conversas em tempo real). 

Uma das caraterísticas fundamentais para o sucesso no uso da plataforma de 

microblogging é o volume de usuários. Segundo Pérez (2009), o Twitter, para 

particulares, e o Yammer, para funcionários de uma mesma empresa, são os 

serviços de microblogging mais bem-sucedidos. 

Segundo o autor referido, o “Twitter es un servicio para que amigos, familiares 

y compañeros de trabajo puedan comunicarse y estar conectados mediante el 

intercambio rápido y frecuente de respuestas a una simple pregunta: ¿Qué 

estás haciendo?” (Pérez, 2009:116). Por sua vez o Yammer “Se trata de un 

servicio de microblogging dirigido a grupos y empresas para que puedan 

comunicarse y estar conectados a través de mensajes cortos que responden a 

la pregunta ¿En qué estás trabajando? La particularidad de esta plataforma, a 

diferencia de Twitter que está abierta a cualquier usuario, es que está 

restringida a grupos o empresas” (Pérez, 2009:117). 

Pérez (2009) enuncia um conjunto de benefícios para as empresas que utilizam 

plataformas de microblogging: 

• Democracia - as plataformas de microblogging produzem um “efeito 

democratizador” entre aqueles que as utilizam; 

• Vinculo Emocional - permitem estabelecer um vínculo entre a marca e o 

consumidor; 

• Ofertas - é um canal de comunicação que permite o envio de mensagens 

curtas, que possibilita às empresas criarem uma conta para publicarem as 

ofertas dos seus produtos e/ou serviços; 
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• Acompanhamento das conversas – permite, através do acompanhamento das 

mensagens trocadas entre os usuários (Twitter Search), saber a repercussão, 

por exemplo, de uma marca ou de um produto novo lançado no mercado; 

• Experiência do usuário – através do uso de microblogging é possível 

adicionar uma nova dimensão às promoções, já que o microblogging permite o 

diálogo entre os consumidores que participam numa campanha promocional, 

adicionando desta forma a experiência de consumidor a consumidor. 

4.6.2.3 Redes sociais 

As redes sociais e as comunidades virtuais, termos utilizados para designar a 

ligação que grupos de indivíduos estabelecem entre si através da Internet, não 

surgiram com a Internet. A sua teorização, enquadrada no domínio da 

Antropologia, remonta aos anos 50. Uma rede social (social network) segundo 

a Teoria de Redes (Barnes, 1972; Rogers e Kincaid,1981, in Mateus, 2010) é 

um conjunto de “nós” ligados entre si de forma estruturada. Os “nós” 

representam as ligações entre pessoas. Importa estudar a forma como essas 

ligações ganham consistência, como se processam as interacções sociais que 

são afinal os processos estruturantes das redes sociais. Já na época, na 

introdução ao texto fundador dos estudos sobre as redes sociais, “Class and 

Comittees In a Norwegian Island Parish”, Barnes chamava a atenção para a 

dificuldade de estudar a sociedade como um todo (Santos, 2010). 

Apesar da análise sobre o conceito de redes sociais ter efetivamente surgido 

nos anos 50, na atualidade, o conceito de redes sociais está intimamente 

relacionado com as tecnologias de informação e comunicação e a sua génese 

reside na Web 2.0. Na opinião de Santos (2010:14) “as ligações entre 

computadores em forma de rede e a Internet, ligando pessoas de forma não 

hierárquica ou dependente (embora não necessariamente democrática), pela 

similitude com a forma rede, popularizaram a definição de social network, de 

certa forma apropriando-se dela indevidamente”. Segundo este autor, uma rede 

social do tipo Internet baseia-se numa estrutura física pré-existente, uma rede 

de computadores ligada entre si. Abad Gómez (2012:82), por sua vez, define 

“Las redes sociales o comunidades virtuales son grupos de personas, que 

participan de intereses comunes, y se comunican mediante Internet 

compartiendo información o colaboran en proyectos similares, normalmente 
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editan o aportan una información de la que suelen esperar recibir contestación”. 

A popularidade destas redes sociais estabeleceu-se com o surgimento de 

algumas plataformas como o Hi5, o Facebook, o MySpace, o Messenger, os 

blogues etc., em paralelo com o crescimento de serviços e ferramentas da 

denominada Web 2.0 expressamente vocacionados para a comunicação 

interpessoal (Santos, 2010). 

Definidas por Boyd e Ellison (2007) como serviços alojados na Web, as redes 

sociais permitem aos utilizadores (i) construir um perfil público ou semi-público, 

(ii) definir uma lista de outros utilizadores a quem estão ligados e (iii) ver as 

suas listas de contactos. O conjunto de ferramentas e web sites como o 

Youtube, Wikipedia, Flickr, Facebook permitem aos usuários da web 

estabelecerem entre si ligações de natureza muito diversa, assente numa 

filosofia participativa que fomenta a partilha de informação on-line. Assistimos 

ao emergir de uma nova dimensão no estudo das relações sociais. 

Apesar das vantagens da utilização das redes sociais que iremos dissecando 

ao longo deste trabalho, importa estar atentos a alguns problemas que estas 

redes colocam como o assédio, denúncias infundadas, divulgação de 

informação sobre a intimidade dos usuários, entre outros. Conforme referido 

por Abad Gómez (2012), o êxito das redes sociais está a suscitar um aceso 

debate público e no meio académico sobre a qualidade dos conteúdos 

publicados, assim como sobre a necessidade de controlo dos mesmos. Abad 

Gómez (2012) argumenta que devemos ser cautelosos com a gestão da 

identidade digital tendo em consideração que o aumento de conteúdos, e a 

reputação da identidade na web, começam a ser novos meios de 

estabelecermos relações sociais, profissionais, etc. Na sua opinião “Los 

contenidos digitales generados por usuarios, (entendiendo estos los que son 

expuestos públicamente y sometidos a valoración de importancia o impacto y 

que suponen una base para el incremento de conocimiento), siempre han 

estado en Internet, pero las nuevas posibilidades de la red ha provocado que 

tomen ahora mucho mayor protagonismo. 

• Estos contenidos pueden ser: privados, utilizados de manera personal para un 

entorno propio, fotos, videos, o para compartir, abiertos a las redes que crean 

comunidades. 
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• Contenidos profesionales, generados por personas o instituciones con 

finalidad de compartir conocimiento en ámbitos propios” (Abad Gómez, 

2012:87). 

As redes sociais são plataformas on-line que permitem aos utilizadores criarem 

o seu próprio espaço no qual podem publicar conteúdos (textos, fotografias, 

vídeos, música, etc.), e partilhá-los com a sua rede de contatos. Definidas por 

Carrera (2009), in Rosa (2010:37), como “extensões on-line de cada um de 

nós”, as redes sociais são um fenómeno da Web 2.0. Foi na Austrália que 

surgiu a primeira plataforma de Social Media numa lógica de Web 2.0. Corria o 

ano de 2003, e a rede denominava-se Friendster (Rosa, 2010). 

As redes sociais, também designada por “Sociedade em Rede”, estão a 

introduzir profundas modificações no comportamento dos indivíduos, ou 

usuários, que utilizam estes novos modelos de produção e disseminação do 

conhecimento, configurando uma nova Internet cuja essência resulta da 

interação social, que conduz a uma democratização da informação geradora de 

novas formas de comunicação. A “Sociedade em Rede” é uma estrutura 

caraterística da “Era da Informação”. 

As redes sociais têm vindo a afirmar-se como um elemento importante no 

posicionamento estratégico das organizações. Para alcançar o sucesso das 

marcas nas redes sociais é importante compreender o comportamento dos 

usuários deste tipo de web sites, diferentes do comportamento que manifestam 

noutros sites. Godoy (2009:129) enuncia um conjunto de diferenças: 

“• El contenido que vienen a consumir es el contenido generado por su lista de 

contactos (no el contenido editorial desarrollado por la web). 

• Ellos mismos son generadores de contenido para otros (no sólo consumidores 

de contenido). 

• El promedio de visitas que se hace a este tipo de sitios es mucho mayor, 

incluso en un mismo día, y el número de páginas vistas mucho más elevado 

(frente a visitas derivadas de newsletters, cortas y/o de una única página en el 

caso de los blogs). 
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• El motivo principal por el que la gente visita una red social son las personas 

que la componen. Esto convierte a las redes sociales en espacios muy 

atractivos para las marcas (sobre todo por el gran volumen de usuarios que 

reúnen) pero al mismo tiempo puede hacer que la comunicación tradicional no 

funcione en este entorno”. 

Um dos aspetos importantes na análise da temática das redes sociais reside na 

tipologia dos seus utilizadores.  

Mateus (2010:15) referenciou Mathwick (2002) que identificou as seguintes 

tipologias: 

“(i.) Transactional Community Members: combinam um perfil transaccional e de 

comunidade, dando feedback sobre produtos e serviços mas também 

envolvendo-se no diálogo com os restantes utilizadores; 

(ii.) Personal Connectors: procuram apenas estar em contacto com os amigos e 

família e denotam um perfil pouco relacional com os restantes utilizadores;  

(iii.) Socializers: estão em constante diálogo com os utilizadores da 

comunidade e não manifestam a sua opinião; 

(iv.) Lurkers: colocam-se à parte da comunidade e não utilizam a rede para 

estar em contacto com os amigos e família. Compram e observam, mas em 

raras ocasiões aparecem e manifestam a sua opinião;…”. 

Fundamentando-se no critério da utilização e atividade nas redes, um estudo 

do “The Future Laboratory” (2008), in Mateus (2010:16), apresenta a seguinte 

tipologia de utilizadores: 

“(i.) Connectors: sabem o que os conhecidos gostam e de que forma gostam. 

Os contactos, links, sites e grupos que partilham de forma espontânea e 

genuína correspondem às expectativas e gostos dos amigos; 

(ii.) Transumers: utilizadores em movimento, à procura de novas tendências e 

experiências. Nas redes sociais, juntam-se aos grupos de que gostam – 

tendências, moda, cinema, movimentos políticos – mas não promovem 

iniciativas. Alimentam a economia da rede, criando massa crítica nos grupos de 

interesse, compram produtos e participam em eventos; 
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(iii.) Collaborators: acreditam na força da multidão e têm uma capacidade 

natural de liderança. Por isso, utilizam as redes sociais para ligar-se a outros 

utilizadores com os mesmos ideais, talentos, capacidades e interesses para 

construir um projecto comum; 

(iv.) Scene Breakers: navegam nas redes sociais há pouco tempo porque 

querem fazer parte da tendência e estão concentrados em encontrar 

determinados amigos ou grupos; 

(v.) Netrepreneurs: utilizam as redes para gerar ganhos financeiros 

rapidamente e esse é o seu único propósito; 

(vi.) Essentialist: utilizam as redes apenas para estar em contacto com os 

amigos e família”. 

Foram muitos os autores que procuraram dar o seu contributo na análise do 

conceito e das potencialidades das redes sociais. Uma rede social, no seu 

sentido lato, é assim constituída por um conjunto de sujeitos: indivíduos e 

organizações que estabelecem entre si um conjunto de relações, num espaço 

reticular. As redes sociais on-line são instrumentos utilizados por esses sujeitos 

para dinamizarem as suas relações sociais. Por sua vez, Souza e Gomes 

(2010), citados por Carvalho Costa (2011: 23), definem “redes sociais on-line, 

não como sites de relacionamentos e ferramentas de interacção e publicação, 

mas sim como a acção das pessoas interagindo, ou seja, as redes sociais on-

line formam-se com as interacções dos utilizadores, e não como ferramenta 

que as possibilitam”. As redes sociais, enquanto plataforma de comunicação, 

permitem aos utilizadores criarem perfis. Cada perfil diferencia entre si cada 

utilizador e é através desse perfil que os indivíduos interagem. Souza e Gomes 

(2010), in Carvalho Costa (2011:23), referem que a rede social em si vem 

depois do utilizador criar as suas conexões e interações, sendo as suas ações 

as criadoras das redes sociais on-line (Carvalho Costa, 2011). 

Por sua vez Carrera (2009), in Rosa (2010:37), defende que “a rede social é 

uma estrutura social composta por entidades (indivíduos ou organizações) 

interligada de diversas maneiras e que partilha valores, ideais, fluxos 

financeiros, ideias, amizades, laços familiares”. As redes sociais podem dividir-

se, segundo a sua área de atuação, em: 
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Redes de relacionamentos – Facebook, Orkut, Myspace, Twitter; 

Redes profissionais – Linkedin; 

Redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas, etc. 

(Martins, 2010). Na atualidade assistimos a um aumento exponencial das 

Redes Sociais, quer em número de perfis, quer em número de redes. As redes 

sociais mais utilizadas em Portugal são o Facebook e o Hi5 (Paisana e Lima, 

2012).  

O grande potencial das redes sociais on-line reside na interatividade. A 

interação entre os utilizadores tornou-se participativa potenciando, assim, uma 

maior interação entre os utilizadores. Tendo em consideração as 

potencialidades das redes sociais, em concreto a interatividade e o elevado 

número de utilizadores à escala global, as redes sociais transformam-se em 

espaços muito atrativos para as marcas, já que a gestão da marca torna-se um 

processo colaborativo, assente na interação com os consumidores. Numa 

plataforma comunicacional onde o emissor e o recetor interatuam 

instantaneamente, e tendo em conta que todos os tipos de rede social têm em 

comum a partilha de informação, conhecimento, interesses etc., a presença 

das empresas nas redes sociais pode ser uma mais-valia para estas já que, 

entre outros aspetos, aproximam o consumidor da empresa e permite-lhes 

estabelecer uma relação mais próxima com esta. A partilha de interesses 

comuns com outros utilizadores, organizados socialmente em comunidades, 

estabelece o diálogo como ponto central na conceção do Marketing Relacional 

moderno. Neste contexto, o recetor é um membro ativo e é capaz de produzir 

respostas aos estímulos emitidos pela empresa. A marca estabelece um laço 

social a partir do qual se inicia uma troca mutuamente profícua que deverá 

conduzir à tão desejada relação. “As redes sociais representam a consolidação 

de uma nova era de comunicação, que passa da concepção da comunicação 

como processo unidireccional de transmissão de mensagens para um processo 

de democratização do diálogo” (Mateus, 2010:19). 

A presença nas redes sociais é por muitos considerada a melhor solução para 

os objetivos específicos das empresas, já que as próprias plataformas 

disponibilizam um conjunto de ferramentas que tornam a presença das marcas 
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mais interativa. “Neste cenário Eikelmann (2008) aponta uma solução para o 

profissional de Marketing: tentar relacionar-se com os consumidores através 

das Redes Sociais para que consiga influenciar os conteúdos” (in Rosa, 

2010:29). Os marketers devem disponibilizar conteúdos que sejam relevantes 

para os consumidores, para que sejam motivo de conversa. 

A “Sociedade em Rede” que Castells (2002) conceptualizou abriu caminho a 

oportunidades invulgares no estabelecimento de relações entre as marcas e os 

consumidores. Uma forma de marcar a presença da marca na rede, mesmo 

que a marca já tenha uma comunidade na web corporativa, consiste em 

participar nas comunidades já criadas pelos usuários, já que apresentar o 

ponto de vista da marca nesses espaços pode ter um impacto significativo se a 

mensagem for relevante e transmitir a disponibilidade da marca para dar 

resposta às solicitações dos clientes (Godoy, 2009). Uma outra forma de 

marcar presença é através do denominado appvertising, ou publicidade através 

das aplicações. 

Godoy (2009) enuncia um conjunto de vantagens e de desvantagens que 

advém da criação de uma comunidade da marca numa rede social. No que 

concerne às vantagens, evidencia, desde logo, o facto de não ser necessário 

efetuar um registo prévio, já realizado pelos usuários; por outro lado, o facto da 

comunidade da marca se desenvolver num contexto em que há milhões de 

usuários. Como desvantagens são assinaladas as seguintes: não ser 

proprietário dos dados dos usuários; não escolher as funcionalidades que estão 

disponíveis, pois esta é uma decisão da rede social e por último, mas não 

menos importante, não ter o controlo total sobre a forma como a marca é 

apresentada perante o usuário.  

Na atualidade, as empresas têm ao seu dispor uma componente de interação 

em que todos os meios de comunicação convergem e onde as possibilidades 

de comunicação são quase ilimitadas, o que fomenta a criação de um 

sentimento de pertença relativamente à empresa, uma vez que esta interage 

com o público em geral e com cada indivíduo em particular.  

A presença da marca nas redes sociais faz parte integrante das estratégias 

enunciadas pelas empresas. As empresas podem optar por uma das seguintes 
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estratégias: criação de uma comunidade virtual própria; colaboração com uma 

entidade do mesmo setor para a criação de uma comunidade virtual conjunta, e 

a presença numa comunidade virtual já existente, mantida por uma entidade 

totalmente independente.  

A presença da marca nas redes sociais permite à empresa não só recolher 

informação sobre o consumidor, como promover os produtos e/ou serviços que 

comercializa. Segundo Mateus (2010), quando decide estar presente numa 

rede social, a marca deverá assumir uma relação dialógica com os seus 

consumidores, potencializada pelas caraterísticas do próprio meio. 

Coutinho (2007), referenciado por Mateus (2010:17), enumera algumas das 

razões para uma marca estar presente nas redes sociais: 

“(i.) Crescente envolvimento dos utilizadores nestas actividades; 

(ii.) O impacto das redes sociais na percepção de modernidade da marca; 

(iii.) As redes sociais são geradoras de novas ideias de comunicação e 

marketing; 

(iv.) As redes sociais reúnem tanto os “advogados da marca” como 

consumidores que tenham tido experiências negativas com ela, sendo por isso 

particularmente activos na divulgação das suas opiniões; 

(v.) As redes sociais fornecem avisos antecipados, indicando possíveis 

problemas antes que estes se articulem como queixas formais e cheguem ao 

conhecimento dos gestores pelos canais formais da organização”. 

A principal questão reside na fórmula que as empresas devem aplicar para 

estabelecer uma relação sólida nas redes sociais; conquistar a lealdade dos 

seguidores da marca e assegurar uma imagem positiva da mesma. Aliás, a 

edificação de uma imagem positiva, como fundamentámos num ponto anterior, 

deve ser uma das principais preocupações das empresas, já que as marcas 

vão delinear um conjunto de traços que as irão distinguir entre si, ainda que de 

forma mais dinâmica, decorrente da gestão colaborativa de todos os que as 

seguem. Esse conjunto de traços implica a definição de um conjunto de 

caraterísticas físicas, atitudes, crenças, objeto de divulgação através das redes 
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sociais que serão variáveis determinantes para definir a estratégia de atuação 

das marcas nessas redes.  

Pelo exposto, as redes sociais têm vindo a afirmar-se como um elemento 

importante no posicionamento estratégico das empresas, já que são um 

instrumento de comunicação e, consequentemente, de aproximação aos 

públicos estratégicos, o que facilita o estreitar do relacionamento, fomentando a 

criação de um sentimento de confiança. Urge identificar quais são as 

expetativas dos consumidores face à presença das marcas nas redes sociais, 

pois só assim as marcas poderão ter uma perceção mais clara sobre as 

potencialidades que o meio digital possui. Apesar deste cenário promissor, 

devemos estar atentos ao desinteresse manifestado por alguns utilizadores que 

os conduzem à não utilização das redes sociais e consequentemente ao seu 

abandono. Brandtzæg e Heim (2008), in Mateus (2010), referem os seguintes 

indicadores: ausência de pessoas interessantes na comunidade; má qualidade 

do conteúdo; má usabilidade; pouca confiança ou excesso de publicidade. 

4.6.2.3.1 Facebook 

O Facebook, fundado em Fevereiro de 2004, é uma plataforma de acesso livre 

e gratuito e carateriza-se por ser um site social que promove a comunicação 

entre as pessoas que fazem parte do mesmo círculo de amigos, família, 

colegas, ou outros (Carvalho Costa, 2011).  

O Facebook é a maior rede social com 350 milhões de utilizadores únicos, 

ultrapassando os 300 milhões da rede social chinesa QQ.com. O número de 

utilizadores de redes sociais à escala global correspondia, no final de 2009, a 

917 milhões, 13.3% da população mundial, prevendo-se que em 2015 este 

número aumente para os 1971 milhões, 27% da população mundial. Na Europa 

Ocidental, da qual Portugal faz parte, no final de 2009 o número de utilizadores 

de redes sociais era já de 144,5 milhões, 27% da população nesta região 

(Nuttney, 2010, in Mateus, 2010). 

Através do Facebook o utilizador pode criar uma página de perfil que reúne um 

conjunto de informação sobre o próprio, estando esta informação acessível, 

mediante autorização do utilizador, à sua rede de contatos. O perfil inclui uma 
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diversidade de dados relativos ao utilizador, tais como: informação; estado; 

amigos; amigos de outras redes; fotografias; notas; grupos, mural etc. 

A plataforma do Facebook assenta na participação constante dos utilizadores, 

“Mais ou menos activos, os utilizadores das redes sociais vivem numa 

statusphere, assente na afirmação constante do que gostam e do que não 

gostam carregando num simples botão like ou actualizando o status do seu 

perfil na rede. O Mural do Facebook reúne esta panóplia de interacções, 

representando uma montra de toda a actividade do utilizador e da sua rede de 

contactos” (Mateus, 2010:16). 

O Facebook é considerado uma plataforma privilegiada para a implementação 

da estratégia de comunicação on-line das empresas, já que permite o acesso 

das empresas a milhões de utilizadores. Deste modo é prioritário obter mais 

conhecimento sobre o funcionamento desta rede social on-line já que a sua 

utilização, por parte das empresas, tem um potencial inigualável de distribuição 

e de recolha de informação.  

Tendo em consideração o sucesso das comunidades virtuais existentes em 

Portugal, como o Facebook ou o Hi5, no âmbito da sua estratégia de 

comunicação on-line, as marcas têm apostado na sua presença nestas 

plataformas. No caso concreto do Facebook, a presença da marca pode 

suscitar a criação e dinamização de uma Fan Page; a criação de Facebook 

Applications e ainda o investimento em Facebook Ads. As empresas, face ao 

número elevado de utilizadores do Facebook e conscientes que estão da 

diversidade de utilizações desta rede, devem definir de uma forma clara quais 

os seus públicos estratégicos e como querem estar presentes nas redes 

sociais (Mateus, 2010). 

As funcionalidades do Facebook são inúmeras. Segundo Carvalho Costa 

(2011:28), os utilizadores podem:  

“- Efectuar procuras através de email, escola, universidade, ou apenas 

escrevendo num campo de procura por nome ou localização; 

- Consultar perfis, que contêm diversas informações, contactos, relações, 

amizades, gostos, entre outros; 
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- Personalizar as suas definições de privacidade de modo a garantir que só é 

mostrado aquilo que deseja e a quem deseja; 

- Receber notificações por email para se manter actualizado do que está a 

acontecer no seu perfil; 

- Partilhar fotografias carregadas no perfil através de diferentes dispositivos, 

tendo uma capacidade de armazenamento ilimitada; 

- Criar grupos, de diversas temáticas. Os grupos podem ser públicos e 

acessíveis a todos ou serem privados, admitindo utilizadores apenas por 

convite; 

- Criar eventos que permitem organizar ou divulgar concertos, festas, 

encontros, entre outros eventos no mundo real em determinados espaços 

físicos; 

- Ficar fã de pessoas, organizações, instituições, séries, filmes, músicos, 

actores, entre outros, com a possibilidade de seguir as suas actualizações; 

- Partilhar notícias, histórias, vídeo e outros ficheiros. Todos os conteúdos 

podem ser comentados ou simplesmente assinalar que gostou de certo 

conteúdo”. 

4.6.2.3.2 Twitter 

O Twitter é uma rede social que tem um serviço de microblog que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens, até um máximo de 140 carateres, 

denominadas por “tweets”. 

Criado em Março de 2006 por Biz Stone, Jack Dorsey e EvanWilliams, o Twitter 

é um serviço gratuito tendo alcançado enorme popularidade nos últimos anos. 

Após aceder ao site e efetuar o seu registo, o usuário adquire um endereço que 

lhe permite escolher os perfis que pretende seguir. Quem determina a 

privacidade do conteúdo é o usuário, que também tem o poder de excluir, ou 

bloquear, seguidores do seu perfil. 

Os usuários não registados no Twitter podem ler os “twetts”, mas apenas os 

usuários que têm registo podem “postar” “twetts” no site através de SMS, ou 
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aplicações móveis. Esta mobilidade e facilidade de acesso permite o envio 

imediato das mensagens, que serão publicadas na página do usuário, ficando 

disponível para consulta 24 horas por dia, sete dias por semana. Devido ao 

número limite de carateres o conteúdo da comunicação é objetivo. 

O Twitter é um canal que promove a interação entre usuários, já que estes 

através dos “twetts” publicam mensagens que são depois objeto de 

comentários por parte dos usuários que integram a sua rede de contatos. 

O Twitter é um instrumento de comunicação importante para as empresas, já 

que através da sua utilização permite-lhes estruturar estratégias com o objetivo 

de edificar uma imagem da organização junto dos seus públicos estratégicos. 

O Twitter é um meio para os usuários expressarem as suas opiniões sobre os 

produtos e/ou serviços comercializados, e sobre as empresas. As ações 

desenvolvidas no Twitter são de fácil mensuração através da análise, por 

exemplo, do número de visualizações da página do perfil; números de hastags, 

ou do número de seguidores do perfil. 

4.6.2.3.3 Orkut 

A Orkut é uma rede social que foi lançada em 19 de Janeiro de 2004 pela 

empresa Google, através do engenheiro turco Orkut Büyükkökten, especialista 

em implementação de softwares (Pires Gonçalves, 2008). 

A Orkut, a exemplo de outras redes sociais, tem como objetivo o registo de um 

conjunto de utilizadores que passam a fazer parte integrante de uma rede que 

lhes permite relacionarem-se com outros indivíduos, fazendo novas amizades, 

mantendo relacionamentos já existentes, participando desta forma em 

comunidades virtuais. 

4.6.2.3.4 Hi5 

O Hi5 é uma comunidade social virtual que tem uma dinâmica semelhante à do 

Orkut, porém é considerado mais rigoroso na defesa da privacidade dos seus 

usuários. Informações como, por exemplo, o e-mail, o telefone e o endereço 

não são disponibilizadas, permitindo o registo apenas a indivíduos maiores de 

treze anos (Pires Gonçalves, 2008). 
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Esta plataforma possui inúmeras funcionalidades, como por exemplo: escolher 

o papel de parede, ouvir músicas distribuídas na rede, inserir vídeos e slides 

das fotos dos utilizadores etc. (Pires Gonçalves, 2008). 

4.6.2.3.5 MySpace 

O MySpace é uma rede social que permite aos seus usuários estabelecerem a 

comunicação on-line através de uma rede interativa que permite a partilha de 

fotos, perfis de usuários, etc. (Pires Gonçalves, 2008). 

O MySpace inclui um sistema interno de e-mail, fóruns e grupos. A crescente 

popularidade do site reside na sua capacidade para alojar MP3, o que 

contribuiu para que muitos músicos, assim como outros artistas, registassem o 

seu perfil nesta rede social. 

4.6.2.3.6 Pinterest 

As redes sociais, no contexto de uma sociedade cada vez mais globalizada, 

são plataformas cada vez mais indispensáveis no dia-a-dia de muitas pessoas. 

No seio de redes sociais como o Facebook, o Twitter, ou o Orkut, surge agora 

o Pinterest, um “virtual pinboard”. 

O Pinterest é uma rede social usada para carregar, guardar, classificar e gerir 

imagens, conhecidas como pins, e outros conteúdos multimédia como vídeos, 

por exemplo, colocando-os em coleções conhecidas como pinboards. Os 

usuários, ou pinners, podem “postar” os seus próprios pins que são 

classificados em categorias, como por exemplo natureza, lojas, moda, entre 

outras. Assemelha-se a um quadro de inspirações onde os usuários podem 

partilhar e gerir imagens temáticas, designado por Pinning. Os usuários podem, 

ainda, responder a outros usuários, designado por Repin, além de poderem 

adicionar o “Pin it” button para demonstrar que um determinado conteúdo lhes 

agrada. Entre as inúmeras funcionalidades destaque para o upload de arquivos 

a partir de seus computadores, ou de outros locais em que estejam conectados 

à web, usando o bookmarklet pinterest. 

Para que os usuários possam interagir de uma forma mais rápida e ampla com 

outras comunidades on-line, o site é afiliado com o Twitter e o Facebook. O 
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Pinterest tornou-se um novo meio de partilha de imagens na Internet. O início 

da história desta rede social remonta a Dezembro de 2009, tendo sido lançada 

em beta fechado em Março de 2010. Ben Silbermann e Evan Sharp foram os 

criadores deste web site desenhado para apresentar “visual collections”. 

Atualmente o site está a operar em beta aberto, sendo necessária a solicitação 

de um convite, requisitada por endereço de e-mail. Em 2011 o Pinterest foi 

considerado pela Revista Time como um dos “50 Best Websites of 2011”. O 

aplicativo para IPhone e Android foi recentemente atualizado (Fevereiro de 

2012), estando, ainda, em desenvolvimento o aplicativo para IPad.  

Com o lançamento do Pinterest, tornou-se comum o uso da rede social como 

uma vitrina virtual, onde empresas, principalmente do setor da moda, expõem 

os seus produtos para que os utilizadores do serviço compartilhem de forma 

rápida os produtos que lhes agradam. A plataforma do Pinterest incentiva as 

empresas a encontrarem novas formas para divulgarem as suas marcas, 

assentes na promoção do estilo de vida do seu negócio, acrescentando, assim 

uma mais-valia à promoção direta dos produtos e/ou serviços que 

comercializam. 

A nova rede social possui uma parceria com a empresa SkimLinks que 

automaticamente verifica, através de cada link postado no site, se ele será 

redirecionado para uma página de compras a qual recebe um código, 

garantindo que o Pinterest auferirá algum dinheiro com as vendas do link 

indicado.  

Com o Pinterest as empresas aumentaram o tráfego de usuários nos seus web 

sites e consequentemente o volume de vendas dos seus negócios. Promover a 

marca noutros canais é sempre benéfico, principalmente se estes canais forem 

media sociais, dadas as potencialidades que possuem do ponto de vista 

comunicacional e comercial. Koufman (2012:14) argumenta que “One of 

Pinterest’s most distinctive characteristics is the kind of interaction the platform 

invites between user and brand. There’s an authenticity that is created when 

fans of the brand are invited to post and share. It becomes not just the brand’s 

view, but also their influencers’ view of, and experience with, the brand. It’s a 

very real and substantive perspective. The platform also creates a unique 
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environment where a brand succeeds based on the story they tell with their 

images”. 

4.6.2.4 Plataformas de partilha de conteúdos na Internet 

As plataformas de partilha de conteúdos na Internet são plataformas que 

permitem o contributo dos diferentes utilizadores, num primeiro momento 

através do upload de conteúdos e, num segundo momento, permitindo que 

estes conteúdos sejam vistos por outros utilizadores e por eles comentados. 

Estas plataformas permitem não só a partilha de conteúdos vídeo, como de 

fotografias. 

4.6.2.4.1 Plataformas de partilha de conteúdos vídeo 

(YouTube)  

Nas últimas décadas fomos confrontados com o uso exponencial das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, fruto do desenvolvimento 

tecnológico de que não há memória na história mais recente da humanidade. 

As TIC impulsionam novas formas de criar, divulgar e aceder à informação e ao 

conhecimento modificando, inclusive, a perceção do espaço e do próprio 

tempo. 

Atordoados com todas estas modificações, assistimos ao emergir de um novo 

contexto que propiciou o nascimento de uma nova ordem social e económica 

designada de forma diversa: Sociedade em Rede, Sociedade da Informação, 

Sociedade do Conhecimento etc. As alterações tecnológicas afetam não só a 

produção e a difusão dos conteúdos, mas traduzem também o aparecimento 

de novas linguagens, novas práticas culturais que incidem sobre a sociedade 

em aspetos fundamentais como a formação da opinião pública, a construção 

da identidade do sujeito, a noção de espaço, de tempo, etc. “Estamos viendo 

sólo lo que es el comienzo de una explosión de la productividad y de la 

innovación en la que participan millones de mentes que de otro modo se 

habrían ahogado en la oscuridad intelectual, olvidados u obviados en la 

economía mundial porque su propuesta es para un grupo reducido o nicho” 

(Antolín Prieto, 2012:3). 
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O YouTube plataforma que revolucionou o mundo do vídeo e da televisão foi 

fundado em San Bruno (Califórnia), nos Estados Unidos da América, sob o 

slogan “Broadcast Yourself”. Corria o ano de 2005 e os seus fundadores foram 

Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. Em Outubro de 2006 o YouTube foi 

adquirido pela Google “en una transacción de 1,65 millones de dólares en 

acciones, alcanzando ese mismo año la cantidad de 100 millones de vídeos 

vistos por día, y 65 mil nuevos vídeos eran añadidos diariamente. Además 

unos 72 millones de personas la visitaban por mes” (Antolín Prieto, 2012:37). O 

domínio foi ativado a 15 de Fevereiro de 2005 e no dia 23 de Abril do mesmo 

ano foi divulgado o primeiro vídeo, “Me at the Zoo”. Desde esse momento até 

aos nossos dias, o acesso ao Youtube tem crescido exponencialmente, o que 

levou a que em 2006 fosse eleito pela prestigiada revista “TIME” como a 

invenção do ano (Antolín Prieto, 2012). 

O YouTube é um web site que permite a difusão, visualização e partilha, de 

forma gratuita, de vídeos em formato digital. O YouTube introduziu um novo 

paradigma tendo em consideração que esta plataforma transformou em 

definitivo a criação, a difusão e a distribuição de conteúdos e 

consequentemente as formas dos usuários se relacionarem e comunicarem. 

Na opinião de Antolín Prieto (2012), o YouTube configura-se como um novo 

espaço de sociabilização e de construção da identidade dos sujeitos. 

Diariamente os usuários do YouTube contribuem não só para o aumento do 

arquivo audiovisual, como para o fortalecimento das relações sociais que se 

estabelecem no seio das denominadas comunidades digitais. Na opinião deste 

investigador, “entre otros sucesos que ha revelado la web 2.0 nos centraremos 

en la red social creada gracias a la plataforma de YouTube, que representa a 

millones de canales de vídeo y televisión hechos por personas que son a la vez 

creadores de contenidos y consumidores, los comparten, y los comentan, 

porque es sin duda la gran tele del mundo” (Antolín Prieto, 2012:8). 

Antolín Prieto (2012) defende que o YouTube, como social media, segue os 

modelos de UGC –User Generated Content, ou seja usuários que geram 

conteúdos. Este modelo funciona da seguinte forma: por cada usuário que crie 

um conteúdo em formato vídeo, dez comentam esse vídeo e cem visualizam-

no, já que “o uso habitual de un producto en internet – leer, ver, escuchar, 
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comentar, publicar…– genera conocimiento a un sistema algorítmico por 

temas, por localización o por aspectos emocionales. Así, a través de la 

participación – el usuario complementa el discurso con su participación: 

comenta, vota, selecciona –, la creación – el usuario crea el contenido y se 

convierte en el “dueño” y emisor del mensaje – y la colaboración – el usuario 

coproduce el contenido junto con otros usuarios por lo que “la unidad” no tiene 

sentido y “el todo” es el producto –, se construye toda la red de vídeos de 

YouTube” (Antolín Prieto, 2012:47). 

Antolín Prieto (2012) defende que as modificações provocadas no contexto dos 

social media, do qual faz parte o YouTube, são o resultado de alterações nas 

tecnologias de distribuição de conteúdos (pc, netbooks, smartphones). 

Segundo Antolín Prieto (2012: 614,615) estas tecnologias possuem três 

caraterísticas básicas: 

–“Conectividad”: através de las redes informáticas sobre todo; sobre esta 

capacidad surgen un importante debate relativo a la denominada convergencia 

tecnológica y también a la emergencia de nuevas redes sociales. 

–“Ubicuidad”: a través de la proliferación de aparatos dedicados al consumo 

mediático; sobre esta capacidad surgen debates sobre la inmersión de 

nuestras vida cotidiana en los medios. 

–“Productividad”: por las posibilidades para la creación, integración y 

reelaboración de contenidos; sobre esta capacidad surgen debates sobre la 

agencia de los consumidores-ciudadanos, la participación, la propiedad 

intelectual y en definitiva, la relación entre la esfera de la producción y el 

consumo”.  

Para finalizar, após esta sucinta apresentação sobre as novas plataformas de 

vídeo, de entre as quais merece particular destaque o Youtube, não podemos 

deixar de referir outras como o Vimeo, Yahoo vídeo; e deixar ainda uma 

interrogação: de que forma as comunicações móveis, em concreto o vídeo 

portátil, que rompe todos os limites da ubiquidade, transforma a sociedade 

atual já que traz consigo novas formas de consumir televisão e vídeo, e novas 

formas de criar, produzir, e distribuir conteúdos audiovisuais? 
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4.6.2.4.2 Plataformas de partilha de conteúdos fotográficos (Flickr) 

Os usuários têm atualmente à sua disposição inúmeras plataformas de partilha 

de fotografias, como o Flickr ou o Picasa. 

O Flickr é um web site caraterizado como uma rede social que tem como 

objetivo a criação de um arquivo de fotografias, as quais são objeto de partilha 

pelos usuários desta rede. 

O utilizador pode publicar fotografias ou trabalhos, criar álbuns, partilhar as 

fotografias em grupos (como se fossem comunidades), no Twitter, Facebook, 

Blogger etc. Adicionando outros flickrs aos contatos da sua agenda, pode 

visualizar os seus últimos uploads e trocar as fotografias mais interessantes. É 

uma rede social utilizada principalmente pela classe profissional constituída por 

fotógrafos, designers e ilustradores.  

No início, o Flickr era considerado apenas um site de arquivo de imagens e até 

um fotolog, mas com o tempo foi adquirindo novas funcionalidades. O site do 

Flickr foi desenvolvido pela Ludicorp em Vancouver, Canadá, onde a empresa 

foi fundada em 2002. A empresa lançou o Flickr em Fevereiro de 2004. Em 

Março de 2005, a Yahoo! Inc. adquire a Ludicorp e o Flickr. No dia 16 de Maio 

de 2006, o Flickr alterou a classificação de seu site de Beta para Gamma: esta 

mudança traduz um vocabulário comum para designar atualizações de versões 

de software, criando um novo desenho e estrutura para o site. 

Existem dois tipos de registo no Flickr: o utilizador normal e o PRO. O que os 

diferencia, entre outros aspetos, é o número de bytes que podem utilizar. Para 

o utilizador PRO, o número de bytes a serem usados na conta é ilimitado. Mais 

recentemente, o Flickr disponibilizou um serviço de estatística que permite 

conhecer o percurso de chegada até às fotos; quais as palavras pesquisadas 

em motores de pesquisa que fizeram com que terceiros encontrassem imagens 

de um determinado utilizador; visualizações de cada foto, etc., além de outros 

recursos que o utilizador normal, que se inscreve de forma gratuita, não tem 

acesso. 
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O Flickr organiza e classifica as fotografias segundo categorias – designadas 

por tags (ou etiquetas) no contexto do site. As tags (as quais são considerados 

uma forma de metadata) são atribuídas às respetivas fotografias pelos próprios 

usuários que as publicaram no site. Desta forma, a procura de imagens torna-

se um processo mais fácil. O Flickr também provê uma lista das tags mais 

utilizadas nas fotos. O Flickr permite, ainda, que os utilizadores organizem as 

suas próprias fotografias através de álbuns (em inglês "set"), e os agrupem em 

coleções. 

Uma das particularidades mais interessantes do site Flickr é o Explore, uma 

página onde as fotografias mais interessantes são publicadas. Todos os dias, 

500 novas fotografias são adicionadas à página do Explore. As fotografias são 

selecionadas através de programas que medem o nível de interesse que as 

fotografias suscitam. O interesse de uma fotografia é avaliado de acordo com 

uma série de fatores: o tempo que a fotografia demora a receber comentários, 

favoritos e visualizações. Ou seja, quanto mais rápida a fotografia for 

visualizada, comentada, mais hipóteses existem de ser publicada no Explore.  

4.6.3 Mobile advertising (M-advertising) 

 

No dealbar do século XXI assistimos à utilização massiva de tecnologia móvel, 

como o telemóvel e o tablet, entre muitos outros dispositivos móveis, que 

criaram um novo “ecossistema de comunicação” (Scolari et al, 2009). Neste 

novo contexto, a mobile advertising (m-advertising) é uma ferramenta de 

comunicação que se define pela utilização das tecnologias de informação e 

comunicação em dispositivos móveis. Desta forma, as empresas podem 

transmitir uma mensagem promocional direcionada aos seus públicos 

estratégicos, mesmo quando estes estão em movimento. Ferramentas como o 

SMS (short message service), MMS (multimedia messaging service) para 

Bluetooth, ou códigos QR (quick response code), são meios cada vez mais 

utilizados no desenvolvimento das comunicações de marketing das empresas. 

A mobile advertising (publicidade móvel) é um setor emergente da sociedade 

atual, com uma dinâmica própria à qual as empresas anunciantes não podem 

ficar indiferentes. Somos diariamente confrontados com o crescimento 
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exponencial no uso de aplicações para suportes móveis, que parece assegurar 

um bom desempenho desta ferramenta na sua utilização para fins publicitários. 

A digitalização dos processos de produção e distribuição da informação foi 

apenas a primeira fase de um processo comunicacional, que deu um salto 

evolutivo com o aparecimento dos telemóveis, dispositivos que inicialmente 

apenas ofereciam serviços de voz e texto, e que incorporam, nos dias de hoje, 

complexas funcionalidades ao nível da multimédia, através dos quais os 

usuários podem receber e enviar fotografias e vídeos, navegar na Internet, 

fazer o download de músicas, ou jogar jogos on-line. As aplicações para 

suportes móveis (mobapps) são um software que se executa desde o 

dispositivo móvel e que permite ao usuário desenvolver determinadas tarefas. 

As mobapps passaram a engrossar a lista de suportes a serem utilizados pelos 

anunciantes, para alcançarem objetivos definidos no âmbito da estratégia de 

comunicação publicitária (Blas et al, 2012). 

Desde a década de noventa até aos nossos dias, o telemóvel passou por um 

processo evolutivo em que deixou de ser uma simples ferramenta de 

comunicação interpessoal, para se transformar num produto multifuncional. 

Como afirma Scolari et al (2009), “De ser un dispositivo de comunicación one-

to-one, el teléfono ha adoptado nuevas formas ya experimentadas en la web 

(one-to-many, many-to-many, etc.). Los dispositivos móviles de tercera 

generación integran diferentes modalidades de comunicación, desde las más 

masivas y públicas (recepción televisiva) hasta las más personalizadas 

(intercambio de SMS). Entre ambas modalidades existe un amplio espectro de 

formas posibles de comunicación e intercambio que ningún otro dispositivo 

tecnológico ofrece de manera integrada”. 

Caraterísticas como a personalização, a localização, a ubiquidade, ou a 

interatividade, posicionaram o m-advertising num ponto estratégico da 

comunicação publicitária (Blas et al, 2012). Scolari et al (2009) também 

evidenciaram as caraterísticas principais dos dispositivos móveis: 

“_ Ubicuidad y portabilidad (comunicación anywhere, anytime); 

_ Convergencia de funciones, medios y lenguajes (metamedium); 
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_ Integración de modelos comunicativos (broadcasting, unicasting, multicasting, 

etc.); 

_ Bidireccionalidad (consumo/producción de contenidos); 

_ Contenidos y servicios diseñados en función de la localización”. 

Neste ambiente, não é de estranhar o fato dos anunciantes manifestarem um 

interesse crescente pela utilização de um meio que permite uma comunicação 

direta com os consumidores e cujas respostas podem ser medidas, em tempo 

real, com todas as vantagens que isso implica. Os dispositivos móveis 

transformam-se, assim, numa ferramenta com um enorme atrativo comercial e 

publicitário. 

O conceito de m-advertising tem sido objeto de inúmeras definições. Uma 

dessas definições realça a sua ligação ao mobile marketing (marketing móvel). 

Segundo Blas et al (2012:257,258), “Desde una perspectiva comunicativa, las 

comunicaciones de marketing móvil han sido conceptualizadas por la Mobile 

Marketing Association como “el conjunto de acciones que permite a las 

empresas comunicarse y relacionarse con su audiencia de una forma relevante 

e interactiva a través de cualquier dispositivo o red móvil”. Por sua vez, Scolari 

et al (2009:150) definem mobile marketing como “el uso de las plataformas 

móviles para mensajería (SMS, MMS, etc.), la descarga de aplicaciones (por 

ejemplo un videojuego) o la navegación en la web con el objetivo de desarrollar 

acciones de comunicación promocional interactiva”. 

Entre o conjunto de ações do m-advertising destaca-se o envio de mensagens 

através de SMS, tendo em conta o custo reduzido e a facilidade de utilização. A 

utilização de MMS também integra o elenco de ações, mas neste caso o custo 

mais elevado das mensagens é um fator determinante na sua escolha. O uso 

de formatos gráficos ou display; o Bluetooth; o couponing, ou o uso de 

aplicações e conteúdos como o advergaming são outras ações do m 

advertising. No caso do Bluetooth é uma tecnologia cada vez mais utilizada, 

pois permite aceder a diferentes conteúdos fazendo o download gratuitamente, 

permitindo também a produção de conteúdos baseados na localização do 

utilizador. Scolari et al (2009:159) completam a lista de ações: “Otro de los 

servicios que tendrá más desarrollo según los entrevistados es el podcast 
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(archivos de audio descargables de plataformas como iTunes u otras) o el 

videocast (archivos audiovisuales descargables de las mismasplataformas). 

Uno de los entrevistados sostiene que el podcast será “el gran mercado de la 

movilidad””. 

O mobile marketing está a atravessar um período de grande dinamismo, 

momento propicio para que as empresas experimentem novas formas de 

comunicação e novas formas de fazer negócio. Este ambiente conduziu ao 

aparecimento das Application Stores, um setor emergente em franca expansão. 

Nestas lojas, em que se destacam a App Store da Apple, Sony Ericsson Store, 

Samsung Store e a Android Market da Google e a Market Place de Microsoft, 

são disponibilizadas aos clientes centenas de conteúdos móveis, uns gratuitos, 

outros pagos, “desde tonos de llamada, hasta canciones y tráileres 

cinematográficos, videojuegos o aplicaciones que permiten reconocer qué 

canción está sonando en la radio” (Blas et al, 2012:257). 

Na atualidade, inúmeros investigadores (Blas et al, 2012; Scolari et al, 2009) 

questionam-se sobre as atitudes, motivações e perceções que os usuários têm 

sobre as aplicações publicitárias dos telemóveis, no intuito de avaliar o 

interesse da utilização destas ferramentas como suporte da comunicação 

publicitária, no âmbito da gestão estratégica da marca. 

As empresas utilizam as novas tecnologias de informação e comunicação, 

adaptando a sua comunicação de marca aos diferentes suportes que emergem 

no mercado. As diferentes aplicações para dispositivos móveis representam, na 

atualidade, um suporte adicional para as marcas comunicarem a sua imagem 

junto dos seus públicos estratégicos. De acordo com Romo e Espinosa 

(2012:83), uma correta gestão da imagem da marca permitirá: 

“1. Conseguir un posicionamiento en la mente de sus públicos, éste “espacio” 

en la mente del público es indispensable para poder existir, y se alimenta 

constantemente de lo que la empresa o la marca dice sobre sí misma y los 

caminos que utiliza para hacerlo. 

2. Facilita su diferenciación con la competencia, pues el solo hecho de existir 

no garantiza ser recordado o conseguir un posicionamiento, la correcta gestión 
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de la comunicación, permite un uso adecuado de los medios que ayudan a la 

marca no solo a estar presente, sino a diferenciarse de sus competidores. 

3. Conseguir evadir en cierta forma la influencia de factores externos en la 

decisión de compra. Esto quiere decir que esta imagen construye un esquema 

de referencia previo sobre el cual pueden reforzar sus decisiones de compra”. 

Romo e Espinosa (2012) defendem que é indispensável que as marcas 

estejam próximas dos seus clientes, pelo que devem integrar os dispositivos 

móveis nas suas estratégias de marketing. 

Elkin (2010) destaca três aspetos chave na gestão da marca para as 

aplicações móveis: 

“El primero y más importante para elaborar una estrategia coherente, es que 

los anunciantes deben centrarse en el análisis de las necesidades de los 

usuarios, determinar sus objetivos, elaborar planes de integración y, sobre 

todo, la preparación de los medios de comunicación multicanal y de apoyo a la 

comercialización. En segundo lugar, la experiencia del usuario en las 

aplicaciones móviles debe ser complementaria y coherente con su experiencia 

a través de otros canales. Cualquier aplicación móvil de marca debe ofrecer 

una experiencia única, sin embargo, esta experiencia debe mantenerse fiel a la 

marca y a la identidad de la empresa. Por último, y como tercer punto 

destacable, la creación de aplicaciones como extensión de la marca, lo que 

significa evitar una rápida incorporación a este medio, en favor de la creación 

de valor, es decir aplicaciones que apoyen la forma en que los públicos ven la 

marca y que sean coherentes con su estrategia” (in Romo e Espinosa, 

2012:86,87). 

Um aspeto importante na análise da utilização dos dispositivos móveis consiste 

em saber se a estratégia de m-advertising é coerente com o plano de 

comunicação de gestão da imagem da marca, e se dele faz parte integrante. 

Só desta forma, as empresas podem assegurar o sucesso da estratégia de m-

advertising. Como defendem Romo e Espinosa (2012:87), “Lo que lleva a la 

conclusión de que así como no hay un dispositivo para todos, ninguna 

plataforma es la más adecuada para todas las marcas. Y es el hecho de que la 

experiencia del usuario en las aplicaciones móviles debe ser complementaria y 
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coherente con su experiencia a través de otros canales (léase punto de venta, 

página web, etc.)”. 

Através da utilização dos dispositivos móveis edifica-se, também, um novo 

espaço de comunicação bilateral entre a marca e os seus clientes. Blas et al 

(2012) consideram que uma das principais vantagens destes dispositivos 

reside no facto de permitir aos anunciantes estabelecerem um contato direto 

com os seus clientes. Na opinião sustentada por este autores, “Además, 

suponen una oportunidad para las marcas de interactuar con sus audiencias e 

impactarlas de forma no intrusiva ya que es el propio usuario quien se 

descarga voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil” (Blas et al, 

2012:259). Outra das vantagens reside na viralidade das aplicações móveis, de 

que são exemplo as aplicações dos smartphones, já que a evolução 

tecnológica constante permite, através das mais recentes funcionalidades, 

enviar a uma rede de contatos recomendações para download dos conteúdos. 

A utilização destas aplicações para fins publicitários incrementa a notoriedade 

da marca e induz a compra (Blas et al, 2012). 

As aplicações para dispositivos móveis são um mercado emergente, já que dão 

resposta aos interesses particulares dos seus usuários: informação, 

comunicação, entretenimento etc. Constituem, além disso, um suporte inovador 

para a comunicação publicitária a que as marcas devem estar atentas, pois 

permite-lhes comunicar, num contexto publicitário não saturado, com novos 

consumidores que apesar de não representarem a totalidade do mercado, 

representam um segmento importante e em franco crescimento.  

No âmbito da gestão da marca importa escolher uma aplicação que não colida 

com a identidade da mesma. Como critérios de escolha das aplicações mais 

adequadas devemos ter em consideração os comportamentos e às motivações 

dos usuários, sob pena das empresas escolherem um aplicação que, se for mal 

executada, pode fomentar uma resposta negativa dos seus destinatários, o que 

pode causar danos irreversíveis na imagem da marca. 

Em conclusão, os dispositivos móveis possuem um conjunto de caraterísticas 

que tornam muita atrativa a sua utilização pelas marcas. Como principais 

vantagens da definição de uma campanha de m adverstising salientam-se as 
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seguintes “a) alcance y versatilidad: así por ejemplo, los SMS permiten pasar 

del marketing masivo al marketing one to one, b) permanencia y alcance viral: 

los SMS permanecen en el buzón de mensajes del cliente hasta que son 

borrados, pudiendo el usuario reenviarlo si lo considera de interés, c) ubicuidad 

e inmediatez: la tecnología permite personalizar el instante en que el usuario 

recibe nuestro mensaje, d) interactividad: el mismo canal utilizado por la 

empresa para contactar con el cliente puede ser usado por éste para contestar 

y ponerse en contacto con la marca, e) rapidez y adaptabilidad: el tiempo 

necesario para poner en marcha una campaña es mínimo, y el feedback 

inmediato, permitiendo realizar cambios cuando es necesario, f) conveniencia: 

los SMS permiten acceder al cliente donde esté y a cualquier hora, y g) 

geolocalización: la tecnología actual permite personalizar el lugar donde el 

cliente recibe el mensaje, y también lanzarlo sólo si el cliente se encuentra en 

una determinada ubicación” (Blas et al, 2012:258). 

Conscientes de que não há um dispositivo único capaz de dar reposta às 

necessidades de todos os consumidores, as empresas devem delinear uma 

estratégia de comunicação publicitária que inclua uma panóplia de ferramentas 

que, quando utilizadas de forma coerente e ajustada à identidade da marca, 

permitirão às empresas alcançarem benefícios em termos comunicacionais e 

comerciais. Uma dessas ferramentas é a m-advertising. Como defende Scolari 

et al (2009), “El reto de los dispositivos portátiles de comunicación obliga a abrir 

nuevas líneas de investigación en sintonía con la nueva ecología mediática que 

emerge en el contexto de una sociedad globalizada” (Scolari et al, 2009:151). 

 

4.6.4 Marketing viral 

O Marketing Viral não é um fenómeno recente, já que antes do aparecimento 

da imprensa escrita, dos meios de comunicação de massa e da Internet, o 

word of mouth (WOM) era o meio privilegiado para a divulgação dos produtos 

(Ferguson, 2008). Com a emergência dos social media recrudesce o interesse 

pelo word of mouth e pelo marketing viral.  

O Marketing Viral é uma extensão do word of mouth. Enquanto o WOM refere-

se à comunicação oral na qual se transmite uma mensagem sobre um produto 

e/ou serviço, o Marketing Viral define-se como uma estratégia de marketing 
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que implica a emissão de uma mensagem, num suporte on-line, 

suficientemente atrativa para que os utilizadores a troquem entre si, 

espalhando a mensagem por toda a rede como se de um vírus se tratasse, 

“With the proliferation of broadband access and its attendant social networks, 

video-sharing sites and blogs, word-of-mouth now spreads at the speed of 

thought” (Ferguson, 2008:180). A diferença que existe entre o Marketing Viral e 

o word of mouth reside na relação de causalidade, ”Viral marketing - which 

might take the form of influencer marketing programs, community-building 

portals, viral videos and street-level guerilla campaigns - builds awareness and 

buzz; it's the cause. Positive WOM, which theoretically leads to trial and 

acquisition, is the effect” (Ferguson, 2008:180). 

Inúmeros investigadores apresentaram definições de Marketing Viral. Juvertson 

(2000), in Renz e Stone (2011:19) define-o como a ”networkenhanced word of 

mouth”. Por sua vez, Wilson (2000) define Marketing Viral como “…any strategy 

that encourages individuals to pass on a marketing message to others, creating 

the potential for exponential growth in the message’s exposure and influence” 

(in Renz e Stone, 2011:19). 

Alguns autores, como Dasari e Anadakrishnan (2010), in Renz e Stone 

(2011:19,20) definiram uma tipologia de Marketing Viral: 

“1. Pass-Along – Chain letters are an example of this form of viral marketing. 

Consumers are encouraged to pass along information for a reward for taking 

action or avoid punishment for not taking action. 

 2. Incentivized Viral – This is an effective method to increase referrals as long 

as consumers are required to take action such as passing along a message or 

referring other’s email addresses before receiving an incentive. 

3. Undercover Marketing – Initially it is not obvious that anything is marketed 

because a marketing message just appears to be a unique or unusual page, 

activity, or piece of news.  

4. Edgy Gossip or Buzz Marketing – This occurs when controversial messages 

are used in advertisements or as part of a marketing message (e.g., an actor 

leaking controversial or private information prior to a new movie release). 



  

 

_____________________________________________________
247 

 

5. User-Managed Database – This structured form of viral marketing grows by 

having users invite others to join their communities. Users create and manage 

their databases”. 

Hoje em dia, a partilha de conteúdos on-line faz parte do quotidiano de todos 

“People forward newspaper articles to their friends, pass YouTube videos to 

their relatives, and send restaurant reviews to their neighbors“ (Berger e 

Milkman, 2012:195). Segundo estes autores, esta interação tem um impacto 

importante na relação estabelecida entre os consumidores e as marcas que 

importa avaliar, já que todos os dias são transmitidas novas mensagens de 

marketing através de diferentes media. 

A investigação sobre Marketing Viral recai nas motivações e nos 

comportamentos dos utilizadores que trocam mensagens através dos suportes 

de comunicação on-line. Segundo Ferguson (2008:180), “Viral marketers can 

measure the reach of a viral video, isolate the incremental effect of agented 

WOM, and determined the polarity of blogosphere buzz”. Cruz e Fill (2008) 

enunciaram um conjunto de critérios para medir o sucesso das estratégias de 

Marketing Viral, como: o nível de humor, a penetração, o número de 

downloads, a credibilidade, a atitude perante o anúncio, entre outros.  

Ultimamente muitas têm sido as marcas que têm procurado formas alternativas 

de transmitirem a identidade da marca e obterem uma forte imagem da marca. 

Destaque para a importância do buzz marketing e do marketing de guerrilha. 

Não existem dúvidas que as estratégias de Marketing Viral fomentam a 

consciência das marcas. Na opinião de Morais (2011:122), “O primeiro conceito 

não é mais do que uma estratégia de comunicação que encoraja indivíduos a 

transmitirem a mensagem directamente, boca-a-boca, a outros indivíduos, não 

utilizando os meios tradicionais (Hughes, 2005)”. Com o uso generalizado das 

tecnologias de informação: e-mail, sites na Internet, blogues ou chats, a 

mensagem boca-a-boca transmite-se com mais rapidez. Estas estratégias 

possuem um enorme potencial para as marcas, como seja a criação de uma 

plataforma de ligação entre os defensores da marca e o ciclo de 

desenvolvimento do produto; dar a conhecer um novo produto e/ou serviço com 

enorme rapidez, gerar buzz etc. A estratégia de Marketing Viral, no entender de 

Morais (2011), pressupõe que sejam utilizados grupos de referência, vizinhos, 
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colegas de trabalho, familiares, celebridades etc., para atrair a atenção para a 

marca e para a dotarem de credibilidade. Ferguson (2008:181) defende, no 

entanto, que “To build true customer loyalty, however, your viral campaign must 

connect at the front end of your customer strategy, open a doorway into 

customer data collection, and then connect on the back end to engage your 

most valuable segments. Viral content that does not encourage identification or 

dialogue is just mass marketing tarted up for the digital age”. 

No contexto do Social Media a palavra-chave é velocidade, na transmissão de 

informação. Na terminologia dos marketers, os conceitos de viral e de word of 

mouth são dos mais utilizados, já que o poder de aconselhamento dos amigos, 

propiciado pelas novas ferramentas de comunicação, é determinante na 

decisão de compra dos consumidores e na relação que mantém com a marca. 

Partilhamos da opinião de Rosa (2010) quando defende que, como a 

tecnologia das plataformas de Social Media se baseia na Web 2.0, plataformas 

colaborativas por natureza, o potencial do raio de divulgação é muito maior, 

assim como a velocidade da transmissão das mensagens.  

Sintetizando, os conceitos de participação e de interatividade adquirem 

também uma nova dimensão com as plataformas Web 2.0 e Social Media, “The 

bottom line: we are all marketers now - whether we realize it or not” (Ferguson, 

2008:180). A temática da comunicação interativa, ou bi-direccional, tem sido 

alvo de muitos debates na última década, e a maior parte deles salienta a 

importância da mesma na construção de uma marca, de CRM eficazes no 

desenvolvimento de produtos e/ou serviços. As mais recentes plataformas de 

comunicação promovem a participação ativa dos consumidores, protagonistas 

desta relação, produtores de conteúdos. 

Os profissionais de marketing deparam-se com um contexto comunicacional 

constituído por uma multiplicidade de canais de comunicação, que se interligam 

numa dinâmica própria que escapa ao controlo das empresas. Esta dinâmica 

não é mais centralizada e vertical, mas descentralizada e horizontal. Segundo 

Rosenmtal Alves (2010), “De un sistema mediacéntrico a otro yocéntrico, 

donde el yo, el individuo, que antes era parte de una audiencia pasiva se ha 

transformado hoy en el nodo clave de la red activa” (in Fuente Martínez, 

2011:21). Os marketers devem utilizar esta nova dinâmica para melhorar a 
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produtividade e a inovação, pois através do intercâmbio de informação com os 

consumidores recolhem informação importante sobre as necessidades dos 

mesmos, o que contribui para melhorar as relações com estes e aumentar o 

volume de vendas das empresas (Fuente Martínez, 2011).  

As marcas definem estratégias de comunicação na Internet que incluem a 

divulgação viral de vídeos via YouTube; divulgação de informação sobre novos 

produtos e/ou serviços a lançar no mercado através das redes sociais; 

divulgação através da blogoesfera etc. Na opinião de Fergunson (2008:1), 

“Viral marketing has become the defining marketing trend of the decade”.  

4.6.5 Podcasting 

O modelo de comunicação tradicional através da rádio é baseado em emissões 

lineares. Apesar de a rádio oferecer alguns canais de interação controlada, ela 

não pode ser considerado um meio interativo já que essa interação não é 

plena, pois na rádio a audiência tem uma posição passiva. Foi para colmatar 

esta lacuna que os usuários da Internet criaram o podcasting “como forma de 

poderem difundir informação massiva em áudio com maior espaço para o 

diálogo com a audiência” (Vanassi, 2007:51).  

Definida por Vanassi (2007:52) como “um processo midiático baseado em 

emissões sonoras que utiliza a Internet como suporte para o seu 

funcionamento e propagação de suas mensagens”, o podcasting é um 

processo recente. Martins (2010:64) define-o como “uma forma de publicação 

de ficheiros de media digital (principalmente ficheiros áudio e vídeo) pela 

Internet, através de um feed RSS, que permite aos utilizadores acompanharem 

a sua actualização. Desta forma, é possível acompanhar o download 

automático do conteúdo de um podcast”. 

A palavra podcasting foi citada pela primeira vez em 12 de Fevereiro de 2004, 

num artigo do jornalista Ben Hammersley, publicado no jornal britânico The 

Guardian (Vanassi, 2007). O vocábulo surgiu da junção do prefixo “Pod” (Play 

on demand), oriundo do termo iPod, com o sufixo “casting” (broadcastng), que 

significa radiodifusão. 

A utilização do podcast pelos marketers pressupõe, na opinião de Pérez 

(2009), ações como: criar um canal podcast específico para boletins 
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informativos da empresa para divulgar os seus produtos e/ou serviços; criar um 

canal podcast para organizar o argumento comercial da força de vendas da 

empresa e por último, mas não menos importante, criar um canal podcast como 

serviço adicionado ao produto mais importante da empresa. 

O podcasting atinge neste momento o seu auge, situação para o que muito 

contribuiu a convergência tecnológica de aplicações para os dispositivos 

móveis, o que permite o acesso do utilizador independentemente do local onde 

se encontra. 

Segundo Pérez (2009:123), “El principal valor añadido del podcasting es que, si 

tienes bien definidos los objetivos de tu canal y tu target (imprescindible para 

cualquier plataforma de Social Media), tienes la posibilidad de actualizar 

contenidos de la aplicación constantemente. Llenándola de contenidos útiles 

podrás tener una asiduidad de usuarios en, por ejemplo, tu web. Por tanto, es 

una potente herramienta de fidelización”. 

4.6.6 Vodcasting 

O vodcasting permite o envio de ficheiros de vídeo, via RSS, e a sua utilização 

é semelhante ao podcasting. Deriva do termo video podcast e a sua utilização 

concede total liberdade ao usuário para selecionar os conteúdos que pretende 

visualizar. O vodcasting introduziu uma mudança importante no panorama da 

distribuição de conteúdos audiovisuais, liderado anteriormente pela televisão, já 

que um vídeo permite ao usuário realizar ações de CrossMedia, ou seja, a 

aplicação de uma ferramenta de comunicação em múltiplas plataformas. 

Na opinião de Pérez (2009), o vídeo on-line é um recurso interativo. O utilizador 

é quem detém o poder (Pérez, 2009), no entanto, com o vídeo on-line deixa de 

clicar, para simplesmente ouvir e ver. A sua atitude ativa não fica 

comprometida já que, em última instância, é o usuário quem decide quando 

quer ser espetador. 

Há duas utilizações claramente diferenciadas, segundo Pérez (2009), no uso 

do vodcasting pelos técnicos de marketing: o uso do vídeo para retransmitir em 

direto, conhecido como webcast; e o uso do vídeo para comunicar em diferido, 

conhecido como on demand. 
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CAPÍTULO V 

O SETOR DA MODA EM PORTUGAL  
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5.1. Introdução 

 

O setor da Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) português é composto por duas 

indústrias que estão organizados numa fileira: a indústria têxtil, que inclui as 

diferentes fases do processo produtivo: desde a preparação de fibras, fiação, 

tecelagem e acabamento (tingimento e estampagem); e a indústria de 

vestuário, que implica a fabricação de vestuário de moda. Segundo Borges de 

Almeida (2008:6), “Inserem-se na Indústria de Vestuário todas as actividades 

relacionadas com a transformação do tecido (ou malha) em vestuário interior 

ou exterior, que vão desde a criação e desenvolvimento dos produtos, 

nomeadamente colecções, até à confecção e acabamento dos produtos finais. 

Esta Indústria encontra-se frequentemente relacionada com a Indústria Têxtil, 

que lhe fica a montante no processo produtivo, e, embora distintas, são muitas 

vezes citadas e estudadas em conjunto. Sendo por isso referidas pelas suas 

siglas – ITV (Indústria Têxtil e do Vestuário)”. 

Ao longo da sua história em Portugal, a ITV teve distintas associações que 

asseguraram a representação do setor. Atualmente a Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal (ATP), associação que resultou da fusão, em 2003, da 

APIM (Associação Portuguesa das Indústrias de Malha e de Confecção) e da 

APT (Associação Portuguesa dos Têxteis e Vestuário), é considerada a maior 

organização representativa do Setor Têxtil e do Vestuário em Portugal. Mais 

recentemente, a ATP realizou mais uma fusão, com a ANET (Associação 

Nacional das Empresas Têxteis), reforçando, desta forma, uma estratégia que 

visa garantir a representatividade de todas as atividades da fileira, das 

atividades industriais a montante e jusante aos serviços, com especial 

destaque neste caso para a distribuição têxtil e do vestuário. 

A ATP agrupa 512 empresas de toda a fileira têxtil e do vestuário que, no seu 

conjunto, asseguram cerca de 35.000 postos de trabalho e quase 3.000 

milhões de euros de faturação, sendo dois terços desse valor destinado aos 

mercados de exportação (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, s/d). 
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A missão da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) resume-se em 

cinco ações: unir, defender, pressionar, prestar e garantir:  

“Unindo as empresas têxteis, de vestuário e moda, dando força às suas 

reivindicações e visibilidade aos seus legítimos interesses. 

Defendendo as empresas, os empresários e as suas expectativas, criando 

condições para um ambiente que valorize a competitividade e o 

desenvolvimento. 

Pressionando os órgãos de poder político e administrativo, libertando os 

estrangulamentos e constrangimentos à atividade e ao desenvolvimento das 

empresas. 

Prestando serviços úteis e personalizados, informando, aconselhando e 

orientando decisões. 

Garantindo o futuro, afirmando-se como uma Associação em permanente 

mudança e atualização, acompanhando e estimulando a dinâmica de uma 

atividade, simultaneamente tradicional e moderna” (Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal, s/d). 

5.2. O Setor empresarial da Moda em Portugal 

5.2.1 Breve caraterização 

 

A Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) é uma das indústrias com maior 

representação na estrutura empresarial portuguesa, vital para a sua economia, 

dado o seu impacto no Produto Interno Bruto (PIB), no emprego e na balança 

comercial portuguesa. De acordo com os dados fornecidos pela Associação 

Têxtil e Vestuário de Portugal (Tabela 1), a ITV em 2012 apresentou uma 

produção de 4.905 milhões de Euros, um volume de negócios de 5.774 milhões 

de Euros e 127.976 trabalhadores, o que representa 8% do volume de 

negócios e 20% do emprego da indústria transformadora portuguesa. 

Exportadora por excelência, a ITV em 2012 exportou 4.130 milhões de Euros, 

uma percentagem elevada da sua produção, representando 9% do total das 

exportações portuguesas. 
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Tabela 1: Evolução geral da ITV portuguesa  

Fonte: INE in ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (2013) 

De acordo com as informações disponíveis no web site da Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal (s/d), a estrutura do setor do ITV em Portugal é 

composta por cerca de 5000 empresas, que operam em todos os sub-setores 

da indústria têxtil e do vestuário, a maioria das quais são pequenas e médias 

empresas (PME). O tecido empresarial, em particular na Indústria do Vestuário, 

carateriza-se tradicionalmente por depender de mão-de-obra barata e pelos 

baixos níveis de qualificação da mesma. Tendo em conta que o tecido 

empresarial da ITV portuguesa é composto, na sua maioria, por pequenas e 

médias empresas (PME), já que em Portugal a grande maioria das empresas 

deste setor têm menos de 50 trabalhadores, esta estrutura, que se tem vindo a 

acentuar com a liberalização mundial do mercado dos têxteis, constitui um dos 

principais problemas do setor em Portugal. Para além da dimensão reduzida, 

merece ainda destaque a natureza familiar de um número significativo dessas 

empresas. Neste contexto é essencial fomentar a cooperação entre as 

mesmas, para aumentar a sua competitividade.  

Em termos geográficos estas empresas estão localizadas principalmente no 

norte do país (Porto, Braga, Guimarães e Famalicão), mas há algumas 

empresas localizadas na região da Beira Interior (Covilhã), dedicadas ao setor 

do algodão e da lã (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, s/d). 

Tendo em consideração as caraterísticas enunciadas, a ITV foi objeto de 

especial proteção já que “esta Indústria foi considerada altamente sensível ao 

processo de liberalização do seu comércio. Foi, por isso, durante vários anos, 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produção 
(milhões €) 

6.608 6.660 6.132 5.123 5.631 5.102 4.905 

Volume de 
Negócios 
(milhões €) 

6.827 6.895 6.358 5.349 5.829 6.075 5.774 

Exportações 
(milhões €) 

4.229 4.352 4.088 3.501 3.844 4.152 4.130 

Importações 
(milhões €) 

3.297 3.417 3.295 3.038 3.424 3.388 3.045 

Emprego 180.379 176.226 168.117 148.059 138.124 133.100 127.976 
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protegida através de acordos e associações entre países desenvolvidos, com 

os objectivos de minimizar o impacto nas economias fortemente dependentes 

desta actividade e de erguer barreiras às importações dos países em vias de 

desenvolvimento e de mão-de-obra mais barata (Bessa e Vaz, 2007)” (in 

Borges de Almeida, 2008:1). Analisamos agora, com mais detalhe, alguns dos 

dados referentes à evolução do setor da ITV portuguesa nos últimos anos. 

Tabela 2: Exportações da ITV portuguesa 

Valor 1.000€ 

Fonte: INE in ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (2013) 

Na Tabela 2 podemos observar quais as principais exportações da indústria 

têxtil e do vestuário portuguesa (ITV). No que diz respeito ao ano de 2012 os 

NC Designação 2011 2012 Evol. 

50 Artigos de seda 727 871 19,8% 

51 Artigos de lã 62.276 64.492 3,6% 

52 Artigos de algodão 174.510 144.422 -17,2% 

53 Outras fibras têxteis 
vegetais 

4.120 5.577 35,4% 

54 Filamentos sintéticos 
ou artificiais 

67.904 67.201 -1,0% 

55 Fibras sintéticas ou 
artificiais descontínuas 

257.637 222.400 -13,7% 

56 Pastas, feltros, artigos 
de cordoaria, etc 

203.763 211.679 3,9% 

57 Tapetes e outros 
revestimentos 

62.466 67.310 7,8% 

58 Tecidos especiais e 
tufados 

78.569 78.426 -0,2% 

59 Tecidos impregnados, 
etc 

151.808 175.370 15,5% 

60 Tecidos de malha 113.110 113.730 0,5% 

61 Vestuário e acessórios 
de malha 

1.608.032 1.597.538 -0,7% 

62 Vestuário e acessórios 
excepto de malha 

839.921 873.805 4,0% 

63 Outros artigos têxteis 
confeccionados 

527.246 507.423 -3,8% 

 TOTAL 4.152.089 4.130.244 -0,5% 
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principais produtos exportados foram o vestuário e acessórios de malha 

(1.597.538); vestuário e acessórios excepto de malha (873.805); outros artigos 

têxteis confecionados (507.423). Contudo, quando nos debruçamos sobre a 

evolução das exportações, verificamos que os produtos que registaram uma 

evolução mais significativa (35,4%) foram outras fibras têxteis vegetais, 

passando de 4.120 em 2011, para 5.577 em 2012. Os produtos com uma maior 

queda foram os artigos de algodão (-17,2%), passando de 174.510 em 2011, 

para 144.422 em 2012. 

Tabela 3: Importações da ITV portuguesa 

Em Valor 1.000€ 

NC Designação 2010 2011 Evol. 

50 Artigos de seda 18.913 23.785 0,78% 

51 Artigos de lã 114.018 102.728 -9,9% 

52 Artigos de algodão 439.273 339.365 -22,7% 

53 Outras fibras têxteis vegetais 32.778 52.449 60,0% 

54 Filamentos sintéticos ou 
artificiais 

285.757 287.573 0,6% 

55 Fibras sintéticas ou artificiais 
descontínuas 

250.624 204.933 -18,2% 

56 Pastas, feltros, artigos de 
cordoaria, etc 

69.591 65.013 -6,6% 

57 Tapetes e outros 
revestimentos 

53.633 44.028 -17,9% 

58 Tecidos especiais e tufados 45.708 39.970 -12,6% 

59 Tecidos impregnados, etc 97.802 93.865 -4,0% 

60 Tecidos de malha 77.713 77.515 -0,3% 

61 Vestuário e acessórios de 
malha 

889.288 788.527 -11,3% 

62 Vestuário e acessórios 
excepto de malha 

858.260 802.425 -6,5% 

63 Outros artigos têxteis 
confeccionados 

154.258 122.547 -20,6% 

     

  TOTAL 3.387.616 3.044.723 -10,1% 

            Fonte: INE in ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (2013) 
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Com base na análise dos dados constantes da Tabela 3 (Importações da ITV 

portuguesa), podemos concluir que Portugal importa essencialmente peças de 

vestuário e acessórios excepto de malha no valor de 802.425 e peças de 

vestuário e acessórios de moda no valor de 788.527, valores que reportam ao 

ano de 2011. De salientar um acréscimo significativo (60%) na importação de 

outras fibras têxteis vegetais, que de 32.778 em 2010 passaram para 52.449 

em 2011. Verificou-se, ainda, um decréscimo no valor das importações de 

artigos de algodão (-22.7%), que passaram de 439.273 em 2010, para 339.365 

em 2011. 

Tabela 4: Principais fornecedores 

Em Valor 1.000€ 

Designação 2011 2012 Evol. 

Espanha 1.240.180 1.125.834 -9,2% 

Itália 449.628 427.301 -5,0% 

França 267.522 257.120 -3,9% 

Alemanha 253.128 218.033 -13,9% 

China 221.384 181.203 -18,2% 

Países Baixos 138.848 130.660 -5,9% 

Índia 165.538 118.450 -28,5% 

Bélgica 106.901 116.647 9,1% 

Reino Unido 70.811 65.801 -7,1% 

Irlanda 51.155 61.718 20,7% 

Outros 422.522 341.954 -19,1% 

        

UE27_Extra 702.444 548.301 -21,9% 

UE27_Intra 2.685.172 2.496.423 -7,0% 

TOTAL 3.387.616 3.044.723 -10,1% 

Fonte: INE in ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (2013) 

Pela análise dos dados constantes na Tabela 4: Principais Fornecedores é no 

espaço europeu que Portugal encontra os principais fornecedores, de entre os 

quais se destacam países como a Espanha com 1.125.834 e a Itália com 

427.301, em 2012. De referir o decréscimo do peso de países como a Índia (-

28,5%) que passou de 165.538 em 2011, para 118.450 em 2012. Portugal 
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encontrou alternativa em países como a Irlanda, que de 51.155 em 2011 

passou para 61.718 em 2012 (20,7%). 

Tabela 5: Principais clientes 

Em Valor 1.000€ 

Designação 2011 2012 Evol. 

Espanha 1.248.325 1.288.907 3,3% 

França 579.131 555.443 -4,1% 

Alemanha 408.470 374.963 -8,2% 

Reino Unido 341.007 361.296 6,0% 

Itália 247.341 206.716 -16,4% 

EUA 155.245 182.873 18,8% 

Países Baixos 150.234 140.202 -6,7% 

Bélgica 107.543 98.048 -8,8% 

Angola 62.792 78.697 25,3% 

Suécia 84.362 73.092 -13,4% 

Outros 767.639 770.006 0,3% 

       

UE27_Extra 656.319 704.023 7,3% 

UE27_Intra 3.495.770 3.426.221 -2,0% 

TOTAL 3.742.057 4.057.580 8,4% 

Fonte: INE in ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (2013) 

É no espaço comunitário que Portugal encontra o principal mercado para o seu 

vestuário, especialmente a Espanha, a França e a Alemanha, com 1.288.907, 

555.443 e 374.963 respetivamente no ano de 2012 (Tabela 5). No que diz 

respeito a este indicador, verificamos que Angola regista uma evolução 

positiva, passou de 62.792 em 2011, para 78.697 em 2012 (25,3%), sendo de 

referir o decréscimo em países como a Itália (-16,4%) que passou em 2011 de 

247.341 para 206.716 em 2012. Esta queda está claramente relacionada com o 

facto de terem entrado na “cena” mundial novos países com preços mais 

competitivos, o que os torna mais aliciantes.  

O agravamento, desde 2008, da conjuntura económica em Portugal tornou o 

acesso ao financiamento, uma das principais preocupações das empresas 

portuguesas, situação a que não são indiferentes as empresas do setor têxtil e 
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do vestuário. Apesar deste contexto, Vaz (2011) defende que em contraciclo 

com a conjuntura económica, o setor da ITV está a conhecer uma recuperação 

desde 2010. Na sua opinião, esta recuperação assenta “no aumento do valor 

dos produtos e na produtividade das empresas, pois, ao longo do período em 

apreço, a produção e o emprego continuaram a declinar, fruto das contínuas 

reestruturações empresariais e do encerramento de unidades, incapazes de 

aguentar a pressão competitiva e concorrencial do negócio, no país e no 

exterior” (Vaz, 2011:3). Apesar deste contexto, Vaz (2011) está confiante 

relativamente ao negócio das empresas da fileira da moda portuguesa e à 

existência de mercado, especialmente externo. Manifesta esperança quando 

afirma que “Os anos que se avizinham serão perigosos como nunca, mas, tal 

como no passado, o Sector tem sabido ser exemplo de resistência, adaptação 

e atitude vencedora. Assim, é fundamental continuarmos a acreditar no Sector 

e nas suas empresas, em especial naquelas que sobreviverão a mais esta dura 

prova de resistência, ao reinventarem-se e ao reestruturarem-se, ficando assim 

mais preparadas para enfrentar a concorrência global e para aproveitarem as 

oportunidades que a retoma na exportação continuará a originar” (Vaz, 2011:3). 

5.2.2 Evolução histórica 

5.2.2.1 A Indústria Têxtil e do Vestuário 

A história da Indústria Têxtil e do Vestuário em Portugal remonta ao século 

XVIII. Apesar da tardia industrialização portuguesa, Portugal sempre teve uma 

forte tradição no setor têxtil. As primeiras fábricas deste setor de atividade 

datam do século XVIII e foram, desde os seus primórdios, motor do 

desenvolvimento industrial no nosso país. A Indústria de Vestuário foi 

historicamente a percursora dos processos de industrialização. Neste período 

era evidente o peso da indústria têxtil inglesa, país mentor da Revolução 

Industrial que introduziu no mercado novos produtos, como o algodão, 

comercializado a preços muitos competitivos, concorrendo diretamente com a 

oferta dos têxteis portugueses, o que inviabilizou a produção interna já que, 

como defende Pinheiro et al (2010:29), “uma vez que, se por um lado, a 

importação de têxteis inviabilizava a produção manufactureira, por outro, a 

incapacidade desta em concorrer com a qualidade e preços do estrangeiro 
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estimulava a importação”. O setor têxtil caraterizava-se pela predominância de 

pequenas oficinas, já que a maior parte da produção era artesanal. 

O final do século XVIII, marcado no nosso país em termos políticos pelas lutas 

liberais (1836), permitiu um crescimento da indústria têxtil já que, por 

intermédio de alguns investimentos de particulares, foi possível adquirir 

máquinas a vapor o que conduziu ao incremento da indústria algodoeira e de 

lanifícios. 

No século XIX, Portugal assiste ao desenvolvimento da indústria têxtil, em 

particular na região do Vale do Ave, fomentado em grande medida pela 

proteção pautal de 1892, a qual introduziu taxas aduaneiras que encareciam os 

produtos importados. 

A evolução histórica da indústria do vestuário tem os seus marcos mais 

importantes no século XX. Apesar do desenvolvimento da indústria têxtil nos 

finais do século XIX, princípios do século XX, as exportações do setor eram 

pouco expressivas, excetuando o período dos conflitos bélicos da 1ª Guerra 

Mundial (1914/1918), da Guerra Civil de Espanha (1936/1939) e da 2ª Guerra 

Mundial (1939/1944) que coincidiu com o aumento das exportações da 

indústria têxtil de algodão (Pinheiro et al, 2010). 

Com o Estado Novo escreve-se mais um capítulo da história da indústria têxtil 

e do vestuário em Portugal já que, em 1931, com o Decreto nº 19354, foi 

instituído o regime de condicionamento industrial que abrangia a indústria têxtil 

algodoeira. Segundo Pinheiro et al (2010:29), “O algodão para as indústrias 

provinha das colónias, mas a sua produção era insuficiente e a importação era 

dificultada, o que obrigava as indústrias a trabalhar abaixo da sua capacidade 

(Alves, 2004). Esta situação só foi ultrapassada com o aparecimento das fibras 

sintéticas, nos anos 50/60”.  

Em 1960 Portugal assina o tratado de adesão à EFTA (Associação Europeia de 

Livre Comércio), o que permitiu o acesso do nosso país à área de comércio 

livre onde os produtos oriundos dos países associados não pagavam impostos 

aduaneiros. A adesão à EFTA permitiu a abertura ao exterior, tornando 

Portugal num dos maiores exportadores mundiais de têxteis e de vestuário 

(Borges de Almeida, 2008). 
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Entre as décadas de 60 a 80 assiste-se em Portugal, a exemplo de outro 

países, ao impulsionar do desenvolvimento industrial no setor de atividade da 

indústria do vestuário, situação justificada “fundamentalmente devido à 

deslocalização da produção dos países europeus mais industrializados. Este 

rápido processo de deslocalização da produção ocorreu por causa do aumento 

dos custos de produção nestes países, por via do aumento dos salários e da 

diminuição dos horários de trabalho. Assistiu-se, por isso, à terciarização da 

actividade, isto é, a uma libertação progressivamente das unidades produtivas 

não competitivas e a uma conservação dos departamentos onde se gera valor 

acrescentado: a concepção e design dos produtos, a produção industrial de 

artigos de gama alta e tecnologicamente mais avançados e o controlo da 

cadeia de distribuição (Agis et al, 2001)” (in Borges de Almeida, 2008:10).  

Durante mais de 30 anos, no comércio do vestuário esteve em vigor um 

enquadramento jurídico, definido a nível mundial, que consagrava um regime 

protecionista da ITV, constituído por três documentos importantes: o STA 

(Short Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles), o 

LTA (Long Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles) 

e, sob a égide do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio - General 

Agreement on Tariffs and Trade, criado em 1948), em 1974 o Acordo 

Multifibras (AMF), objeto de sucessivas prorrogações, em 1977, 1981 e 1986 

(Borges de Almeida, 2008; Ramos, 2004). Com estes acordos, os países mais 

desenvolvidos colocaram algumas barreiras, numa postura protecionista, às 

importações dos países em vias de desenvolvimento e com mão-de-obra mais 

barata procurando, desta forma, minimizar o impacto nas economias 

fortemente dependentes deste setor de atividade. 

Em Setembro de 1986 iniciou-se uma ronda de negociações multilaterais dos 

representantes dos países membros do GATT, a “Uruguay Round "(Ramos, 

2004), que se traduziu numa inversão do protecionismo e na consequente 

liberalização do comércio internacional dos têxteis e do vestuário, que conduziu 

ao gradual desmantelamento do AMF. Em 1994 o AMF é extinto sendo o 

mesmo substituído pelo Acordo dos Têxteis e Vestuário (ATV), “Este novo 

acordo estabeleceu um período de 10 anos a partir de 1 de Janeiro de 1995, 

durante o qual todos os Estados membros deveriam integrar o comércio de 
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têxteis e vestuário em 3 etapas de integração progressiva, verificando-se a 

liberalização do comércio para todos os produtos em Janeiro de 2005 

(Cenestap, 2004)” (in Borges de Almeida, 2008:12). Neste contexto, o GATT 

transformou-se na Organização Mundial do Comércio (OMC) “Actualmente com 

151 membros, a OMC, é um organismo internacional e tem por missão 

promover a liberdade de comércio internacional, desmantelando todas as 

regras e acordos que, nacional ou regionalmente, continuem a limitar ou a 

comprometer esse desígnio” (Borges de Almeida, 2008:12). Este 

acontecimento deu lugar à abertura dos mercados mundiais, uma mais-valia 

para os consumidores que passaram a ter à sua disposição uma gama de 

produtos mais diversificada, a preços mais competitivos.  

A partir de 1 de Janeiro de 2005 surgem, assim, profundas mudanças na 

indústria têxtil e do vestuário a nível mundial, especialmente as relacionadas 

com: a) a pressão das economias de mão-de-obra barata, b) a eliminação de 

restrições quantitativas à entrada de têxteis provenientes de países que não 

eram tradicionalmente exportadores (países asiáticos), c) a pressão dos 

consumidores cada vez mais exigentes, e d) a evolução da tecnologia que 

obrigou as empresas portuguesas do setor têxtil e do vestuário, como os seus 

homólogos em todo o mundo, a desenvolverem novas estratégias que lhes 

permitissem ser mais competitivas no novo contexto de mercado. Este cenário 

tornou-se mais complexo com a adesão da China à OMC (2001), tendo em 

conta a agressiva capacidade produtiva deste país asiático que podia 

comprometer a economia dos países que dependem de setores de mão-de-

obra intensiva. Para enfrentar esta ameaça, o protocolo de adesão da China à 

OMC incluiu uma Cláusula de Salvaguarda Específica (TSSC – Textile Specific 

Safeguard Clause), que permitia a adoção de medidas para prevenir situações 

causadas pelo aumento das exportações dos têxteis provenientes deste país 

(Observatório Têxtil, 2005). 

A partir dos primeiros acordos sobre o comércio internacional dos têxteis e 

vestuário, a Indústria de Vestuário em Portugal registou um forte crescimento, 

já que “Esta Indústria beneficiou da primeira fase de deslocalização, total ou 

parcial, da produção de Vestuário dos países industrializados, o que marcou 

visivelmente a sua evolução. Contudo, se por um lado adquiriu técnica e know-
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how produtivo, por outro, não desenvolveu de forma consistente a sua 

capacidade de comercialização e distribuição (ICEP Portugal, 2005)” (in Borges 

de Almeida, 2008:13). 

A Indústria de Vestuário em Portugal retirou benefícios do período em que 

vigoraram os vários acordos protecionistas, tendo-se desenvolvido devido ao 

facto de vender o custo minuto produtivo (ainda baixo, e por isso fator de 

competitividade) em regime de subcontratação; e tendo em conta as 

desvalorizações frequentes da moeda, criando com base no preço vantagens 

às exportações (Bessa e Vaz, 2007). 

Na sua maioria, as exportações da Indústria de Vestuário portuguesa eram 

encomendas de clientes, e não produtos destinados diretamente ao mercado, 

“No essencial, predominava em Portugal uma posição concorrencial passiva 

pautada, fundamentalmente, por estratégias conjunturais e não de 

modernização e de inovação, o que se reflectia no valor acrescentado per 

capita da ITV em Portugal, o mais baixo da EU” (Duarte e Melo, 2001:30). 

Os anos 80 e 90 ficam marcados pela adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia (1986) e, segundo Vasconcelos (2006), por investimentos 

na modernização do setor em Portugal através de apoios do Estado e da União 

Europeia (PEDIP2, RETEX3 e IMIT4), em particular no investimento em novas 

tecnologias, a fim de tornar o setor mais competitivo num mercado cada vez 

mais exigente.  

As empresas do setor dependem de investimentos em pesquisa e 

modernização, determinantes para reduzir os custos de produção e permitir 

alcançar maiores níveis de competitividade. Na opinião de Pinheiro et al 

(2010:32), “O crescimento da ITV consolidou a especialização sectorial que se 

veio a delinear ao longo das últimas décadas. Esta especialização traduziu-se 

a vários níveis, nomeadamente: 

_ Reforço da componente do emprego industrial em valor absoluto; 

_ Aumento do seu peso na estrutura sectorial; 

_ Incremento da sua importância no conjunto das nossas exportações; 
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_ Redireccionamento das exportações portuguesas para o mercado europeu e 

americano”. 

Vasconcelos (2006) defende que a Indústria Têxtil e de Vestuário portuguesa 

atravessa um período de reconversão e de reestruturação, devido em grande 

parte à globalização económica e à liberalização do comércio têxtil, com o 

consequente aumento da concorrência e a diminuição dos preços. Esta 

situação é resultado do fim das restrições quantitativas à entrada de têxteis em 

Portugal; e da emergência de novos países produtores de artigos têxteis que 

recorrem a mão-de-obra barata, como é o caso da China. A indústria têxtil e de 

vestuário chinesa assenta a sua força no investimento que realizou em 

maquinaria têxtil, o que lhe permitiu posicionar-se num lugar de destaque na 

cadeia de valor. Apesar de ocupar o primeiro lugar na produção e exportação 

de roupa, a China perdeu alguma da sua competitividade para países como o 

Bangladesh, India, Vietname e Camboja.  

 

Estas alterações na ITV permitiram dar resposta às necessidades atuais do 

mercado de consumo, nomeadamente na maior flexibilidade nos produtos e, 

consequentemente, nos processos produtivos e nas estruturas de gestão. De 

acordo com Bessa e Vaz (2007), estas mudanças estão a criar um novo perfil 

empresarial caraterizado por empresas com quadros mais qualificados, 

orientadas para o serviço ao cliente. A ITV portuguesa deve prosseguir uma 

estratégia de desenvolvimento, que coloque o setor em níveis mais elevados 

de competitividade. 

 

Tendo como referência o critério do posicionamento no mercado, Borges de 

Almeida (2008) defende que em Portugal existem, atualmente, quatro tipos de 

empresas: 

Tipo A – empresas unicamente produtoras, altamente especializadas num tipo 

de produto, que asseguram muitas vezes a capacidade de entrega e a 

flexibilidade de outras empresas, geralmente do tipo B ou C; 
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Tipo B – empresas que se dedicam essencialmente ao CMT (Corte, Produção 

e Acabamento) e, eventualmente, ao private label simples através da sua 

coleção própria; 

Tipo C – empresas que possuem coleções próprias que comercializam através 

do private label reativo e sofisticado, ou de marca própria. Neste grupo 

inserem-se empresas cuja produção não é comercializada sob a sua marca, 

até às que apenas comercializam sob marca (s) própria (s) e que dominam o 

circuito comercial através de lojas multimarca, lojas próprias ou franchisadas; 

Tipo D – unidades produtivas que resultaram da deslocalização da produção de 

empresas estrangeiras. Este grupo tem vindo a diminuir o seu significado no 

território nacional, uma vez que as vantagens que outrora Portugal oferecia, 

hoje são oferecidas por outros países. 

Borges de Almeida (2008:15) considera que “Numa fase inicial, para se 

diferenciarem dos novos fornecedores com custos salariais mais baixos e 

manterem a carteira de clientes, as empresas portuguesas orientaram as suas 

reestruturações para a melhoria da qualidade (nomeadamente através da 

Certificação), para a tecnologia de ponta de forma a optimizar o tempo de 

produção, para o cumprimento de prazos de entrega cada vez mais reduzidos, 

para a capacidade de resposta a pequenas encomendas e para a melhoria dos 

serviços ao cliente”. Na última metade da década de 90 desencadearam-se 

estratégias orientadas para a produção, insuficientes para a construção de uma 

competitividade sustentável. 

Atualmente a ITV “atravessa uma fase de reestruturação e reconversão que se 

tem repercutido na eliminação de milhares de postos de trabalho como 

resultado da queda das barreiras ao comércio internacional e da emergência 

de um novo quadro regulador do comércio internacional dos têxteis e vestuário” 

(Vasconcelos, 2006:4). Também Pinheiro et al (2010:32) apontam as 

dificuldades que o setor têxtil enfrenta na atualidade, “Segundo a Comissão 

das Comunidades Europeias, os factores que têm contribuído para aumentar 

as dificuldades do sector têxtil são, sobretudo três: abrandamento económico 

da UE e dos seus principais mercados de exportação; a evolução da taxa de 

câmbio do dólar norte-americano e do euro que continua a afectar 
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negativamente a competitividade de vários tipos de produtos e a abertura da 

OMC a países como a China e a Índia, cuja competitividade assenta nos baixos 

custos da sua mão-de-obra”. O novo contexto resulta do desmantelamento do 

Acordo Multifibras, o que determinou que a quota de mercado da economia 

portuguesa, no setor têxtil e do vestuário, experimenta-se um declínio gradual. 

Para agravar a situação da ITV portuguesa existem outros fatores a ter em 

consideração, o facto de Portugal não ser, à época, um país de mão-de-obra 

barata (fator inerente à competitividade) e a falta de mão-de-obra qualificada. A 

crise da ITV em Portugal resulta, também da transferência da produção para 

países cuja oferta em termos de custos de produção é mais competitiva, e 

impele inclusive as próprias empresas portuguesas a estabelecerem as suas 

unidades de produção nesses países ou a subcontratar o seu fabrico. Borges 

de Almeida (2008:15) defende que: “Com a chegada do novo século e com a 

derradeira liberalização do comércio, as empresas portuguesas reconheceram 

a importância da deslocalização da produção, muitas já compreenderam que é 

uma tendência incontornável e começaram a instalar unidades produtivas ou a 

subcontratar produções em países de mão-de-obra mais barata, 

nomeadamente no Magreb, na Europa de Leste e inclusive na China”. 

A ITV europeia, e consequentemente a ITV portuguesa, enfrentam uma 

mudança de paradigma económico que desloca o cerne do negócio da 

produção, para o serviço e a distribuição. Vasconcelos (2006:9) defende que o 

“sucesso da ITV nacional dependerá da capacidade das empresas em 

controlar outros elementos da cadeia de valor, como o design, a inovação e a 

distribuição, e redefinir o modelo de negócio e gestão”. A estratégia das 

empresas do setor não deve concentrar-se apenas na redução dos custos, mas 

apostar claramente numa orientação para o consumidor, numa lógica de 

mercado. Neste sentido, “os factores de competitividade passam a ser mais 

intangíveis, pois têm como predominância o serviço, as garantias, o 

relacionamento, a marca, a distribuição e a comunicação – a quota de mercado 

passou a ser “substituída” pela carteira de clientes estável e pela relação 

interactiva com clientes e fornecedores” (ICEP Portugal, 2005:76). É nos 

fatores imateriais da competitividade que reside o grande desafio da Indústria 

de Vestuário portuguesa, que se traduz: 
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“_ no desenvolvimento de competências em marketing, design e moda; 

_ no investimento em inovação e investigação de novos produtos e processos; 

_ na formação profissional continua, encarando os recursos humanos como um 

activo fundamental para a diferenciação; 

_ no rigor e qualidade do serviço ao cliente; 

_ no controlo cada vez maior dos circuitos de distribuição; 

_ no conhecimento profundo do cliente e do mercado; 

_ no possível investimento na marca própria e na sua internacionalização” 

(Vaz, 2004; Bessa e Vaz, 2007, in Borges de Almeida, 2008:16).  

Uma outra fragilidade da ITV portuguesa é a quase inexistência de marcas 

próprias com projeção internacional. Borges de Almeida et al (2011:20) 

defendem que, “Uma das saídas possíveis foi o investimento na marca própria, 

na moda e na distribuição, o que lhes possibilitou chegar ao cliente final e subir 

substancialmente na cadeia de valor. Estas marcas, e o seu sucesso, são de 

importância vital para a produtividade e competitividade do Sector do Vestuário 

português”. A criação de marca própria tornou-se um “desígnio nacional” 

(Jornal Têxtil, 2005). É neste sentido que deve ser orientada a resposta 

económica aos desafios que se colocam ao país em geral, e à Industria Têxtil e 

de Vestuário (ITV) em particular. Nos últimos anos, o Governo português tem 

manifestado o seu apoio à ITV de forma inequívoca, através de campanhas 

como a “Marca Portugal”. Destaque, também, para o Programa Dinamo 

(Criação de Marcas para a Moda Portuguesa) e os seus distintos eixos de 

intervenção: Imagem e Internacionalização; Qualificação dos Recursos 

Humanos e Empreendedorismo; Investimento em Inovação e Desenvolvimento. 

A génese do Programa Dínamo reside numa visão estratégica fundamentada 

através da articulação de sinergias do Estado e das empresas do setor. Na 

opinião de Borges de Almeida (2008:1), “A Indústria de Vestuário nacional tem 

desenvolvido esforços para se adaptar e sobreviver às mudanças e uma das 

formas que encontrou para fazer face a esta situação foi o investimento na 

marca própria, na moda e na distribuição, com a criação de redes próprias ou 

franchisadas de retalho que permitem o relacionamento com o consumidor 
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final”. A construção de marcas próprias está, assim, no centro do debate. Por 

um lado, as vantagens, pois permite obter uma margem maior mediante a 

eliminação dos intermediários e fundamentada numa estratégia integrada e 

autónoma. Por outro lado, as desvantagens, como os custos elevados. Na 

nossa opinião, combinar o design e o marketing parece ser a solução. 

A liberalização do comércio mundial de têxteis constitui uma dificuldade não só 

para o setor têxtil e do vestuário português, como para toda a Europa. Como o 

mercado português é pequeno, devem concentrar-se esforços para que a 

marca seja rentável e desenvolver uma estratégia de internacionalização, uma 

vez que este é o fator chave do sucesso neste setor de atividade.  

Para promoverem a internacionalização, as empresas do setor têm o apoio da 

Associação Selectiva Moda, formada em 1992 pela Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal (ATV) e pela Associação Nacional da Indústria de 

Lanifícios (ANIL). A associação dedica-se exclusivamente à internacionalização 

das empresas, missão que cumpre ao facilitar a ação coletiva da ITV. No dia 24 

de Março de 2009 foram assinados protocolos entre a Associação Selectiva 

Moda e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

(AICEP), que permitiu disponibilizar cerca de 3,3 milhões de euros para a 

promoção externa das empresas da Indústria Têxtil e de Vestuário portuguesa, 

um programa com um investimento total de cerca de 7 milhões de euros 

(Associação Selectiva Moda, s/d). A estratégia de internacionalização do 

projeto Associação Selectiva Moda, para 2009, abrangeu cerca de 14 

mercados internacionais. Além das ações já realizadas nos mercados da 

Alemanha (Heimtextil e ISPO), França (Première Vision Pluriel) e Rússia 

(Moscou Premiere Vision), o protocolo incluiu novas ações para as feiras na 

China, Japão, República Checa, Lituânia e Estados Unidos da América, e foi 

orientada no sentido de explorar novos mercados como a Argentina, Chile, 

Angola e Dubai. Como explica Vaz, Vice-Presidente da Associação Selectiva 

Moda, “Queremos, por um lado, fixar e consolidar a nossa presença em 

mercados tradicionais onde estamos já bem implantados, como Espanha, Itália 

ou EUA e, por outro lado, apostar claramente em mercados emergentes como 

a China, Japão, países de Leste e até em missões em países pouco habituais, 

como México e Argentina” (Associação Selectiva Moda, s/d). Para evitar o 
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declínio da indústria têxtil e de vestuário é cada vez mais importante garantir a 

presença dos produtos portugueses nos mercados estrangeiros, através de 

estratégias de internacionalização bem definidas já que “O futuro do sector está 

na internacionalização dos seus produtos, principalmente aqueles que 

contenham elevados níveis de diferenciação, quer pelo design, quer pela 

qualidade, quer pela inovação. A aposta na internacionalização das empresas 

nacionais passa, também, pelo desenvolvimento da marca Portugal como um 

país criador de produtos associados à moda” (in Vasconcelos, 2006:38). 

Para implementar uma estratégia de internacionalização, também se pode 

optar pelo modelo de negócio do franchising. O termo franchising define uma 

relação contratual entre o proprietário de uma determinada marca 

(franchisador) e um, ou mais, retalhistas (franchisados). Através da assinatura 

de um acordo, o franchisado adquire o direito de usar uma marca consolidada 

no mercado, e geralmente com uma imagem forte. Por outro lado, recebe 

assistência técnica e o know-how do franchisador. Este pode, assim, expandir 

o seu negócio, obter certos valores do franchisado em troca da concessão do 

uso da sua marca, incluindo as royalties e outras compensações, sem perder o 

controlo sobre as diversas variáveis do marketing como: o preço e a imagem 

da marca.  

Uma outra forma do setor da indústria têxtil e do vestuário portuguesa 

ultrapassar algumas das dificuldades referidas no atual contexto de crise, 

consiste em desenvolver uma política de investimento em I&D. Com base nos 

dados resultantes da aplicação do Inquérito ao Potencial Científico e 

Tecnológico Nacional de 2007, e segundo o Estudo Sectorial realizado pelo 

CITEVE (2004), Pinheiro et al (2010:32) defendem que o investimento em I&D 

na ITV no nosso país tem crescido, “De facto, houve um crescimento de 15,3% 

da percentagem de despesas em I&D em relação ao PIB de 2004 a 2007. Este 

crescimento foi o mais elevado da UE, e muito acima da média comunitária 

(0,2%) (UMIC; 2009)”. 

A produtividade no setor cresceu significativamente através da inovação e 

adaptação (empresas e trabalhadores). Para alcançar estes resultados, muito 

contribuiu o enorme investimento de recursos públicos em programas de apoio 

à modernização e reestruturação do setor: nos três Quadros Comunitários de 
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Apoio foram concedidos incentivos públicos de 1,3 mil milhões de euros, que 

induziram um investimento na modernização de cerca de 3,5 mil milhões de 

euros (Guerra, 2007, in Pinheiro et al, 2010). Destaque também para o Novo 

PRIME e o Programa Dinamo. 

A Investigação e Desenvolvimento (I&D) é uma área da Indústria Têxtil e 

Vestuário que tem ainda um longo caminho a percorrer no nosso país. Apesar 

da evolução lenta, a I&D aplicada a este setor de atividade, aliada à 

qualificação da mão-de-obra e ao investimento na formação profissional, traz 

uma nova esperança para que as empresas do setor acompanhem as suas 

congéneres europeias. É no contexto da procura de produtos com alto valor 

acrescentado,  

que se caraterizam pela elevada criatividade e inovação que incorporam, que 

se incentiva à criação de novos produtos têxteis, os denominados “têxteis do 

futuro” (Pinheiro et al, 2010). O futuro do setor passa pelo “desenvolvimento do 

design e da inovação em termos de novos produtos e processos, as 

tecnologias mais limpas, o desenvolvimento do marketing e a orientação para 

segmentos de mercado de elevado valor acrescentado, deverão ser 

acompanhados por estratégias de redução dos custos, baseadas num aumento 

da eficácia e não numa redução de salários” (Pinheiro et al, 2010:35). 

Pinheiro et al (2010:34,35) definiram os pontos fortes e fracos, as 

oportunidades e as ameaças, na análise SWOT que realizaram ao setor. 
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Tabela 6: Análise SWOT da Indústria Têxtil e Vestuário 

Fonte: Pinheiro et al (2010) 

5.2.2.2 Os Designers de Moda 

Na análise da evolução histórica do setor da moda em Portugal, para além da 

referência à indústria têxtil e de vestuário, merecem destaque os criadores 

(designers) de moda portugueses, agentes de um novo capítulo na história da 

moda no nosso país. Segundo Duarte (2005:15), “As características daqueles 

que trabalham em moda levam-nos a reconhecer a existência de criatividade 

ou espírito artístico num tipo de trabalho como aquele que é desempenhado 

pelo designer, isto é, o desenhador de moda, genericamente apelidado de 

estilista”. 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

A proximidade dos 

grandes mercados 

europeus, permitindo o 

acesso às últimas 

tendências de moda e 

design e, por outro lado 

diminui o tempo de 

chegada aos mercados. 

A viabilidade da ITV 

esteve durante muito 

tempo protegido por 

medidas protecionistas. 

Controlar outros 

elementos da cadeia 

de valor: design, 

inovação, distribuição 

e redefinição do 

modelo de negócio. 

Elevado peso da 

indústria têxtil e do 

vestuário na economia 

portuguesa, o leva a 

um aumento da taxa 

de desemprego. 

A flexibilidade da maioria 

das estruturas, permitindo 

responder à constante 

renovação da oferta que o 

mercado exige, com 

prazos de entrega muito 

curtos. 

A modernização dos anos 

80 e 90 e efetuou-se à 

custa de apoios do Estado 

e da União Europeia. 

Desenvolvimento de 

novas aplicações para 

produtos têxteis, os 

chamados têxteis do 

futuro. 

A emergência de 

países com custos de 

mão-de-obra ainda 

mais baixos.  

O elevado Know-how 

técnico (o “saber-fazer”) 

que a ITV nacional possui. 

Custo de mão-de-obra 

claramente superior 

àquele que encontramos 

nos países emergentes 

(China, Índia, Paquistão), 

sendo que estes 

mercados são também 

emergentes em termos de 

procura.  

Interesse pelos 

produtos têxteis com 

valor acrescentado, 

quer a nível interno, 

mas sobretudo a nível 

externo.  

A concentração da ITV 

portuguesa no Norte 

do país, pode 

apresentar-se como 

uma ameaça pois 

quando o sector entra 

em crise afetará 

fortemente a região. 

Grande tradição no sector 

têxtil. 

Mão-de-obra pouco 

qualificada. 

Apostar em novas 

tecnologias para a 

conceção, produção e 

distribuição dos 

produtos têxteis, de 

modo a melhorar a sua 

qualidade e otimizar a 

sua produtividade. 

O sector atrai pouca 

população jovem. 
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Os designers de moda desenvolvem a sua atividade profissional no domínio do 

fashion design definido por McRoobie (1998), in Duarte (2005:15), como “a 

aplicação de pensamento criativo à conceptualização e execução de artigos de 

vestuário, de modo a dizer-se que revelam uma coerência estética formal e 

distintiva, que tem primazia sobre a função, e que é reconhecida como tal por 

aqueles cujos conhecimentos lhes permitem categorizar e avaliar o trabalho 

segundo critérios estabelecidos num repertório profissional de significado e 

juízo. Neste sentido, a moda é inevitavelmente uma ficção, e que o que daí 

deriva é uma narrativa, uma história sociológica sobre o desenho de moda, 

cujo valor ou relevância será também julgada do mesmo modo”. 

Fazer um relato, ainda que breve, sobre o percurso histórico da moda em 

Portugal não é simples, tendo em conta que no início do século XX eram 

poucas as informações existentes sobre a moda no nosso país (Caetano et al, 

2011). 

Com o contexto político do Estado Novo, que marca a história de Portugal até à 

década de 70, “Portugal fica estagnado e impedido de desenvolver novos 

valores culturais e artísticos semelhantes aos que se faziam noutros países 

europeus” (Caetano et al, 2011: 34). Apesar deste contexto, existiam em 

Portugal algumas lojas, como a emblemática “Loja das Meias”, dirigidas a um 

consumidor com mais posses, e alguns ateliers que produziam em pequena 

escala. Nas décadas 20, 30, 40 e 50, a grande referência era Paris e a moda 

francesa era copiada. Na década de 60, Portugal começa a receber a influência 

da moda inglesa, com um estilo mais arrojado que rompe em grande medida 

com as propostas francesas, através da estilista Mary Quant. Nesta década, 

começa a importação de roupa pronto-a-vestir, que era vendida nalgumas lojas 

sedeadas em Lisboa e no Porto (Caetano et al, 2011). 

Na década de 70 surge uma loja com a marca “Maçã”, pertencente à designer 

de moda Ana Salazar, cujas propostas mais vanguardistas eram procuradas 

por um público mais jovem, numa afirmação clara da sua identidade, que 

rompia com o posicionamento mais clássico da moda portuguesa, até esse 

momento assente no conceito de atelier de costura. Esta nova mentalidade, 

que trouxe novos valores, era contextualizada pelas mudanças políticas 

ocorridas em Portugal com a “Revolução de Abril”, corria o ano de 1974 e os 
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portugueses assistiam ao fim de um regime ditatorial e ao nascimento da 

democracia, “...a cada fenómeno revolucionário, a cada subversão dos 

costume, da situação política (...) corresponde sempre uma transformação na 

moda do vestuário que muitas vezes se tornou sintomática de uma peculiar 

iconologia estética” (Dorfles, 1990 in Duarte, 2005:27). No final da década de 

70, início dos anos 80, surge um outro nome sonante da moda em Portugal, 

Manuel Alves, designer de moda masculina que desenvolve a sua atividade 

profissional no âmbito do denominado “design de autor”. 

Tendo em conta os objetivos do nosso projeto de investigação, centrado na 

atividade dos designers de moda portugueses na atualidade, focaremos esta 

breve resenha histórica na década que Duarte (2005) apelidou como a “década 

dos designers”. Apesar disto, não podemos esquecer que a história da moda 

portuguesa tem um início muito vincado nos anos 70, época histórica 

contextualizada em termos políticos pela “Revolução de Abril”, que marca o fim 

de uma ditadura de quase 50 anos, e o início de uma sociedade onde imperam 

valores como a liberdade, a democracia, surgindo uma nova atitude marcada 

pelo inconformismo e pela ousadia das propostas apresentadas não só no 

setor da moda, como noutro setores de atividade da sociedade portuguesa. 

Esta atitude ficou muito marcada pela “libertação da mulher e uma crescente 

autonomia feminina refletiram-se na liberdade de vestir” (Duarte, 2005:45). 

Entre os primeiros designers de moda portugueses que trilharam esse difícil 

caminho, destaque para nomes como Ana Salazar, Manuel Alves, Jorge 

Virgílio, José Luís Barbosa e Manuela Gonçalves (Duarte, 2005). Alguns destes 

designers de moda, que partilhavam uma visão comum sobre o mundo da 

moda, organizaram-se e é desta forma que vimos surgir a formação da 

“Pérolas a Porcos” (Inês Simões e Vitor Neto) e a “Companhia dos Lobos” 

(Eduarda Abbondanza, Mário Matos Ribeiro e José António Tenente). 

Um momento importante da história da moda em Portugal coincide com o 

surgimento das escolas de moda (CITEX – Centro de Formação Profissional da 

Indústria Têxtil; CIVEC - Centro de Formação Profissional da Indústria de 

Vestuário e Confecção; Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis e do 

Vestuário de Portugal, ESAP – Escola Superior Artística do Porto, Academia de 

Moda, Artes e Técnicas do Porto, e mais recentemente a Academia de Moda 
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do Porto, Escola de Moda do Porto, Escola Profissional Cenatex, Escola 

Profissional Magestil, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Universidade da 

Beira Interior, Universidade do Minho, Universidade Técnica de Lisboa) que 

contribuíram para o impulsionar da moda em Portugal, com a formação de 

profissionais que, num contexto político de maior liberdade, iniciaram um 

percurso individual como criadores ou optaram por seguir uma carreira de 

estilistas industriais trabalhando para as coleções de marca (Caetano et al, 

2011). É nesta época que se desenvolvem as primeiras agências de 

manequins (final dos ano 80 com a Central Models). A inauguração de outros 

espaços, “montras” da moda portuguesa, espaços de apresentação das 

coleções dos criadores portugueses como o “Manobras” (acontecimento 

cultural organizado pela Associação Cultural Manobras), cuja organização tinha 

como objetivo descobrir novos talentos; ou o Museu Nacional do Traje, 

inaugurado em 1977, também são aspetos a referir nesta breve resenha 

histórica sobre o design de moda em Portugal. 

A história da moda no nosso país fica, também marcada pelo trabalho de um 

conjunto de outros profissionais que gravitam no mundo da moda: produtores 

de moda, hair stylists, maquilhadores, fotógrafos, jornalista de moda. Na 

opinião de Duarte (2005), nas duas últimas décadas do século XX destacam-se 

nomes como Inês Gonçalves, Daniel Blaufuks, João Silveira Ramos, Isabel 

Pinto, Pedro Santa-Bárbara, Paulo Valente, Clara Azevedo, Pedro Cláudio, 

João Tabarra, entre outros. É também nessas décadas que se publicam as 

edições portuguesas das três principais revistas de moda, à época: Elle, Marie 

Claire e a Máxima. 

No final dos anos 80, com a adesão de Portugal à Comunidade Económica 

Europeia –CEE (1986), uma nova geração de designers de moda dava a 

conhecer o seu trabalho e “ensaiavam os primeiros passos de longa e tortuosa 

viagem em direcção ao seu mercado, com algumas propostas comerciais 

embrionárias, para pequenas séries de roupa, em que a ênfase era dada ao 

design da peça de vestuário – ou da peça de joalharia – e ao look trabalhado 

globalmente” (Duarte, 2005:76). Nomes como Lena Aires, Eduarda 

Abbondanza, Mário Matos Ribeiro, Filipe Faísca, Isabel Trovão, Manuela Tojal, 

João Rolo, José António Tenente, Miguel Vieira, Jorge Virgílio, Nuno Gama, 
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entre outros (Duarte, 2005). Os novos valores da moda portuguesa, encontram 

um espaço criativo no contexto da moda em Portugal, que desta forma sofre 

um novo impulsionar. Para isto, muito contribuiram as primeiras feiras do setor 

realizadas no nosso país, assim como os primeiros concursos de Novo 

Estilistas, espaço privilegiado para descobrir novos talentos. Nomes como 

Anabela Baldaque, Júlio Torcato, Luís Buchinho, ou Nuno Gama, foram alguns 

dos talentos da moda portuguesa descobertos neste tipo de eventos, lançando 

no mercado novos designers. Segundo Caetano et al (2011:36), “Outros 

eventos foram surgindo ao longo do tempo tanto a nível nacional como 

internacional, dando a conhecer outros valores da moda portuguesa: João 

Tomé, Francisco Pontes, Maria Gambina, Nuno Baltazar, Miguel Vieira, Katty 

Xiomara, entre outros”. 

A década de 90 (século XX), inaugura novos espaços e associados a esses 

espaços surgem nomes emergentes no panorama da moda de autor em 

Portugal (Duarte, 2005). Referimo-nos, entre outros, à Moda Lisboa, ao 

Portugal Fashion, ao Fórum de Moda da Portex. Também a “Galeria Código”, 

com sede na cidade do Porto funcionava como espaço para que os jovens 

designers, como Isabel Vieira, pudessem divulgar as suas coleções. Duarte 

(2005:95) referencia um trecho de um texto que resume o balanço da atividade 

da “Galeria Código”, corria o ano de 1993: “Durante os anos que passaram 

elevámos e defendemos a Moda de Autor Portuguesa: lutámos para que os 

velhos critérios que restringiam a estética ao campo das belas-artes fossem 

definitivamente enterrados e, para que, cada vez mais, as pessoas sentissem a 

linguagem e a sensibilidade criadora dos estilistas (…) um dos melhores 

testemunhos desta arte viva e comunicativa que é realizada em Portugal”. Com 

esta frase fica encerrado um capítulo da história da moda no nosso país.  

Com o início de um novo século (XXI), surge um novo capítulo na história da 

moda em Portugal que, esperamos, traduza a consolidação do trabalho e a 

projeção maior, a nível internacional, do que melhor se faz no nosso país neste 

setor de atividade. Este novo capítulo é marcado pela consolidação da 

atividade da Associação Moda Lisboa, sedeada em Lisboa, e que se 

posicionou como a primeira estrutura profissional para a divulgação, em 

Portugal e no estrangeiro, das coleções dos principais designers de moda 
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portugueses, responsável por organizar todos os anos a Moda Lisboa/Lisbon 

Fashion Week. Neste evento, cuja 1ª edição decorreu em 1991 (houve uma 

edição anterior, em 1990, designada por “Moda Lisboa – Ano 0”) e na qual 

marcam presença todos os anos os mais prestigiados criadores de moda 

portugueses (Associação Moda Lisboa, s/d). O ano de 1996 marca a história da 

Associação Moda Lisboa, pois foi neste ano que foi oficialmente constituída 

como associação, o que determinou o início de uma nova etapa na estratégia 

da Moda Lisboa orientada para a projeção da moda portuguesa, em concreto a 

aposta na internacionalização dos seus designers. Em 2003, com o objetivo de 

ocupar um lugar no calendário da moda europeia e mundial e projetar 

internacionalmente o evento, as edições da Moda Lisboa assumem nova 

designação Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week e passaram a contar, também, 

com a presença de designers internacionais convidados. Em 2006 a 

organização lançou o showroom (mostruário de coleções) Fashion & Must 

Have, um espaço comercial dedicado a profissionais do setor que visa 

consolidar a apresentação de coleções de autor e de marca, desde a moda ao 

lifestyle, transformando este evento num ponto de encontro que serve as mais 

prestigiadas referências comerciais, nacionais e internacionais. A Associação 

Moda Lisboa procura criar condições que permitam aos designers de moda, e 

às marcas nacionais, exporem o seu trabalho perante o mercado nacional e 

internacional. Em cada ano realizam-se duas edições para apresentar as 

coleções Primavera/Verão e Outono/Inverno, sendo já considerado um evento 

de referência na semana da moda europeia. 

Neste contexto importa referenciar a organização do Salão Modtissimo, criado 

em 1992, que visava inicialmente a exposição de tecidos estrangeiros, e que 

nas edições seguintes foi incorporando a participação de expositores 

portugueses que utilizam este espaço para apresentarem os seus tecidos, 

acessórios, vestuário, curtumes e têxteis técnicos. Organizado pela Associação 

Selectiva Moda, o Salão Modtissimo conta anualmente com duas edições e 

decorre na cidade do Porto. A Associação Selectiva Moda tem como objetivo, 

entre outros, apoiar as marcas nacionais além-fronteiras, através da presença 

das mesmas em feiras e certames da especialidade. 
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Estes eventos foram, e continuam a ser, muito importantes na divulgação das 

marcas nacionais, pois através da sua realização assistimos “à afirmação e 

maturação de uma série de criadores portugueses, alguns deles já com início 

de aceitação internacional” (Tavares, 2002:6). O mesmo autor afirma ainda 

que, “Outro factor positivo é o aumento do número de designers portugueses a 

trabalhar directamente com as empresas e o desenvolvimento de novas 

marcas de origem portuguesa a operarem, quer no mercado interno, quer no 

mercado externo” (Tavares, 2002:6). 

A 1ª década do século XXI marca a consolidação da moda em Portugal e a 

projeção da mesma além-fronteiras. Esta conquista é fruto não só do trabalho 

dos designers de moda com uma posição reconhecida no mercado, mas 

também dos programas de promoção realizados com o apoio de entidades 

como o AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) 

que apoia a presença dos designers portugueses em salões internacionais do 

setor (passerelle Gaudi (Espanha), Salão de Pronto a Vestir Feminino em Paris 

(França), SEHM em Paris (França)). 

As marcas dos designers nacionais, que têm vindo a marcar presença no 

panorama da moda portuguesa nas últimas duas décadas, têm uma 

inexpressiva relevância comercial, apesar das ações de apoio na promoção 

dos criadores de moda como, por exemplo, os eventos Moda Lisboa e Portugal 

Fashion; participação em feiras internacionais, entre outras iniciativas. Apesar 

da participação nestes eventos de moda lhes proporcionar alguma notoriedade, 

os resultados não correspondem às expetativas geradas, já que os designers 

de moda portugueses, apesar de continuarem a desenvolver projetos de 

branding, não conseguiram ainda desenvolver um projeto de marca 

sustentável, orientando a sua estratégia, em alternativa, para a produção one-

to-one. Curiosa a metáfora de Agis et al (2001:342), quando afirma que “Deste 

modo, metaforicamente, a maior parte dos estilistas que adquiriram um grau de 

reconhecimento público desde inícios da década de 90 são como os cineastas 

que participam em todos os festivais, mas não conseguem passar a sua obra 

para as salas de cinema”. Este contexto também é ilustrado pela análise dos 

indicadores referentes à exportação dos produtos moda portugueses já que, na 

opinião dos autores referenciados, “O aumento de valor dos produtos 
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exportados deve-se ao forçoso reposicionamento da indústria, e não à 

participação nas exportações das novas gerações de designers de moda 

portugueses” (Agis et al, 2001:342). 

O desenvolvimento comercial das marcas dos designers de moda portugueses 

é pouco expressivo. Esta situação é, em parte, justificada pela dimensão 

reduzida do mercado interno e pelo poder de compra. A atitude dos 

consumidores, em particular a sua resistência ao consumo de produtos com 

um conteúdo de moda diferenciado, é outra das limitações “que dificultam as 

possibilidades de obter-se a dimensão comercial mínima em projetos 

impulsionados pela inovação e diferenciação estilística” (Agis et al, 2001:342). 

Os mesmos autores referem, ainda, um outro constrangimento: a falta de 

conhecimento dos designers de moda portugueses nos domínios empresarial e 

do marketing.  

Alguns autores (Agis et al,.2001), que analisaram com mais detalhe as 

fragilidades do sistema de moda português, referem que na década de 90, para 

fortalecer este sistema, era premente desenvolver uma estratégia de parceria 

entre a indústria e os criadores. Esta estratégia não produziu os resultados 

esperados, já que os agentes nela envolvidos tinham objetivos diferentes, “Os 

designers de moda portugueses nunca conseguiram tornar evidente que a 

notoriedade conquistada através das passerelles seria transferível para o lado 

comercial do negócio, e muito menos à escala internacional. Os industriais, por 

seu lado, mostraram não querer investir, seja por não acreditarem, por falta de 

capacidade financeira ou por não disporem de uma estrutura de dirigentes 

adequada” (Agis et al, 2001:343). Os mesmos autores reforçam esta ideia ao 

afirmar que “A dificuldade em fazer convergir o interesse dos industriais e dos 

criadores é que os primeiros têm por regra uma capacidade instalada para 

fabricar determinadas tipologias de produtos, com todas as condicionantes que 

supõe; pelo contrário, o criador está próximo da cultura de marca baseada na 

identidade, na qual a proposta vai sendo formada e ampliada conforme uma 

lógica de aprofundamento do relacionamento com o consumidor e não em 

função duma capacidade produtiva a ser colocada” (Agis et al, 2001:344). Por 

sua vez, Baudot (2002:26) defende que “Não resta dúvida de que hoje em dia o 

futuro da moda tem cada vez mais a ver com os criadores sem preconceitos 
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contra a industrialização. E paralelamente com os industriais dotados de 

espírito criativo”. 

Autores, como os referenciados, argumentam que ao invés de uma estratégia 

que vinculasse o criador de moda ao industrial, no sentido de desenvolverem 

uma marca com o seu nome, deveria ter prevalecido uma estratégia em que o 

designer de moda interiorizaria um conjunto de competências, numa ótica 

empresarial, que lhe permitiria captar recursos para desenvolver a sua própria 

empresa. Helmut Lang argumenta: “Na verdade considero que é tempo de se 

levarem a cabo novos modelos de negócio. Estamos no limiar de uma nova 

valorização da indústria da moda como um todo e temos de reagir com 

desenvolvimentos logísticos” (Helmut Lang, in Seeling, 1999:608). 

Terminamos este sub-capítulo com uma frase de Duarte (2005:153): “Como a 

obra inacabada, uma colecção só se completa quando veste um corpo. E de 

seis em seis meses o ritual repete-se. (…). Um olhar sobre o traje enquanto 

condutor de sentidos leva-nos numa viagem pelo corpo “territorial” que exprime 

a sua personalidade através do vestuário desenhado por um autor, no fundo, 

um intérprete de si mesmo. Não descuro os sinais dos tempos nem deixo de 

colocar a hipótese de que a pulverização do fenómeno da moda em Portugal 

favorecerá as novas gerações, assim como não esquecerá as mais antigas”. 

Autores como Baudot (2002:381) têm uma visão mais pessimista “Ao término 

dos anos 90, a moda, com seus múltiplos sistemas, parece um fenómeno 

definitivamente admitido até nos recônditos mais perdidos do planeta. Nós a 

consumimos se pudermos. Querendo, nos distraímos com ela. Falamos dela. 

Vivemos dela. Acontece até morrermos por ela. No entanto, a moda não está 

mais em moda. Ela esteve furiosamente entre 1985 e 1995. Era fatal, ela teria 

de se ver ultrapassada. Paciência. Um movimento pendular inerente a seu 

sistema irá trazê-la de volta a nós, e virgem apesar de tudo, desconcertando 

todas as predições”. 

5.3. As Marcas da Moda em Portugal 

No início deste sub-capítulo e antes de analisar a situação das marcas da 

moda em Portugal, importa, ainda que resumidamente, definir o conceito de 

moda e a sua estrutura. 
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A Moda é definida por Saviolo (2002:4) como “the process that identifies certain 

design, products or social behaviors as “in” for limited period and which 

replaces them with regularity by new design, new products and new forms of 

social behavior”. Por sus vez, King (1985), in Baldini (2006:58), sugere que a 

moda é “um processo de contágio social mediante o qual um novo estilo ou um 

novo produto é adoptado pelo consumidor após a sua divulgação comercial”. 

Na opinião de Seeling (1999), “Roupas bonitas, houve-as em todas as épocas, 

mas a MODA é um fenómeno do nosso século. Até então o que existia eram 

inúmeros modos de vestir, que variavam conforme o país e a classe. Na corte 

vestia-se de um modo diferente do da burguesia, assim como em França se 

vestia de maneira diferente da Grã-Bretanha, da Itália ou da Alemanha. Tudo 

isto mudou quando Charles Frederick Worth deixou de ser simplesmente um 

fornecedor de Sua Alteza Imperial Eugénia e começou a “assinar” as suas 

criações com o próprio nome, como se fosse um artista. E assim nasceram as 

marcas, os costureiros e as suas criações: a MODA”. 

A indústria da moda pode classificar-se segundo diferentes categorias: grupo 

de clientes, produto, e de acordo com os critérios do preço, do nível de 

criatividade e inovação, e da exclusividade da imagem de marca (Saviolo, 

2002).  

Segundo a primeira categoria, grupo de clientes, a indústria da moda pode 

classificar-se como menswear, womenswear e kidswear.  

De acordo com a categoria do produto, a moda pode classificar-se em 

sportswear, formal wear e jeanswear.  

Uma das principais categorias, segundo o autor, fundamenta-se na 

diferenciação dos produtos de moda segundo os critérios do preço, do nível de 

criatividade e inovação, e da exclusividade da imagem de marca, que se 

traduzem em distintos modelos de negócio:  

Ready-to-wear - o segmento de topo formado por produtos de moda de alta 

qualidade, vendidos a preços muito elevados.  

Diffusion - segmento formado pela segunda linha de produtos moda dos 

designers.  
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Bridge – representa um segmento intermédio entre o ready to wear e o 

mercado de massas.  

Mass market - o segmento mais representativo do mercado da moda em todo o 

mundo com “a share of the value of the total market values above 80%” 

(Saviolo, 2002:6). 

Numa breve resenha histórica, o prêt à porter surgiu em Itália no final dos anos 

60 e resulta de uma combinação dos processos industriais com a criatividade 

do designer. Pela primeira vez na história da moda surgem produtos não 

estandardizados, diferenciados pela criatividade e pelo elemento fashion. No 

final dos anos 60 irrompeu a “revolução sexual” que teve um profundo impacto 

no consumo dos produtos de moda, já que os indivíduos, na construção das 

novas identidades inerentes ao processo, exigiram da indústria da moda uma 

oferta diferenciada capaz de expressar os gostos e os estilos de vida da 

população mais jovem. Seeling (1999) defende que “… a moda só se tornou 

moda com os estilistas e o espírito de revolta dos anos 60. Foram eles que 

reconheceram que, numa época de produção em série, o vestuário não tinha 

de ser único para ser uma criação e foi desde então que as marcas se 

impuseram. As marcas não estão só nas roupas, mas também em óculos, 

roupa interior, cinzeiros ou jarras, e o design não tem de ser obra do designer, 

pois basta a sua assinatura. Isso passa-se no mundo inteiro”. 

Em meados dos anos 70 assistimos à crise da couture francesa, que precipitou 

a indústria da moda tradicional numa crise profunda. Este modelo de negócio, 

qualificado como obsoleto, já não conseguia satisfazer as necessidades dos 

consumidores. Surge, depois, o ready to wear, modelo de negócio que se 

fundamenta numa proposta diferenciada de produtos de moda, capaz de 

satisfazer a procura dos novos consumidores, especialmente do sexo feminino. 

Este novo sistema permitiu a cooperação entre os designers e a indústria da 

moda que deu lugar a novas propostas, mais adaptadas ao perfil dos novos 

consumidores. Segundo Saviolo (2002:7), “The wedding between designers 

and the clothing industry gave birth to a global business”. Assistimos, assim, a 

mudanças profundas na indústria da moda, na qual sobressai um novo modelo 

de negócio.  
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A crise dos anos 80, que durou até metade dos anos 90, deu lugar à 

desaceleração económica mundial com efeitos colaterais como a diminuição da 

oferta de bens de consumo, situação a que não ficaram imunes os produtos de 

moda. Segundo Saviolo (2002), a lógica do comportamento do consumidor 

também sofreu alterações, já que da ostentação dos anos 80 estes passam a 

valorizar a relação preço/qualidade.  

O sistema antigo de classificação da moda que separava a alta-costura, do 

prêt-a-porter, e do street fashion não faz sentido na atualidade. Segundo 

Helmut Lang (in Seeling, 1999:607), “As fronteiras desapareceram, as 

tendências na sua forma pura deixaram de existir. Os actuais estilistas 

influentes utilizam elementos das três categorias como partes de um todo. 

Ultrapassaram a questão da fonte de inspiração, que existiu até aos anos 60 na 

alta-costura e na street fashion, e assim fazem avançar a máquina da moda. As 

costureiras que antigamente, nas casas de moda, copiavam e reinterpretavam 

Dior, foram substituídas por empresas industriais com modelos de todos os 

preços, desde cadeias como a GAP ou a H&M até às mais caras. Estas 

aproveitam as ideias que surgem nas marcas criativas e à conta delas fazem 

um negócio gigantesco”. 

O mesmo autor resume os três modelos de negócio à disposição do designer 

de moda: “Até aqui existiam três possibilidades para um estilista realizar a sua 

moda, ou seja, levar os seus modelos até aos clientes: primeiro, a forma 

tradicional, sob as marcas estabelecidas, desde Armani a Ralph Lauren, nas 

variantes já existentes, nomeadamente, através da assinatura de contratos de 

licença com vários produtores; segundo, o sistema que se tornou popular nos 

anos 90 de produção de uma colecção para uma marca específica – Tom Ford 

para Gucci, Alexander McQueen para a Givenchy, Marc Jacobs para Louis 

Vuitton, etc.; e terceiro, a independência total, ou seja, a propriedade do 

completo sistema de produção e distribuição. Desde, o estúdio de design, 

passando pelas diversas fases de produção, até à distribuição e às lojas. O 

terceiro modelo é praticamente impossível para uma pessoa individual ou uma 

firma até certa dimensão” (Lang, 1999, in Seeling, 1999:609). 
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Após esta breve introdução sobre o conceito Moda e a sua estrutura, 

realizaremos uma breve análise sobre a história das marcas de moda no nosso 

país. 

A história das marcas de moda em Portugal, com a conceção que a marca tem 

na atualidade, remonta apenas ao século XX (Caetano et al, 2011). Agis et al 

(2001) foram alguns dos autores que procuraram analisar a história e a 

evolução das marcas de moda portuguesas, subdividindo-a em etapas. Nos 

anos 70 e 80, “o identikit era o da etiqueta pertencente a uma empresa 

industrial de média ou pequena dimensão que, por determinação da 

propriedade, concentrava-se no mercado nacional, em contraposição ao tecido 

industrial maioritário que operava no private label e que tinha maior relevância” 

(Agis et al, 2001:348). Nesta época, o canal de distribuição quase que 

exclusivo em Portugal era o retalho multimarcas, e nos segmentos mais baixos 

revendia-se a armazenistas que, por sua vez, distribuíam os produtos nas 

feiras e a retalhistas de pequena dimensão.  

Nesta etapa da sua história, Portugal caraterizava-se como sendo “um 

mercado ainda fechado e com uma população de baixo poder de compra, não 

sendo um alvo preferencial da expansão das marcas internacionais” (Agis et al, 

2001:349). Definir uma estratégia de gestão das marcas de moda portuguesas 

também não fazia sentido, já que as marcas nacionais tinham apenas como 

função a identificação do produto industrial, não sendo portanto objeto de uma 

estratégia de internacionalização. Apesar deste contexto, pouco favorecedor ao 

desenvolvimento de marcas de moda no nosso país, algumas marcas 

contrariaram esta tendência e ficaram na história como exemplos de sucesso, 

como é o caso da Sanjo e da Kispo. 

Este périplo, sucinto, sobre a história das marcas de moda portuguesas, ficou 

marcado, em meados dos anos 80, pela adesão de Portugal à União Europeia 

(à época designada por Comunidade Económica Europeia), facto que 

impulsionou o mercado das marcas no nosso país. Na opinião de Agis et al 

(2001), apesar da maioria das empresas do setor serem pouco recetivas à 

implementação de estratégias de internacionalização e não promoverem a 

inovação, algumas marcas começaram a diversificar a sua oferta, e com a 
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abertura dos novos centros comerciais (shopping centers) surgem as primeiras 

lojas monomarca nacionais. 

A década de 80 fica, assim, marcada pela edificação dos primeiros centros 

comerciais em Portugal, e nestes espaços comerciais surge uma nova geração 

de marcas portuguesas cujo posicionamento se vai consolidar na década de 

90. A proliferação dos centros comerciais resultou numa ameaça ao canal 

multimarcas e às marcas deles dependentes, já que “o definhamento duma 

grande parte do retalho multimarcas, para além de significar um duro golpe 

para as marcas dos industriais, também reduziu as possibilidades de 

desenvolvimento das marcas dos designers de moda” (Agis et al, 2001:350). 

Nas palavras de Agis et al (2001:350), “A nova geração de marcas é também 

claramente follower no que se refere ao posicionamento e estilo, mas são mais 

rápidas na captação das tendências adquirindo competências no branding e, 

sobretudo, na administração do negócio do retalho que não existia antes”. 

Na década de 90, algumas empresas portuguesas de vestuário deram os seus 

primeiros passos no lançamento de marcas próprias. De entre estas destacam-

se a Salsa (1993), a Decénio (1994), a Giannone (1997), a Peter Murray 

(1990), a Petit Patapon (1987), a Acetato (1996), a Ana Sousa (1990), a 

Cheyenne (1991), ou a Macmoda (1989), entre outras (Branchi, 2000, in 

Borges de Almeida, 2008:26). Destaque para o facto de os hipermercados 

também possuírem marcas próprias, como as marcas associadas à Sonae 

distribuição (Continente) – Modalfa, Sportzone e Zippy Kid’s. Na opinião de 

Agis et al (2001:169), “os anos 90 terminaram com a comercialização de 

vestuário dividida entre duas culturas de negócio, a do comércio independente 

e a das redes organizadas de distribuição”. O comércio independente envolve a 

atividade das pequenas e médias empresas que controlam as diferentes áreas 

de negócio. O principal representante deste grupo, segundo Borges de Almeida 

(2008), é o retalho multimarca. As “redes organizadas de distribuição” incluem 

as cadeias de retalho monomarca, as grandes superfícies de distribuição, ou 

mesmo as vendas por catálogo. 

Face ao exposto, é inequívoca a importância das marcas no mercado da moda 

portuguesa. Parece, por isso, evidente que a Indústria de Vestuário desenvolva 
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estratégias no sentido do “desenvolvimento de marcas próprias e/ou alargar a 

jusante na cadeia de distribuição assumindo o papel de retalhista dos seus 

próprios produtos” (Cenestap, 2001, in Borges de Almeida, 2008:30). 

Borges de Almeida (2008:21) na análise que realizou sobre o investimento na 

marca própria, na moda e na distribuição em Portugal considera que “Nem 

todos terão a vocação comercial necessária para apostar nesta via, 

caracterizada pela elaboração de colecções e desenvolvimento de marca 

própria, criação de redes próprias ou franchisadas de retalho que permitem o 

relacionamento com o consumidor final. É, sem dúvida, a via mais complexa, 

que se afigura de maior risco, que exige mais recursos humanos e materiais e 

cujos resultados demoram a chegar mas, quando chegam, também são mais 

avultados. Neste caso o tipo de negócio muda drasticamente, sendo essencial 

para a sua sobrevivência a cisão relativamente à indústria que lhe terá dado 

origem”.  

Agis et al (2001) resume em quatro pontos o problema estrutural do sistema 

português da marca: 

1. As empresas portuguesas mostram um insuficiente conhecimento do 

mercado internacional e uma reduzida orientação para o marketing. 

2. Os produtos das indústrias, têm um nível qualitativo acima da média.  

3. Inexistência de uma estratégia de internacionalização das marcas. 

4. A falta de investimento, o que impossibilita a transferência de recursos para 

o branding, já que “o modelo de desenvolvimento encontra-se excessivamente 

condicionado pela performance do mercado nacional e pela estrutura de custos 

imposta pelos operadores de centros comerciais” (Agis et al, 2001:351). O 

desenvolvimento e a afirmação das marcas de moda portuguesas passa 

inevitavelmente, pela solução das questões acima enunciadas. 

No início do novo século, o mercado expande-se à escala global, situação que 

conduz à agudização da concorrência entre as inúmeras empresas que operam 

no mercado da indústria da moda a nível mundial, e consequentemente em 

Portugal. Vários estudos (Tavares, 2004; Borges de Almeida, 2008; Soares, 

2008; Filipe, 2010; Gama, 2011) têm vindo a alertar para a necessidade das 
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empresas portuguesas do setor desencadearem processos de 

desenvolvimento de marcas próprias. Estas marcas, criadas no seio de 

estratégias de diferenciação, devem criar vantagens competitivas sustentáveis, 

já que na ótica de Tavares (2004:161), “Tais recomendações decorrem da 

dinâmica que se constata existir nos mercados e que aponta, sobretudo nas 

duas últimas décadas, para o surgimento de um verdadeiro "mercado de 

marcas”. 

Tavares (2004) defende que as estratégias de internacionalização de marcas 

próprias, em particular no setor de atividade objeto da sua investigação 

(indústria do calçado em Portugal), é um processo só acessível a algumas 

empresas portuguesas. O mesmo autor considera que, face à atual situação de 

quase completa ausência de marcas portuguesas implantadas nos mercados 

internacionais, e fundamentando-se no trabalho de investigação sobre o 

calçado português realizado pelo ICEP (1999), tem que ser intensificado o 

processo de afirmação de marcas próprias portuguesas. O mesmo autor 

sugere, ainda, que “uma das formas possíveis de as empresas portuguesas 

penetrarem em alguns desses mercados internacionais é irem implementando 

progressivamente marcas nacionais com identidades diferenciadas e imagens 

positivas” (Tavares,2004:162). As empresas do setor devem marcar presença e 

estarem recetivas aos mercados mais maduros, no intuito de consolidar o 

posicionamento da marca nesses mesmos mercados (Paris, Milão, Londres 

etc). Importa, no entanto, estar atentas à dinâmica dos países emergentes 

como a China, a Rússia, ou o Brasil, que revelam um enorme potencial (Díaz 

Soloaga e Muller, 2009). 

5.4. A gestão da comunicação das marcas da Moda em Portugal 

 

As estratégias de gestão das marcas das empresas de moda são um tema que 

assume especial interesse, devido ao impacto da moda na atual economia 

europeia e mundial. Segundo Baudot (2002:8), “M de moda, M de movimento: 

há um século essas duas palavras são indissociáveis”. A indústria da moda 

carateriza-se por ser um dos principais setores de criação de riqueza na União 

Europeia, e o seu impacto na economia resulta do facto de esta indústria estar 

sempre em movimento (Diez Vial, 2003). Mediante o uso das TIC, as empresas 
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de moda, seguindo o exemplo das empresas de outros setores de atividade 

que alcançaram êxito no mercado, procuram alcançar uma posição vantajosa 

perante os desafios que se colocam na “Era da Globalização”. Como afirma 

Foglio (2007:287), “La moda in particolare sta incrementando la sua oferta 

attraverso Internet; i siti d’aziende d’ogni naciones ormainon sicontano piú; chi 

é in grado di navegare nel mercato virtuale d’Internet, oggi puo conoscere in 

tempo reali qualsiasi offerta e acquistare i prodotti moda di non poche aziende”. 

No capítulo “Do Marketing à Marca: conceitos e dimensões”, verificámos que a 

construção de uma marca é um aspeto crucial na estratégia de marketing das 

empresas em geral, e das empresas de moda em particular, já que a "viagem" 

que os produtos fazem de meras "mercadorias" para marcas consagradas 

poderá levar décadas ou apenas um ano, tendo em consideração: o contexto 

em que a marca é desenvolvida; o estádio de desenvolvimento em que se 

encontra a marca e o nível das expectativas dos consumidores” (Goodyear, 

1996, in Tavares, 2004:162). A marca, definida por Kotler (1988) como “a 

name, terms, or logo, or design, or a combination among them aiming at 

identifying a product or a service from one vendor or manufacturer and 

differentiate it from competitors” (in Saviolo, 2002:2) é o principal ativo das 

empresas que comercializam produtos de moda.  

Um aspeto chave da estratégia de marketing das empresas de moda, mais do 

que os seus produtos e/ou serviços, é a marca. Uma gestão eficaz da marca 

exige recursos e conhecimentos, e a sua criação e desenvolvimento deverão 

ser assegurados através de um processo de gestão sistemático. Segundo 

Cobra (2007), as marcas começaram a tornar-se importantes no mundo da 

moda quando os tecidos passaram a ser identificados pelo nome do fabricante, 

ou pelo nome do vendedor. A preferência, expressa pelo consumidor por uma 

marca em particular, não se fundamenta em critérios puramente racionais. As 

empresas de moda, a exemplo das empresas de outros setores de atividade, 

estão atentas ao valor que a marca tem para os seus clientes. Impulsionados 

pelo ambiente de elevada competitividade do mundo da moda, os marketers 

chegaram à conclusão que o caminho que têm de percorrer para conquistarem 

um segmento de mercado significativo no mundo da moda, é através da 

consolidação da imagem da marca na mente dos consumidores. Na opinião de 
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Lee et al (s/d:60), “In the fashion industry, an inappropriate brand image 

strategy could make a brand fail in that increasingly competitive business 

environment”. 

Para alcançar o sucesso na gestão da marca de moda, os marketers devem 

definir uma estratégia de marketing adaptada aos seus públicos estratégicos. 

Para isso é necessário um conhecimento efetivo sobre as necessidades dos 

seus públicos estratégicos, para que os produtos e/ou serviços a criar 

satisfaçam essas mesmas necessidades. É também tarefa do marketer de 

moda conhecer, de forma exaustiva, a lógica do comportamento de compra dos 

consumidores do produto moda, no intuito de conhecer os motivos que 

fundamentam a manifesta preferência por uma determinada marca, em 

detrimento de outra. Esta tarefa não é fácil, já que as variáveis que influenciam 

o comportamento de compra nem sempre são racionais e transportam consigo 

uma carga simbólica difícil de identificar, motivo pelo qual a moda é 

considerada “a silent language” (in Lee et al, s/d:60). A procura de um 

benefício, qualquer que seja a sua natureza (funcional, simbólica, etc.), parece 

explicar o comportamento de compra dos consumidores de produtos moda. 

Neste mesmo sentido se expressa Tavares (2004:163), ao defender que a 

solução passa por “… ir de encontro às exigências do mercado consumidor, 

acentuar a sua diferenciação e criar uma vantagem competitiva face às 

empresas concorrentes que disponham de marcas relativamente fracas e 

normalmente com pouca identidade própria (que, na maior parte dos casos, se 

trata de meros produtos embalados com um nome). Ou, então, criar condições 

para melhor se posicionarem em relação a marcas já estabelecidas e com uma 

forte notoriedade no mercado”. Lee et al (s/d) reforçam esta ideia ao afirmarem 

que “The fashion market, which strongly depends on creating or maintaining a 

distinctive, desirable and constant image for adding value and brand 

differentiation, can also apply Aaker’s brand personality approach to identify key 

points of differentiation between brands within and across tiers of fashion brand” 

(Lee et al, s/d:64).  

Na sequência da análise realizada, Lee et al (s/d) defendem que as estratégias 

de marketing implementadas apresentam quatro implicações no domínio do 

marketing de moda. Em primeiro lugar, o facto das marcas de moda se 
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moverem num ambiente de excessiva competitividade, “Designer labels, for 

example Tommy Hilfiger, have found themselves competing with mass-market 

brands such as Gap and Banana Republic. At the same time, mass-market 

brands are looking for ways to hook consumers, as the lower price strategy 

cannot fully satisfy the consumers’ wants. When consumers buy an item they 

may evaluate brands in terms of their image. An appropriate brand image is 

crucial for fashion brand to succeed. But brand image in a broad sense (in 

Keller’s and Howard’s definition) is very different from the brand image in a 

narrow sense which may just refer to brand personality” Lee et al (s/d:64). Em 

segundo lugar, os autores realçam o facto dos marketers de moda usarem 

elementos da imagem, nas suas estratégias de comunicação. Na sua opinião, 

“The marketing communication strategy can be categorized as the Image 

Strategy i.e. to build a ‘personality’ for the product or create an image of the 

product user (Ogilvy, 1963). Actually it is a personality strategy used to create 

symbolic value to satisfy consumer psychological needs” (Lee et al, s/d:64). Em 

alternativa, Lee et al (s/d) propoem a utilização da estratégia de Rosser Reeves 

(1961) Unique Selling proposition (USP). A estratégia assenta numa lógica em 

que predomina um argumento “to inform consumers of one or more key 

benefits that are perceived to be highly ‘functional’” (Lee et al, s/d:64). Em 

terceiro lugar, “the marketers of high tier fashion brands more frequently use 

Image Strategy than the medium to low tier brands. It may be because high tier 

brands possess relatively high level of perceived quality and reliability. This may 

not be necessary for marketers to use functional benefit (s) to persuade 

purchase. Actually other than functional and symbolic benefits, experiential 

benefits (Park et al, 1986; Keller 1993; Leung et al, 2000a) are also found 

relevant in the fashion purchase. Marketers can also create marketing 

communication programs to appeal to the consumer by the experiential 

approach. An experiential need is also a sort of hidden needs which can be 

essential for the consumer with high level needs” (Lee et al, s/d:64,65). Em 

último lugar, mas não menos importante, o facto do individuo que vive na 

sociedade pós-moderna estar ameaçado por um conjunto de “dilemmas of the 

self’ (Giddens, 1991). Also, consumers use consumption as a process of 

searching selfidentity” (Lee et al, s/d:65). 
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Na atualidade, o mercado globalizado da moda está a sofrer uma agudização 

da concorrência entre os mais importantes produtores a nível mundial, entre os 

quais se encontra Portugal. Para fazer face a este contexto de excessiva 

competitividade, diversos autores defendem a necessidade urgente das 

empresas portuguesas do setor desenvolverem marcas próprias e investirem 

numa estratégia de comunicação integrada. Borges de Almeida (2008:211) vai 

mais longe, ao defender que “Para inverter este cenário é importante divulgar, 

não só as marcas como sendo portuguesas, mas também a imagem do país 

como um país criador de produtos associados à moda (Leitão, 1999; 

Vasconcelos, 2006)”. Esta convicção é partilhada por Cobra (2007), que 

considera que as empresas que se movimentam no mercado da moda devem 

investir na comunicação da marca, pois este investimento “significa ampliar o 

conhecimento que o consumidor tem dela, mas isso não basta: é preciso 

despertar nele amor e paixão, ou seja estima pela marca” (Cobra, 2007:55).  

Nas duas últimas décadas organizaram-se diversos eventos em Portugal com o 

intuito de promover internacionalmente a moda portuguesa. Em 1991 decorreu 

a 1ª edição da ModaLisboa, que a exemplo dos eventos congéneres 

promovidos em cidades como Madrid, Barcelona, Paris, Milão ou Londres, tem 

como principal objetivo divulgar a moda portuguesa, através da apresentação 

das coleções dos designers de moda portugueses. Em 2003, o evento 

ModaLisboa passa a designar-se por LisboaFashionWeek, numa estratégia 

que visava posicionar a moda portuguesa no mapa das principais iniciativas de 

moda europeias. Como afirma Borges de Almeida (2008), também nesta data 

se iniciou a ligação à indústria, sendo introduzidos no calendário, os desfiles de 

marcas nacionais. 

O ano de 1992 marca a 1ª edição do Salão Modtissimo, uma exposição em que 

inicialmente participavam apenas expositores de tecidos estrangeiros e que, no 

decurso das suas edições seguintes, começou a contar também com a 

participação de expositores portugueses. A partir da 7ª edição, para além dos 

tecidos, surgem os acessórios e a partir da 12ª edição juntaram-se os 

confecionadores de vestuário portugueses (Borges de Almeida, 2008). O Salão 

Modtissimo é organizado pela Associação Selectiva Moda, instituição 

responsável por promover muitas das marcas nacionais, através do apoio na 
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participação das mesmas em feiras e certames da especialidade, realizados no 

estrangeiro. 

O ano de 1995 marca a realização da 1ª edição do Portugal Fashion, que se 

realiza também na cidade do Porto. Este evento está mais direcionado para o 

setor têxtil e de vestuário, com enorme tradição naquela região do país, e tem 

como objetivos principais “promover o made in Portugal e lançar o nome da 

indústria têxtil e do vestuário portuguesa no circuito internacional da moda” 

(Borges de Almeida, 2008:111). 

Eventos como a ModaLisboa, o Portugal Fashion e a Modtíssimo têm 

desempenhado um papel fundamental na comunicação das marcas de moda 

portuguesas. Segundo Tavares (2002:6), assistimos “à afirmação e maturação 

de uma série de criadores portugueses, alguns deles já com início de aceitação 

internacional”.  

A investigação sobre a estratégia de comunicação das marcas portuguesas do 

setor da moda revela-se oportuna. Estamos perante uma temática que encerra 

um elevado potencial de investigação no âmbito da gestão da marca. 

5.5. A gestão da comunicação on-line das marcas da Moda em Portugal 

Webs corporativas das marcas da Moda portuguesa 

A comunicação da marca no século XXI representa um mundo a explorar que 

fascina todos aqueles que fazem da comunicação o seu modo de vida. Na 

opinião de Guedes e Roncha (2011:4), “Brands communication is crucial in the 

way that a brand exists only when it is well communicated”. Morais (2011) é 

outro dos autores que realça a importância da comunicação da marca, em 

concreto dos produtos moda, já que a criação e a manutenção da identidade e 

do valor da marca contribui significativamente para a criação de marcas com 

elevados índices de notoriedade. Citando Colbert e Cuadrado (2003), Morais 

(2011:111) fundamenta a importância estratégica da comunicação das marcas 

de moda para: 

“- Informar os consumidores da existência do produto e das suas 

características objectivas. 
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- Persuadir: Etapa essencial na moda, pois é quando entram em jogo o recurso 

à motivação e as estratégias de sedução tão características do sector. 

Convém não esquecer que o objectivo final de todas as empresas é vender os 

seus produtos, sendo a comunicação um elemento chave para estimular a 

procura. 

- Educar: Proporcionar formatos para que os consumidores saibam avaliar e 

analisar a natureza do produto e os seus objectivos. 

- A estes, poderá ser acrescentado um quarto que é a própria recordação. Há 

muitas marcas que o consumidor já conhece e cujos produtos consome. A 

comunicação é necessária nestes casos para que o consumidor reafirme as 

suas atitudes face à marca e mantenha a imagem na sua mente, não deixando 

que esse mesmo espaço seja invadido por marcas concorrentes”. 

No atualidade, a comunicação on-line tem um papel de extrema relevância na 

gestão da marca dos produtos de moda, pelo que merece particular atenção, 

não só por parte da comunidade académica, como das empresas. Para 

avaliarmos a importância da comunicação da marca no contexto empresarial, e 

medirmos, entre outras ações de comunicação a eficácia das ações 

publicitárias, importa referenciarmos o estudo internacional sobre a imagem da 

marca Interbrand; o sistema BrandImpact que mede a eficácia da publicidade 

on-line; o sistema SiteImpact que mede o impacto dos web sites sobre a 

imagem de marca, e ainda o Millward Brown que estuda o impacto que a 

publicidade e os web sites exercem sobre a imagem de marca das empresas. 

A disseminação da Internet cresce aceleradamente a nível mundial e Portugal 

não é excepção, facilitando a comunicação e permitindo, a quem se encontra 

ligado à rede mundial, o acesso a infinitos conteúdos de natureza muito 

diversa. A Internet transforma-se numa ferramenta comunicacional com 

elevado potencial para o mundo dos negócios. Para Rocha et al (2012:2), “as 

novas tecnologias de comunicação apresentam um cenário que as caracteriza 

como peças fundamentais para redefinir modos de produção, distribuição e 

consumo de produtos, ampliando os mercados e minimizando barreiras entre o 

tempo e o espaço”. Também Morais (2011:117,118) salienta a importância da 

Internet na gestão das marcas ao defender que “As infinitas possibilidades que 
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as novas tecnologias permitem, em particular a Internet e o correio electrónico, 

provocaram um conjunto de alterações nas ferramentas clássicas da 

comunicação (Martinez Caballero e Vásquez Casco, 2006, p.312). Ao 

tornarem-se cada vez mais criativos, os sites servem para promover a imagem 

da marca, segmentar, oferecer promoções, comunicar, disponibilizar 

informação detalhada e permitir a venda de produtos/serviços (Belch e 

Belch,1998). O próprio consumidor ao decidir se quer (ou não) receber uma 

newsletter, clicar num banner com publicidade ou aceder o site dessa mesma 

marca, acabam por modificar a forma como as marcas vinculam mensagens e 

correspondentemente todo o mix comunicacional (Martinez Caballero e 

Vásquez Casco, 2006)”. 

A Internet possui um conjunto de caraterísticas: é interativa, pessoal, 

informativa, instantânea, mensurável, conetiva, etc., que permitem aos 

indivíduos conectarem-se, independentemente do local geográfico em que se 

encontram, de uma forma rápida e com um custo reduzido. Com o objetivo de 

alcançarem uma posição mais consolidada no mercado, as empresas 

portuguesas do setor da moda desenvolvem uma comunicação empresarial 

cada vez mais centrada nas necessidades dos seus públicos estratégicos. Por 

isso, no âmbito das estratégias de comunicação desenvolvidas pelas empresas 

deste setor de atividade a Internet, e em particular os web sites corporativos, 

são cada vez mais utilizados. De acordo com Agis et al (2001), a marca que 

não disponha de web site, ou qualquer outra forma de comunicação na rede, 

pura e simplesmente não existe. 

O marketing enfatiza a necessidade de identificar e satisfazer as necessidades 

dos consumidores. Neste contexto, importa compreender o fenómeno da 

persuasão, e as etapas que os consumidores seguem no decurso dos seus 

processos de decisão de compra. Morais (2011:111) defende que “a persuasão 

é claramente o elemento mais perseguido pelas empresas de moda de forma a 

poderem diferenciar-se da concorrência, convencendo os potenciais 

consumidores das diferentes vantagens que lhes proporcionará o produto e o 

universo que o rodeia. No sector e para poder surtir o efeito devido, a 

comunicação deve ter em conta os sujeitos que influenciam a decisão de 

compra: o pioneiro, o influente, o decisor, o comprador e o usuário, podendo 
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cada uma destas funções coincidir com uma única pessoa (casos da moda 

infantil, onde o comprador e o decisor são os pais)”. 

Existem diversos modelos explicativos do processo de decisão de compra, 

como o modelo AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação) proposto por Elmo 

Lewis (1898), in Morais (2011). De acordo com estes modelos, a análise sobre 

os mecanismos da decisão de compra deve focar-se no exato momento que 

precede a compra. Com estes modelos verifica-se que o impulso na decisão de 

compra, passagem da etapa do desejo à etapa da aquisição do produto e/ou 

serviço, também está presente quando os utilizadores acedem aos web sites, 

já que os consumidores após tomarem conhecimento sobre um conjunto de 

informações sobre os produtos, disponíveis nos web sites, podem passar à 

ação, já que em muitos web sites é possível desencadear mecanismos que 

possibilitam a compra on-line dos produtos (comércio eletrónico). 

Agis et al (2001) enunciaram um conjunto de aspetos para caraterizarem o 

contexto comunicacional das marcas de moda. Na nossa reflexão, 

referenciaremos apenas alguns desses aspetos, aqueles que, segundo o nosso 

ponto de vista, sobressaem sobre os demais. Desde logo a profusão de meios 

de comunicação (televisão, imprensa, rádio e Internet) que se interligam, 

transformando-se em novos suportes de comunicação que alteram, em 

definitivo, o nosso olhar sobre o mundo que nos rodeia e, consequentemente, a 

forma com as empresas de moda comunicam com os seus públicos 

estratégicos. Um outro aspeto reside no desinvestimento em publicidade, 

resultante da profunda crise económica que afeta a Europa e o mundo e do 

facto de a informação estar disponível gratuitamente na Internet (web sites, 

blogues etc.), “empurrando” as publicações para um processo de migração 

para a rede e, concomitantemente, para um processo de adaptação a um meio 

que possui um conjunto de caraterísticas distintas dos media tradicionais.  

Posner (2011:166) defende que “Aunque los canales tradicionales resultan de 

gran importancia para la publicidad de moda, la situación está cambiando con 

rapidez; la promoción a través de Internet (bien sea directamente, desde la 

página web de una marca o a través de blogs corporativos o de los 

consumidores, bien mediante la propagación de vídeos virales online) debe ser 

considerada en la actualidad una plataforma alternativa o suplementaria para la 
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publicidad, la promoción y la construcción de marca”. É neste novo contexto 

que se procura analisar a eficácia dos novos media, como os web sites, no 

comportamento dos consumidores dos produtos moda. 

O novo contexto comunicacional conduziu as empresas do setor da moda em 

Portugal a repensarem as suas estratégias de comunicação, já que até esse 

momento, uma fatia importante do orçamento em comunicação era utilizado 

apenas em publicidade. O novo contexto determina um novo mix da 

comunicação, no qual sobressai, por exemplo, a técnica do merchandising, já 

que o ponto de venda passa a integrar ativamente a estratégia de comunicação 

das marcas. Destaque, também, para os novos suportes de comunicação que 

exigirão aos marketers a combinação dos meios de comunicação tradicionais 

como a publicidade, as promoções, ou o merchandising, com meios como a 

Internet que encerra em si um enorme potencial em termos comunicacionais, 

em particular no domínio da transmissão de informação e na conetividade, 

consolidando estratégias de crossmedia.  

A Internet passa a integrar a Estratégia de Comunicação Integrada das 

empresas de moda portuguesas, combinando todas as ferramentas de 

comunicação. Desde logo, utiliza a técnica das Relações Públicas quando 

difunde, por exemplo, informação sobre a empresa e/ou a marca; utiliza a 

publicidade através da inserção de banners, pop-ups, pop-unders etc; é um 

meio de promoções de vendas, já que nos web sites existem ofertas especiais, 

e por fim, mas não menos importante, é um meio que apoia a força de vendas 

(Morais, 2011). Díaz Soloaga (2002a) e Díaz Soloaga e Muller (2009) 

defendem a importância de um forte investimento em comunicação, por parte 

das marcas de moda, e a sua presença em distintos media, tendo em conta 

que um dos desafios das empresas do setor é “comunicar a gran escala su 

imagen de marca” (Díaz Soloaga e Muller, 2009:12). Segundo estas autoras, a 

comunicação da marca não passa apenas pela utilização da técnica da 

publicidade, já que “las marcas comunican a través de todas sus acciones de 

presencia en el mercado. El diseño de una bolsa o caja para el producto, la 

etiqueta identificadora de la marca y la talla, la música de la tienda, el photo 

book con la colección, el showroom (y su Open Day), las notas de prensa y las 

convocatorias a periodistas, la presencia de la marca en medios de 
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comunicación a través de publicity son algunas de las herramientas esenciales 

a la hora de crear marca de moda” (Díaz Soloaga e Muller, 2009:13). 

 

Segundo Helmut Lang (in Seeling, 1999:612), a Internet é um instrumento 

muito importante na estratégia de comunicação das marcas dos designers de 

moda, já que “A informação sobre a colecção e a filosofia de um estilista torna-

se através dela acessível no mundo inteiro, independentemente da localização 

física das lojas ou showrooms: o web site de uma marca desempenhará o 

papel de um catálogo de uma exposição – não substitui a confrontação real 

com as peças de vestuário, é apenas uma introdução ou lembrança. No 

entanto, a informação na Internet tem de ser bem apresentada. Não como algo 

momentâneo, em forma de jogo, como um jogo de computador, mas como um 

novo veículo clássico de informação. (…). A Internet oferece-nos a 

possibilidade de prestar informação aos consumidores de forma directa, sem 

rodeios ou falsas interpretações”. 

As relações comerciais são também influenciadas pelas novas formas de 

relacionamento entre os indivíduos, propiciadas pela Internet. Rocha et al 

(2012:2) exemplificam esta situação pela forma como as empresas, que 

operam ao nível de nichos de mercado, têm aderido ao comércio eletrónico 

“este modo relativamente contemporâneo de se fazer negócio, que é articulado 

a partir de uma relação incrível e benéfica de custo e benefício, e demonstra 

ainda atraentes lucros de faturamento (…). Isso se tornou viável com o advento 

da internet já que a inexistência de limitação do espaço físico para exibição de 

produtos faz com que os mercados de nicho sejam explorados da mesma 

forma que o mercado de massas”.  

A utilização do comércio eletrónico tem tido um crescimento significativo nos 

últimos anos, ao qual não são indiferentes as empresas do setor da moda, “We 

found that the internet is a popular venue for designer clothing purchases” 

(Fogel e Schneider, 2010:391). Na opinião de Helmut Lang (in Seeling, 

1999:612) “A venda na Internet é um tema quente, mesmo no nosso segmento 

de mercado. É uma forma moderna de apresentar o catálogo de vendas. A 

venda de livros, CD e vídeos está a evoluir muito depressa e, no negócio da 

moda, a web terá também uma enorme influência”. Por sua vez, Borges de 
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Almeida (2008), na análise SWOT que realizou, identificou como oportunidades 

da indústria de vestuário portuguesa a utilização não só das novas tecnologias 

de informação, como o comércio eletrónico.  

Neste contexto, tem surgido um crescente interesse da comunidade académica 

por esta temática, que em muito contribuiu para o aumento dos estudos que 

analisam a compra de produtos moda (vestuário, acessórios, calçado etc), 

através da Internet. Na opinião de Díaz Soloaga e Muller (2009:12), a venda 

através da Internet “sólo se desarrolla con éxito en el caso de marcas con 

previa penetración en los mercados –a través de tiendas reales- y gran 

conocimiento de la marca por parte del público objetivo”. Este crescimento é 

em parte justificado pelas vantagens da experiência on-line, tais como: os 

preços competitivos, o facto das compras se poderem realizar sem quaisquer 

restrições de tempo (24 h por dia, 7 dias por semana), a facilidade no acesso 

aos produtos, independentemente do local onde são produzidos, entre outras.  

Apesar das vantagens do comércio eletrónico, algumas das quais já foram 

referidas, existe ainda alguma resistência, por parte de um número significativo 

de consumidores, em utilizarem esta nova ferramenta para fazerem as suas 

compras. Entre esses motivos destaque para “the increased amount of time to 

receive a product purchased over the internet such as from delayed shipping 

has a negative association with purchase intentions (Park and Kim, 2007)” 

(Fogel e Schneider, 2010:368). Destaque, também, para a impossibilidade dos 

consumidores experimentarem o produto moda adquirido através da Internet. 

Helmut Lang (in Seeling, 1999:613) refuta este argumento ao afirmar “mesmo 

na moda há muitos produtos que se compram sem experimentar. Artigos 

simples como roupa interior ou meias, ou roupa de dormir de uma qualidade 

que já se conheça. (…) Também na moda muitos artigos não exigem mais do 

que uma aquisição que pode ser muito mais fácil e confortável através da 

Internet. Shopping no verdadeiro sentido, ou seja, aquele ambiente próprio de ir 

às compras, que nos dá ânimo e inspiração pode acontecer da mesma forma. 

Posso imaginar que exista algures algo como um global store. A Internet 

mostra o que há para comprar e depois indica diversos pontos de venda, onde 

se podem encontrar esses artigos. Ou então encomendam-se logo e pede-se 

para os artigos nos serem enviados para casa. A Internet é, por um lado, muito 
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global e, por outro, muito individual: uma dicotomia que me parece ser o 

pressuposto perfeito para o futuro”. 

Um outro motivo que justifica a resistência dos consumidores, em particular dos 

consumidores de produtos moda em adquirirem produtos através da Internet, 

relaciona-se com as limitações da componente sensorial no ambiente do e-

shopping (compras on-line). A componente sensorial é determinante no 

processo de decisão de compra dos produtos moda, dada a natureza dos 

mesmos, como confirmam Citrin et al (2003), in Dennis et al (2010:412), “It has 

been noted that because e-shopping does not accommodate physical product 

examinations in the way that bricks stores do, consumers might be reluctant to 

go ahead with purchases”. Muitos autores interrogam-se sobre se as limitações 

no contexto do e-shoping, que impossibilitam os consumidores de fruírem em 

pleno desta experiência multisensorial, podem ser um fator que justifique a 

resistência às compras on-line. Childers et al (2001), in Dennis et al (2010:413), 

sugerem que “for products with salient haptic attributes, that is, texture, 

hardness, temperature and weight, the need to personally examine them 

through touch is particularly critical. More specifically, they found that, shoppers 

became frustrated, and less confident in their product attitudes, if they were 

unable to handle such products, prior to making a purchase“. Uma forma de 

contornar esta dificuldade, no caso dos produtos moda, “may be addressed by 

software that allows the shopper to view an avatar or representation of 

themselves wearing various combinations of clothes and colours, for example, 

using the ‘My Virtual Model’ system at www.mvm.com (Dennis, Fenech, and 

Merrilees 2004)” (Dennis et al, 2010:414). A autenticidade da simulação virtual 

do produto é uma forma de ultrapassar as dificuldades referidas, já que esta 

pode ser melhorada através da representação a três dimensões. Uma outra 

forma, é através da melhoria da representação das cores, aspeto determinante 

quando analisamos os produtos moda. Face ao exposto, estamos convictos 

que, apesar das limitações por todos conhecidas, os novos media podem 

evoluir no sentido de compensarem as deficiências sensoriais. A possibilidade 

que os consumidores têm de experienciar, através dos cinco sentidos (tato, 

olfato, visão, paladar e audição), os produtos é um aspeto determinante na 

perceção que os consumidores têm sobre os mesmos, e consequentemente no 

processo de decisão de compra. 
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Por sua vez, Díaz Soloaga (2002b:6) defende que “El motivo fundamental ha 

sido el hecho de la ausencia de la experiencia. En Internet, para construir 

marca, es necesario tener experiencia de uso y la inmensa mayoría de la 

población aun no han tenido esa experiencia grata sobre el uso de la Red. Es 

cierto que hay que realizar un mayor esfuerzo en la creación y comunicación de 

aquellas actitudes y comportamientos que interesa asociar a las marcas 

porque, en definitiva, son las que otorgan significado a las mismas. No es más 

que la aplicación del concepto de marca relacional para el desarrollo de 

muchos anuncios”. Apesar destes constrangimentos, partilhamos da opinião de 

autores como Dennis et al (2010) que acreditam ser possível ultrapassá-los 

aproveitando as potencialidades da Internet em geral, e dos web sites em 

particular, já que “Ellos. Los receptores, los usuarios, siguen utilizando la Red; 

siguen encontrando que Internet es un lugar, serio o divertido, informativo o 

formativo y a pesar de no hacer compras a través de la Red, sí que consultan a 

menudo las páginas oficiales de muchas marcas para conocer su manera de 

comunicar (lanzamiento de nuevos productos, posibilidad de ampliar 

información o de establecer de alguna manera contacto con el emisor)” (Díaz 

Soloaga, 2002b:4).  

No atual contexto de mercado, o sucesso das empresas de moda exige o 

estabelecimento de uma relação estreita com os seus públicos estratégicos, 

procurando satisfazer as suas necessidades, pois como defende Díaz Soloaga 

(s/d: 2), “el negocio de moda debe estar orientado a los clientes y ofrecer algo 

más que un producto tangible a un precio razonable. Es necesario reinventar 

las marcas constantemente buscando el difícil equilibrio entre la lealtad a la 

propia identidad y la modernidad.?”. 

É neste sentido que os web sites podem ser um importante auxiliar, já que 

existem elementos da experiência na web que influenciam o comportamento de 

compra dos consumidores no contexto on-line. “Two elements have been 

identified, product viewing and fashion information online, and analysis of the 

effects of these elements and the influence they have on online consumers’ 

behaviour and decision-making process will be explored” (McCormick e Livett, 

2012:22). Os mesmos autores referem, ainda, que os conteúdos dos web sites 

das empresas de moda devem ter em atenção os estilos de vida dos seus 
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consumidores, e permitirem a identificação dos mesmos através das suas 

crenças e atitudes, “Fashion websites can provide fashion features such as 

style and trend advice, blogs and look books, and due to tough retail 

competition, communication of retailer’s product offering is imperative” 

(McCormick e Livett, 2012:24). Por sua vez, Fogel e Schneider (2010:394) 

argumentam que “The internet is a venue for designer clothing companies to 

dedicate resources to attract consumer purchases”. 

A Internet permite ao consumidor, com um custo e esforço muito reduzido, 

aceder a uma significativa quantidade de informação. Posner (2011:166) 

referencia o relatório EIAA Online Shopers Report de 2008, publicado pela 

European Interactive Advertising Association, que revela dados sobre o uso 

que os consumidores europeus fazem da Internet, ao nível dos conteúdos, da 

comunicação e do comércio eletrónico. Segundo os dados constantes neste 

relatório, “59 por ciento de los compradores online europeos mencionan las 

páginas web de marcas conocidas como fuente de información”. O 

conhecimento do produto (product knowledge) tem uma relação direta com a 

intenção de compra (purchase intention), já que permite tomar decisões de 

compra mais conscientes e racionais e por este motivo é considerada pelos 

consumidores um elemento determinante, pois influencia, de sobremaneira, o 

seu processo de decisão de compra. É neste contexto que os web sites são 

valorizados pelos consumidores, já que tornam acessível uma quantidade 

substancial e detalhada de informações sobre os produtos e/ou serviços moda. 

McCormick e Livett (2012:24) defendem que “Over two decades ago, Kotler 

and Rath (1984) advocated that design can be used to communicate value to 

the customer, making selection easier, informing and entertaining consumers. 

Retailers need to communicate information to influence search, purchase and 

use” (McCormick e Livett, 2012:24).   

Fogel e Schneider (2010) também argumentam que a procura de informação 

sobre o produto é um aspeto chave da compra on-line, já que “we found that 

searching for information was highly related to the specific items of designer 

clothing that were purchased. Across all the items, the more individuals 

searched for information the more likely they were to purchase the item. 

Previous research found that the intention to search for information on a favorite 
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clothing website was associated with greater intentions to purchase from that 

website (Seock and Norton, 2007)” (Fogel e Schneider, 2010:393). 

Outro elemento, valorizado por Dennis et al (2010), é a qualidade dos produtos. 

Também neste aspeto os web sites podem ser poderosos aliados no processo 

de decisão de compra, já que a informação sobre a qualidade dos produtos 

pode estar publicada nos web sites, através por exemplo da presença de links 

de revistas que registem a opinião dos consumidores sobre determinados 

produtos; informação sobre níveis de satisfação dos produtos, etc. 

Os investigadores defendem que é premente utilizar os web sites como 

plataforma para transmitir informação sobre as caraterísticas tangíveis dos 

produtos, já que a tangibilidade dos produtos influencia a decisão de compra 

dos consumidores. Neste sentido, “Increasing sophistication of technology, both 

software and hardware have enabled e-retailers to enhance the tangibility of 

their product offerings” (Dennis et al, 2010:414).  

O web marketing tem evoluído rapidamente, no sentido de estreitar as relações 

que as empresas estabelecem com os seus públicos estratégicos através da 

Internet. A Internet é uma ferramenta de comunicação, de utilização quase 

obrigatória para as empresas que operam no mercado e que pretendem 

alcançar resultados positivos, num contexto cada vez mais competitivo. Esta 

situação impele as empresas do setor da moda a adotarem novos modelos de 

gestão, que implicam uma reflexão profunda sobre as práticas de gestão 

seguidas até este momento, no intuito de compreender nas suas diversas 

dimensões, o ambiente digital no qual se integram. Torna-se vital para a 

sobrevivência das empresas, neste contexto, comunicarem com os seus 

públicos de uma forma individual e personalizada.  

Com a Internet, surge, assim, uma nova forma de realizar transações 

comerciais, o e-commerce. Se por um lado, as empresas estão imersas num 

processo de adaptação a novos modelos de negócio, por outro lado também os 

consumidores são confrontados com mudanças nos seus hábitos de consumo, 

já que deixam de deslocar-se das suas casas para comprarem o que 

necessitam, pois encontram na Internet praticamente todos os produtos que 

consomem. Na opinião de Rocha et al (2012:2), “os quotidianos urbanos são 
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contínua e subtilmente influenciados e aperfeiçoados pela invasão comercial do 

consumo virtual, que garante aos indivíduos sonhos de um poder de compra e 

aquisição inusitados”.  

De acordo com Agis et al (2001:369), “No campo da moda, as marcas que 

melhor exploraram as potencialidades da internet são as que pertencem ao 

segmento premium A estas devemos somar-lhes as grandes marcas 

americanas (o país que inventou a comunicação na Internet), como Victoria’s 

Secret, Levi’s, Guess, etc.; e algumas cadeias fast fashion (não todas) que 

recuperaram posições nos últimos dois anos”. Agis et al (2001:368) apontam 

um conjunto de caraterísticas que a Internet detém, e que são uma mais-valia 

no uso que as marcas de moda fazem deste meio: “a qualidade e objetividade 

do acesso à informação; o grau de inovação do design e parâmetros ligados à 

navegabilidade das páginas; a interatividade alcançada com os visitantes das 

diversas plataformas; e a ligação entre a componente comunicacional e a 

comercial, no caso de entrar na estratégia pretendida”. A combinação dos web 

sites, a presença em redes sociais como o Facebook, ou o Twitter, eventos 

retransmitidos via streaming, a criação de um canal youtube, entre outras 

ações, são reveladoras das alternativas a explorar pelas marcas de moda (Agis 

et al, 2001). 

No contexto do web marketing, integrados nas estratégias para a comunicação 

da marca definidas pelas empresas de moda, os web sites são ferramentas 

especialmente importantes para comunicar a imagem da marca aos seus 

distintos públicos. Segundo García García e Castillo Diaz (2010:393), “La web 

corporativa se convierte en la herramienta de comunicación con los públicos en 

la red, por lo tanto, su diseño debe responder a criterios tanto de comunicativos 

como funcionales”. Ramos (2004) reforça esta ideia, quando defende que na 

planificação da estratégia de marketing das empresas de vestuário, estas têm 

que tomar em consideração questões como a marca e a Internet.  

O fenómeno dos blogues também deposita o seu “grão de areia” no novo 

contexto comunicacional, sendo observados com interesse pelas marcas de 

produtos moda, “Alguns habilmente galgam posições como o front row dos 

principais desfiles das Semanas da Moda, a toque de hábil autopromoção e 

certificando milhares de visitantes nas suas páginas. Em alguns casos são 
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convidados pelas marcas para colaborar no seu marketing, como é o caso de 

Scott Schuman, fotógrafo e autor do conceituado blog The Sartorialist. Noutros 

casos, explora-se o fenómeno blogger para criar um envoltório trendy, como a 

Women’Secret 26 (insígnia do Grupo Cortefiel) que se uniu a quatro bloggers 

para o lançamento duma nova linha; ou a colaboração entre a H&M e 

Bryanboy, um dos bloggers mais famosos do momento” (Agis et al, 

2001:368,369). 

Agis et al (2001:368) resumem, da seguinte forma, a situação das empresas de 

moda portuguesas no que diz respeito à utilização de web sites corporativos: “A 

qualidade da presença na rede das marcas portuguesas é desigual: a geração 

de marcas que se desenvolveu nos anos 90 e na atual década (Salsa, Lanidor, 

Sacoor, Throttleman, Red Oak, etc) não é especialmente inovadora, porém, 

desenvolvem um trabalho equivalente ao das congéneres europeias. O mesmo 

não acontece com as marcas de industriais que, salvo exceções, encontram-se 

num estágio de subdesenvolvimento neste apartado. Os designers de moda 

nacionais exploram deficientemente o meio, o que é especialmente grave por 

tratar-se de marcas com bases criativas maiores”.  

Pela reflexão de autores como Agis et al (2001), Borges de Almeida (2008) e 

Tavares (2004), verificamos que a utilização dos web sites corporativas pelas 

empresas do setor de moda em Portugal é ainda muito incipiente. É por este 

motivo que se torna urgente refletir sobre os seus efeitos, e sobre a melhor 

forma das empresas de moda portuguesas tirarem partido das potencialidades 

da Internet. 

Em síntese: “teremos as marcas que procurarão construir pontes para aceder 

diretamente ao consumidor, com todos os meios disponíveis, através da 

internet. Meios de comunicação empenhados em demonstrar que são 

intermediários fundamentais para que a audiência forme uma opinião sobre 

estilos, produtos e marcas; assim como que são a melhor forma para as 

marcas segmentarem a própria comunicação. A tecnologia será a alavanca 

para revolucionar tudo o que gira à volta da promoção. A banda larga 

impulsionará a indústria do vídeo; rentabilizará os desfiles; incentivará um 

maior cuidado no web-design; proporcionará múltiplas possibilidades de 

interação. O marketing das empresas deverá redobrar a sua atenção em 
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relação às mudanças de cenários dos vários grupos etários e sociais presentes 

nas várias plataformas e redes sociais existentes na rede” (Agis et al, 

2001:370). 

Com o crescente uso da Internet surge uma nova plataforma de comunicação 

para as empresas do setor da moda em Portugal, na qual se destacam os web 

sites que introduzem novas variáveis de análise sobre o fenómeno 

comunicacional, o que implica que as teorias e os modelos propostos até este 

momento, tenham de ser testados e validados de novo com o surgimento do 

novo meio.  
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6.1. Introdução 

 

Este capítulo introduz a problemática em estudo, procurando justificar a sua 

pertinência e relevância como objeto de estudo científico, e a adequação da 

abordagem escolhida para a sua concretização. Começamos por contextualizar 

a temática em estudo e enunciar o objetivo geral e os objetivos específicos 

deste projeto de investigação. Seguidamente, explicitaremos as questões de 

investigação, ponto de partida deste projeto, que serão depois contrastadas 

através do estudo empírico. Por último, procuramos explicar a forma como a 

investigação foi concebida e planeada. 

 

O aparecimento da World Wide Web, tendo em consideração a natureza dos 

novos media, suscitou a atenção dos investigadores de diversas áreas 

disciplinares das Ciências Sociais, em particular das Ciências da Comunicação: 

“Researchers in the social sciences have available to them a panoply of new 

media as sources for research questions, data, and analytical methods to 

explore social, political, and cultural phenomena” (Herring, 2004:47). 

 

Os novos media, termo que ganhou notoriedade a partir dos anos 90, referem-

se a “any digital media production that is interactive and digitally distributed, 

most typically via the Internet or the World Wide Web. This includes HTML-

based websites and their variants (e.g., portals, news sites, weblogs, wikis), as 

well as computer-mediated communication (CMC) (e.g., email, threaded 

discussion forums, chat rooms, instant messaging, text messaging via mobile 

phones)” (Herring, 2004:47). Entre estes media destacam-se, pelas suas 

potencialidades, os web sites, já que as empresas utilizam os web sites 

corporativos como instrumentos de comunicação de marketing pois, como 

defendem Perry e Bodkin (2000:87), “The growth and unique capabilities of web 

sites present the opportunity for companies to communicate directly with 

Internet users who are increasingly more like their target customer(s)”.  

 

A utilização dos web sites corporativos, e de outros suportes de comunicação 

on-line, no contexto das novas estratégias de gestão da marca das empresas, 
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conduziu ao surgimento de novas estratégias de investigação, fruto das 

especificidades da WWW: “The rise of the WWW offers a brand new study 

object to scholars, especially to those from the field of communication because 

the WWW functions as a channel for communication (Tomasello, 2001)” 

(Zhang, 2005:2,3). Enquanto objeto de estudo científico, a WWW lançou novos 

desafios aos investigadores, em concreto na utilização de novas metodologias 

de pesquisa para poderem estudar, de uma forma ampla e profunda, o novo 

objeto de estudo, “Some of these challenges stem from the nature of the web, 

which is a unique mixture of the ephemeral and the permanent. There are two 

aspects to the ephemerality of web content. First, web content is ephemeral in 

its transience, as it can be expected to last for only a relatively brief time (…). 

Second, web content is ephemeral in its construction – like television, radio, 

theater, and other ‘performance media’ (…). At the same time, the web has a 

sense of permanence that clearly distinguishes it from performance media. 

Unlike theater, or live television or radio, web content must exist in a permanent 

form in order to be transmitted” (Schneider e Foot, 2004:115). Neste sentido, a 

análise da utilização dos web sites corporativos, e de outros suportes de 

comunicação on-line, tornou-se objeto de estudo de inúmeros investigadores, 

através do reconhecimento do elevado potencial de investigação dos novos 

media. A utilização dos web sites corporativos tem vindo a ser muito explorada 

no setor da moda, não só pelos grandes grupos económicos, como o Grupo 

Inditex, GAP, ou H&M, mas também por todo um conjunto de profissionais do 

setor, como os designers de moda que desenvolvem a sua atividade 

profissional no âmbito do denominado “design de autor”. Estes profissionais 

reconhecem as web corporativas como um suporte de comunicação de valor 

nas estratégias de comunicação da marca, tendo em consideração a 

caraterística da interatividade. 

 
6.2. Posicionamento científico e planeamento da investigação 

 
A nossa primeira aproximação à problemática em estudo consiste na adoção 

de um posicionamento científico, definido por Dias Soares (2012:14) como “a 

fundação sobre a qual assenta a construção de um enquadramento teórico e 

do planeamento do trabalho empírico de uma investigação […]”. Neste sentido, 

procurámos delinear uma estratégia metodológica, que considerámos a mais 
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adequada para estudar a problemática em estudo, tendo por base o 

enquadramento teórico desta investigação, para atingirmos a concretização 

dos objetivos enunciados neste projeto de investigação. 

 

A nossa estratégia metodológica consubstancia-se, num primeiro momento, na 

pesquisa bibliográfica e respetiva revisão crítica, pelo que utilizámos uma 

estratégia heurística, enquanto tentativa de descoberta e de recolha de 

documentos indispensáveis à revisão da literatura (Ceia, 1995; Swetnam, 

1998); e, num segundo momento, no planeamento e realização de um estudo 

empírico. 

 

No decurso da pesquisa bibliográfica que realizámos, procurámos localizar, 

entre a bibliografia existente, informação sobre a utilização das web 

corporativas, e de outros suportes de comunicação on-line, por empresas 

portuguesas que valorizassem este instrumento estratégico de comunicação 

empresarial. Apesar da pesquisa aturada, o número de publicações encontrado 

é, em nosso entender, reduzido, situação justificada não só pela atualidade da 

temática, como pelo facto do interesse na utilização das web corporativas, 

manifesto pelo setor empresarial português, só muito recentemente ter 

começado a despontar. Tivemos acesso a alguns artigos científicos, assim 

como dissertações de mestrado e de doutoramento sobre esta temática 

(Tavares, 2004; Borges de Almeida, 2008; Soares, 2008; Guedes e Roncha, 

2011; Castro Pereira, 2012; Dias Soares, 2012, entre outros), mas cujo 

conteúdo não reflete, em nosso entender, uma análise profunda sobre a 

temática específica que pretendemos estudar. Apesar das dificuldades que 

encontrámos, após o primeiro contato com o objeto de estudo, já que em 

Portugal, do levantamento bibliográfico que realizámos, não existem estudos 

aprofundados sobre a utilização dos web sites corporativos no setor da moda, 

decidimos realizar uma investigação centrada no estudo e análise dos web 

sites corporativos dos designers de moda portugueses. O projeto de 

investigação realizado a partir de uma amostra selecionada, e de acordo com 

um conjunto de variáveis independentes e dependentes que explicaremos 

oportunamente, reveste-se em nosso entender do maior interesse, dado o uso 

crescente desta ferramenta de comunicação pelas empresas do setor. 
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Conscientes das dificuldades que surgem durante um projeto de investigação 

desta natureza, procurámos desenvolver um estudo que possa constituir um 

ponto de partida para futuras investigações, a fim de saber se os designers de 

moda portugueses utilizam os web sites corporativos, e outros suportes de 

comunicação on-line oficiais, como instrumento estratégico de comunicação 

com os seus diferentes públicos estratégicos.  

Esta investigação fundamenta-se num quadro de investigação naturalista 

(Guba e Lincoln, 1990), tendo em consideração que o investigador tem como 

objetivo analisar uma determinada realidade, não tendo por base um marco 

teórico sólido que resulte de investigações anteriores, semelhantes às que 

pretende desenvolver.  

Devido à inexpressiva bibliografia existente sobre esta temática, 

desenvolvemos um projeto de investigação de natureza exploratória, com a 

finalidade de testar e avaliar as opções e expectativas que temos relativamente 

ao projeto de investigação a desenvolver, já que segundo Neuendorf 

(2002:102) “When existing theory or research literature cannot give a complete 

picture of the message pool, the researcher may take a more practical 

approach. The researcher may need to immerse himself or herself in the world 

of the message pool and conduct a qualitative scrutiny of a representative 

subset of the content to be examined”.  

 

Também Heo (2007:6) reforça a natureza exploratória dos estudos realizados 

no contexto da Internet, já que na sua opinião, “The form of these research 

questions is exploratory and descriptive, because the use of websites by the 

audiences involved takes place in their own virtual environments”. Neste 

sentido também se expressa Zhang (2005:7), segundo o qual “The WWW, 

however, shows some unique characteristics different from traditional media. 

Newhagen and Rafaeli (1996) distinguished five central dimensions in which 

WWW-based communication differs from traditional media. Those dimensions 

are multimedia, hypertextuality, packet switching, synchronicity, and 

interactivity. Newhagen and Rafaeli argued that, unlike other media, all the five 

qualities originated from engineering and deserved descriptive scrutiny”.  
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A inexistência de um marco teórico sólido sobre o problema em estudo levou-

nos a definir questões de investigação, em vez de hipóteses, que 

delimitassem o contexto da análise. Segundo Borg e Gall (1983: 31), “Alguns 

estudos são exploratórios por natureza, não são guiados por hipóteses, pois o 

investigador não tem suficiente compreensão do fenómeno para fazer 

conjecturas acerca da relação entre os constructos. Estabelece o propósito da 

investigação em forma de questão ou objectivo, em vez de hipóteses. A 

pesquisa exploratória tende a estudar muitas variáveis e suas relações em 

ordem a posterior compreensão do fenómeno”. Esta posição é reforçada por 

Dias Soares (2012:4), quando afirma que “[…] adoptámos um modelo 

qualitativo para o planeamento da investigação que sugere a formulação de 

perguntas de investigação em detrimento de hipóteses, e portanto este 

projecto é orientado por uma pergunta de investigação que depois 

detalhamos em várias questões relacionadas”. 

Um dos principais objetivos dos estudos exploratórios, consiste em obter um 

conhecimento mais profundo sobre a temática a investigar. No estudo em 

questão, a temática é inovadora, pois existe um reduzido conhecimento em 

Portugal sobre a utilização dos web sites, no âmbito das estratégias de 

comunicação on-line das empresas dos designers de moda. Neste contexto, o 

estudo exploratório permite identificar, através da análise do conteúdo dos 

web sites corporativos, aspetos que permitam melhorar a comunicação destas 

empresas junto dos seus públicos estratégicos, tirando partido do potencial, 

ao nível da interatividade, deste novo meio de comunicação.  

Este estudo é, portanto, exploratório, pois tem como objectivo facultar uma 

visão geral sobre a temática objeto de análise. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado, 

impossibilitando a formulação de hipóteses. Apesar de não termos a intenção 

de fazer generalizações, esperamos que os resultados empíricos deste 

estudo permitam extrair algumas conclusões, que ajudem a delinear futuras 

linhas de investigação que possam ter aplicabilidade prática. Com esta 

investigação pretendemos descrever e interpretar uma determinada situação, 

em concreto a utilização das webs corporativas pelos designers de moda 

portugueses, a fim de conhecer melhor o tema do projeto de investigação. 
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Neste sentido, o nosso estudo fundamenta-se metodologicamente numa 

tipologia de investigação de natureza qualitativa que, segundo Fernandes, (in 

Ruivo, 1997:36), se refere à: “compreensão mais profunda dos problemas e 

investiga o que está “por trás” de certos comportamentos, atitudes ou 

convicções. Não há, em geral, qualquer preocupação com a dimensão das 

amostras, nem com a generalização dos resultados. (...) No paradigma 

qualitativo, o investigador é o “instrumento” de recolha de dados por 

excelência; a qualidade (validade e fiabilidade) dos dados depende muito da 

sua sensibilidade, da sua integridade e do seu conhecimento)”.  

A nossa opção, em termos metodológicos, por uma tipologia de investigação 

de caráter qualitativo, justifica-se devido ao facto de procurarmos descrever e 

explicar o fenómeno em estudo, em vez de fazer previsões com base nas 

relações de causa e efeito. Procuramos desenvolver, assim, uma investigação 

do tipo qualitativo, que surge “como alternativa ao paradigma positivista e à 

investigação quantitativa, os quais se mostraram ineficazes para a análise e 

estudo da subjetividade inerente ao comportamento e à atividade das pessoas 

e das organizações. A investigação qualitativa centra-se na compreensão dos 

problemas, analisando os comportamentos, as atitudes ou os valores. Não 

existe uma preocupação com a dimensão da amostra nem com a 

generalização de resultados (...)” (Baptista et al, 2011:56). Também Mesquita 

Morais (2005:17) retira importância à dimensão da amostra ao defender que “O 

tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou má qualidade, mais 

importante do que o seu tamanho é a sua representatividade, ou seja, o seu 

grau de similaridade com a população em estudo”. 

No sentido de anteciparmos uma resposta a eventuais críticas à 

confiabilidade do método de investigação de caráter qualitativo, referenciamos 

Jones (2004) que argumenta: “In qualitative research the notion of some kind 

of impersonal, machine-like investigation is recognised as a chimera” (Jones, 

2004:259). 

Segundo Neuendorf (2002:53), “To date, the common approaches to content 

analysis may be categorized as descriptive, inferential, psychometric, and 

predictive”. Como um dos objetivos do presente estudo consiste em analisar o 
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estado atual de utilização das webs corporativas dos designers de moda 

portugueses, enquanto instrumento estratégico de comunicação, integrado 

nas novas práticas de web marketing das empresas do setor, este estudo 

assume-se como um estudo descritivo, já que de acordo com a opinião do 

autor citado, “many content analyses describe a particular message pool in 

almost archival fashion” (Neuendorf, 2002:53). McMillan (2010), no estudo 

que realizou, referencia Holsti (1969), autor que defende que o primeiro 

objetivo da análise de conteúdo é a descrição das caraterísticas da 

comunicação. Optaremos pela análise qualitativa dos dados, pois, como 

refere Boudon (1990:127), “quanto mais a sociologia avança, mais se torna 

evidente a impossibilidade de qualquer tentativa de unificação metodológica. 

É tão pouco razoável privilegiar os métodos quantitativos, como os métodos 

qualitativos; tão pouco razoável negar a importância das matemáticas em 

sociologia, como desconhecer que largos sectores e numerosos problemas 

da sociologia não parecem dever esperar uma grande ajuda delas; é tão 

insensato pensar que o sociólogo deva ter sempre como objectivo uma 

descrição concreta dos fenómenos sociais, como rejeitar toda a investigação 

que não conduza a modelos abstractos”. 

Na análise qualitativa da informação, utilizaremos a técnica de análise de 

conteúdo como ferramenta metodológica, por nós privilegiada, para fazer a 

descrição e a análise dos dados (Bardin, 1996; Krippendorf, 1997). A escolha 

da análise de conteúdo como técnica de investigação fundamenta-se num 

conjunto de motivos, que passamos a explicar. O motivo mais relevante reside 

no facto dos estudos realizados sobre o setor da moda em Portugal (Tavares, 

2004; Borges de Almeida, 2008; Soares, 2008; Gama, 2011, entre outros), se 

centrarem, na sua maioria, apenas na análise das temáticas da marca e do 

comportamento de compra dos consumidores de produtos moda. Estes 

estudos focam-se na perspetiva do consumidor, e na forma como os conteúdos 

e as caraterísticas dos web sites, em particular os aspetos relacionados com a 

interatividade e a usabilidade dos mesmos, podem influenciar esse mesmo 

comportamento, ignorando a perspetiva das empresas. Alguns destes estudos 

privilegiam a utilização de técnicas quantitativas como os inquéritos on-line, e 
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testes para medir a usabilidade como, por exemplo, o Page Tagging ou a Log 

Analysis. 

O nosso projeto pretende analisar a natureza e as caraterísticas dos web sites 

corporativos das empresas do setor da moda em Portugal, em concreto dos 

designers de moda portugueses. Tendo em conta os objetivos do estudo, já 

enunciados, consideramos que do ponto de vista metodológico, a opção pela 

técnica de análise de conteúdo é a mais indicada, pois permitirá, em nosso 

entender, alcançar um conhecimento mais profundo sobre a forma como os 

web sites corporativos dos designers de moda portugueses estão a ser 

utilizados no contexto das estratégias de marketing on-line. A nossa opção 

justifica-se também, pelo facto dos web sites corporativos serem uma 

ferramenta sobre a qual as empresas têm um maior controlo, e que através 

dela têm acesso a outro tipo de plataformas, como os blogues, as redes 

sociais, etc. Por último, mas não menos importante, o facto dos web sites 

serem uma ferramenta que permite obter informação sobre o cliente, 

possibilitando a customização, aspeto fundamental no desenvolvimento de 

estratégias de marketing individualizado, sendo a técnica da análise de 

conteúdo a mais adequada para analisar este tipo de informações. 

  

A revisão bibliográfica foi um auxiliar precioso para justificar o interesse do 

nosso projeto de investigação, que possui um enfoque diferente das 

investigações realizadas em Portugal sobre o tema em análise. É nosso 

propósito, através de uma perspetiva metodológica qualitativa, assente na 

utilização da técnica de análise de conteúdo, estudar a utilização dos web sites 

corporativos dos designers de moda portugueses, no contexto das novas 

estratégias de comunicação corporativa. 

 
6.3. Análise de Conteúdo 

 

A história mais recente da utilização da técnica de análise de conteúdo remonta 

a 1910, ano em que o sociólogo Max Weber a utilizou como método de análise 

quantitativa, no âmbito dos estudos de comunicação de massa que realizou 

(Krippendorf, 2004). Na atualidade, a técnica de análise de conteúdo é uma 
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técnica de investigação utilizada em diversas áreas científicas como: a 

comunicação, a sociologia, a psicologia, o marketing, entre outras. 

No domínio da comunicação e do marketing, a técnica de análise de conteúdo 

tem sido utilizada para analisar a eficácia das estratégias de comunicação de 

marketing, implementadas pelas empresas junto dos seus públicos. Com a 

World Wide Web e a utilização por parte das empresas de novas ferramentas 

de comunicação, a análise de conteúdo adquiriu maior relevância, enquanto 

técnica de pesquisa sobre os novos media (Neuendorf, 2002).  

A técnica de análise de conteúdo adquiriu o reconhecimento, enquanto 

instrumento de investigação, apenas nos anos 50, data em que Berelson 

(1952) publicou uma obra sobre esta técnica de investigação intitulada “Content 

Analysis in Communications Research”. Berelson (1952:18) definiu-a como “a 

research technique for the objective, systematic and quantitative description of 

the manifest content of communication”.  Bardin (1996:32), por sua vez, 

descreve as técnicas de análise de conteúdo como “o conjunto de técnicas de 

análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) 

por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción / recepción (variables inferidas) de estos mensajes”. 

Este método consiste em comparar, distinguir e categorizar um conjunto de 

dados recolhidos pelo investigador, segundo processos rigorosos. Walizer e 

Wienir (1978), referenciados por Zhang (2005:4), também deram um contributo 

importante na sua definição, “any systematic procedures devised to examine 

the content of recorded information”. Esta definição direciona a técnica de 

análise de conteúdo não só para a análise de documentos escritos, como por 

exemplo textos, mas também para outros tipos de fontes, tais como fotografias, 

desenhos, documentos em suporte vídeo, web sites, entre outros (Krippendorf, 

2004). O rigor científico da técnica de análise de conteúdo é também apoiado 

por Bardin (1996), quando defende que a sua utilização permite romper com a 

simples intuição. Não podemos deixar de referenciar Krippendorff (2004:18), 

segundo o qual, a análise de conteúdo é “a research technique for making 

replicable and valid inference from text (or other meaningful matter) to the 

context of their use”. 
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O estudo sobre a aplicação da análise de conteúdo ao contexto da WWW 

conduziu a duas abordagens diferentes: por um lado aqueles, como McMillan 

(2000), que defendem literalmente que os métodos tradicionais de análise de 

conteúdo podem aplicar-se aos conteúdos dos novos media; e por outro 

aqueles como Herring (2004), que defendem a posição contrária, advogando 

que são necessários novos métodos para dar resposta à análise das 

especificidades dos conteúdos dos novos media.  

A nossa opção metodológica fundamenta-se em McMillan (2000) que, após ter 

examinado dezanove estudos que aplicaram a técnica de análise de conteúdo 

na World Wide Web, concluiu que esta técnica pode aplicar-se à investigação 

num contexto dinâmico, como o que carateriza a Internet. Nas palavras da 

autora, “the stable research technique of content analysis can be applied in the 

dynamic communication environment of the Web” (McMillan, 2000:92). 

Devemos, ainda, reforçar o interesse, no caso da comunicação mediada por 

computador, em particular a Internet e os milhões de web sites a que podemos 

aceder, da aplicação da técnica de análise de conteúdo a um objeto que 

McMillan (2000) define como "moving target”. A definição do objeto de estudo 

como um “alvo em movimento” deriva da atualização constante a que são 

submetidos os conteúdos dos web sites, situação justificada pela natureza da 

própria web que assenta na interatividade. Para promover a interatividade com 

os públicos estratégicos, as empresas devem atualizar com frequência os 

conteúdos dos seus web sites, para torna-los mais atrativos ao “olhar” do seus 

públicos, para que sejam visitados com frequência, fomentando desta forma a 

fidelização. 

A análise de conteúdo centra-se na identificação, codificação e categorização 

das pautas principais que se desprendem dos dados (Krippendorf, 1997), o 

que permite ao investigador conhecer uma organização de uma forma 

objetiva e sistemática, através dos meios por ela mesmo criada, como, por 

exemplo, os web sites.  

A análise de conteúdo implica a definição de um conjunto de conceitos, para 

depois analisar a sua presença nas unidades de análise selecionadas. Como 

afirma Bardin (1996:25), a aplicação da técnica de análise de conteúdo 
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funciona por “procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes”. 

Segundo Bardin (1996:7), o elemento comum a todas as técnicas de análise 

de conteúdo “es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: la 

inferencia”. Uma hermenêutica define-se, numa perspetiva histórica, como a 

arte de interpretar textos sagrados. A perspetiva da interpretação está 

intimamente ligada à análise de conteúdo, na atualidade, mas fundamenta-se 

em rigorosos procedimentos técnicos de validação.  

A investigação com base na revisão da literatura é parte de uma estratégia 

heurística, que integra a pesquisa de informação e a recompilação de 

documentos sobre a temática em estudo, a fim de cumprir e consolidar os 

objetivos específicos estabelecidos no início da investigação. Segundo Cervo 

e Bervian (2002:49), “tais estudos têm por objectivo familiarizar-se com o 

fenómeno ou obter nova perceção do mesmo e descobrir novas ideias. A 

pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir 

as relações existentes entre os elementos componentes da mesma”. Também 

Bardin (1996) reforça a perspetiva heurística da análise de conteúdo, já que 

segundo este autor esta técnica tem duas funções: uma função heurística 

fundamentada na natureza exploratória, o que supõe o aumento da 

propensão para a descoberta: “Es el análisis de contenido "para ver" e, além 

desta, uma função de “(…) administración de la prueba, ya que frente a un 

punto de partida, basada en las primeras cuestiones, las líneas directrices 

para la investigación, por el método de análisis sistemático para saber si las 

cuestiones se confirman o son  anuladas. Es el análisis de contenido "para 

probar “(Bardin, 1996:22). 

Krippendorf (1997:28), referencia incontornável quando se utiliza a técnica de 

análise de conteúdo, define-a como “una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto”. Este autor apresenta, na sua obra, uma 

breve resenha histórica sobre a utilização das técnicas de análise de 

conteúdo. Desde os primeiros estudos empíricos (1600) sobre o conteúdo dos 

documentos examinados pelos membros da Igreja, preocupados com o 
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conteúdo não religioso dos mesmos, até ao primeiro caso bem documentado 

de análise quantitativa de conteúdo, que se realizou na Suécia no século 

XVIII, a que se seguiu alguns séculos mais tarde, em princípios do século XX, 

à análise de conteúdo dos jornais, a técnica de análise de conteúdo adquire 

uma maior sustentabilidade, já que é cada vez mais uma opção. Mas, o pleno 

reconhecimento desta ferramenta de investigação data dos anos 40/ 50, pela 

mão de autores como Berelson (1952). 

Krippendorf (1997) considera pertinente destacar quatro vantagens na 

utilização da técnica de análise de conteúdo, em comparação com outras 

técnicas de investigação. Assim:  

1. Não é uma técnica intrusiva, ou seja, a recuperação da informação, a 

modelização, o uso de registos estatísticos e, até certo ponto, a 

etnometodologia, têm em comum o facto de constituírem técnicas de 

investigação não reativas, ou não intrusivas. 

2.  Aceita material não estruturado.  

3. É um contexto sensível e, portanto, é capaz de processar formas 

simbólicas.  

4. Permite examinar um grande volume de informação.  

 

As vantagens enumeradas por Krippendorf (1997) aplicam-se, em nossa 

opinião, ao contexto da Internet, já que permitem a pesquisa do conteúdo dos 

novos media, combinando as caraterísticas da World Wide Web, como a 

interatividade, a ubiquidade, ou a globalização. Neste sentido, a análise de 

conteúdo dos web sites tornou-se indiscutivelmente numa das áreas de 

investigação mais promissoras, tendo em conta os desafios que colocam aos 

investigadores dadas as caraterísticas, já referidas, dos novos media. 

Com o objetivo de estudar em toda a sua extensão, e de uma forma exaustiva, 

o conteúdo dos web sites foram desenvolvidas diversas ferramentas. Heo 

(2007:25) refere que, “Technically, there are many commercially available 

quantitative measuring tools on the websites such as hit counters, numbers of 

visits, and transaction rates”. Kent et al (2011:536) são outros dos autores que 

destacam a utilização de técnicas quantitativas, através da utilização de 



  

 

_____________________________________________________
319 

 

software “that tracks website visitors, mouse clicks and information requests”. 

Um dos softwares utilizados é o Google Analytics, que recolhe dados com o 

intuito de melhorar a eficácia dos web sites. Entre os dados recolhidos, 

destaque para a informação sobre os web sites mais acedidos pelos 

utilizadores; tipo de informação que procuram; tempo de permanência no site 

etc.  

 

Apesar destas ferramentas serem cada vez mais precisas na análise dos 

conteúdos dos web sites, em muitas situações a sua utilização é ineficaz, dada 

a natureza e as caraterísticas dos novos media. Tornou-se, então, premente 

utilizar outras técnicas. De entre essas técnicas destaque, uma vez mais, para 

a análise de conteúdo: “a social science methodology concerned broadly with 

the objective, systematic, and quantitative description of the content of 

communication” (Baran, 2002, in Herring, 2004:47). Neste sentido se expressa 

Zhang (2005:3), “No surprise, as one of the most popular research methods in 

the communication discipline, content analysis has been and will continue to be 

the main tool to study the new medium”. Herring (2004) argumenta que as 

próprias concetualizações da análise de conteúdo modelam a sua evolução, 

como um paradigma metodológico que extravasa os limites entre a análise de 

conteúdo e os outros métodos. A análise de conteúdo pode combinar a 

utilização de métodos quantitativos e qualitativos, já que “content analysis 

combines the qualitative method defining the categories, and the quantitative 

method determining numbers within categories. For example, quantitative 

methods make available the valuation of parameters and the application of 

statistical tests, whereas qualitative methods are applied for the classification of 

data with respect to categories (Mayring, 2003) “(Heo, 2007:25). 

 

Os desafios, do ponto de vista metodológico, que se colocam com a aplicação 

da análise de conteúdo aos novos media, conduzem, em nosso entender, a 

abordagens metodológicas inovadoras. 
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6.3.1 Análise de conteúdo dos novos media - Novo paradigma? 

 

Neste momento, pensamos ser oportuno refletir sobre uma das principais 

questões relacionadas com a aplicação da análise de conteúdo aos novos 

media e que despertou a atenção de autores como Herring (2004). A questão 

que se coloca é a seguinte: Novos Media, Novo Paradigma?  

A aplicação da técnica de análise de conteúdo aos novos media, em particular 

tendo em consideração o objeto do presente estudo, os web sites corporativos, 

coloca questões sobre aspetos como: a seleção dos métodos de amostragem, 

a definição das unidades e categorias de análise, as questões éticas, entre 

outras. Estas questões suscitam o repensar sobre a aplicação da técnica de 

análise de conteúdo aos novos media, precipitando esta metodologia de 

investigação num novo paradigma. De acordo com Herring (2004:57), “These 

observations, taken together with the desirability of incorporating new methods 

to address characteristic features of new media such as hyperlinks and textual 

conversations, suggest a need for a broader construal of CA that allows new 

media to dictate new methods tailored to the analysis of digital content”. 

 

A proposta de Herring (2004:57), sobre a aplicação da análise de conteúdo aos 

novos media, implica uma definição mais abrangente desta técnica 

comparativamente com a definição clássica, já que “'Content' in CA tends to 

refer specifically to the thematic meanings present in text or images, but not to 

'structures' or 'features' of the communicative medium (Schneider e Foot, 2004). 

In contrast, the approach to content analysis proposed here considers content 

to be various types of information "contained" in new media documents, 

including themes, structures, features, links and exchanges, all of which can 

communicate social, political and cultural meanings”. Esta definição, mais 

ampla, da técnica de análise de conteúdo suscita o alargamento do paradigma 

metodológico que extravasa alguns dos limites da técnica de análise de 

conteúdo tradicional. Desde logo, na opinião de Herring (2004:57), os métodos 

de codificação e de contagem devem ser apoiados por outras técnicas, mais 

ajustadas às caraterísticas dos novos meios de comunicação, “in order to 
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analyze the contributions of different semiotic systems to the meaning of 

multimedia documents, rather than leaving out of consideration such 

phenomena as hyperlinks and textual exchanges, on the grounds that they do 

not constitute familiar forms of content”. 

  
Em conclusão, partilhamos da opinião manifesta por Herring (2004) segundo a 

qual, na aplicação da técnica de análise de conteúdo aos novos media, 

devemos integrar técnicas de outras áreas disciplinares que permitam uma 

análise mais profunda, capaz de dar resposta plena às questões colocadas 

pelos novos media, “The justification for doing so is that new media combine 

modalities (e.g., text and graphics), enable new modes of communication (e.g., 

text-based conversation), and possess novel features (e.g., hyperlinks)” 

(Herring, 2004:51). 

 

Um outro leque de questões que o investigador não pode descurar, na análise 

dos conteúdos publicados através dos novos media, são as questões éticas. 

No contexto da WWW, um número significativo de web sites constituem um 

instrumento de comunicação pública, já que os seus conteúdos estão 

disponíveis para serem visualizados por todos os usuários da web, pelo que 

“researchers generally are not required to obtain the informed consent of site 

producers in order to study or quote content from their sites, provided the 

source is appropriately acknowledged” (Herring, 2004:53). Não podemos, no 

entanto, esquecer que existem web sites, ou weblogs editados por exemplo por 

adolescentes, cujos conteúdos têm algumas restrições, pelo que a sua 

integração num estudo deve ser salvaguardada pela autorização dos seus 

autores. Curiosa a reflexão de Herring (2004:53), que defende existirem na web 

“grey areas as regards the ethical appropriateness of drawing attention to the 

content of a website through scholarly research”. 

 

No caso dos web sites cujos conteúdos foram objeto de análise no presente 

estudo, não se colocaram quaisquer questões éticas, tendo em consideração 

que todos os conteúdos publicados eram do domínio público. 

Os motivos que conduziram alguns investigadores a manifestarem interesse 

pela análise de conteúdo dos web sites, no intuito de estudarem a sua eficácia, 
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são diversas. A que ocupa o lugar cimeiro é, desde logo, a interatividade, 

considerada a caraterística mais distintiva da web (McMillan, 2000; Heo, 2007). 

Apesar do enfoque na interatividade, os estudos mais recentes revelam o 

ampliar do leque de interesse dos investigadores, já que “later studies on 

commercial websites in measuring websites performance by content analysis 

expanded the scope and also examined other elements of websites, such as 

information content, organizational performance, and website aesthetics 

(Palmer & Griffith, 1998)” (Heo, 2007:27). Através da análise de conteúdo, 

aplicada nesta investigação aos web sites corporativos dos designers de moda 

portugueses, procurámos estudar, de uma forma mais abrangente, a sua 

utilização enquanto instrumento estratégico de comunicação integrado nas 

novas práticas de web marketing das empresas do setor. 

 

6.3.2 Etapas da aplicação da Técnica de Análise de Conteúdo 

 

Apesar de inúmeros autores (Krippendorf, 1997; Bardin, 1996) apresentarem 

algumas diferenças no desenho da pesquisa de aplicação da técnica de análise 

de conteúdo, os fundamentos desta técnica pressupõem um conjunto de 

procedimentos que podem ser resumidos em cinco etapas: 

1) O investigador formula a questão de investigação e/ou as hipóteses do 

estudo.  

2) O investigador seleciona uma amostra. 

3) O investigador define um conjunto de categorias para serem objeto de 

codificação. 

4) Os codificadores aprendem os pressupostos da codificação; codificam 

os conteúdos e avalia-se a confiabilidade da sua codificação. 

5) Os dados recolhidos, no decurso do processo de codificação, são 

analisados e interpretados.  
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Figura 20: Etapas da aplicação da técnica de análise de conteúdo 

 

 

  

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

6.3.2.1 Primeira etapa  

Formulação das Questões e/ou Hipóteses de Investigação 

 
A primeira etapa consiste na formulação das questões e/ou hipóteses de 

investigação, e dos objetivos, e deve ser uma das principais preocupações dos 

investigadores, já que a sua formulação incorreta pode comprometer a validade 

de todo o estudo. Segundo Zhang (2005:5), “A well-formulated research 

question or hypothesis can avoid aimless exercises in data collection, which 

has little utility for communication research”. McMillan (2000:83) complementa 

esta definição ao defender que “The challenge for researchers who apply 

content analysis to the Web is not to identify questions, but rather to narrow 

those questions and seek to find a context for them either in existing or 

emerging communication theory. The temptation for researchers who are 

examining a “new” form of communication is to simply describe the content 

rather than to place it in the context of theory and/or to test hypotheses”. 
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Objetivos e Questões de Investigação 

 

Objetivos 

 

No desenvolvimento deste projeto de investigação, e no intuito de apresentá-lo 

de uma forma organizada e estruturada, é nossa intenção definir um objetivo 

geral, fio condutor de todo o trabalho de investigação, em concreto: analisar o 

estado atual da utilização das web corporativas, e outros suportes de 

comunicação on-line oficiais, dos designers de moda portugueses, enquanto 

instrumento estratégico de comunicação, integrada nas novas práticas de web 

marketing das empresas do setor. 

Para delimitar o objetivo geral propusemos um conjunto de objetivos 

específicos, que permitem completar o trabalho de investigação: 

 

1. Analisar as caraterísticas formais e de conteúdo dos web sites 

corporativos dos designers de moda portugueses. 

 

2. Saber se os designers de moda portugueses tiram partido, no âmbito 

das estratégias de gestão da marca on-line, do potencial de 

interatividade dos novos media, no sentido de promoverem, através dos 

conteúdos que incluem nos web sites corporativos, uma relação estreita 

entre as marcas e os seus públicos estratégicos (brand relationship). 

 

3. Determinar quais as formas de presença on-line 2.0 das empresas dos 

designers de moda portugueses. 

 

4. Saber se os designers de moda portugueses utilizam os web sites 

corporativos como um instrumento de comunicação da marca. 

 

    

     5. Analisar o nível de utilização do e-commerce por parte dos designers de 

moda portugueses, procurando compreender o impacto da utilização dos web 

sites corporativos. 
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Questões de Investigação 

 

“The advent of the Web has opened the door for many new research questions” 

(McMillan, 2000:83). 

 

Herring (2004:50) defende que na escolha das questões de investigação, o 

investigador deve escolher “a research question that is in principle answerable 

from the available data, and offers researchers options as regards sample types 

(e.g., time-based, event-based, participant-based) and coding categories (e.g., 

pre-existing or emergent from the data), as determined by the research 

questions and data under consideration”.  

 

Do ponto de vista metodológico, a nossa abordagem é interpretativista, pelo 

que procurámos adotar um modelo qualitativo para o planeamento da 

investigação, que sugere a formulação de questões de investigação em 

detrimento de hipóteses. Neste sentido, e para concretizar os objetivos 

enunciados, foram estabelecidas quatro questões de investigação que se 

procuram contrastar com base no estudo empírico a desenvolver nesta 

investigação. Em particular, para analisar as caraterísticas formais e de 

conteúdo dos web sites corporativos dos designers de moda portugueses 

(Objetivo 1); e saber se os designers de moda portugueses, através da 

utilização dos seus web sites corporativos, tiram partido do potencial de 

interatividade dos novos media (Objetivo 2), definiu-se a seguinte questão de 

investigação: 

 

Q1: Será que os designers de moda portugueses utilizam as 

potencialidades dos web sites corporativos, ao nível da interatividade, para 

promoverem a interação com os seus diferentes públicos estratégicos? 

 

Para determinar as formas de presença on-line 2.0 das empresas dos 

designers de moda portugueses (Objetivo 3), fixou-se como questão de 

investigação: 
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Q2: Será que os designers de moda portugueses privilegiam a utilização de 

ferramentas de comunicação on-line 2.0? 

 

Para estudar a forma como, no âmbito das estratégias de gestão da marca, os 

designers de moda portugueses utilizam os web sites corporativos como um 

instrumento de comunicação da marca, junto dos seus públicos estratégicos 

(Objetivo 4), definiu-se como questão de investigação: 

 

Q3: Será que os designers de moda portugueses utilizam os web sites 

corporativos, como ferramenta de comunicação da marca com os seus 

diferentes públicos estratégicos? 

 

Por último, para aferir o nível de utilização do e-commerce por parte das 

empresas dos designers de moda portugueses, procurando compreender o 

impacto da utilização desta nova plataforma de comercialização, no incremento 

da competitividade e da produtividade das empresas deste setor de atividade 

(Objetivo 5), estabeleceu-se a seguinte questão de investigação: 

 

Q4: Será que os designers de moda portugueses realizam atividades de e-

commerce através dos seus web sites corporativos, utilizando-os como um 

instrumento dinamizador da sua estratégia de comercialização? 

 
6.3.2.2 Segunda etapa 

Universo e seleção da amostra 

Na segunda etapa, o investigador tem que determinar o universo que vai 

analisar, de acordo com os objetivos do estudo, previamente definidos. A 

população é definida como “the set of units being studied, the set of units to 

which the researcher wishes to generalize. For content analysis, this is often a 

set of messages […]” (Neuendorf, 2002:74). Na opinião do autor referenciado, 

em muitos estudos a população é definida de acordo com um conjunto de 

critérios determinados pelo investigador. Um outro aspeto, a ter em 

consideração nesta etapa, é a seleção de uma amostra que seja 

representativa da população objeto do estudo, “Sampling is the process of 
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selecting a subset of units for study from larger population” (Neuendorf, 

2002:83).  

O investigador tem à sua disposição uma panóplia de métodos para 

selecionar a amostra mais adequada, tendo em conta os objetivos do estudo 

que pretende realizar. Apesar dessa diversidade, Krippendorff (2004:84) 

chama a atenção para o facto de “creating representative sample for content 

analysis is far more complex than creating samples for psychological 

experiment or consumer research”, tendo em consideração as especificidades 

dos conteúdos a analisar: texto, imagens, etc. Partilhamos da opinião de 

Neuendorf (2002), segundo a qual o rigor na seleção da amostra pode ser um 

dos aspetos que apresenta maior dificuldade na análise de conteúdos na 

Web.  

Alguns dos constrangimentos na seleção da amostra justificam-se não só 

devido ao número elevado de web sites, mas também devido à natureza do 

meio, que implica a permanente atualização dos mesmos. Na opinião de 

Herring (2004), nem todos os web sites podem ser analisados. O investigador 

deve selecionar uma amostra representativa do universo. Esta tarefa torna-se 

impraticável, na opinião deste autor, já que se a totalidade de web sites 

existentes é desconhecida, consequentemente também não é possível extrair 

uma amostra aleatória do universo da World Wide Web. 

Apesar da legitimidade de algumas das questões que se podem colocar na 

definição de uma amostra representativa no contexto da Web, McMillan 

(2000), referenciado por Zhang (2005:11), sugere que “both offline, like 

directories or lists maintained by industry group, and online sources, such as 

search engines, could help generate valid sample set”. A mesma autora 

defende ainda, como requisito para a seleção da amostra, inserido nos limites 

impostos pelo conhecimento que o investigador tem do objeto do estudo, que 

cada unidade de análise tem a mesma possibilidade de ser selecionada para 

integrar o conjunto das unidades de amostragem, defendendo a aleatoriedade 

como critério para a seleção da amostra. 
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A partir da informação que recolhemos no decurso da revisão bibliográfica, 

procedemos à delimitação do universo da investigação e à definição da 

amostra mais adequada, tendo em conta os objetivos definidos nesta 

investigação. Esta revisão teve como objetivo conhecer o estado atual e a 

evolução recente da investigação sobre o tema em estudo. A amostra do nosso 

estudo é não probabilística, tendo sido selecionado um modelo de amostragem 

por conveniência, definido por Neuendorf (2002:87) como “this methods relies 

on the selection of readily available units”, e que tem como caraterística ser 

“constituída por unidades que se disponibilizam voluntariamente para integrar a 

amostra. Neste método seleciona-se a amostra em função da disponibilidade e 

acessibilidade dos elementos da população” (Mesquita Morais, 2005:18). 

O universo da nossa investigação é constituído pelas empresas dos designers 

de moda (design de autor) portugueses. Num primeiro momento, para 

procedermos à seleção da amostra, e com o propósito de realizarmos um 

levantamento exaustivo, solicitámos a todas as entidades representativas do 

setor em Portugal (Tabela 7) e ao Instituto Nacional de Estatística (INE), uma 

lista do universo objeto de estudo da presente investigação. Obtivemos, por 

parte do INE, uma base de dados onde constam todas as empresas 

portuguesas de design (Anexo I), mas a informação obtida não pôde ser 

utilizada, porque a lista não permitia identificar em concreto as empresas dos 

designers de moda. Recebemos, ainda, a resposta da Associação Moda 

Lisboa, que nos remeteu para a consulta do seu web site; e da Associação 

Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), associação representativa do setor têxtil 

e vestuário em Portugal, que nos forneceu uma lista, por eles considerada 

incompleta, dos designers de moda portugueses. Das restantes entidades 

contactadas não obtivemos resposta. Partilhamos da opinião de Neuendorf 

(2002:88) quando afirma que “web site research has been plagued by difficulty 

in establishing a population and a sampling frame”.  
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Tabela 7: Entidades representativas do Setor da Indústria Têxtil, do Vestuário, 

da Moda e do Design em Portugal 

 

Entidades 

 

URL 

 

Associação Têxtil e Vestuário de 

Portugal (ATP)  

 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=7 

 

Associação Moda Lisboa 

 

http://www.modalisboa.pt/ 

 

Associação Seletiva Moda 

 

http://www.selectivamoda.com/ 

 

Associação Nacional dos Industriais de 

Lanifícios (ANIL) 

 

http://www.anil.pt/ 

 

Centro Português de Design (CPD) 

 

http://www.cpd.pt/ 

 

Fonte: elaboração própria 

 

As limitações da informação recolhida junto destas entidades, que do ponto de 

vista metodológico poderiam comprometer o estudo em causa, determinaram, 

num segundo momento, que centrássemos a nossa atenção no levantamento 

das associações de moda que asseguram a representatividade dos designers 

de moda em Portugal, e que são responsáveis pela organização dos dois 

eventos de moda mais representativos do setor em Portugal: Moda 

Lisboa/Lisbon Fashion Week e Portugal Fashion, nos quais marcam presença 

os designers (criadores) de moda portugueses, e designers convidados de 

outras nacionalidades. Referimo-nos à Associação Moda Lisboa e à 

Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP). 
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Tivemos acesso à lista dos designers de moda de ambas as associações, 

publicadas nos respetivos web sites (Figuras 21 e 22). 

 

Figura 21: Associação Moda Lisboa: Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Fonte: web site da Associação Moda Lisboa 

Figura 22: Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP): Portugal Fashion 

 

Fonte: web site da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 
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A Associação Moda Lisboa (com sede em Lisboa) posicionou-se como a 

primeira estrutura profissional para a apresentação das coleções dos 

designers de moda portugueses, responsável por organizar todos os anos a 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week. Neste evento, cuja 1ª edição decorreu em 

1991, marcam presença os mais prestigiados criadores de moda portugueses 

(Associação Moda Lisboa, s/d). O ano de 1996 marca a história da 

Associação Moda Lisboa, pois foi neste ano que foi oficialmente constituída 

como associação, o que determina o início de uma nova etapa na estratégia 

da Moda Lisboa orientada para a projeção da moda portuguesa, em concreto 

a aposta na internacionalização dos seus designers. Em 2003, com o objetivo 

de ocupar um lugar no calendário da moda europeia e mundial, e projetar 

internacionalmente o evento, as edições da Moda Lisboa/Lisbon Fashion 

Week passaram a contar com a presença de designers internacionais. Em 

2006, a organização lançou o showroom Fashion & Must Have (mostruário de 

coleções), um espaço comercial dedicado aos profissionais do setor, que visa 

consolidar a apresentação de coleções de autor e de marca, desde a moda 

ao lifestyle, transformando este evento num ponto de encontro que serve as 

mais prestigiadas referências comerciais, nacionais e internacionais. A 

Associação Moda Lisboa procura criar condições que permitam aos designers 

de moda, e às marcas nacionais, exporem o seu trabalho perante o mercado 

nacional e internacional. Em cada ano realizam-se duas edições, para 

apresentação das coleções Primavera/Verão e Outono/Inverno, sendo já 

considerado um evento de referência na semana da moda europeia. 

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) é uma associação 

patronal, de âmbito nacional, que agrupa cerca de 600 empresas de toda a 

fileira têxtil e do vestuário (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, s/d), 

responsável por organizar inúmeros eventos de moda. Entre estes eventos 

destaque para a organização, em colaboração mais recente com a 

Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), do Portugal Fashion 

(com sede no Porto). Este evento teve a sua 1ª edição em 1995, e nele 

desfilam não só as propostas dos designers de moda portugueses, mas 

também as propostas das empresas e marcas industriais portuguesas mais 

prestigiadas, já que o evento, tendo em conta a sua assumida ligação à 
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indústria, procura ser a mostra mais visível e mais completa do setor têxtil e 

do vestuário nacional. 

O universo do nosso estudo é, assim, constituído por uma lista dos designers 

de moda que apresentam coleções de autor nos dois eventos de moda mais 

representativos do setor em Portugal: Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week, 

organizado pela Associação Moda Lisboa, e o Portugal Fashion, organizado 

pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) (Tabela 8). Esta lista, que 

representa o universo do nosso estudo, foi elaborada tendo por base as duas 

listas já apresentadas. De referir que no caso da lista do evento Moda 

Lisboa/Lisbon Fashion Week selecionámos a totalidade dos designers de 

moda, tendo em conta que todos eles apresentam coleções de autor. No caso 

do evento Portugal Fashion, selecionámos a lista dos participantes na 30ª 

edição, Outono/Inverno 2012/2013, por ser a mais recente, e a mais completa. 

Dessa lista foram selecionados apenas os designers de moda que apresentam 

coleções de autor. Todos os outros participantes: empresas de moda, 

empresas de calçado, designers participantes em concursos de design não 

foram selecionados, por não se integrarem no perfil do designer de moda que 

definimos neste estudo: designers de moda que criam coleções de autor.  

 

Tabela 8: Designers de Moda que apresentam coleções de autor nos eventos: 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week e Portugal Fashion 

 

DESIGNERS DE MODA 

 

EVENTO EM QUE PARTICIPAM 

 

Aforest Design (Sara Lamúrias) 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Aleksandar Protic Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Alexandra Moura 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Alves.Gonçalves 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week Portugal Fashion 
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Ana Salazar 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Andreia Lexim 

Portugal Fashion 

 

Autopsy by Jordan Santos 

Portugal Fashion 

 

Carlos Gil 
Portugal Fashion 

 

Cláudia Garrido 
Portugal Fashion 

Daniel Dinis Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Daniela Barros 

 

Portugal Fashion 

 

Diana Matias 

 

Portugal Fashion 

Dino Alves 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Diogo Miranda 

 

Portugal Fashion 

 

Estelita Mendonça 

 

Portugal Fashion 

 

Fátima Lopes 

 

Portugal Fashion 

 

Felipe Oliveira Baptista 

 

Portugal Fashion 
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Filipe Faísca 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

 

Hugo Costa 

 

Portugal Fashion 

José António Tenente 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

 

Júlio Torcato 

 

Portugal Fashion 

Katty Xiomara 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Lara Torres 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Lidija Kolovrat 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

 

LIV by Fernando Lopes e Hugo 

Veiga 

 

Portugal Fashion 

Luís Buchinho 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Maria Gambina 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

 

Marques Almeida 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 
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Miguel Vieira 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Nuno Baltazar 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Nuno Gama 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Os Burgueses 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Pedro Mourão 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Pedro Pedro 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Ricardo Andrez 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Ricardo Dourado 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Ricardo Preto 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Saymyname (Catarina 

Sequeira) 

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 
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Storytailors (João Branco e Luís 

Sanchez) 
Portugal Fashion 

 

Susana Bettencourt 

 

Portugal Fashion 

 

Teresa Abrunhosa Portugal Fashion 

Vitor Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

White Tent (Pedro Noronha-

Feio e Eugenia Tabakova)  

 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

 Total: 43 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Seleção da Amostra 

 

De um universo formado por quarenta e três (43) designers de moda, 

selecionámos uma amostra representativa, constituída por vinte e nove (29) 

designers de moda, com base na aplicação de três critérios de seleção (Tabela 

9), em concreto:  

(1) Designers de moda com nacionalidade portuguesa;  

(2) Designers de moda cujas empresas têm sede em Portugal; 

(3) Designers de moda que possuem um web site corporativo.  

 

Estes critérios foram definidos tendo em consideração o contexto em que 

centrámos a nossa investigação. Relativamente à dimensão da amostra 

partilhamos, mais uma vez, a opinião de Neuendorf (2002:88), “Unfortunaly 

there is no universally accepted set of criteria for selecting the size of sample. A 

too common practice is to base sample size on work by others in the área”. 
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Da lista dos designers de moda que apresentam coleções de autor nos eventos 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week e Portugal Fashion (Tabela 8) foram 

eliminados, por não cumprirem um dos critérios, os seguintes designers de 

moda (catorze (14) no total): Andreia Lexim, Aleksandar Protic, Autopsy by 

Jordan Santos, Daniel Dinis, Daniela Barros, Estelita Mendonça, Hugo Costa, 

José António Tenente, Júlio Torcato, Lidija Kolovrat, LIV by Fernando Lopes e 

Hugo Veiga, Maria Gambina, Marques Almeida e Ricardo Dourado. No caso 

dos designers Aleksandar Protic por ter nacionalidade sérvia, e Lidija Kolovrat 

por ter nacionalidade bósnia (critério 1); no caso dos designers Daniel Dinis e 

Marques Almeida devido ao fato das empresas estarem sedeadas fora de 

Portugal (critério 2); e no caso dos designers Andreia Lexim, Autopsy by Jordan 

Santos, Daniela Barros, Estelita Mendonça, Hugo Costa, José António 

Tenente, Júlio Torcato, LIV by Fernando Lopes e Hugo Veiga, Maria Gambina 

e Ricardo Dourado por não terem um web site corporativo (critério 3). Com os 

procedimentos que seguimos, consideramos que cumprimos o propósito de 

Neuendorf (2002:73) quando afirma que “The sampling unit should be large 

enough to well represent the phenomenon under investigation”. 

 

Tabela 9: Aplicação dos critérios de seleção da amostra à lista dos Designers 

de Moda que apresentam coleções de autor nos eventos: Moda Lisboa/Lisbon 

Fashion Week e Portugal Fashion 

 

DESIGNERS DE 

MODA 

 

CRITÉRIOS 

 

URL (Uniform Resource Locator) 

Aforest Design 

(Sara Lamúrias) 

 

Web corporativa http://www.aforest-design.com 

Aleksandar Protic 

 

Nacionalidade 

sérvia 
http://www.aleksandarprotic.com/  

 

Alexandra Moura Web corporativa http://www.alexandramoura.com/ 

http://www.aforest-design.com/
http://www.aleksandarprotic.com/
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Alves.Gonçalves 

 

Web corporativa http://www.alvesgoncalves.com/ 

 

Ana Salazar 

 

Web corporativa http://www.anasalazar.pt/ 

Andreia Lexim 

 

Blogue http://andreialexim.blogspot.pt/ 

 

Autopsy by Jordan 

Santos 

 

Presença nas 

redes sociais https://www.facebook.com/autopsybyjordannsantos 

 

Carlos Gil 

 

Web corporativa http://www.carlos-gil.com/ 

 

Cláudia Garrido 

 

Web corporativa http://claudiagarrido.portfoliobox.net/ 

Daniel Dinis 

Empresa com 

sede na 

Alemanha http://www.danieldinis.com/ 

 

Daniela Barros 

 

Blogue http://danieladebarros.blogspot.pt/ 

 

Diana Matias 

 

Web corporativa http://cargocollective.com/dianamatias 

 

Dino Alves 

 

Web corporativa http://www.dinoalves.eu/ 

 

Diogo Miranda 

 

Web corporativa http://www.diogomiranda.net/ 

Estelita Mendonça 

Presença nas 

redes sociais 

http://www.facebook.com/pages/Estelita-

Mendon%C3%A7a/197701923636869?sk=info 

 

Fátima Lopes 

 

Web corporativa http://www.fatima-lopes.com/ 

http://www.alvesgoncalves.com/
http://www.anasalazar.pt/
https://www.facebook.com/autopsybyjordannsantos
http://cargocollective.com/dianamatias
http://www.dinoalves.eu/
http://www.facebook.com/pages/Estelita-Mendon%C3%A7a/197701923636869?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Estelita-Mendon%C3%A7a/197701923636869?sk=info
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Felipe Oliveira 

Baptista 

 

Web corporativa http://www.felipeoliveirabaptista.com/ 

 

Filipe Faísca 

 

Web corporativa http://www.filipefaisca.com/ 

Hugo Costa 
Presença nas 

redes sociais 

https://www.facebook.com/hugo.costa.982#!/Hugo

gcosta 

 

José António 

Tenente 

 

   Blogue  http://www.jat-news.blogspot.pt/ 

Júlio Torcato 

Presença nas 

redes sociais https://www.facebook.com/juliotorcato 

 

Katty Xiomara 

 

Web corporativa http://www.kattyxiomara.com/ 

 

Lara Torres 

 

Web corporativa http://www.laratorres.com/ 

Lidija Kolovrat 

Nacionalidade 

bósnia http://www.lidijakolovrat.org/ 

 

LIV by Fernando 

Lopes e Hugo 

Veiga 

 

Presença nas 

redes sociais 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2322

73926832203.56180.160570217335908&type=3 

Luís Buchinho 

 

Web corporativa 

 

http://www.luisbuchinho.pt/ 

Maria Gambina 

Presença nas 

redes sociais 

https://www.facebook.com/pages/Maria-

Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-

Gambina/309775382375573 

Marques Almeida 
Empresa com 

sede em 

Inglaterra. 

 

http://www.marquesalmeida.com/ 

http://www.filipefaisca.com/
https://www.facebook.com/hugo.costa.982#!/Hugogcosta
https://www.facebook.com/hugo.costa.982#!/Hugogcosta
https://www.facebook.com/juliotorcato
http://www.kattyxiomara.com/
http://www.laratorres.com/
http://www.lidijakolovrat.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.232273926832203.56180.160570217335908&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.232273926832203.56180.160570217335908&type=3
https://www.facebook.com/pages/Maria-Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-Gambina/309775382375573
https://www.facebook.com/pages/Maria-Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-Gambina/309775382375573
https://www.facebook.com/pages/Maria-Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-Gambina/309775382375573
http://www.marquesalmeida.com/
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Miguel Vieira 

 

Web corporativa http://www.miguelvieira.pt/ 

 

Nuno Baltazar 

 

Web corporativa http://www.nunobaltazar.com/ 

 

Nuno Gama 

 

Web corporativa http://www.nunogama.pt/ 

Os Burgueses 

 

Web corporativa 

 

http://www.osburgueses.com/ 

 

Pedro Mourão 

 

Webcorporativa http://www.pedromourao.com/ 

 

Pedro Pedro 

 

Web corporativa www.pedropedro.com 

 

Ricardo Andrez 

 

Web corporativa http://ricardoandrez.com/ 

Ricardo Dourado 

Presença nas 

redes sociais http://ricardodourado.tumblr.com/ 

 

Ricardo Preto 

 

Web corporativa http://www.ricardopreto.com/ 

Saymyname 

(Catarina 

Sequeira) 

 

Web corporativa http://www.saymyname.pt/ 

Storytailors (João 

Branco e Luís 

Sanchez) 

 

Web corporativa http://www.storytailors.pt/ 

 

Susana 

Bettencourt 

 

Web corporativa 
http://www.susanabettencourt.com/ 

 

Teresa Abrunhosa Web corporativa http://www.teresa-abrunhosa.com/ 

http://www.miguelvieira.pt/
http://www.nunobaltazar.com/
http://www.nunogama.pt/
http://www.osburgueses.com/
http://www.pedromourao.com/
http://www.pedropedro.com/
http://ricardoandrez.com/
http://ricardodourado.tumblr.com/
http://www.ricardopreto.com/
http://www.saymyname.pt/
http://www.susanabettencourt.com/
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Vitor 

 

Web corporativa http://www.vitor.com.pt/ 

White Tent (Pedro 

Noronha-Feio e 

Eugenia 

Tabakova)  

 

Web corporativa http://www.white-tent.com/ 

  Total: 43 

Resultado da aplicação dos critérios enunciados, esta investigação tem uma 

amostra constituída por vinte e nove (29) designers de moda, cujas biografias 

constam do Anexo II. 

Tabela 10: Amostra do estudo 

 

DESIGNERS DE MODA 

 

WEB SITE 

CORPORATIVO 

 

URL (Uniform Resource Locator) 

 

Aforest Design 
Web corporativa 

http://www.aforest-design.com 

 

Alexandra Moura 
Web corporativa 

http://www.alexandramoura.com/ 

 

Alves e Gonçalves 
Web corporativa 

http://www.alvesgoncalves.com/ 

 

Ana Salazar 
Web corporativa 

http://www.anasalazar.pt/ 

 

Carlos Gil 

 

Web corporativa http://www.carlos-gil.com/ 

 

Cláudia Garrido 
Web corporativa 

http://claudiagarrido.portfoliobox.net/ 

Diana Matias Web corporativa http://cargocollective.com/dianamatia

s 

http://www.vitor.com.pt/
http://www.aforest-design.com/
http://www.alvesgoncalves.com/
http://www.anasalazar.pt/
http://cargocollective.com/dianamatias
http://cargocollective.com/dianamatias
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Dino Alves 

 

Web corporativa http://www.dinoalves.eu/ 

 

Diogo Miranda 
Web corporativa 

http://www.diogomiranda.net/ 

 

Fátima Lopes 

 

Web corporativa http://www.fatima-lopes.com/ 

Felipe Oliveira Baptista 
Web corporativa 

 

http://www.felipeoliveirabaptista.com/ 

 

Filipe Faísca 

 

Web corporativa 

 

http://www.filipefaisca.com/ 

 

Katty Xiomara 
Web corporativa 

http://www.kattyxiomara.com/ 

 

Lara Torres 
Web corporativa 

http://www.laratorres.com/ 

Luís Buchinho 
Web corporativa 

 

http://www.luisbuchinho.pt/ 

 

Miguel Vieira 
Web corporativa 

http://www.miguelvieira.pt/ 

 

Nuno Baltazar 
Web corporativa 

http://www.nunobaltazar.com/ 

 

Nuno Gama 
Web corporativa 

http://www.nunogama.pt/ 

 

Os Burgueses 
Web corporativa 

http://www.osburgueses.com/ 

Pedro Mourão Web corporativa 

 

http://www.pedromourao.com/ 

 

 

http://www.dinoalves.eu/
http://www.kattyxiomara.com/
http://www.laratorres.com/
http://www.miguelvieira.pt/
http://www.nunobaltazar.com/
http://www.nunogama.pt/
http://www.osburgueses.com/
http://www.pedromourao.com/
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Pedro Pedro 

 

Web corporativa 

 

www.pedropedro.com 

 

Ricardo Andrez 

 

Web corporativa http://ricardoandrez.com/ 

 

Ricardo Preto 

 

Web corporativa http://www.ricardopreto.com/ 

Saymyname 

 

Web corporativa 

 

http://www.saymyname.pt/ 

 

Storytailors 

 

Web corporativa 

 

http://www.storytailors.pt/ 

 

Susana Bettencourt 

 

Web corporativa 

 

http://www.susanabettencourt.com/ 

 

Teresa Abrunhosa 

 

Web corporativa http://www.teresa-abrunhosa.com/ 

 

Vitor 

 

Web corporativa http://www.vitor.com.pt/ 

 

White Tent 

 

Web corporativa http://www.white-tent.com/ 

  Total: 29 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Do total de vinte e nove (29) designers de moda que compõem a amostra, não 

foram submetidos a análise os web sites de cinco (5) designers de moda: 

Alexandra Moura, Ana Salazar, Nuno Gama, Pedro Pedro e Ricardo Andrez, 

situação justificada pelo facto dos web sites estarem, à época em que se 

realizou o corpus de análise, em remodelação, em construção, ou cujo acesso 

foi negado. 

http://www.pedropedro.com/
http://ricardoandrez.com/
http://www.ricardopreto.com/
http://www.saymyname.pt/
http://www.storytailors.pt/
http://www.vitor.com.pt/
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Tabela 11: Designers de Moda que constam da amostra, mas cujos web sites 

não foram analisados 

 

DESIGNERS DE 

MODA 

 

URL (Uniform Resource 

Locator) 

 

ESTADO DO WEB 

SITE  

 

Alexandra Moura 

http://www.alexandramoura.c

om/ 
Em remodelação 

 

Ana Salazar 
http://www.anasalazar.pt/ Em remodelação 

 

Nuno Gama 
http://www.nunogama.pt/ Em remodelação 

 

Pedro Pedro 
www.pedropedro.com 

Acesso ao web site 

negado  

 

Ricardo Andrez http://ricardoandrez.com/ 

 

Coming soon 

  Total: 5 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Ao longo dos diferentes momentos de definição da amostra deste trabalho de 

investigação, o objeto de estudo tem sido progressivamente restringido, 

processo orientado pela necessidade de encontrar o corpus mais adequado 

para o nosso trabalho empírico, sem comprometer a sua exequibilidade, 

conforme prevê o modelo interativo para investigação qualitativa de Maxwell 

(2005), referido por Dias Soares (2012). Um outro aspeto importante, reside 

nas limitações de tempo e recursos, inerentes a uma investigação da natureza 

que nos propomos desenvolver. 

 

 

http://www.anasalazar.pt/
http://www.nunogama.pt/
http://www.pedropedro.com/
http://ricardoandrez.com/
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6.3.2.3 Terceira etapa 

Definição da unidade e das variáveis de análise 

Unidade de análise 

 

A terceira etapa da investigação consiste na definição da unidade, e das 

variáveis de análise, que representem a informação que pretendemos analisar. 

De acordo com Herring (2004:51), “The technical properties of any medium 

combined with conventional patterns of use tend to create natural units of 

analysis, and the Web is no exception”.  

 

Neuendorf (2002:71) cita Carney (1971) para definir a unidade de análise como 

“an identificable message or message component, (a) which serves as the 

basis for identifying the population and drawing a sample, (b) on which 

variables are measured, or (c) which serves as the basis for reporting analyses. 

Units can be words, characters, themes, time periods, interactions, or any other 

result of breaking up a communication into bits”. Na opinião de Zhang (2005:6), 

“The operation definition of the unit of analysis should be clear-cut and 

thorough, facilitating coders to observe”. 

 

Nalguns estudos (McMillan, 2000), realizados no contexto da World Wide Web, 

identificam-se algumas situações problemáticas na definição da unidade de 

análise, já que não existem regras claras para defini-la. Herring (2004:51) 

reforça esta ideia ao defender que “variability makes 'the individual website' a 

problematic unit of analysis, both because large sites are time consuming to 

browse through and code, and because their characteristics can end up 

overrepresented in the analysis due to their size alone”. O mesmo autor chama, 

ainda, a atenção para o facto de, nalguns casos, se desconhecerem os limites 

dos web sites e interroga-se “does the "site" consist of all pages on the server 

whose address is the URL of the home page, or should pages linked to from the 

site that were created by the same site producer(s) on related topics be 

considered part of the site as well?” (Herring, 2004:51, 52). No seu entender, os 
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limites espaciais e temporais dos media tradicionais não se aplicam à WWW 

“where seemingly limitless bandwidth and storage capacity enable some 

websites to be very large, while others with a similar purpose and focus may be 

only a single page” (Herring, 2004:51).  

 

A home page (página inicial) é definida como “the minimal unit that defines a 

website; it is the part that users are most likely to encounter, hence, arguably, 

the most salient and important part to analyze” (Herring, 2004:52). Alguns 

autores, como Bates e Lu (1997), referenciados por Herring (2004), defendem 

como unidade básica de análise a home page. Partilhamos da opinião 

defendida por Herring (2004:52), pois a utilização da home page como unidade 

de análise pode limitar os estudos a desenvolver, já que “while this practice 

enhances comparability across sites, it ignores potentially important content 

presented elsewhere in the site. Some researchers get around this limitation by 

applying some methods to the homepage, while taking the entire site as the 

context for the analysis of other types of content that do not necessarily appear 

on the homepage, such as personal information about the site producer 

(Herring, Scheidt, Bonus & Wright, 2004) or whether the site includes a 

discussion forum (Chung, 2004)”.  

 

Apesar das considerações anteriores, legitimas para quem as defende, em 

muitos dos estudos que McMillan (2000) realizou, os investigadores optaram 

por usar o web site como unidade de análise, embora existam exceções, como 

o estudo realizado por Crowston e Williams (2000), referenciados por Herring 

(2004), que definiram a web page individual como unidade de análise, em vez 

do web site. Herring (2004:52) é da opinião que “One possible solution is to 

define the unit of analysis as all pages linked to from the home page at some 

fixed number of levels of embedding, to hold the size and nature of the 

sampling unit roughly constant. However, the number of pages included can still 

vary considerably according to the number of links at each level; nor does this 

address the problem of single-page websites”. 

  

O nosso projeto de investigação tem como unidade de análise os web sites 

corporativos dos vinte e nove (29) designers de moda portugueses, que 
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compõem a amostra selecionada. Todas as nossas preocupações com o rigor 

nos procedimentos da definição da unidade de análise, visam assegurar a 

confiabilidade das opções metodológicas seguidas, e representam um 

importante papel na análise do conteúdo dos novos media. Concordamos com 

Herring (2004), quando defende que à medida que o tempo vai passando, a 

dimensão e os formatos dos novos media tornar-se-ão mais estandardizados, o 

que facilitará a seleção das unidades de análise. Herring (2004:49) defende, 

ainda, que “Rather than reinventing the methodological wheel, new media 

researchers can draw upon, and benefit from, well established traditions. 

Moreover, the more similar the methods we apply to new media are to those 

used for old media, the easier it is to compare findings for the two”. 

Importa referenciar Bardin (1996), para quem a seleção do corpus se define 

como o conjunto dos documentos que devem apresentar-se para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos. O autor identifica quatro regras 

fundamentais: a regra da exaustividade, a regra da representatividade, a 

regra da uniformidade e a regra da pertinência: 

Regra da exaustividade - uma vez estabelecido o corpus tem que se ter 

em consideração todos os seus elementos.  

Regra da representatividade - quando o material está definido, pode 

realizar-se a análise com base numa amostra que seja representativa do 

universo.  

Regra da uniformidade - os documentos selecionados devem ser 

homogéneos, ou seja, devem ser submetidos a precisos critérios de seleção. 

Regra da pertinência - os documentos selecionados devem ser adequados 

como fonte de informação sobre o objetivo que suscitou a análise.  

O corpus do nosso estudo tem por base um documento que resultou da 

descarga (print screen) das páginas web dos web sites corporativos de vinte e 

quatro (24) designers de moda portugueses que compõem a amostra final 

(Anexo III). Não foi possível fazer o print screen dos web sites corporativos de 

cinco (5) dos designers de moda que compõem a amostra (Tabela 11), pelos 
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motivos já referidos. Esta descarga realizou-se entre os dias 9 de Fevereiro e 2 

de Março de 2013, tempo suficiente para realizar a recolha do corpus do 

projeto de investigação. Este período foi escolhido, pois é o período que 

antecede a apresentação das coleções Outono/Inverno 2013/2014 (agendadas 

em Portugal para meados do mês de Março), e neste período não é frequente 

existirem alterações nos conteúdos dos web sites, já que só após a 

apresentação em desfile das coleções da nova temporada (Moda 

Lisboa/Lisbon Fashion Week e Portugal Fashion), os designers de moda 

introduzem alterações nos conteúdos dos web sites. 

Como defende McMillan (2000:97), “these downloaded sites are “frozen in time” 

and will not change between the coding times”. Importa referir que no download 

das páginas web foram respeitadas as indicações da política legal, que figuram 

nalguns dos web sites analisados. Em termos das caraterísticas técnicas do 

computador, a análise realizou-se utilizando uma resolução de 1600 x 900 

pixels e um monitor de 17 polegadas. No que concerne ao navegador, 

utilizámos o Google e o Yahoo. 

Variáveis de análise 

A definição das variáveis de análise é um aspeto determinante num projeto de 

investigação, já que é através dela que os dados podem ser validados e 

classificados com segurança, assegurando a sua credibilidade. Definida como 

“a definable and measurable concept that varies; that is, it holds different values 

for different individual cases or units” (Neuendorf, 2002:95).  

A análise de conteúdo dos web sites dos designers de moda portugueses 

teve por base um esquema codificado, que se desenvolveu nesta 

investigação tendo em consideração o proposto pela revisão da literatura, 

ainda que, na opinião de  Neuendorf (2002:95), “Although the content analyst 

should consult both scholary literature and commercial research and use 

theory as a guide whenever possible, he or she is, in fact, the boss, the final 

authority on what content needs to be explained and what variables ought to 

be tapped”. 
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A revisão bibliográfica realizada permitiu não só definir as variáveis 

independentes e dependentes deste estudo, como também selecionar um 

conjunto de indicadores que permitiram operacionalizar essas mesmas 

variáveis. Com a adaptação necessária, tendo em consideração as 

especificidades dos web sites corporativos dos designers de moda 

portugueses, objeto de análise, alguns estudos (Perry e Bodkin, 2000; Díaz 

Soloaga, 2002a; Azevedo, 2003; Tavares, 2004; Villagra García, 2004; Castillo 

Díaz, 2007; Heo, 2007; Díaz Sanchez et al, 2008; Soares, 2008; Filipe, 2010; 

Fernández de Córdova Miralles, 2011; Fuente Martínez, 2011; Dias Soares, 

2012; García García, 2012; entre outros) serviram de suporte para identificar 

três (3) Variáveis Independentes: (a) Conteúdo, (b) Interatividade e (c) 

Usabilidade, e nove (9) Variáveis Dependentes, também definidas como 

categorias: Informação sobre a atividade do Designer de Moda; Atividade 

Comercial; Comunicação Comercial; Idiomas, Interação; Personalização; 

Customer Relationship Management (CRM); Navegabilidade e Acessibilidade. 

A forma mais adequada para selecionar as variáveis de análise de conteúdo, 

no entender de Neuendorf (2002:95, 96), “is to consider what constitute critical 

variables – those features that are vital to a comprehensive understanding of (a) 

the message pool (b) in the specific medium used“. Importa referir o argumento 

de Wimmer e Dominick (2002), in Zhang (2005:6), segundo os quais, “A good 

category should be mutually exclusive, exhaustive, and reliable”.  

 

Neste projeto de investigação as variáveis independentes são, como referido, 

(a) o Conteúdo, (b) a Interatividade e (c) a Usabilidade. A sua qualificação 

como variáveis independentes é justificada pelo facto de a sua existência não 

depender de nenhuma outra. A escolha destas variáveis encontra fundamento 

em investigações já realizadas, com objetos de estudo semelhantes (Tabela 

12). 

 

A análise da variável independente (a) Conteúdo é determinada pela 

importância em estudar o conteúdo dos web sites corporativos dos designers 

de moda portugueses, enquanto instrumentos estratégicos de comunicação 

integrados nas novas práticas de web marketing das empresas do setor, e que 

constitui o objeto de estudo desta investigação. Neste contexto, considerámos 
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pertinente incluir as variáveis dependentes relativas à Informação sobre a 

atividade do Designer de Moda, à forma como desenvolve a sua Atividade 

comercial, à Comunicação Comercial e aos Idiomas. 

No que concerne à análise da variável independente (b) Interatividade 

partilhamos da opinião de Hoffman e Novak (1996:17) segundo a qual, a 

emergência dos novos meios de comunicação exige “a new marketing 

paradigm”. Neste paradigma, em que a “Web as both medium and market” 

(Hoffman e Novak,1996:17), os consumidores deixam de ser sujeitos passivos. 

A passividade, caraterística do modelo tradicional unidirecional, é substituída 

pelo papel ativo dos consumidores, e de todos os públicos estratégicos, na 

procura não só de informação relevante, mas assumindo também o papel de 

produtores de conteúdos, tendo em conta os seus interesses e objetivos, e 

tirando partido das caraterísticas e das potencialidades que o novo meio 

oferece, em particular a interatividade. Também García García e Castillo Diaz 

(2010:394) reafirmam que “La interactividad de un sitio web constituye uno de 

los pilares fundamentales de la comunicación 2.0, en la que las empresas 

pierden parte del control del mensaje para dejar un papel protagonista al 

usuario como creador de contenidos. El primer contacto de estos usuarios con 

cualquier empresa en la red se produce con el interfaz del site, es decir, que la 

interactividad se da en primer lugar en un estadio muy básico usuario-

máquina”. 

 

Os web sites corporativos são ferramentas de comunicação de utilização quase 

obrigatória para os profissionais que operam no mercado da moda, e que 

pretendem alcançar resultados positivos, num contexto de elevada 

competitividade como o que carateriza este setor. Esta situação impele os 

designers de moda a adotarem novas estratégias de comunicação on-line, 

contextualizadas em novos modelos de gestão. Torna-se vital para a sua 

sobrevivência neste contexto, comunicarem com os seus públicos de uma 

forma individual e personalizada. Uma das formas de reforçarem essa relação 

reside na utilização da Internet que detém um conjunto de potencialidades a 

explorar, como a interatividade. Neste contexto, justifica-se a escolha das 

variáveis dependentes da Interação, da Personalização e do Customer 

Relationship Management (CRM), para desenvolver uma análise sobre a forma 
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como os designers de moda portugueses tiram partido das potencialidades, ao 

nível da interatividade, dos web sites corporativos. 

 

A análise da variável independente (c) Usabilidade fundamenta-se na 

determinação da eficácia da utilização dos web sites, que deve traduzir a 

capacidade da sua estrutura em assegurar a fácil navegabilidade e o acesso a 

todos os públicos aos quais se destina. De acordo “con la norma ISO 9241 

(Ergonomic requirements for visual display terminals, 1998), parte 11 

(Guidance for usability) la usabilidad es definida como el rango en el cual un 

producto puede ser usado por un grupo de usuarios específicos para alcanzar 

ciertas metas definidas con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de 

uso especificado” (García García e Castillo Diaz, 2010:394).  

 

García García e Castillo Diaz (2010:395) consideram, ainda, que “La usabilidad 

no es más que la traducción literal del anglicismo “user friendly”, significa 

facilidad de uso y se puede definir a través de 5 atributos (Nielsen, 1993): 

1. Facilidad de aprendizaje. El usuario debe ser capaz de empezar a utilizarlo 

inmediatamente. 

2. Eficiencia. El usuario obtendrá un nivel de productividad alto al hacer un 

correcto uso. 

3. Retención sobre el tiempo. El uso del sitio, no debe olvidarse pasado un 

tiempo desde su aprendizaje. 

4. Tasas de error por parte de los usuarios. Minimizar los errores e indicar al 

usuario cómo solucionarlos en el caso de que se produzcan. 

5. Satisfacción subjetiva. ¿Les gusta el uso del sistema a los usuarios?”. 

 

Neste sentido, incluímos no projeto de investigação as variáveis dependentes 

da Navegabilidade e da Acessibilidade. García García e Castillo Diaz 

(2010:394) defendem que “Fomentar el deseo de participación del usuario en la 

web de la empresa debería ser una meta a tener en cuenta en la comunicación 

online para cualquier empresa, puesto que esta nueva relación con los usuarios 

y su participación en la creación de la marca, determinará el paso de una 

comunicación 1.0 a la 2.0. Y, será, previsiblemente la clave del éxito en las 

estrategias comunicativas on-line”. 



  

 

_____________________________________________________
352 

 

Segundo Neuendorf (2002:207), “the Web gives researchers a world of content 

(currently, millions of sites and many more pages)”. Neste sentido, este estudo 

pretende ser um contributo no intuito de encontrar respostas para algumas das 

inúmeras questões que se colocam na atualidade aos investigadores, no 

contexto do universo comunicacional em que operam os novos media.  

Apresentamos na Tabela 12 as variáveis independentes e dependentes 

(categorias) deste estudo. Para cada categoria definimos um conjunto de 

indicadores, um total de vinte e quatro (24), os mais adequados em nosso 

entender, tendo em conta os objetivos e a fundamentação teórica a que 

recorremos para fundamentar este projeto de investigação. 

 

Tabela 12: Variáveis independentes, categorias de análise, indicadores e 

fundamentação do seu uso em estudos prévios 

 
CATEGORÍA INDICADOR Fonte dos estudos 

C
O

N
T

E
Ú

D
O

 

 

In
fo

rm
aç

ão
 s

o
b
re

 a
 a

ti
v
id

ad
e 

d
o
 D

es
ig

n
er

 d
e 

M
o
d
a 

 

 

 

About us 

Saviolo (2002), Villagra García (2004), 

Tavares (2004), Pereira (2005), Borges 

de Almeida (2008), Díaz Sánchez et al 

(2008), Soares (2008), Machado (2009), 

Borges de Almeida et al (2011), Filipe 

(2010), Fernández de Córdova Miralles 

(2011), Dias Soares (2012), García 

García (2012). 

Coleções 

Saviolo (2002), Villagra García (2004), 

Pereira (2005), Bessa e Vaz (2007), 

Soares (2008), Fogel e Schneider 

(2010), Caetano et al (2011). 

Arquivo das coleções 

Soares (2008), Fogel e Schneider 

(2010), Caetano et al (2011), Posner 

(2011), McCormick e Livett (2012). 

Outras áreas de negócio 
Saviolo (2002), Pereira (2005), Soares 

(2008). 

Informação sobre Projetos na área 

da moda 

Saviolo (2002), Soares (2008), Fogel e 

Schneider (2010), Posner (2011), 

Fernández de Córdova Miralles (2011), 

McCormick e Livett (2012). 

Outros conteúdos  

Saviolo (2002), Soares (2008), Morais 

(2011), Posner (2011), Caetano et al 

(2011). 

A
ti

v
id

ad
e 

co
m

er
ci

al
 

Comércio tradicional 

(Atelier/Lojas/Pontos de venda) Cobra (2007), Soares (2008), Filipe 

(2010), Posner (2011). 
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C
O

N
T

E
Ú

D
O

 

A
ti

v
id

ad
e

co
m

er
ci

al
 

 

Comércio eletrónico 

Agis et al (2001), Villagra García 

(2004), Díaz Soloaga e Muller (2009), 

Fogel e Schneider (2010), Caetano et al 

(2011), McCormick e Livett (2012). 

C
o
m

u
n
ic

aç
ão

 

C
o
m

er
ci

al
 

Campanha publicitária 

Villagra García (2004), Díaz Soloaga e 

Muller (2009), Morais (2011), Posner 

(2011), Blas et al (2012), McCormick e 

Livett (2012). 

Id
io

m
as

 

Identificação do (s) Idioma(s) 

Millán Paredes e Carrillo Durán (2002), 

Castillo Díaz (2007), Díaz Sánchez et al 

(2008), Caetano et al (2011). 

IN
T

E
R

A
T

IV
ID

A
D

E
 

In
te

ra
çã

o
 

 

Subscrição  

Díaz Sánchez et al (2008), Gómez e 

Chalmeta (2011), Blas et al  (2012), 

García García (2012). 

Arquivo de notícias  

Soares (2008), Carvalho et al (2010), 

Gómez e Chalmeta (2011), Posner 

(2011). 

Participação dos usuários do web 

site  

Perry e Bodkin (2000), De Chernatony e 

McDonald (2003), Gaspar (2005), Heo 

(2007), Farinha (2009), Carvalho et al 

(2010), Caetano et al (2011), Fuente 

Martínez (2011), García García (2012), 

Dias Soares (2012).  

 

 

Links de interesse no setor da 

moda 

Carvalho et al (2010), Posner (2011), 

Caetano et al (2011). 

 

 

P
er

so
n
al

iz
aç

ão
 

Distingue Públicos 

Castillo Díaz (2007), Díaz Sánchez et al 

(2008), Álvarez Rodríguez et al (2010), 

Carvalho et al (2010), Caetano et al 

(2011), Fuente Martínez (2011), García 

García (2012). 
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C
u
st

o
m

er
 R

el
a
ti

o
n
sh

ip
 M

a
n
a
g
em

en
t 

(C
R

M
) 

Contato com a empresa 

Díaz Sánchez et al (2008), Álvarez 

Rodríguez et al (2010), Carvalho et al 

(2010), Gómez e Chalmeta (2011), 

García García (2012). 

 

Frequently Asked Questions  

(FAQ’s)  

Blas et al (2012), Carvalho et al (2010), 

Gómez e Chalmeta (2011), García 

García (2012). 

Follow me 

Farinha (2009), García García e Castillo 

Díaz (2010), Rosa (2010), Mateus 

(2010), Fuente Martínez (2011). 

Política de Privacidade/ Política 

Legal 

Villagra García (2004), Díaz Sánchez et 

al (2008), Carvalho et al (2010). 

U
S

A
B

IL
ID

A
D

E
 

N
av

eg
ab

il
id

ad
e
 

Mapa web 

Dou e Krishnamurthy (2007), Nielsen e 

Loranger (2007), Díaz Sánchez et al 

(2008), Carvalho et al (2010), García 

García (2012).  

Motor de busca (search) 

Dou e Krishnamurthy (2007), Díaz 

Sánchez et al (2008), Carvalho et al 

(2010), García García (2012). 

 

Fácil navegabilidade 

Chisholm et al, (2000), Yates e Loaiza 

(2002), Díaz Sánchez et al (2008), 

Ascensão (s/d), Winckler e Soares 

Pimenta (s/d) 

 

Tempo (download speed) 

Nielsen e Loranger (2007), Díaz 

Sánchez et al (2008), Winckler e Soares 

Pimenta (s/d) 

A
ce

ss
ib

il
id

ad
e
 

Selo de Acessibilidade 

Montero e Martín Fernandez (2003), 

Díaz Sánchez et al (2008), Carvalho et 

al (2010), García García (2012), 

Winckler e Soares Pimenta (s/d). 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

É o momento oportuno para explicarmos, com detalhe, as variáveis e os 

respetivos indicadores destacando a sua relevância para este projeto de 

investigação. 
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Figura 23: Relação entre as variáveis e os indicadores 

 

 

   

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Variável independente do CONTEÚDO  

 

No que concerne à variável independente do Conteúdo definimos quatro (4) 

categorias de análise (Informação sobre a atividade do Designer de Moda; 

Atividade comercial; Comunicação comercial; Idiomas) e um total de dez (10) 

indicadores. 

 

Figura 24: Relação entre a variável independente do Conteúdo e a categoria de 

análise Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

 

Categoria - Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

_ About us 

 

Um aspeto determinante na gestão da marca reside no facto desta ter uma 

identidade sólida, que seja comunicada a todos os públicos estratégicos das 

empresas. No sentido que Kapferer (1991) lhe atribui, a definição de identidade 

da marca pressupõe a determinação de distintos aspetos que consolidam o 

“ADN da marca”. Referimo-nos à visão/missão da marca; aos valores que a 
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diferenciam das marcas concorrentes e aqueles que são considerados os seus 

sinais exteriores de reconhecimento (Machado, 2009). Também Álvarez del 

Blanco (2000:38) se debruçou sobre o conceito de identidade da marca que 

definiu como “…o conjunto único de associações que o estratega aspira criar 

ou manter. Estas associações representam a razão de ser da marca e implicam 

uma promessa para os clientes. Contribuem para estabelecer relações entre a 

marca e o cliente, mediante a criação de uma proposição de valor que envolva 

benefícios funcionais, emocionais ou de auto-expressão”. 

 

A identidade da marca é definida pela empresa, pelo que esta procura 

comunicar aspetos que consubstanciam o seu conceito, o denominado “ADN 

da marca”, como sejam: a visão da marca, a sua missão e valores, a 

responsabilidade social (…). Neste indicador importa incluir a biografia do 

designer de moda, já que tendo em consideração a natureza das empresas em 

estudo, o próprio designer de moda, no contexto do “design de autor”, 

personifica a identidade da marca, pelo que é importante dar a conhecer aos 

seus públicos estratégicos informação relevante sobre o seu percurso 

profissional o qual coincide, em muitos casos, com o próprio percurso de 

formação da marca. Neste sentido, impõe-se o alargamento da conceção da 

identidade da marca, já que o foco de atenção é deslocado das caraterísticas 

tangíveis da marca (nome, logotipo, …), para centrar-se na sua identidade, cuja 

construção extravasa os limites da sua própria tangibilidade.  

 

Apesar da relevância das caraterísticas intangíveis da marca, as caraterísticas 

tangíveis, que se traduzem na identidade visual corporativa constituída por um 

conjunto de atributos que traduzem visualmente a identidade da marca, 

também configuram a personalidade corporativa e não devem ser esquecidas. 

Daí a importância de inclui-las na nossa análise, em concreto os elementos 

visuais que permitem identificar a marca como: o logotipo, o símbolo, ou o 

logosímbolo, e que projetam a primeira imagem da marca junto dos públicos. 

Destacamos a proposta de Villafañe (1999), apresentada por Villagra García 

(2004:148,149), que define os elementos básicos da identidade visual: 

“_ El logotipo, es un diseño tipográfico que constituye la denominación 

corporativa. A veces este coincide con la marca aunque no siempre es así, ya 
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que es frecuente que una corporación posea distintas marcas que incluso 

compitan entre sí (Ej. Procter & Gamble). 

_ El símbolo es una imagen visual que simboliza la identidad corporativa 

(ejemplos de esto son el oso de Caja Madrid o el rombo de Renault). 

_ El logosímbolo se refiere a la combinación normativa de los dos elementos 

anteriores. A veces no existe un símbolo y sólo encontramos el diseño 

tipográfico el logosímbolo sería este último, un ejemplo muy conocido es el 

caso de Coca-Cola”. 

Pereira (2005:19) tem uma visão mais abrangente sobre os componentes da 

identidade da marca já que, na sua opinião, esta “é uma combinação de um 

nome, um produto, um logótipo e outras componentes intangíveis como os 

valores, a missão, o público-alvo, o comportamento do pessoal, entre tantos 

outros”. 

 

Tendo em conta a fundamentação apresentada, neste projeto de investigação 

foi incluído o indicador About us. A pontuação mais elevada (3) é atribuída aos 

conteúdos referentes ao “ADN da marca”, tendo em consideração que estes 

conteúdos são determinantes na apresentação da identidade da marca. É 

também valorizada a apresentação da biografia/curriculum do designer de 

moda (2), já que no contexto em estudo o percurso profissional do designer, 

expresso na sua biografia, é um elemento de relevo na edificação da 

identidade da marca. Através da revisão bibliográfica (Costa, 2004; Raposo, 

2012) verificámos que a identidade visual da marca é um elemento que 

também deve ser valorizado, ainda que com uma pontuação menor (1). À 

inexistência de conteúdos sobre a apresentação da marca (elementos tangíveis 

e/ou intangíveis) e a biografia do designer de moda é atribuída a pontuação 

mais baixa, pelos motivos já referidos. 
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Figura 25: fragmento da folha de registo do indicador About us 
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3 

Biografia/Curriculum do designer 

de moda. 

2 

Identidade visual da marca 

(logotipo, símbolo, logosímbolo). 

1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

_ Coleções  

 

As ações desenvolvidas no âmbito das estratégias de marketing enquadram-

se, quase sempre, numa relação comercial estabelecida entre duas entidades: 

a empresa que tem como objetivo vender um determinado produto e/ou 

serviço, e o consumidor/usuário disposto a despender um determinado valor 

para adquirir esse mesmo produto e/ou serviço.  

 

A organização dos conteúdos dos web sites segue duas linhas de orientação, 

na opinião de Villagra García (2004), por um lado a criação de web sites 

através dos quais o utilizador pode aceder, de um modo mais fácil e intuitivo, a 

um conjunto de informação disponível sobre a empresa e os produtos e/ou 

serviços que esta comercializa, e por outro lado a orientação dos conteúdos 

dos web sites corporativos segundo o perfil dos utilizadores e aquilo que 

procuram, no sentido de estabelecerem relações estreitas com os seus 

clientes, ou potenciais clientes: “Esto se realizará mediante la creación de 
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espacios que faciliten la interacción y sirvan para compartir con el usuario 

experiencias que se desarrollen bajo el “paraguas” de la marca o la institución” 

(Villagra García, 2004:348). 

 

Neste contexto, o indicador Coleções assume particular relevo neste estudo, 

dada a importância da apresentação, estruturada, apelativa e com informação 

detalhada, sobre as peças que compõem as coleções. Este indicador procura 

analisar a presença no web site de conteúdos relativos à descrição do conceito 

das coleções, e aos diferentes suportes utilizados pelos designers de moda 

para apresentá-las, tendo em conta as caraterísticas não só do próprio meio 

web, como as caraterísticas dos públicos aos quais se destina esta informação. 

Com este indicador procuramos aferir a utilização dos suportes vídeo, em 

concreto através da apresentação dos desfiles (catwalks), e das fotografias 

(lookbook, runway) para apresentação das coleções dos designers de moda 

objeto do presente estudo, já que, no entender de Castillo Diaz (2007), os 

elementos visuais e audiovisuais favorecem a recordação da marca. Importa 

referir que a utilização destes suportes, está relacionada com a capacidade das 

páginas web em suportarem o “peso” das referidas aplicações. Em nosso 

entender, e tendo em conta o perfil e o contexto em que se movem as 

empresas dos designers de moda, a imagem é um aspeto crucial. 

 

A pontuação mais elevada neste indicador (3) é atribuída à utilização das 

fotografias (lookbook e runway) para ilustrar as coleções. O lookbook é um 

book com os looks criados pelos designers, para apresentarem aos clientes 

não só as diferentes peças que compõem a coleção, mas também a forma 

como essas mesmas peças podem ser combinadas, criando diferentes looks. 

O runway são fotografias tiradas na passarela, no decurso do desfile. O 

lookbook e o runway são instrumentos de comunicação da marca, muito 

valorizados no setor da moda, já que as fotografias da coleção, ainda que 

sejam suportes estáticos, permitem analisar com detalhe os pormenores das 

propostas dos designers, apresentadas em cada coleção. A apresentação da 

coleção em suporte multimédia/vídeo (catwalk) é também valorizada pelos 

usuários (2), já que introduz uma dinâmica na apresentação das coleções. À 

descrição do conceito da coleção, é atribuída uma pontuação mais baixa (1), já 
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que é um conteúdo pouco valorizado pelo público principal ao qual se destinam 

os conteúdos publicados no web site, clientes ou potenciais clientes. No caso 

do público estratégico imprensa especializada, para o qual o conceito das 

coleções é um conteúdo importante, esta informação é disponibilizada pelos 

designers através de outras ações e instrumentos de comunicação, como por 

exemplo o press kit. A ausência de informação sobre as coleções implica a 

atribuição de uma pontuação de 0, pois um dos principais objetivos dos 

designers de moda na planificação da estratégia de comunicação na web 

reside, precisamente, na apresentação dos coleções que desenvolvem. 

 

Figura 26: fragmento da folha de registo do indicador Coleções 

 

INDICADOR 

 

PRESENÇA 

 

PONTUAÇÃO 

C
o
n
te

ú
d
o
 

In
fo

rm
a
çã

o
 s

o
b
re

 a
 a

ti
vi

d
a
d
e 

d
o
 D

e
si

g
n
er

 

d
e 

M
o
d
a
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3 
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2 

Descrição do conceito da coleção. 1 

 

Não dispõe. 

 

0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

_ Arquivo das coleções  

 

O indicador Arquivo das coleções inclui a apresentação das coleções 

desenvolvidas pelos designers de moda nas diferentes épocas.  

A Internet permite aos consumidores, assim como a outros públicos 

estratégicos, aceder a informação muito diversa. Esta informação é relevante, 
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não só porque permite ao cliente, ou potencial cliente, com um custo e um 

esforço muito reduzido, aceder a uma significativa quantidade de informação 

sobre o trabalho desenvolvido pelo designer de moda no decurso da sua 

trajetória profissional, como pelo facto do conhecimento do produto (product 

knowledge) ter uma relação direta com a intenção de compra (purchase 

intention), já que permite tomar decisões de compra mais conscientes e 

racionais. Por este motivo, o acesso à informação é considerada pelos 

consumidores um elemento determinante, pois influencia, de sobremaneira, o 

processo de decisão de compra. McCormick e Livett (2012:24) argumentam 

que, “Over two decades ago, Kotler and Rath (1984) advocated that design can 

be used to communicate value to the customer, making selection easier, 

informing and entertaining consumers. Retailers need to communicate 

information to influence search, purchase and use”. É neste contexto que os 

web sites são um instrumento valorizado, já que tornam acessível uma 

quantidade substancial e detalhada de informações, no caso em estudo, sobre 

as coleções desenvolvidas pelos designers ao longo do seu percurso 

profissional.  

Também Fogel e Schneider (2010) defendem a procura de informação sobre o 

produto, como um aspeto chave da compra on-line de produtos moda já que, 

na sua opinião, “we found that searching for information was highly related to 

the specific items of designer clothing that were purchased. Across all the 

items, the more individuals searched for information the more likely they were to 

purchase the item. Previous research found that the intention to search for 

information on a favorite clothing website was associated with greater intentions 

to purchase from that website (Seock and Norton, 2007)” (Fogel e Schneider, 

2010:393). 

No que concerne à atribuição das pontuações deste indicador, é valorizada 

com a pontuação mais elevada (3) o arquivo da coleção mais recente do 

designer de moda, pois corresponde à última coleção apresentada pelo 

designer. No mundo da moda, as coleções dos designers são apresentadas 

com antecedência, ou seja, antes que se inicie a próxima estação/temporada. 

No período em que os dados deste estudo foram recolhidos, a coleção mais 

recente era a coleção Spring/Summer (S/S) 2013, que ainda não estava 

disponível para ser comercializada nas lojas. Por este motivo, foram atribuídos 
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3 pontos à coleção mais recente que é novidade, já que o consumidor não tem 

acesso a ela nas lojas, e por isso é importante que os designers de moda 

utilizem os web sites, a exemplo dos eventos de moda, para dar a conhecer 

aos consumidores, o que se usará na próxima estação/temporada, 

influenciando desta forma o seu comportamento de compra. A pontuação 

seguinte (2) é atribuída ao arquivo das coleções concebidas pelo designer nas 

duas últimas temporadas. As duas últimas temporadas, à época deste estudo, 

são Fall/Winter (F/W) 2013 e Spring/Summer (S/S) 2012, já comercializadas, e 

por esse motivo já eram do conhecimento dos públicos. A pontuação atribuída 

às coleções das duas últimas temporadas valoriza, ainda, a evolução e a 

articulação do trabalho do designer de moda, um aspeto determinante na 

consolidação da própria marca. Uma pontuação mais reduzida que a anterior 

(1) é atribuída ao arquivo das coleções das temporadas mais antigas, 

conteúdos considerados desatualizados, cuja publicação nos web sites pode 

induzir os usuários a não acederem de novo ao web site. A ausência de 

informação sobre o arquivo das coleções do designer de moda implica a 

atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 27: fragmento da folha de registo do indicador Arquivo das coleções 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Categoria - Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

_ Outras áreas de negócio 

 

Na estratégia de consolidação da marca é fundamental investir na relação com 

os públicos estratégicos, em particular com os clientes. Neste sentido, as 

empresas do setor da moda têm que estar atentas às novas oportunidades de 

negócio, que permitem satisfazer as diversas necessidades dos seus clientes 

atuais, bem como as necessidades de potenciais clientes que se movimentam 

no setor. A inclusão do indicador Outras áreas de negócio, procura aferir a 

presença no web site de conteúdos informativos acerca de outras áreas de 

negócio, através das quais o designer de moda expande o seu negócio, e que 

são também considerados instrumentos privilegiados para comunicar a imagem 

da marca junto dos seus clientes. Referimo-nos à estratégia das empresas 

baseada na diversificação das áreas de negócio complementares (acessórios, 

calçado, marroquinaria, beauty, eyewear, uniformes), de diferentes serviços 

prestados aos seus clientes, seguindo a tendência das marcas internacionais. 

Saviolo (2002:11) realça a importância deste indicador através da expressão 

“dynamism in permanence”, que se traduz na capacidade de promover a 

evolução da marca, seguindo a orientação do mercado e procurando suprir as 

novas necessidades dos seus públicos. 

 

No indicador Outras áreas de negócio, a pontuação mais elevada (3) é 

atribuída à publicação no web site de informação relativa a áreas de negócio 

que têm uma relação direta com a atividade principal do designer de moda, à 

qual se adiciona informação sobre áreas de negócio sem relação direta com 

este setor de atividade. Existem inúmeros exemplos de designers de moda 

conceituados, portugueses e estrangeiros, que utilizam o web site como 

instrumento privilegiado para disponibilizar conteúdos informativos sobre as 

diferentes áreas de negócio em que estão imersos (no setor da moda, e 

outros).  

Através da informação publicada nos respetivos web sites, e seguindo a 

tendência das marcas internacionais do setor, o designer de moda português 

dá a conhecer aos seus públicos as diferentes áreas de negócio em que 
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expande a sua atividade, áreas de negócio que são valorizadas pelos seus 

públicos, em particular pelos clientes, procurando prestar-lhes um serviço mais 

completo; e que são também considerados instrumentos privilegiados para 

comunicar a imagem da marca junto dos mesmos. Referimo-nos à estratégia 

das empresas do setor da moda baseada na diversificação das áreas de 

negócio complementares (acessórios, calçado, marroquinaria, beauty, 

eyewear, uniformes), e outras sem relação direta com o setor da moda, como 

por exemplo o mobiliário, restauração, hotelaria, mas cuja existência é 

valorizada pelos seus clientes.  

 

Neste indicador é também valorizada, com uma pontuação inferior (2) quando 

comparada com a anterior, a informação apenas sobre áreas de negócio 

relacionadas com o setor da moda, em concreto: acessórios, calçado, 

marroquinaria, beauty, eyewear, uniformes, que constituem um complemento 

às peças de vestuário que compõem as coleções, e que são elementos 

importantes na identificação e consolidação da própria identidade da marca do 

designer de moda. Por exemplo, o design de uniformes, ainda que tenha uma 

relação direta com o setor da moda, destina-se a um público estratégico 

distinto, como empresas de setores de atividade diferentes às quais o designer 

de moda presta um serviço, através das propostas de uniformes que 

apresenta, que se traduz também num elemento de construção da identidade 

da marca desse outro público estratégico. A graduação da pontuação deste 

indicador permite, ainda, atribuir pontuação (1) a áreas de negócio como o 

mobiliário, restauração, hotelaria, áreas que não têm uma relação direta com a 

atividade principal dos designers de moda, mas que são áreas com elevado 

potencial em termos de negócio, não só para os designers de moda 

portugueses, como para os designers de outros países (tomemos como 

exemplo o Hotel Armani no Dubai, ou o Café Lanidor em Lisboa), e nas quais 

os designers de moda mais empreendedores se “aventuram”, pois consideram 

ter as competências necessárias para prestarem um serviço de qualidade, que 

lhes permitirá auferir mais benefícios para o negócio, representando, em muitos 

casos, extensões da própria marca. A ausência de informação sobre este 

indicador, implica a atribuição de uma pontuação de 0. 
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Figura 28: fragmento da folha de registo do indicador Outras áreas de negócio 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

_ Informação sobre Projetos na área da moda 

 

Os designers de moda são profissionais cujo perfil assenta numa forte 

capacidade criativa e de inovação, o que lhes concede um conjunto de 

competências que lhes permitem, em muitos casos, envolverem-se em projetos 

de natureza muita diversa daquela que é a sua atividade principal, a moda. Foi 

no sentido de compreender a importância que os designers de moda atribuem 

ao desenvolvimento de projetos na sua área de atividade, que incluímos no 

presente projeto de investigação, um indicador que permite a análise da 

informação disponível nos web sites sobre os projetos específicos 

desenvolvidos nesta área. 
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Face ao exposto, atribuímos uma pontuação mais elevada (3) à existência de 

informação que permita aos usuários proporem ideias, permitindo a interação 

do designer de moda com potenciais interlocutores, no sentido de 

desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da moda. A pontuação 

seguinte (2), valoriza o facto dos designers de moda disponibilizarem, através 

dos seus web sites, informação mais detalhada sobre cada um dos projetos 

desenvolvidos na sua área de atividade principal. A atribuição de pontuação 

menos elevada noutros itens deste indicador (1), em concreto a 

disponibilização de informação básica sobre projetos na área da moda, coloca 

de manifesto a insuficiência dos conteúdos em que apenas se referenciam, por 

exemplo, os nomes dos projetos realizados pelos designers de moda, sem 

existir qualquer informação adicional que permita aos usuários compreenderem 

o conceito e os objetivos desses mesmos projetos. A ausência de informação 

sobre este indicador implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 29: fragmento da folha de registo do indicador Informação sobre 

Projetos na área da moda 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Categoria - Informação sobre a atividade do Designer de Moda 

_ Outros conteúdos 

 

A inclusão do indicador Outros conteúdos (publicações, prémios, ilustrações) 

neste estudo tem por objetivo apresentar, da forma mais abrangente possível, 

conteúdos relativos a todas as atividades, do ponto de vista profissional, em 

que estão envolvidos os designers de moda, e que são determinantes para a 

projeção da sua imagem de marca junto dos diversos públicos estratégicos.  

 

Entre esses conteúdos são de realçar as publicações. Quando nos referimos a 

publicações, não nos referimos às revistas de moda, conteúdos que tendo em 

conta as suas especificidades são analisados noutro indicador. Existem um 

conjunto de publicações (livros) internacionais, muito prestigiadas no mundo da 

moda, como por exemplo: The Sourcebook of Fashion Design (Fkg Editora); 

Mapa da Moda Contemporânea (Illus Books), Atlas of Fashion Designers 

(Rockport Publishers Inc.) ou o Young European Fashion Designers (Daab).  

 

Apesar de menos valorizados, quando comparados com as publicações, os 

prémios são conteúdos merecedores de atenção neste estudo, já que a 

atribuição dos mesmos representa o reconhecimento pelos pares, e não só (ex: 

prémios atribuídos pela imprensa), da atividade desenvolvida pelo designer de 

moda. Os prémios são um importante auxiliar na comunicação da marca junto 

dos diversos públicos estratégicos nacionais, já que a sua atribuição é objeto 

de divulgação pública através dos diversos media, da especialidade e não só. 

 

No contexto profissional em que se movimentam os designers de moda, o 

desenho é um recurso indispensável para comunicar uma ideia e apresentar, 

com eficiência, um bom design. Neste contexto, a ilustração de moda vem 

ganhando espaço na atividade dos designers de moda, tendo em conta a sua 

valorização pelas revistas de moda, e também nos catálogos das marcas. Os 

profissionais da moda adquirem novas competências e manifestam interesse 

em desenvolve-las através das ilustrações dos seus trabalhos, acompanhando 

assim a evolução do mercado. As ilustrações são conteúdos que ganham cada 
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vez mais visibilidade na atividade do designer de moda, conquistando também 

o seu espaço no web site dos mesmos. 

 

No caso do indicador Outros conteúdos, o sistema de pontuação reflete a 

importância da referência aos designers de moda portugueses em publicações 

de prestígio no domínio da moda, pontuada com a classificação mais elevada 

(3). Devido ao seu prestígio, e ao seu caráter internacional, a referência aos 

designers de moda portugueses nestas publicações traduz o reconhecimento 

internacional da sua atividade, o que permite consolidar o posicionamento da 

marca no mercado internacional, e consequentemente equacionar novas 

oportunidades de negócio para os designers nacionais. As publicações 

referidas, de natureza internacional, são mais valorizadas que os prémios 

atribuídos, dado o caráter internacional das primeiras, que permite a projeção 

das marcas dos designers de moda a nível internacional. No caso dos prémios 

atribuídos aos designers de moda, na sua maioria têm uma natureza nacional, 

pelo que a pontuação (2) justifica-se pelo facto do seu impacto na projeção da 

marca ficar circunscrito aos limites geográficos de cada país onde são 

atribuídos (ex: Globos de Ouro – categoria Moda em Portugal, Prémios Telva 

em Espanha etc.). Apesar desta limitação, os prémios representam o 

reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido pelos designers, tendo 

também importância ao nível da comunicação da marca. As ilustrações são 

conteúdos que devem ser publicados nos web sites corporativos dos designers, 

já que a ilustração de moda tem ganho espaço na atividade dos mesmos, e 

constitui um elemento importante de análise da qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo designer, transposto depois para a coleção. A sua presença 

no web site corresponde a uma pontuação menos elevada (1), 

comparativamente com as publicações e os prémios. A ausência de informação 

sobre este indicador implica a atribuição de uma pontuação de 0. 
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Figura 30: fragmento da folha de registo do indicador Outros conteúdos 
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Outros conteúdos. Publicações. 3 

Prémios. 2 

Ilustrações.  1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Figura 31: Relação entre a variável independente do Conteúdo e a categoria 

Atividade Comercial 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria – Atividade comercial 

_ Comércio tradicional - Atelier/Lojas/Pontos de venda 

Este indicador refere-se à informação disponível no web site sobre a 

localização do atelier do designer de moda, espaço físico onde os clientes 
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podem adquirir os produtos comercializados pelo designer. É um conteúdo que 

deve ser objeto de destaque no web site. No universo do “design de autor”, em 

muitos casos, o atelier é o único espaço físico de que dispõem os designers 

para interagirem com o cliente, pelo que a informação sobre a sua existência e 

localização tem muita importância. Conteúdo também relevante é o referente à 

existência de lojas próprias da marca dos designers, e/ou informação sobre a 

localização de pontos de venda, nas quais os clientes podem adquirir os 

produtos comercializados. 

As estratégias de distribuição dos produtos dos designers de moda 

portugueses têm algumas limitações, tendo em conta os custos inerentes 

(recursos humanos e compra/aluguer de espaços) à existência de espaços 

físicos de comercialização, como as lojas. Esta situação é, em grande parte, 

justificada pelo facto dos produtos comercializados pelos designers de moda 

não serem, na sua maioria, produtos massificados, não se justificando o 

referido investimento. Em opção, o atelier constitui o espaço físico de contato 

com o cliente, pelo que no web site deve existir informação sobre a sua 

localização. Para além desta informação, é importante publicar fotografias do 

espaço, já que a sua organização, e o ambiente que recria, são aspetos 

fundamentais na imagem de marca do designer, ajudando a fortalecer a 

relação dos clientes com a mesma. 

A atribuição de diferente pontuação no indicador Comércio tradicional - 

Atelier/Lojas/Pontos de venda valoriza, com a pontuação mais elevada (3), a 

informação no web site sobre a existência do Atelier e das Lojas/Pontos de 

venda, espaços físicos aos quais os clientes se podem deslocar, para 

adquirirem os produtos comercializados pelo designer de moda. 

No contexto do “design de autor”, muitos dos designers de moda não têm lojas 

próprias onde vender as suas coleções, pelos motivos já expostos. 

Relativamente à informação sobre os conteúdos existentes nos web sites 

corporativos sobre o espaço físico ao qual os clientes, público principal, podem 

deslocar-se para estabelecerem um contato direto com o designer de moda e o 

seu trabalho, designado por Atelier, é valorizada com a pontuação (2), pois o 

Atelier é não só um elemento importante da imagem do designer de moda 
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(reflete o ambiente que carateriza o denominado “design de autor”), como 

permite, ainda, ao cliente fazer uma encomenda personalizada.  

A disponibilização de informação sobre as lojas/pontos de vendas tem uma 

pontuação mais reduzida (1), já que a simples informação sobre a sua 

localização, ainda que seja informação importante no contexto da estratégia de 

distribuição dos produtos que compõem a coleção (bem como de outros 

produtos e/ou serviços comercializados pelo designer) não é a mais relevante. 

A ausência de informação sobre este indicador implica a atribuição de uma 

pontuação de 0. 

 

Figura 32: fragmento da folha de registo do indicador Comércio tradicional 

Atelier/Lojas/Pontos de venda 
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Atelier e Lojas/Pontos de venda. 

3 

Informação sobre a existência do 

Atelier. 

2 

Informação sobre a existência de 

Lojas/Pontos de venda. 

1 

Não dispõe. 0 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria – Atividade Comercial 

_ Comércio eletrónico  
 
O indicador Comércio eletrónico engloba informação muito diversa sobre a 

utilização do comércio on-line (encomendas, expedição dos pedidos, 

devoluções, formas de pagamento …). 

 
Os web sites têm não só uma vertente informativa, como assumem cada vez 

mais uma vertente comercial. Segundo McCormick e Livett (2012:21), 
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“Although the correct “Web experience”, where functionality and information are 

combined with stimulating emotions remains essential (Constantinides, 2004, p. 

112), consumers are now demanding higher levels of interactivity and 

recreation (Oh et al., 2008). Thus, they are moving towards online shopping 

experiences that can provide higher levels of hedonic value (Liu and Forsythe, 

2010)”. 

O comércio eletrónico tem tido um crescimento significativo nos últimos anos, 

ao qual as empresas do setor da moda não são indiferentes, “We found that the 

internet is a popular venue for designer clothing purchases” (Fogel e Schneider, 

2010:391). Neste sentido, tem surgido um interesse crescente da comunidade 

académica por esta temática, que em muito contribuiu para o concomitante 

incremento de estudos que analisam a compra de produtos moda (vestuário, 

acessórios, calçado, etc) através da Internet. Na opinião de Díaz Soloaga e 

Muller (2009:12), o comercio eletrónico “sólo se desarrolla con éxito en el caso 

de marcas con previa penetración en los mercados –a través de tiendas reales- 

y gran conocimiento de la marca por parte del público objetivo”. Este 

crescimento é em parte justificado pelas vantagens da experiência on-line, tais 

como: os preços competitivos, o facto das compras se puderem realizar sem 

quaisquer restrições de tempo (24 h por dia, 7 dias por semana), a facilidade 

no acesso aos produtos independentemente do local onde são produzidos, 

entre outras.  

 

Com a Internet, surge uma nova forma de realizar transações comerciais, o 

comércio eletrónico (e-commerce). Se por um lado, as empresas estão imersas 

num processo de adaptação a novos modelos de negócios, por outro lado 

também os consumidores são confrontados com mudanças nos seus hábitos 

de consumo, já que deixam de deslocar-se das suas casas para comprarem o 

que necessitam, pois encontram na Internet praticamente todos os produtos 

que consomem. Na opinião de Rocha et al (2012:2), “os quotidianos urbanos 

são contínua e subtilmente influenciados e aperfeiçoados pela invasão 

comercial do consumo virtual, que garante aos indivíduos sonhos de um poder 

de compra e aquisição inusitados”.  
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Agis et al (2001:369) defendem que “No campo da moda, as marcas que 

melhor exploraram as potencialidade da internet são as que pertencem ao 

segmento premium. A estas devemos somar-lhes as grandes marcas 

americanas (o país que inventou a comunicação na Internet), como Victoria’s 

Secret, Levi’s, Guess, etc.; e algumas cadeias fast fashion (não todas) que 

recuperaram posições nos últimos dois anos”. 

 

Com o objetivo de promover e facilitar a compra on-line, a inclusão deste 

indicador no presente estudo é importante, já que no web site deve constar 

informação sobre: a gestão do processo de aquisição dos produtos; o processo 

de encomenda; as formas de envio dos pedidos; os custos de envio, com 

informação sobre as tarifas (no caso dos produtos enviados a clientes que 

residam fora de Portugal); o tempo de entrega; as trocas e devoluções; as 

formas de pagamento (…) e ainda a existência de um assessor virtual a quem 

solicitar esclarecimentos. 

 

No indicador Comércio eletrónico, a pontuação mais elevada (3) é atribuída à 

informação sobre a gestão do processo de aquisição dos produtos (erro no 

número da conta, erro no código postal) realizado através da Internet, pois 

através da interatividade em que se fundamenta, o usuário recebe feedback 

constante sobre a gestão correta da encomenda que realizou, e caso ocorra 

algum erro no processo, a empresa pode detetá-lo e solucioná-lo 

atempadamente, sem que isso represente um inconveniente para o usuário, o 

que poderia comprometer a confiança do mesmo no sistema, e na marca. Esta 

informação permite ao cliente seguir muito de perto, através do web site, como 

decorre a gestão do processo de aquisição e a expedição das suas 

encomendas (existem sistemas que permitem saber, por exemplo em 

encomendas oriundas de outros países, o momento em que a encomenda foi 

expedida do aeroporto do país de origem, quando chegou ao aeroporto de 

destino, se existe algum erro no número do código postal etc., ou seja, o cliente 

tem informação atualizada ao minuto sobre a situação da sua encomenda e 

pode, sem depender de nenhum apoio, ter acesso direto à informação que 

necessita, permitindo à empresa resolver, de imediato, qualquer problema 
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detetado pelo cliente). Por este motivo é mais valorizado que a existência de 

um assessor virtual. 

A escala de pontuação do presente indicador valoriza com uma pontuação 

inferior (2), comparativamente com a anterior, a existência de um assessor 

virtual, a quem solicitar esclarecimento sobre eventuais dúvidas dos usuários, 

no contexto de uma relação personalizada, tornada possível pelas 

caraterísticas de interatividade do meio, o que traduz valor na fidelização à 

marca. Um outro conteúdo também pontuado neste indicador, ainda que com 

uma pontuação mais reduzida (1), refere-se à presença no web site de 

informação sobre o processo de encomendas e as formas de pagamento. Com 

o objetivo de promover e facilitar a compra on-line, deve ser facultada 

informação completa sobre as encomendas (gastos de envio, com informação 

detalhada sobre os portes de correio, tempo de remessa, trocas e devoluções, 

entre outras), assim como sobre as formas de pagamento, em particular as 

relativas à confidencialidade dos dados (no caso da utilização de cartões de 

crédito). A ausência de informação sobre este indicador implica a atribuição de 

uma pontuação de 0. 

 

Figura 33: fragmento da folha de registo do indicador Comércio eletrónico 
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processo de aquisição dos 

produtos (erro no número da 
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Assessor virtual a quem solicitar 
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referentes a: envio de pedidos, 

tempo de entrega das 

encomendas. 

2 
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pagamento. 

1 

Não dispõe. 0 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Figura 34: Relação entre a variável independente do Conteúdo e a categoria 

Comunicação Comercial 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria – Comunicação Comercial 

_ Campanha publicitária 

 

No atual contexto comunicacional, a Internet passa a integrar a Estratégia de 

Comunicação das empresas de moda, combinando todas as ferramentas de 

comunicação, incluindo a publicidade. Na opinião de Posner (2011:166), 

“Aunque los canales tradicionales resultan de gran importancia para la 

publicidad de moda, la situación está cambiando con rapidez; la promoción a 

través de Internet (bien sea directamente, desde la página web de una marca o 

a través de blogs corporativos o de los consumidores, bien mediante la 

propagación de vídeos virales online) debe ser considerada en la actualidad 

una plataforma alternativa o suplementaria para la publicidad, la promoción y la 

construcción de marca”.  

 

Autores como Villagra García (2004:223) defendem que o web site “Es más un 

elemento de comunicación corporativa que publicitaria pero se puede incluir 

aquí porque contribuye a la creación de una imagen de la empresa en la mente 

de sus públicos y facilita numerosa información sobre la empresa y sus 

productos y servicios”. É neste contexto que os web sites das empresas de 

moda podem ser um importante auxiliar, já que os seus conteúdos devem ter 
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em atenção os estilos de vida dos seus clientes, e permitir a identificação dos 

mesmos através das suas crenças e atitudes, como defendem McCormick e 

Livett (2012:24), “Fashion websites can provide fashion features such as style 

and trend advice, blogs and look books, and due to tough retail competition, 

communication of retailer’s product offering is imperative”. Neste sentido, a 

publicação de imagens da campanha publicitária, suporte de comunicação da 

coleção do designer de moda, é um indicador importante já que favorece a 

identificação dos clientes com o conceito da coleção, refletindo a mesma, os 

estilos de vida, crenças e atitudes destes. Villagra García (2004:222) defende 

que “Generalmente la publicidad insertada en Internet busca como objetivo 

direccionar a aquellos usuarios que estén interesados, a otro lugar donde 

puedan acceder a más información; pero también existen campañas que 

refuerzan anuncios emitidos en otros medios”. 

 

No caso do indicador Campanha publicitária, a pontuação mais elevada (3) foi 

atribuída à existência de imagens da campanha publicitária, às quais se 

associa informação sobre o conceito da campanha. As estratégias de 

comunicação publicitária de moda são na sua maioria visuais, utilizando em 

situações muito excecionais os meios audiovisuais. Esta situação justifica-se 

não só pelos custos elevados de uma campanha na televisão, ou na Internet; 

como devido ao facto de não serem os media mais eficazes para publicitar os 

produtos moda, comparativamente com os media impressos, de que são 

exemplo as revista de moda. A gradação na atribuição da pontuação, reflete a 

importância da presença nos web sites das imagens da campanha publicitária, 

que tem uma pontuação mais elevada (2), comparativamente com aqueles web 

sites nos quais apenas se disponibiliza informação sobre o conceito da 

campanha publicitária (1). A ausência de informação sobre este indicador 

implica a atribuição de uma pontuação de 0. 
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Figura 35: fragmento da folha de registo do indicador Campanha publicitária 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Figura 36: Relação entre a variável independente do Conteúdo e a categoria 

Idiomas 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Idiomas  

_ Identificação do (s) Idioma (s) 

 

Segundo Díaz Sánchez et al (2008:281), a Internet “se concibe como un medio 

ideal para la globalización, dada su capacidad para expandirse 

geográficamente, permitiendo a la organización comunicarse con sus distintos 

públicos objetivo de interés, tanto internos como externos”. Millán Paredes e 
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Carrillo Durán (2002:341) argumentam que a Internet “Permite además de 

llegar al público cercano, la posibilidad  de globalización (…) y si nos referimos 

concretamente a empresas (…) hemos de tener en cuenta que Internet es una 

alternativa no ya por la posibilidad de extensión de la información (…) sino por 

las posibilidades que ofrece como medio interactivo”. Neste contexto, os 

idiomas são uma categoría muito importante, tendo em conta as caraterísticas 

dos web sites, em concreto as relacionadas com a interatividade, que permitem 

às empresas comunicarem com qualquer cliente, independentemente do país 

em que residam, à distância de um simples clique, daí a importância da 

tradução noutros idiomas dos conteúdos dos web sites. 

 

Os web sites, novas ferramentas de informação e comunicação das empresas, 

são especialmente importantes nos desafios que as empresas do setor da 

moda enfrentam na “Era da Globalização”, em particular para as empresas que 

integram na sua gestão estratégias de internacionalização. É neste contexto de 

“Globalização” que consideramos que a Identificação do (s) Idioma (s) é um 

indicador de vital importância, pois torna-se imperativo que os conteúdos 

estejam traduzidos, tornando acessível a sua compreensão a todos os que 

acedem ao web site, no âmbito da estratégia comercial e de 

internacionalização das empresas do setor da moda. Caetano et al (2011:88) 

afirmam, ainda, que “O mercado das empresas não tem fronteiras. A reduzida 

dimensão do rectângulo português só pode ser um limite para os 

empreendedores de visão muito reduzida. A EU oferece as vantagens de uma 

escala superior a 400 milhões de consumidores. África é um continente em que 

o crescimento de alguns mercados, Angola por exemplo, é extremamente 

interessante. Na Ásia, a Índia e a China, a par de quase todos o sudeste são 

mercados muito tentadores e com fortes perspectivas de crescimento. Na 

América latina há um mercado de mais de 150 milhões de habitantes que falam 

português”.  

 

No caso do indicador Identificação do (s) Idioma (s), a pontuação mais elevada 

(3) é atribuída à presença de conteúdos traduzidos, para além do português e 

do inglês, noutro (s) idioma (s), já que a diversidade de idiomas em que se 

encontram traduzidos os conteúdos do web site, é indicativo do investimento na 
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projeção internacional da marca. A pontuação (2) é atribuída à presença de 

conteúdos em português e em inglês, já que para além do público interno, a 

opção pela apresentação dos conteúdos no idioma inglês, tendo em conta que 

o inglês é uma língua universal, só por si constitui um elemento importante na 

estratégia de comunicação das marcas dos designers de moda portugueses. A 

existência de conteúdos apenas em português, ou em inglês, é menos 

valorizada (1), comparativamente com as anteriores, já que no contexto em que 

se movem as empresas do setor da moda, cada vez mais globalizado, é muito 

redutor que a estratégia de abordagem do mercado se centre apenas num 

público com um determinado perfil. A ausência de informação sobre este 

indicador implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 37: fragmento da folha de registo do indicador Identificação do (s) 

Idioma (s) 
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3 
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Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Variável independente da INTERATIVIDADE 

 

De acordo com Perry e Bodkin (2000), é importante analisar as caraterísticas 

diferenciadoras dos web sites, comparativamente com outros meios de 

comunicação, em concreto a natureza interativa dos web sites. 
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No que concerne à variável independente da Interatividade definimos três (3) 

categorias de análise (Interação, Personalização e Customer Relationship 

Management (CRM)) e um total de nove (9) indicadores. 

Figura 38: Relação entre a variável independente da Interatividade e a 

categoria Interação 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria Interação 

_ Subscrição 

 
A newsletter, associada à Web 1.0. é uma publicação periódica subscrita pelos 

utilizadores do web site que assim o solicitem, constituindo uma plataforma de 

comunicação da empresa com os seus clientes. A newsletter é enviada 

regularmente aos clientes, ou potenciais clientes, através do e-mail, permitindo-

lhes conhecer as informações mais recentes sobre a empresa, tanto ao nível 

dos produtos, como dos serviços que comercializa (García García, 2012). 

Outra forma de aceder a informação atualizada sobre a empresa é através da 

utilização dos sistemas da Web 2.0, o RSS (Really Simple Syndication) e o 

WAP (Wireless Application Protocol). Através destas aplicações, os utilizadores 

subscritores recebem nos seus dispositivos móveis um sinal, que lhes dá 

indicação sobre qualquer alteração ocorrida no web site das empresas. O RSS 

permite ao utilizador usufruir de um maior poder de decisão, tendo em conta a 

natureza interativa desta aplicação (García García et al, 2012). 
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Com a utilização dos sistemas RSS e WAP, através dos dispositivos móveis 

edifica-se um novo espaço de comunicação bilateral entre a marca e os seus 

clientes. Blas et al (2012) consideram que uma das principais vantagens dos 

dispositivos móveis reside no facto de permitirem às empresas estabelecerem 

um contato direto com os seus clientes. Na opinião destes autores, “Además, 

suponen una oportunidad para las marcas de interactuar con sus audiencias e 

impactarlas de forma no intrusiva ya que es el propio usuario quien se 

descarga voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil” (Blas et al 

2012:259). Outra das vantagens reside na viralidade das aplicações móveis, de 

que são exemplo as aplicações dos smartphones, que fruto da evolução 

tecnológica permitem, através das mais recentes funcionalidades, enviar para 

uma rede de contatos recomendações para download de conteúdos. A 

utilização destas aplicações para fins publicitários incrementa a notoriedade da 

marca e induz a compra (Blas et al, 2012). 

A presença do indicador Subscrição neste estudo, realça a importância de 

disponibilizar aos usuários as ferramentas que lhes possibilitem estabelecer um 

contato mais estreito com os designers de moda. Através da subscrição, quer 

das newsletters (associadas à Web 1.0), quer das aplicações RSS/WAP 

(associadas à Web 2.0), cuja presença no web site é valorizada através da 

pontuação mais elevada (3) atribuída neste indicador, os públicos têm acesso a 

conteúdos de interesse publicados no web site da empresa dos designers de 

moda. A subscrição apenas de aplicações associadas à Web 2.0 assume uma 

pontuação inferior (2), comparativamente com a anterior e, consequentemente, 

a subscrição apenas de uma newsletter/boletim (associadas à Web 1.0) 

assume uma pontuação ainda mais reduzida (1), neste indicador. A ausência 

de informação sobre este indicador implica a atribuição de uma pontuação de 

0. 
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Figura 39: fragmento da folha de registo do indicador Subscrição 
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Ambas as aplicações (RSS/WAP 

e Newsletter/boletim). 

3 

RSS/WAP. 2 

Newsletter/boletim. 1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria Interação 

_ Arquivo de notícias 

 

O arquivo de notícias (clipping) reúne um conjunto de notícias sobre o trabalho 

desenvolvido pelos designers de moda (coleções, projetos, prémios, etc.), 

publicadas nos meios de comunicação mais prestigiados do setor da moda, 

entre outros, e que através do seu arquivo estão disponíveis, para consulta. Na 

opinião de Posner (2011:158), “La prensa desarrolla un importante papel en la 

promoción de moda. Las revistas de moda son un engranaje fundamental para 

la maquinaria de la promoción de moda en términos de publicidad y contenido 

editorial, ya que informan de los desfiles del diseñador (…), dan la primicia de 

las colecciones de la nueva temporada en sus editoriales, proporcionan 

información detallada sobre las tendencias clave, (…)”. É neste contexto que os 

designers de moda devem organizar o seu clipping e publicá-lo no seu web site 

corporativo, já que este constitui uma ferramenta importante da sua estratégia 

de branding.  

 

O Arquivo de notícias é um indicador importante, já que disponibiliza 

informação atualizada que captará o interesse dos públicos estratégicos. A 

atribuição da pontuação neste indicador fundamenta-se na organização das 
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notícias segundo duas categorias: notícias publicadas nos media da 

especialidade e notícias elaboradas pelo próprios designers de moda. A 

pontuação mais elevada (3) é atribuída aos web sites que disponibilizam 

notícias de ambas as categorias. As notícias pblicadas nos media da 

especialidade (revistas de moda, programas televisivos sobre moda etc.) 

assumem uma pontuação menor (2), quando comparada com a anterior, tendo 

em conta que estas notícias são lidas/visualizadas por um número significativo 

de indivíduos que integram os públicos de interesse do designer de moda. A 

pontuação mais reduzida (1) é atribuída às notícias elaboradas pelo próprios 

designers, pois a sua publicação fica circunscrita ao web site e/ou outros 

suportes de comunicação como os blogues, não atingindo de uma forma tão 

abrangente como as anteriores, os públicos estratégicos de interesse dos 

designers de moda. A ausência de informação sobre este indicador implica a 

atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 40: fragmento da folha de registo do indicador Arquivo de notícias 
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Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Categoria Interação 

_ Participação dos usuários do web site  

 

O aspeto de maior relevo, subjacente à atividade de marketing na atualidade, é 

o relacionamento estabelecido entre as empresas/organizações e os seus 

públicos estratégicos. O foco transfere-se da esfera do transacional para o 

relacional. Na opinião de Caetano et al (2011:52), “Este conceito, cuja prática 

nas actividades relacionadas no sector da moda/vestuário, nomeadamente a 

nível de aproximação a cliente com programas de fidelização, encerra assim 

todo um novo enfoque cujas consequências viriam a ser importantes para a 

transformação num novo paradigma, cujos fundamentos se concentram 

actualmente numa viragem definitiva para o mercado”. Neste sentido, o 

aumento da literacia digital contribuiu, em definitivo, para alterar e promover a 

relação existente entre as empresas/organizações e os seus públicos. É neste 

contexto que surgem um conjunto de ferramentas da Web 1.0 (chats, e-mail, 

newsletter), e da Web 2.0 (blogues, microblogues, redes sociais, plataformas 

de partilha de conteúdos vídeo (Youtube,…), plataformas de partilha de 

conteúdos fotográficos (Flickr) que estreitam e fortalecem as relações entre as 

empresas e os seus públicos. 

 

Existem plataformas Web 1.0 mais estáticas que não tiram partido do enorme 

potencial da web ao nível da interatividade, pois apenas utilizam como 

instrumento o e-mail. Existem plataformas Web 1.0 mais dinâmicas que 

promovem a interatividade, através, por exemplo dos fóruns de discussão 

como os chats, que mobilizaram durante muito tempo a atenção dos 

utilizadores, pois permitiam a interação entre usuários, e entre estes e as 

empresas (Gaspar, 2005). Com o aparecimento de novas ferramentas, fruto da 

evolução da Web 1.0 para a Web 2.0, como os blogues, os microblogues, as 

redes sociais, as plataformas de partilha de conteúdos vídeo, as plataformas de 

partilha de conteúdos fotográficos, entre outras, a principal barreira para a 

publicação dos conteúdos, o espaço, diluiu-se. Na web, qualquer indivíduo 

pode produzir, divulgar e partilhar conteúdos. 
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Neste novo contexto, as novas ferramentas transformam os seus utilizadores 

em produtores de conteúdos, amplamente generalizados, e que estão na 

origem da distribuição rápida dos mesmos, e na sua democratização. Neste 

sentido, são recursos importantes, pois permitem aos utilizadores serem 

produtores e, em simultâneo, recetores de conteúdos, interagindo no espaço 

virtual com distintos usuários, de entre os quais se destacam as empresas.  

 

No âmbito das estratégias de comunicação corporativa dos designers de moda, 

a utilização de ferramentas da Web 1.0 e da Web 2.0 transformam-se em 

instrumentos vitais na promoção da interação com os seus públicos 

estratégicos, já que permitem estabelecer um diálogo constante com estes. 

Através do uso dessas ferramentas, os designers de moda podem não só 

recolher informações sobre o perfil e os interesses dos seus públicos, como 

estabelecer uma relação próxima e interativa, o que contribui para fomentar a 

lealdade à marca. Autores como Gonçalves (2007) enfatizam a caraterística da 

bi-direcionalidade, de que são exemplo os blogues corporativos, instrumento 

personalizado que permite a partilha de informação. Gonçalves (2007:7) 

referencia Krohling Kunsch (2003), que defende que com o avanço das novas 

tecnologias de informação e comunicação, “as organizações modernas estão 

se valendo de meios telemáticos (…)” para comunicarem com os seus clientes, 

internos e externos.  

Os profissionais de marketing conhecem as potencialidades destas 

ferramentas e aplicações, já que a decisão de compra dos consumidores é 

precedida, muitas vezes, pelo acesso às novas plataformas de comunicação, 

nas quais se partilha a análise e se comparam as caraterísticas, 

funcionalidades e preços dos produtos e/ou serviços, no intuito de tomar uma 

decisão de compra mais consciente, em particular na aquisição de produtos 

e/ou serviços cujo preço é mais dispendioso. 

É conhecido o potencial da Internet ao nível da interatividade. Mas, muitas 

outras potencialidades estão ainda por descobrir, pois o investimento na 

criação de novas plataformas é constante, por parte das empresas do setor, e 

somos confrontados, amiúde, com notícias sobre novas ferramentas (por 

exemplo o Código QR), ou a introdução de novas funcionalidades nas 
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ferramentas já existentes. Dispor de mecanismos que permitam a participação 

do utilizador no web site é condição sine qua non para que se fale da Web 2.0, 

e é neste contexto que se dá um salto qualitativo na interação com os usuários. 

A existência destas aplicações, que permitem que os usuários se transformem 

em produtores de conteúdos, marcam uma alteração de mentalidade, 

necessária para edificar a marca no contexto da web (García García, 2012), daí 

a importância de incluir este indicador no presente estudo. A utilização de 

ferramentas da plataforma Web 2.0, no indicador Participação dos usuários do 

web site, é valorizada com a atribuição da pontuação mais elevada (3) neste 

indicador, pois são instrumentos vitais na promoção da interação com os seus 

públicos estratégicos, já que permitem estabelecer um diálogo constante com 

os mesmos. Em segundo lugar é valorizada a utilização de ferramentas mais 

dinâmicas da plataforma Web 1.0 (2), como  plataformas 1.0 com mais 

possibilidades de interação, como por exemplo, a existência de um assessor 

virtual, caixa de sugestões, questionário de satisfação, entre outras, já que 

estas encerram um conjunto de potencialidades ao nível da interatividade que 

ultrapassam, em larga escala, as potencialidades de interação com os usuários 

quando se utilizam ferramentas de uma plataforma Web 1.0 estática, de que é 

exemplo o e-mail, o que justifica neste último caso a atribuição de uma 

pontuação mais reduzida (1). A ausência de informação sobre este indicador 

implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

Figura 41: fragmento da folha de registo do indicador Participação dos usuários 

do web site 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Categoria Interação 

_ Links de interesse no setor da moda 

 

Tendo em consideração as caraterísticas do setor de atividade da moda, o 

indicador links de interesse no setor da moda valoriza a inclusão nos web sites 

corporativos dos designers de moda, de links para blogues de moda, redes 

sociais (Pinterest, Tumblr,…), redes sociais especializadas em moda (Fashion 

me, Trend me, Pose, …), plataformas vídeo sobre moda (Fashion TV, …), 

aplicativos como o Instagram, espaços nos quais os usuários podem aceder a 

informação muito diversificada sobre o setor. 

 

Outros dos links que devem estar acessíveis, a partir do web site corporativo 

de um designer de moda, são os links das revistas de moda, já que não 

podemos esquecer que “la prensa desarrolla un importante papel en la 

promoción de moda. Las revistas de moda son un engranaje fundamental para 

la maquinaria de la promoción de moda en términos de publicidad y de 

contenido editorial, […] proporcionan información detallada sobre las 

tendencias clave, reseñan los looks novedosos de la temporada e informan 

sobre las tendencias en el arte y en la cultura” (Posner, 2011:158).  

 

O indicador links de interesse no setor da moda é um indicador de relevo, pelo 

que é importante que os designers de moda incluam nos seus web sites 

corporativos ligações às revistas de moda mais prestigiadas, responsáveis por 

publicarem um conjunto de informações valorizadas por todos os que se 

interessam pelo mundo da Moda, e que fazem da Moda o seu modo de vida. 

 

A pontuação mais elevada (3), atribuída à presença nos web sites corporativos 

dos designers de moda de links para blogues de moda, redes sociais 

(Pinterest, etc.), redes sociais especializadas em moda, plataformas vídeo 

sobre moda etc.; e de links das revistas de moda, justifica-se pois a inclusão 

destas ligações permite aos usuários acederem a informação muito diversa, 

referente às temáticas sobre moda. A pontuação seguinte (2), mais elevada 

quando comparada com a pontuação atribuída apenas à presença nos web 

sites de links de revistas de moda (1), é atribuída à existência nos web sites de 
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links para blogues de moda, redes sociais genéricas, redes sociais 

especializadas no setor da moda, plataformas vídeo sobre moda etc., opção 

fundamentada pelas caraterísticas e potencialidades de interatividade dessas 

ferramentas. A ausência de informação sobre este indicador implica a 

atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 42: fragmento da folha de registo do indicador Links de interesse no 

setor da moda 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Figura 43: Relação entre a variável independente da Interatividade e a 

categoria Personalização 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

 

Categoria Personalização 

_ Distingue Públicos 

O conceito da personalização é de vital importância no estudo do web 

marketing. O uso de novos meios de comunicação, com formatos interativos, 

facilita a personalização das relações com os distintos públicos estratégicos 

das empresas. A Internet, e em concreto a utilização de web sites 

corporativos, é um meio que permite, mais do que qualquer outro, reunir 

informação sobre os interesses e as motivações dos públicos. As novas 

estratégias de marketing baseiam-se, portanto, no fortalecimento das relações 

com os seus públicos estratégicos. O enfoque das estratégias de marketing 

desvia-se do produto para os indivíduos, procurando fomentar a 

personalização.  

No estudo que realizou, Villagra García (2004) realça as modificações 

operadas nas estratégias de gestão das empresas na atualidade, a que não 

são indiferentes as empresas do setor da moda, que têm de adaptar-se ao 

novo contexto negocial, competitivo por natureza, e que exploram todo o 

potencial das TIC. Devido às suas caraterísticas, os web sites são um 
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importante instrumento para promover a personalização das relações 

estabelecidas entre os designers de moda e os seus diferentes públicos 

estratégicos. Os clientes, por exemplo, procuram produtos únicos, à medida 

das suas necessidades individuais. Exigem, dos designers de moda, propostas 

inovadoras, capazes de satisfazerem plenamente essas necessidades. Lages 

et al (2004) argumentam que a combinação da dimensão informativa da 

Internet, com a sua dimensão comercial é uma vantagem desta ferramenta, 

comparativamente com os meios de comercialização tradicionais. Referem, 

ainda, que a personalização é o motivo que leva os consumidores a realizarem 

compras on-line. 

No universo da moda gravitam muitos públicos estratégicos, um dos mais 

importantes “O consumidor é, como sempre foi de resto, o centro do mercado. 

No entanto, o seu papel alterou-se significativamente de supporting role para 

dealing actor” (Tenente, in Caetano et al, 2011:7). Mas outros públicos, que 

não apenas os consumidores, gravitam neste meio, públicos com interesses e 

motivações específicas às quais os designers de moda têm de responder. 

Referimo-nos à imprensa especializada, agentes e distribuidores, e aos 

fabricantes/fornecedores. Tendo em conta que a personalização é uma das 

caraterísticas mais valorizadas na utilização dos web sites corporativos, o 

facto dos designers de moda disponibilizarem conteúdos distintos, tendo em 

atenção os diferentes perfis dos seus públicos estratégicos, é um aspeto que 

deve ser valorizado. Neste sentido, a pontuação mais elevada (3) foi atribuída 

à existência de conteúdos especificamente organizados para o público 

principal (clientes), público marginal (fabricantes/fornecedores) e para o 

público relevante (agentes e distribuidores), que têm como funções, 

respetivamente, adquirir os produtos, fornecer as matérias-primas e introduzir 

os produtos na cadeia de distribuição. Um outro público que merece 

destaque, em conjunto com o público principal (clientes), que se reflete na 

pontuação atribuída (2) neste indicador, é a imprensa especializada (público 

impactado), já que na estratégia de comunicação das empresas de moda, a 

imprensa especializada tem um papel de mediadora, pois é através dela, e de 

um conjunto de meios de comunicação (por exemplo, os editoriais de moda), 

que se dá a conhecer o trabalho desenvolvido pelos designers de moda. Por 
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último, a pontuação com um valor mais reduzido (1), comparativamente com 

as anteriores, por não adequar os conteúdos do web site ao perfil de todos os 

públicos estratégicos, é atribuída à presença no web site de conteúdos 

dirigidos apenas aos clientes, revelador de uma estratégia de personalização 

muito redutora. A ausência de informação sobre este indicador implica a 

atribuição de uma pontuação de 0. 

Figura 44: fragmento da folha de registo do indicador Distingue públicos 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Figura 45: Relação entre a variável independente da Interatividade e a 

categoria Customer Relationship Management (CRM) 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Categoria - Customer Relationship  Management (CRM) 

_ Contato com a empresa  

 

No atual contexto económico, caraterizado por uma excessiva competitividade, 

a comunicação é uma peça chave na estratégia de marketing. Torna-se 

premente para a sobrevivência das empresas assegurarem o contato, por 

todos os meios, com os seus públicos. Apesar das potencialidades das novas 

ferramentas de comunicação, que colocam na interatividade todo o seu 

potencial, é importante não esquecer os instrumentos de comunicação 

tradicionais. Daí a pertinência de incluir neste estudo um indicador que reflita a 

existência de informação sobre todos os contatos da empresa dos designers de 

moda (conta nas redes sociais, assistente virtual, mailing list, telefone, 

endereço). 

Estes meios podem ser ferramentas extremamente poderosas e eficazes no 

contexto da estratégia de marketing mas, para que a estratégia em si tenha 

sucesso, deverá integrar outros meios e outras formas de comunicação, 

devidamente adaptadas e contextualizadas tendo em conta a área de negócio, 

os produtos e/ou serviços que comercializa e o perfil dos destinatários a quem 

se dirige. Uma dessas ferramentas é a mailing list, serviço que permite o envio 

de informação atualizada para todos os utilizadores que integram a lista. O e-

mail é um meio de comunicação válido que permite que as empresas possam 

utilizar a informação recolhida, por exemplo, sobre cada um dos seus clientes, 

criando mensagens diferentes, integradas numa estratégia de comunicação 

assente na personalização, que vá ao encontro daquilo que os públicos 

desejam. 

 

Os designers de moda devem estar atentos aos interesses e às necessidades 

dos seus públicos estratégicos, procurando manter um diálogo individual 

constante com cada um, de forma a induzir a visita reiterada ao web site da 

empresa não só para acederem a informação diversa, como para fomentarem 

o comércio eletrónico, no âmbito da estratégia de fidelização da marca. A 

presença no web site de informação sobre os diversos contatos do designer de 

moda torna-se, assim, de extrema importância. 
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No que concerne à atribuição da pontuação neste indicador, e tendo em conta 

que a interatividade é uma das caraterísticas mais importantes dos novos 

media, o facto dos designers de moda disponibilizarem no seu web site 

ferramentas que possibilitem a interatividade como: uma conta nas redes 

sociais, ou um assistente virtual, é valorizado com a atribuição da pontuação 

mais elevada (3). O leque mais alargado de opções de contato com a empresa, 

valoriza a existência de mailing lists (2), já que o e-mail é um meio de 

comunicação muito valorizado pelos utilizadores. Das opções de contato com a 

empresa, publicadas no web site, devem ainda fazer parte os meios de 

comunicação tradicionais, como o endereço e o telefone, apesar de lhes ser 

atribuída uma pontuação menos elevada (1), comparativamente com os meios 

de contato já referidos. A ausência de informação sobre este indicador implica 

a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 46: fragmento da folha de registo do indicador Contato com a empresa 
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Contato com a 

empresa  

Conta nas redes sociais, 

existência de um assistente 

virtual. 3 

Mailing list. 2 

Telefone/endereço/formulário 

genérico. 1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Customer Relationship  Management (CRM) 

_ Frequently Asked Questions (FAQ’s) 

 

As Frequently Asked Questions (FAQ’s) são uma lista de perguntas frequentes, 

através das quais a empresa procura esclarecer as principais dúvidas dos 

usuários do web site. Na opinião de García García (2012:303), “Las FAQs 
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responden a aquellas cuestiones que la empresa entiende como relevantes 

para satisfacer la necesidad de información de los visitantes de la sede web, 

por lo que se sobreentiende que, previamente, han tenido que investigar para 

detectar cuáles son estas preguntas que frecuentemente se hacen los públicos. 

Estas cuestiones son el resultado del feedback entre empresa y visitantes, lo 

que demuestra el interés de la empresa por gestionar sus relaciones con los 

clientes”. Neste sentido, incluímos as FAQ’s na variável da interatividade, já 

que este indicador pressupõe uma contato prévio com os usuários, no intuito 

de saber quais as dúvidas que partilham entre si. 

 

Para fundamentar a atribuição das diferentes pontuações no indicador FAQ’s, 

subscrevemos a opinião de García García (2012:303), “En una sede web, el 

nivel en el que se encuentra una sección o herramienta concreta es el reflejo 

de la importancia que la empresa le concede. Por lo tanto, mientras más alto 

sea el nivel en el que se encuentra, mayor puntuación obtendrá este indicador”. 

A ausência de FAQ´s implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 47: fragmento da folha de registo do indicador FAQ’S 
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FAQ’s.  Sempre visíveis. 3 
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Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

 

Categoria - Customer Relationship  Management (CRM) 

_ Follow me 
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As Redes Sociais são plataformas on-line que permitem aos utilizadores 

criarem o seu próprio espaço, no qual podem publicar conteúdos (textos, 

fotografias, vídeos, música, etc.), e partilhá-los com a sua rede de contatos. 

García García e Castillo Díaz (2010:3) realçam a importância de “Fomentar el 

deseo de participación del usuario en la web de la empresa debería ser una 

meta a tener en cuenta en la comunicación online para cualquier empresa, 

puesto que esta nueva relación con los usuarios y su participación en la 

creación de la marca, determinará el paso de una comunicación 1.0 a la 2.0. Y, 

será, previsiblemente la clave del éxito en las estrategias comunicativas on-

line”.  

Tendo em consideração as potencialidades das redes sociais, em concreto a 

interatividade; e o elevado número de utilizadores à escala global, as redes 

sociais transformam-se em espaços muito atrativos para as marcas dos 

designers de moda, já que a gestão da marca resulta de um processo 

colaborativo, assente na interação com os consumidores. Numa plataforma 

comunicacional onde o emissor e o recetor interatuam em permanência, e 

tendo em conta que todos os tipos de rede social têm em comum a partilha de 

informação, conhecimento, interesses etc., a presença das empresas nas 

redes sociais pode ser uma mais-valia para estas já que, entre outros aspetos, 

aproxima os públicos da empresa e permitem-lhes estabelecer uma relação 

mais próxima com esta. Mateus (2010:19) argumenta que “As redes sociais 

representam a consolidação de uma nova era de comunicação, que passa da 

concepção da comunicação como processo unidireccional de transmissão de 

mensagens para um processo de democratização do diálogo”.  

 

A presença dos designers de moda nas redes sociais permite-lhes não só 

recolherem informação sobre o consumidor, como promoverem os produtos 

e/ou serviços que comercializam. De acordo com Mateus (2010), quando uma 

marca decide estar presente numa rede social deverá assumir uma relação 

dialógica com os seus consumidores, potencializada pelas caraterísticas do 

próprio meio. 

As redes sociais mais usadas, como o Facebook, o Twitter, o Tumblr, ou o 

Pinterest (Koufman, 2012; Rosa, 2010; Mateus, 2010), assim como as redes 
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sociais sobre moda, como a Fashionising, têm vindo a afirmar-se como um 

elemento importante no posicionamento estratégico das empresas, ao qual os 

designers de moda não são indiferentes, daí a importância de inserir este 

indicador no nosso estudo.  

 

A atribuição da pontuação mais elevada (3) deste indicador à presença, no web 

site do designer de moda, de três ou mais redes sociais, que permitem o 

acesso dos usuários a um conjunto mais diversificado de plataformas on-line, é 

desta forma valorizado. A pontuação vai diminuindo em proporção direta com o 

acesso dos usuários a um número mais reduzido de plataformas on-line, o que 

lhes impossibilita fruir em pleno do potencial de interatividade que estas 

plataformas on-line encerram, com consequências na gestão do 

relacionamento com os diferentes públicos estratégicos. 

 

Figura 48: fragmento da folha de registo do indicador Follow me 
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Follow me.  Acesso a três, ou mais 
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3 

Acesso a duas plataformas on-

line. 

2 

Acesso a uma plataforma on-line. 1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Customer Relationship  Management (CRM) 

_ Política de Privacidade/Política Legal 

 

A segurança nas transações comerciais que se realizam através da Internet, 

assim como a privacidade dos dados fornecidos pelos clientes, é uma das 

temáticas que tem suscitado mais preocupação, pois dela depende, em grande 
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medida, a confiança dos utilizadores, aspeto determinante para fomentar, por 

exemplo, o comércio eletrónico. O facto de os usuários partilharem informação, 

não implica que todos os utilizadores tenham acesso a essa mesma 

informação. É por este motivo que é importante que as empresas definam as 

políticas a seguir para assegurarem a segurança das transações na Internet 

(Villagra García, 2004). Carvalho et al (2010:220) também defendem que 

“Dentre os componentes do mix promocional eventualmente exibidos em 

websites de empresas pode-se incluir a política de privacidade, os preços dos 

produtos oferecidos, o mecanismo de busca interna, os links para outros sites, 

o mapa do site, as dúvidas mais frequentes (FAQ), o histórico da empresa, as 

informações para fornecedores (…)”. 

 

O indicador Política de Privacidade/Política Legal reforça a importância de 

disponibilizar, no web site da empresa, conteúdos com informação sobre a 

política de segurança e privacidade dos dados do cliente, disponibilizados por 

este no decurso do processo de negociação. Muitas empresas têm um servidor 

seguro que encripta/codifica todos os dados confidenciais relativos, por 

exemplo, aos cartões de crédito dos seus clientes. Também é importante 

disponibilizar informação sobre as condições de acesso, e de utilização, do 

web site (política legal). 

 

Relativamente à atribuição de uma pontuação mais elevada (3) à presença no 

web site de informação sobre a política de privacidade e sobre a política legal, 

fundamenta-se no facto de ambas constituírem informação crucial para os 

usuários, não só porque tomam conhecimento sobre a proteção dos dados que 

disponibilizam, como das condições de utilização do próprio web site, 

conteúdos importantes no contexto da gestão do relacionamento da marca com 

os seus públicos. À política de privacidade, comparativamente com a política 

legal, é atribuída uma pontuação mais elevada (2), quando no web site apenas 

se disponibiliza informação sobre a primeira, pois no contexto do comércio 

eletrónico, os conteúdos relativos à confidencialidade dos dados dos clientes 

são muito valorizados por estes. A segurança nas transações on-line, assente 

na política de privacidade, é um aspeto a valorizar na gestão do 

relacionamento das marcas dos designers de moda com os seus públicos 
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estratégicos. À política legal é atribuída uma pontuação mais reduzida (1), em 

reconhecimento da importância da publicação de conteúdos referentes às 

condições de acesso e de utilização do web site. A ausência de informação 

sobre este indicador implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

49: fragmento da folha de registo do indicador Política de privacidade/Política 

legal 
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Política legal e Política de 
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3 

Política de privacidade. 2 

Política legal. 1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Variável independente da USABILIDADE 

 
A usabilidade, conforme o estipulado na norma ISO/IEC 9126 (1991), “…refere-

se à capacidade de uma aplicação ser compreendida, aprendida, utilizada e 

atractiva para o utilizador, em condições específicas de utilização”. Nielsen 

(2012:1), reputado especialista nesta temática, define usabilidade como 

“a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use. The word 

"usability" also refers to methods for improving ease-of-use during the design 

process”. 

 

A eficácia da usabilidade de um web site deve traduzir a capacidade que este 

tem, em assegurar que é útil e facilmente usável pelo (s) público (s) ao (s) qual 

(is) se destina. Neste sentido, quando concebemos e estruturamos a 

arquitetura da informação de um web site devemos ter em consideração 

sistemas como a usabilidade, o que significa dar prioridade à 
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perspetiva dos usuários, naquilo que se denomina como uma 

conceção centrada no usuário (Winckler e Soares Pimenta (s/d); Yates e 

Loaiza (2002); Montero e Martín Fernandez, 2003; Nielsen e Loranger, 2007). 

Os objetivos principais da usabilidade resumem-se da seguinte forma: 

facilidade de utilização, eficiência e segurança. 

Ao analisar esta temática, Nielsen (2012:1) definiu, ainda, cinco componentes 

para aferir a qualidade da usabilidade de um web site: 

 

“• Learnability: How easy is it for users to accomplish basic tasks the first time 

they encounter the design? 

• Efficiency: Once users have learned the design, how quickly can they perform 

tasks? 

• Memorability: When users return to the design after a period of not using it, 

how easily can they reestablish proficiency? 

• Errors: How many errors do users make, how severe are these errors, and 

how easily can they recover from the errors? 

• Satisfaction: How pleasant is it to use the design? ”. 

 

Não podemos esquecer que cada usuário que acede a um web site tem perfis 

distintos, tem diferentes necessidades de informação, dispõe de equipamentos 

distintos, ao nível do hardware e software, etc. Se um dos objetivos das 

empresas do setor da moda é assegurar uma resposta, com qualidade, às 

necessidades de informação de usuários tão distintos, devem ter a 

preocupação de estruturar um web site que se adapte ao perfil de cada um dos 

seus usuários, para que o mesmo seja eficiente. 

 

Para estudar a variável independente da Usabilidade definimos duas (2) 

variáveis dependentes (Navegabilidade e Acessibilidade), e um total de cinco 

(5) indicadores, que permitem analisar, de uma forma abrangente, os aspetos 

mais relevantes da usabilidade dos web sites. 

Figura 50: Relação entre a variável independente da Usabilidade e a categoria 

Navegabilidade 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Navegabilidade 

_ Mapa web 

 

O indicador mapa web reflete a importância de existir um menu de navegação, 

no qual estão identificados e organizados os conteúdos gerais do web site. A 

presença do mapa web traduz a preocupação da empresa em fornecer aos 

utilizadores um instrumento que lhes permita, com facilidade, encontrar a 

informação que pretendem. Quando estamos em presença de web sites com 

estruturas muitos complexas, o mapa web é um instrumento importante para 

auxiliar o utilizador na tarefa de conduzi-lo pelo “emaranhado” de conteúdos 

publicados no web site. 

 

Na opinião de García García (2012), o mapa web é o primeiro indicador a 

analisar no âmbito da variável da usabilidade, ao nível da navegabilidade. Para 

Díaz Sánchez et al (2008), o facto de um web site dispor de um mapa web 

constitui um dos elementos que facilita a navegabilidade, para além de 

melhorar a eficácia da comunicação.  

 

Um outro aspeto que reforça a importância da presença do indicador mapa 

web, na arquitetura dos web sites dos designers de moda, é resumido da 

seguinte forma por García García (2012:304), “… el hecho de disponer de 
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enlaces que agilicen la obtención de la información, además de propiciar una 

navegación más ágil y eficaz, proporciona al usuario una sensación de estar 

acompañado en el proceso de la visita a la sede web“. 

 

Pelo exposto, a presença do indicador mapa web reflete o interesse do 

designer de moda, em facilitar a navegação dos usuários pelo seu web site. A 

atribuição da pontuação mais elevada (3) à presença do mapa web na página 

principal e da rota de navegação em todas as páginas do web site, reflete a 

importância atribuída a este indicador segundo a ótica do utilizador, a quem se 

destina. À presença do mapa web na página principal do web site é atribuída a 

pontuação seguinte (2). No que concerne à indicação, em todas as páginas, 

apenas da rota de navegação, apesar de ser um aspeto da navegabilidade 

também importante, a pontuação atribuída tem um valor inferior (1), quando 

comparada com as anteriores. A sua utilização indica ao usuário o percurso de 

navegação que pretende realizar, o que lhe permite aceder com mais facilidade 

aos conteúdos que pretende, sem se perder no “emaranhado” de informações, 

que muitas vezes é um elemento dissuasor do acesso ao web site. A ausência 

do mapa web implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 51: fragmento da folha de registo do indicador Mapa web 
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1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

Categoria - Navegabilidade 

_ Motor de busca (search)  
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Díaz Sánchez et al (2008) na investigação que realizaram, salientaram a 

importância da existência de um motor de busca, comummente designado por 

search, indicador utilizado para medir a usabilidade do web site. Segundo 

Montero (2002), in García García (2012:304), o motor de busca: “es un 

componente muy útil debido a su facilidad de uso y a la velocidad con la que 

puede satisfacer las necesidades de información del usuario”.  

 

O objetivo que presidiu à inclusão deste indicador neste projeto de 

investigação, consistiu em analisar a presença do motor de busca nos web 

sites dos designers de moda que fazem parte da amostra, já que a presença 

deste indicador é determinante para orientar o usuário na procura da 

informação a que pretende aceder, no decurso do seu percurso de navegação, 

“A navigation mechanism creates a set of paths a user may take through your 

site. Providing navigation bars, site maps, and search features all increase the 

likelihood that a user will reach the information they seek at your site“(Chisholm 

et al, 2000:14).  

 

A presença do indicador Motor de busca (search) é fundamental, pois concede 

ao usuário a possibilidade de interagir, de uma forma mais livre, com os 

conteúdos publicados no web site da marca. À presença sempre visível, em 

todas as páginas, do motor de busca é atribuída a pontuação mais elevada (3), 

diminuindo essa pontuação em função da localização do motor de busca: 

página principal (2), páginas secundárias (1), já que desta forma fica 

comprometido o acesso a alguma informação, no percurso de navegação do 

usuário pelo web site. A ausência de motor de busca implica a atribuição de 

uma pontuação de 0. 
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Figura 52: fragmento da folha de registo do indicador Motor de busca (search) 

 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Navegabilidade 

Fácil navegabilidade 

 

A navegabilidade traduz a facilidade proporcionada ao utilizador, no percurso 

de navegação realizado, para aceder aos conteúdos publicados nas diversas 

páginas do web site. A navegabilidade é medida através do número de cliques, 

que permitem ao utilizador aceder a uma área específica do web site.  

 

O percurso do utilizador deve ser o menor possível, já que se os utilizadores 

tiverem que “clicar” muitas vezes para acederem à informação pretendida, 

podem simplesmente desistir do acesso ao web site. Alguns autores (Chisholm 

et al, 2000; Díaz Sanchéz et al, 2008) defendem que deve ser usado um 

protocolo de navegação segundo o qual, a informação deve estar acessível, no 

máximo, a três cliques de distância. Mais de três cliques, é por estes autores 

considerado um sinal da ineficácia da estruturação do web site. 

 

Ao nível do indicador fácil navegabilidade, é igualmente importante que se 

permita ao utilizador voltar ao ponto de partida (através da utilização de botões 

de navegação) e oferecer-lhe, também, a possibilidade de encontrar atalhos no 

percurso de navegação, através do uso de links.  
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principal. 

2 

Acessível desde as páginas 
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A atribuição da pontuação no indicador fácil navegabilidade é fundamentada, 

pelo número de cliques que o usuário tem de realizar, para ter acesso à 

informação que pretende. Quanto menor for o número de cliques, mais fácil é a 

navegabilidade do web site, e maior pontuação obtém neste indicador. Em 

proporção inversa, quanto maior for o número de cliques, menor é a pontuação 

atribuída à presença deste indicador, já que compromete as condições de 

navegabilidade, podendo conduzir o usuário a desistir do acesso ao web site. 

 

Figura 53: fragmento da folha de registo do indicador Fácil navegabilidade 
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Fácil 

navegabilidade. 
Máximo 3 cliques. 3 

Entre 3 e 5 cliques. 2 

Entre 5 e 7 cliques. 1 

Mais de 7 cliques. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Navegabilidade 

_ Tempo (download speed) 

 

A expansão da Internet cresce aceleradamente a nível mundial, e também em 

Portugal, facilitando a comunicação e permitindo a quem se encontra ligado à 

rede mundial o acesso a infinitos conteúdos, de natureza muito diversa. A 

Internet transforma-se numa ferramenta comunicacional com elevado potencial 

para as empresas do setor da moda, e não só.  

 

No contexto atual de mercado, o sucesso das empresas de moda pressupõe o 

estabelecimento de uma relação estreita com os seus públicos estratégicos, 

procurando satisfazer as suas necessidades. As empresas do setor têm de ter 

consciência que o tempo é um bem escasso, e que neste sentido todos os 

conteúdos disponíveis no web site devem ser carregados com rapidez, e todos 
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as imagens, muito utilizadas pelos designers de moda para ilustrar o seu 

trabalho, dada a natureza das empresas em estudo, devem ser otimizadas 

(tamanho, qualidade, etc). 

A arquitetura dos web sites deve ser desenhada tendo a velocidade como 

prioridade, já que a rapidez no carregamento dos conteúdos é um dos fatores 

ao qual os usuários dão importância quando acedem a um web site. Se o 

acesso for muito demorado, o utilizador pode desistir e aceder a outro web site. 

Face ao exposto, o indicador duração assume particular relevo no presente 

estudo, sendo o tempo ótimo de carga para aceder a um conteúdo específico 

publicado no web site, de cinco segundos no máximo (Díaz Sánchez et al, 

2008). 

 

A atribuição da pontuação no indicador Tempo (download speed) é feita tendo 

em consideração o tempo, em segundos, que o usuário demora para aceder à 

informação pretendida. Quanto menor for o tempo, maior é a pontuação neste 

indicador. Em razão inversa, quanto mais demorado for o acesso, menor é a 

pontuação atribuída neste indicador, já que esta situação, a exemplo do 

indicador da Fácil navegabilidade, pode comprometer as condições de 

navegabilidade. 

 

Figura 54: fragmento da folha de registo do indicador Tempo (download speed) 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

 



  

 

_____________________________________________________
407 

 

 

Figura 55: Relação entre a variável independente da Usabilidade e a categoria 

Acessibilidade 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 

 

Categoria - Acessibilidade 

_ Selo de acessibilidade  

 

García García e Castillo Diaz (2010:396) referenciam Hassan Montero e Martín 

Fernández (2003)  que definem acessiblidade “como la posibilidad de que un 

producto o servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor número 

posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo 

o de las derivadas del contexto de uso”. Neste contexto, um dos indicadores 

que considerámos importante incluir neste estudo, tendo em conta a revisão 

bibliográfica realizada, é o indicador da acessibilidade. O nosso objetivo, ao 

introduzir este indicador, consiste em verificar se os web sites dos designers de 

moda que compõem a amostra deste estudo, incluem o selo de acessibilidade 

e se, desta forma, têm em atenção no design dos respetivos web sites, às 

condições de incapacidade de um número significativo de usuários. 

 

Na promoção de uma sociedade inclusiva, consideramos que o tecido 

empresarial tem uma responsabilidade acrescida na prossecução deste 

objetivo, e que esta deve transparecer em todas as ações de comunicação, 

independentemente dos meios de comunicação utilizados, pelo que a Internet 

não deve ser exceção.  
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Voces Merayo (2008), in García García e Castillo Diaz (2010:396), propõe um 

modelo de accesibilidade baseado em três requisitos básicos: 

“_ Accesibilidad física: entendida como facilidad de acceso desde el dispositivo 

mediante el cual accedamos a Internet. Esta accesibilidad física será 

imprescindible a la hora de hablar del acceso a contenidos web desde 

terminales de última generación como las PDAs o los teléfonos móviles. 

_ Accesibilidad lógica: entendida como el correcto funcionamiento del sistema 

operativo y sus aplicaciones 

_ Accesibilidad del contenido: relacionada con las directrices que marca la WAI 

en las nuevas WCAG 2.0”. 

 

Procuramos aferir o estádio de inclusão promovido pelos designers de moda 

portugueses, através da presença nos seus web sites do selo identificador do 

organismo mais importante, ao nível de creditação da acessibilidade a nível 

mundial (WAI- Web Accessibility Initiative).  

O W.C.A.G. 1.0 (Web Contents Accessibility Guidelines) é um documento 

disponibilizado pelo W3C (WWWC - World Wide Web Consortium), através de 

seu departamento WAI (Web Accessibility Initiative). Esse documento é um 

guia internacional que define um conjunto de diretrizes de acessibilidade do 

W3C. Neste sentido, procuramos analisar se a Internet, através dos web sites 

dos designers de moda, é um espaço acessível a todos os usuários, ou se 

existem barreiras no acesso à informação para aqueles utilizadores que 

possuem uma deficiência, qualquer que seja o seu grau, ou a sua natureza 

(deficiências visuais, auditivas, cognitivas etc.). 

Partilhamos da opinião de García García (2012:311), “En este sentido, desde 

esta investigación se descartan las aproximaciones tecnológicas a la 

accesibilidad, destacando que la principal aportación de la accesibilidad a la 

marca sería, por un lado, el compromiso con los colectivos con dificultades o 

limitaciones físicas y, por otro, el correcto acceso a todo el contenido en 

soportes de diversa índole”.  

 

Na atribuição das pontuações neste indicador é atribuída a pontuação mais 

elevada (3) aos web sites dos designers de moda que publiquem o selo de 
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diversos organismos de acreditação da acessibilidade a nível mundial, WAI e 

outras entidades. A presença apenas do selo WAI tem uma pontuação mais 

elevada (2), comparativamente com a presença do selo de outras entidades 

(1), devido ao facto da sua presença representar o organismo mais importante, 

em termos de creditação da acessibilidade a nível mundial. A ausência de um 

selo de acessibilidade implica a atribuição de uma pontuação de 0. 

 

Figura 56: fragmento da folha de registo do indicador Selo de acessibilidade 

 

INDICADOR PRESENÇA PONTUAÇÃO 

U
sa

b
il

id
ad

e 
 

A
ce

ss
ib

il
id

a
d
e
 

Selo de 

acessibilidade 
WAI e outras entidades. 3 

WAI. 2 

Outras entidades. 1 

Não dispõe. 0 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de García García (2012) 
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Tabela 13: Resumo das categorias, dos indicadores, descritivo dos indicadores 

e das unidades de medida 

Categorias Indicadores Descritivo dos indicadores Pontuação 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

O
N

TE
Ú

D
O

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  I
n

fo
rm

aç
ão

 s
o

b
re

 a
 a

ti
vi

d
ad

e 
d

o
 d

es
ig

n
er

 d
e 

m
o

d
a

 
About us 

ADN da marca (visão, 

missão, valores, 

responsabilidade social). 

3 

Biografia/Curriculum do 

designer de moda. 

2 

Identidade visual da marca 

(logotipo, símbolo, 

logosímbolo). 

1 

Não dispõe. 0 

Coleções 

 

 

 

Apresentação da coleção 

através de fotografías 

(lookbook, runway).   

3 

Apresentação da coleção 

em suporte 

multimédia/vídeo 

(catwalk). 

2 

Descrição do conceito da 

coleção. 
1 

Não dispõe. 0 

Arquivo das coleções Arquivo da coleção mais 

recente do designer de 

moda. 

3 

Arquivo das coleções das 

duas últimas temporadas do 

designer de moda. 

2 

Arquivo das coleções das 

temporadas mais antigas do 

designer de moda. 

1 

Não dispõe. 0 
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C
O

N
TE

Ú
D

O
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 I

n
fo

rm
aç

ão
 s

o
b

re
 a

 a
ti

vi
d

ad
e 

d
o

 D
es

ig
n

er
 d

e 
m

o
d

a
 

Outras áreas de negócio Informação sobre áreas de 

negócio relacionadas com o 

setor da moda e sobre áreas 

de negócio sem relação 

direta ao setor da moda. 

3 

Informação sobre áreas de 

negócio relacionadas com o 

setor da moda (acessórios, 

calçado, marroquinaria, 

beauty, eyewear, 

uniformes). 

2 

Informação sobre áreas de 

negócio sem relação direta 

ao setor da moda 

(mobiliário, restauração, 

hotelaria). 

1 

 
Não dispõe. 0 

Informação sobre 

Projetos na área da moda 

Informação sobre a 

possibilidade de propor 

ideias e interagir com 

potenciais interlocutores, 

no sentido de 

desenvolverem, em 

parceria, novos projetos na 

área da moda. 

3 

 

Informação detalhada sobre 

cada um dos projetos 

desenvolvidos na área da 

moda. 

2 

Informação básica sobre 

projetos desenvolvidos na 

área da moda. 

1 

Não dispõe. 0 

Outros conteúdos Publicações. 3 

Prémios.  2 

Ilustrações. 1 
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Não dispõe. 0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  C
O

N
TE

Ú
D

O
 

 

   
   

   
   

   
   

   
 A

ti
vi

d
ad

e 
 C

o
m

er
ci

al
 

Comércio Tradicional 

Atelier/Lojas/Pontos de 

venda 

Informação sobre a 

existência do Atelier e 

Lojas/Pontos de venda. 

3 

Informação sobre a 

existência do Atelier. 

2 

Informação sobre a 

existência de Lojas/Pontos 

de venda. 

1 

Não dispõe. 0 

Comércio eletrónico Informação sobre a gestão 

do processo de aquisição 

dos produtos (erro no 

número da conta, erro no 

código postal). 

3 

Assessor virtual a quem 

solicitar esclarecimentos 

sobre dados referentes a: 

envio de pedidos, tempo de 

entrega das encomendas. 

2 

Informação sobre o 

processo de encomenda e 

formas de pagamento. 

1 

Não dispõe. 0 

    
   

   
   

  C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 C
o

m
er

ci
al

 

Campanha publicitária 

 

 

 

 

 

 

Informação sobre o 

conceito e imagens da 

campanha publicitária. 

3 

Imagens da campanha 

publicitária. 

2 

Informação sobre o 

conceito da campanha 

publicitária 

1 

 Não dispõe. 0 
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Id
io

m
as

 

Identificação do (s) 

Idiomas (s) 

Outro (s) idioma (s), para 

além do Português e Inglês, 

revelador de maior 

projeção internacional da 

marca. 

3 

Português e Inglês. 2 

Português ou Inglês 1 

Não dispõe. 0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  I

n
te

ra
çã

o
 

Subscrição Ambas as aplicações 

(RSS/WAP e 

Newsletter/boletim). 

3 

RSS/WAP. 2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  I
N

TE
R

A
TI

V
ID

A
D

E 

Newsletter/boletim. 
1 

Não dispõe. 0 

Arquivo de notícias 

  

Todas as notícias. 3 

Notícias publicadas nos 

media da especialidade. 

 

2 

Notícias elaboradas pelos 

próprios designers e 

publicadas nos web sites, 

blogues. 

1 

Não dispõe. 0 
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 N
TE

R
A

TI
V

ID
A

D
E

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
In

te
ra

çã
o

 

Participação dos usuários 

do web site 

 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. 

dinâmicas. 
2 

Plataformas Web 1.0. 

estáticas. 1 

Não dispõe. 0 

Links de interesse no 

setor da moda 

Links para blogues de 

moda, redes sociais 

(Pinterest), redes sociais 

especializadas em moda …, 

plataformas vídeo sobre 

moda; e links para revistas 

de moda. 

3 

Links para blogues de 

moda, redes sociais 

(Pinterest), redes sociais 

especializadas em moda, 

plataformas vídeo sobre 

moda. 

2 

Links para revistas de 

moda. 

1 

Não dispõe. 0 
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IN
TE

R
A

TI
V

ID
A

D
E 

 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
e

rs
o

n
al

iz
aç

ão
 

Distingue públicos Público principal 

(Clientes), Público 

marginal (Fabricantes) e 

Público relevante (Agentes, 

Distribuidores). 

3 

Público principal 

(Clientes), Público 

impactado (Imprensa 

especializada). 

2 

Público principal 

(Clientes). 

1 

Não dispõe. 0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
C

u
st

o
m

er
 R

el
a

ti
o

ns
h

ip
 M

a
na

g
em

e
t 

(C
R

M
) 

Contato com a empresa  Conta nas redes sociais, 

existência de um assistente 

virtual. 

3 

Mailing list. 2 

Telefone/endereço/formulár

io genérico. 1 

Não dispõe. 0 

FAQ’s Sempre visíveis. 
3 

Acesso desde a página 

principal. 
2 

Acesso desde as páginas 

secundárias. 
1 

Não dispõe. 0 
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Follow me 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso a três, ou mais, 

plataformas on-line 

(Facebook, Twitter, 

Tumblr, Pinterest…). 

3 

Acesso a duas plataformas 

on-line. 
2 

Acesso a uma plataforma 

on-line. 
1 

Não dispõe. 0 

 

 

Política de 

Privacidade/Política 

Legal 

Política legal e Política de 

privacidade. 
3 

Política de privacidade. 
2 

Política legal. 
1 

Não dispõe. 0 

 

U
SA

B
IL

ID
A

D
E 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
N

av
eg

ab
ili

d
ad

e 

Mapa web Ambas as aplicações 

sempre visíveis. 
3 

Mapa web na página 

principal. 
2 

Indica a rota de navegação 

em todas as páginas. 
1 

Não dispõe. 
0 

Motor de busca (search) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre visível. 3 

Acessível desde a página 

principal. 
2 

Acessível desde as páginas 

secundárias. 
1 

Não dispõe. 0 
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U
SA

B
IL

ID
A

D
E 

   
   

   
   

   
 N

av
eg

ab
ili

d
ad

e 

Fácil navegabilidade Máximo 3 cliques. 
3 

Entre 3 e 5 cliques. 
2 

Entre 5 e 7 cliques. 
1 

Mais de 7 cliques. 
0 

Tempo (download speed) Máximo de 5 segundos. 
3 

Entre 5 e 10 segundos. 
2 

Entre 10 e 20 segundos. 
1 

Mais de um minuto. 
0 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e

 

Selo de Acessibilidade WAI e outras entidades. 
3 

WAI. 
2 

Outras entidades. 
1 

Não dispõe. 
0 

 

Fonte: elaboração própria 

6.3.2.4 Quarta etapa 

Codificação  

 

A quarta etapa, codificação “is to train coders to code the sample following the 

category, and to check the inter-coder reliability—the degree of agreement 

among coders” (Zhang, 2005:6). No ambiente web, em constante mudança, o 

trabalho dos codificadores é complexo e representa um desafio para os 

mesmos na análise de conteúdo, dada a caraterística assíncrona dos web 

sites, cujos conteúdos estão em permanente atualização, o que pode conduzir 

um codificador a ter acesso a informação diferente, daquele outro codificador 

que acedeu num outro momento ao web site. No presente estudo esta questão 

não se colocou, já que a codificação dos dados foi realizada apenas por uma 

pessoa. Apesar destas questões, partilhamos a opinião defendida por McMillan 

(2000: 97) segundo a qual “these downloaded sites are “frozen in time” and will 

not change between the coding times”.  
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O passo seguinte consiste na codificação dos conteúdos e na medição da 

fiabilidade do sistema de codificação, sem o qual a análise de conteúdo pode 

ser comprometida. A fiabilidade dos sistemas de codificação permite que os 

resultados do estudo possam ser verificados por outros investigadores, que 

sigam os mesmos procedimentos para o desenho da investigação original do 

investigador. Sobre a validade dos resultados, a literatura destaca a 

importância da coerência e da consistência entre o enquadramento teórico e o 

trabalho empírico, “Validity refers to the (apparently circular or tautological) 

concept of how well a system of analysis measures what it purposes to 

measure. Valid inferences from a particular content analysis, given this 

definition, will reflect the degree of reliability in the coding procedures, the 

precision and clarity of definitions adopted and (a less obvious factor) the 

adequacy of the theoretical concepts on which the coding criteria are based” 

(Van Leeuwen e Jewitt, 2004:26). 

Cada web site corporativo foi pesquisado em dois motores de busca (Google e 

Yahoo). A nossa opção por estes dois motores de busca justifica-se por serem 

os mais utlizados (Levene, 2010, Heo, 2007). Quando pesquisados nos 

motores de busca referidos, foram usadas as seguintes palavras-chave: nome 

do designer; localização do atelier do designer de moda. Em cada web site das 

empresas objeto do estudo foram pesquisadas a totalidade das páginas que 

integram o web site.  

 

Os web sites dos designers: Alexandra Moura, Ana Salazar, Nuno Gama, 

Pedro Pedro e Ricardo Andrez não foram sujeitos a análise, conforme 

explanado, devido a um dos seguintes motivos: site em construção, site em 

remodelação, link que não funciona.  
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Tabela 14: Web sites objeto de análise 

 

DESIGNERS DE MODA 

  

URL 

Aforest Design 

Web 

corporativa http://www.aforest-design.com 

Alves e Gonçalves 

Web 

corporativa http://www.alvesgoncalves.com/ 

Carlos Gil 

Web 

corporativa http://www.carlos-gil.com/ 

Cláudia Garrido 

Web 

corporativa http://claudiagarrido.portfoliobox.net/ 

Diana Matias 

Web 

corporativa 

http://cargocollective.com/dianamatia

s 

Dino Alves 

Web 

corporativa http://www.dinoalves.eu/ 

Diogo Miranda 

Web 

corporativa http://www.diogomiranda.net/ 

Fátima Lopes 

Web 

corporativa http://www.fatima-lopes.com/ 

Felipe Oliveira Baptista 

Web 

corporativa http://www.felipeoliveirabaptista.com/ 

Filipe Faísca 

Web 

corporativa http://www.filipefaisca.com/ 

Katty Xiomara 

Web 

corporativa http://www.kattyxiomara.com/ 

Lara Torres 

Web 

corporativa http://www.laratorres.com/ 

Luís Buchinho 

Web 

corporativa 

 

http://www.luisbuchinho.pt/ 

Miguel Vieira 

Web 

corporativa 

http://www.miguelvieira.pt/ 

 

http://www.aforest-design.com/
http://www.alvesgoncalves.com/
http://cargocollective.com/dianamatias
http://cargocollective.com/dianamatias
http://www.dinoalves.eu/
http://www.filipefaisca.com/
http://www.kattyxiomara.com/
http://www.laratorres.com/
http://www.miguelvieira.pt/


  

 

_____________________________________________________
420 

 

Nuno Baltazar 

 

Web 

corporativa 

 

http://www.nunobaltazar.com/ 

Os Burgueses 

Web 

corporativa http://www.osburgueses.com/ 

Pedro Mourão 

Web 

corporativa http://www.pedromourao.com/ 

Ricardo Preto 

Web 

corporativa http://www.ricardopreto.com/ 

Saymyname 

Web 

corporativa http://www.saymyname.pt/ 

Storytailors 

Web 

corporativa http://www.storytailors.pt/ 

Susana Bettencourt 

Web 

corporativa http://www.susanabettencourt.com/ 

Teresa Abrunhosa 

Web 

corporativa http://www.teresa-abrunhosa.com/ 

Vitor 

Web 

corporativa http://www.vitor.com.pt/ 

White Tent Web 

corporativa http://www.white-tent.com/ 

  Total: 24 

 

Fonte: elaboração própria 

 

O procedimento seguido para realizar a análise das páginas web consistiu em 

identificar a presença dos vinte e quatro (24) indicadores, no design dos web 

sites objeto desta investigação. A descrição analítica centrou-se nos 

pressupostos estabelecidos por Bardin (1996), Krippendorf (1997) e Neuendorf 

(2002): identificação, codificação, categorização e definição das escalas de 

análise. A metodologia que escolhemos, sendo analítica, significa que os 

métodos utilizados costumam ser direcionados para um sistema de categorias 

http://www.nunobaltazar.com/
http://www.osburgueses.com/
http://www.pedromourao.com/
http://www.ricardopreto.com/
http://www.saymyname.pt/
http://www.vitor.com.pt/
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que se definem a partir dos dados, o documento final figura em forma de 

descrição (Thompson, 1982).  

Desta forma, quando procuramos a presença de cada um dos indicadores nos 

web sites, é atribuída uma pontuação de 0, 1, 2 ou 3 pontos, conforme o 

definido na Tabela 13. Definidos todos estes procedimentos, no sentido de 

assegurar a credibilidade da análise, deu-se início ao processo de recolha dos 

dados, e posteriormente à análise dos mesmos. A última fase do processo de 

investigação determina, então, a análise dos dados e a apresentação das 

conclusões, devendo o investigador selecionar, de acordo com os objetivos do 

estudo, o programa de tratamento dos dados que mais se adeque ao estudo. 

O português foi o idioma escolhido para analisar os vinte e quatro (24) web 

sites corporativos dos designers de moda portugueses, objeto de estudo da 

presente investigação. Nas páginas que eventualmente não estivessem 

redigidas em português, optámos pelo idioma inglês, tendo em conta a 

universalidade do mesmo. 

Subscrevemos, na íntegra, as palavras de Dias Soares (2012:34), “Para que 

uma investigação científica tenha validade e rigor, deve seguir os cânones 

académicos e mostrar coerência ao longo do seu desenvolvimento. O resultado 

final depende de um bom desempenho do investigador em todas as fases que 

compõem a investigação e requer um planeamento adequado, cuidado e 

fundamentado”. 

No presente estudo desenvolvemos uma detalhada folha de registo (coding 

sheet), adaptada de uma folha de registo proposta por Leise (2007). A opção 

pela folha de registo proposta por Leise (Figura 57), justifica-se pelo facto de 

esta permitir o registo dos conteúdos que integram o web site, no contexto da 

Information Architecture for the World Wide Web. 
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Figura 57: Folha de registo de Leise (2007) 

 

Fonte: Leise (2007) 

Tendo em consideração a especificidade dos conteúdos dos web sites 

corporativos dos designers de moda, objeto de análise do presente estudo, 

procedemos à adaptação da folha de registo de Leise para registar os dados 

constantes dos web sites. A folha de registo do nosso estudo está organizada 

em cinco colunas: identificação das variáveis independentes, identificação das 

categorias, identificação dos indicadores, descritivo dos indicadores e 

pontuação (Figura 58). Comparativamente com a proposta de Leise (2007), 
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incluímos uma coluna para identificar as variáveis independentes, as variáveis 

dependente (categorias) de análise, os indicadores, a descrição dos 

indicadores, assim como uma coluna para registar a pontuação atribuída. 

Desta forma, dispensámos a coluna Page ID number e URL, pois os dados 

foram registados separadamente para cada web site de cada designer de 

moda; e a identificação do título da página, por considerarmos que a 

identificação da categoria de análise assume, entre outras, essa função. 

Prescindimos, ainda, da coluna dos comentários, pois no nosso estudo, só 

após a recolha e análise de todos os dados, será possível elaborarmos as 

conclusões. 

Figura 58: Folha de registo  

 

Variáveis 

Independentes Categorias Indicadores 

Descritivo dos 

indicadores 

 

Pontuação 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

  
 

   

  
 

   

   

 

Fonte: adaptado de Leise (2007) 
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6.3.2.5 Quinta etapa 

Análise e interpretação dos dados 

 

Após a recolha dos dados é necessário proceder à sua análise e interpretação 

dos resultados, que neste projeto apresentamos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
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7.  

7.1. Introdução 

 

Após a justificação e descrição da metodologia de recolha de dados, neste 

ponto procederemos à apresentação e análise descritiva dos dados recolhidos, 

assim como apresentaremos os principais resultados decorrentes dessa 

análise, face à sua relevância para as questões da investigação, procurando 

saber se os designers de moda portugueses favorecem a experiência dos 

usuários com a marca através das diferentes aplicações e conteúdos dos web 

sites corporativos, e de outros suportes de comunicação on-line. Os resultados 

dessa análise foram interpretados tendo em mente os referenciais teóricos 

abordados nos capítulos II, III, IV e V. 

 

Face à quantidade de dados recolhidos, após a análise do conteúdo dos vinte e 

quatro (24) web sites dos designers de moda que constituem a amostra deste 

estudo, e que foram registados nas respetivas folhas de registo (Anexo IV), foi 

necessário recorrer à utilização de ferramentas informáticas que permitiram a 

correta organização dos dados, e a extração de resultados de interesse para o 

presente projeto de investigação. Para o efeito, utilizámos a aplicação Excel 

2007, do software Microsoft Office, para criar uma folha de cálculo que seria 

depois exportada para o programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). Para o tratamento estatístico dos dados, utilizou-se a versão 19.0 

para Windows do referido programa de estatística.  

 

O SPSS é uma ferramenta estatística que permite resumir dados, através de 

um conjunto de procedimentos que visam detetar tendências e padrões. Entre 

as inúmeras vantagens da utilização desta ferramenta, comparativamente com 

outros programas, destacamos as seguintes: a sua utilização permite registar e 

analisar dados de muitas formas diferentes e com grande rapidez; permite, 

ainda, poupar tempo no registo dos dados e nos cálculos a efetuar, evitando 

muitos dos erros que geralmente se cometem durante este tipo de operações. 

O software SPSS é largamente utilizado em investigações académicas na área 

das Ciências Sociais (Sociologia, Psicologia, Ciências da Comunicação etc.) e 
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é adequado ao tipo de análises que pretendemos efetuar, como: análises 

descritivas e de dispersão, análise de correlações e análise de frequências 

(Anexo V). 

No desenvolvimento deste projeto de investigação procurámos analisar a 

utilização, por parte das empresas dos designers de moda portugueses, das 

web corporativas, e de outros suportes de comunicação on-line, como 

instrumento estratégico de comunicação da marca com os seus diferentes 

públicos estratégicos. Para o efeito, definimos um conjunto de variáveis de 

análise, já validadas do ponto de vista teórico (Tabela 12). Partilhamos a 

opinião de García García (2012:314) quando afirma, na sequência do estudo 

que realizou, que “De esta forma, una comunicación de la marca positiva 

estaría determinada por la gestión positiva de la interacción permanente, la 

personalización, el CRM, la navegabilidad y el contenido que, a su vez, que 

determinarán el aprovechamiento que las empresas hacen de la interactividad 

y la usabilidad como requisitos imprescindibles para que se pueda hablar de 

una experiencia con la marca a través de las sedes webs”. 

A análise dos dados, que nos propusemos realizar neste projeto de 

investigação, será apresentada em duas fases. Numa primeira fase, que 

assenta essencialmente no tratamento da amostra segundo uma técnica de 

análise de caráter estatístico descritivo das variáveis, que pressupõe, como o 

próprio nome indica, a análise de cada variável de forma individual, 

constituindo esta, uma primeira abordagem aos dados, aprofundada com uma 

análise de cariz indutivo, com recurso a técnicas estatísticas descritivas, de 

análise da dispersão e de correlação (Murteira, 1993). Numa segunda fase, 

analisámos as frequências e percentagens dos vinte e quatro (24) indicadores, 

de modo a darmos resposta às questões equacionadas neste projeto de 

investigação. 

.No projeto que estamos a realizar procurámos não só apresentar os valores 

resultantes da análise dos dados, como verificar em que medida as variáveis 

em análise se relacionam entre si. Não foi possível realizar uma análise fatorial 

por causa da variância, e devido ao facto deste estudo ter uma amostra 

relativamente pequena. 
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Mesquita Morais (2005:8) define a estatística descritiva como “um conjunto de 

técnicas analíticas utilizado para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa 

dada investigação, que são organizados, geralmente, através de números, 

tabelas e gráficos”. A aplicação deste tipo de técnicas permite o resumo dos 

dados obtidos pela amostra. Na opinião de García García (2012:331), reduzir o 

valor de cada variável a um número único poderia representar a perda de 

informação e o desvirtuar dos resultados, motivo pelo qual, na opinião da 

autora, é determinante que “para evitar minimizar el valor de cada indicador, se 

toman en consideración diversas medidas de análisis que aporten una visión 

global y que permitan un análisis en profundidad y riguroso. De esta forma, se 

pueden comparar los resultados obtenidos en las diversas medidas y se puede 

alcanzar una visión completa del indicador”.  

 

Iniciamos este estudo com a análise de medidas de tendência central, que se 

traduzem em indicadores que permitem que se tenha uma primeira ideia da 

forma como se distribuem os dados de uma experiência, informando sobre o 

valor (ou valores) da variável aleatória (média, moda e mediana); e análise de 

medidas de dispersão da amostra pelas variáveis independentes, em concreto 

o desvio padrão, que traduz a variação de um conjunto de dados em torno da 

média, ou seja, da maior ou menor variabilidade dos resultados obtidos; e 

ainda a análise das correlações existentes entre as variáveis independentes e 

entre as variáveis dependentes. Sendo que, segundo Mesquita Morais 

(2005:12,13): 

 A Média consiste no “quociente entre a soma de todos os valores 

observados e o número total de observações”. 

 A Moda define-se como “o evento ou categoria de eventos que ocorreu 

com maior frequência, indicando o valor ou categoria mais provável. A moda de 

um conjunto de dados categóricos é a categoria que tem maior percentagem 

de dados. 

 A Mediana é “uma medida de localização do centro da distribuição dos 

dados”, assume o valor que ocupa a posição central na sucessão de 

observação, ou seja, é o valor que divide a distribuição em duas metades 

iguais. 
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 O Desvio Padrão é “uma medida que só pode assumir valores não 

negativos e quanto maior for, maior será a dispersão dos dados”. Esta medida 

é utilizada para referenciar a dispersão das observações. O desvio padrão é a 

média dos desvios em relação à média, quanto maior for o desvio, maior a 

dispersão de dados, e menor a linearidade. 

De seguida, analisámos as frequências e as percentagens dos vinte e quatro 

(24) indicadores, de modo a darmos resposta às questões enunciadas neste 

projeto de investigação. 

 

7.2. Primeira fase – Análise descritiva das variáveis 

 

Gráfico 1: Análise da Variável Independente Conteúdo 

 

Fonte: elaboração própria 

Segundo a análise do Gráfico 1, referente à variável independente “Conteúdo”, 

verificamos que o valor médio mais alto (3) encontra-se no indicador 

“coleções”, verificando-se o mais baixo no indicador “comércio eletrónico” 

(0,21). Relativamente aos valores correspondentes à mediana, verificamos que 
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o indicador “coleções” apresenta também o valor mais alto, e o mais baixo (0) é 

apresentado nos indicadores: “informações sobre projetos na área da moda”, 

“comércio eletrónico” e “campanha publicitária”. Na análise da moda, as 

respostas mais vezes assinaladas correspondem à atribuição da pontuação de 

(3) e (0), pelo que verificamos a existência de três indicadores com o valor 

máximo (3,0), os indicadores: “coleções”, “arquivo de coleções” e “comércio 

tradicional”, e em sentido oposto, com valor nulo (0), os indicadores: “outras 

áreas de negócio”, “informações sobre projetos na área da moda”, “outros 

conteúdos”, “comércio eletrónico” e “campanha publicitária”. Relativamente aos 

valores correspondentes ao desvio padrão, medida utilizada para referenciar a 

dispersão das observações média dos desvios em relação a média, verificamos 

pela análise dos dados do gráfico referido, com o valor mais elevado de (1,21), 

o indicador “outras áreas de negocio”, e com o valor nulo (0) o indicador 

“coleções”, o que traduz a ausência de dispersão dos dados.  
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Gráfico 2: Análise da Variável Independente Interatividade 

 

Fonte: elaboração própria 

Segundo a análise do Gráfico 2, verificamos que o valor médio mais alto é 

identificado com um valor de (2,5) nos indicadores “participação dos usuários 

do web site” e no indicador “contacto com a empresa”; com o valor mais baixo 

(0,13) o indicador “subscrição”. A moda e a mediana apresentam o seu valor 

máximo (3,0) nos indicadores “participação dos usuários do web site” e 

“contacto com a empresa”, sendo apresentado o valor nulo (0) nos indicadores 

“subscrição”, “arquivo de notícias”, “links de interesse no setor da moda” e 

“política de privacidade/política legal”. Pela análise dos dados, no desvio 

padrão verificamos um valor superior a (1), no indicador “arquivo de notícias” 

(1,09), o que nos leva a concluir uma maior dispersão dos dados, em sentido 

oposto e com (0,33), o indicador “subscrição” demonstra menor dispersão. O 

indicador “FAQ´s” não foi identificado em nenhum dos web sites que compõem 

a amostra. 
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Gráfico 3: Análise da Variável Independente Usabilidade 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Atendendo à análise do Gráfico 3, verificamos que a média mais alta é 

identificada com um valor máximo de (3) no indicador “tempo (download 

speed)”, que em simultâneo apresenta o valor máximo da mediana e da moda, 

e o valor nulo (0) do desvio padrão, situação idêntica no indicador “mapa web”. 

Constata-se uma maior simetria nos indicadores desta categoria, e a baixa 

dispersão. Verifica-se, por outro lado, a ausência dos indicadores “motor de 

busca” e “selo de acessibilidade” na totalidade da amostra.  

 

7.2.1 Análise de Correlação 

 

Em estudos que envolvam duas ou mais variáveis, para uma adequada análise 

dos dados, além das estatísticas descritivas normalmente calculadas, é comum 

o interesse dos investigadores em conhecerem e avaliarem o grau de 

relacionamento entre as variáveis. As técnicas associadas à Análise de 

Correlação, ferramenta fundamental de aplicação no domínio das Ciências 
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Sociais, têm como objetivo verificar se existe, ou não, relação entre as 

variáveis em estudo, pois permitem descobrir com precisão, o quanto uma 

variável interfere no resultado de outra. 

 

Duas variáveis ligadas por uma relação estatística dizem-se, então, 

correlacionadas e visam estudar se existe alguma correlação entre os 

fenómenos ou variáveis observadas, e a existir, se é possível medi-la e avaliar 

o grau dessa relação. Neste sentido, a correlação mede a 'força' da associação 

linear entre duas variáveis. Essa medição tem em conta a dispersão entre os 

valores dados. Quanto menos dispersos estiverem os dados, mais forte será a 

dependência, isto é, a associação entre as variáveis. Se as variações ocorrem, 

em média ou tendencialmente, no mesmo sentido, a correlação diz-se positiva. 

Se ocorrem em sentidos opostos, a correlação diz-se negativa. A magnitude e 

a direção da relação são descritas por meio de um índex quantitativo 

denominado “Coeficiente de Correlação”. 

 
Na opinião de Guimarães (s/d:2), “Quando estudamos a relação entre duas 

variáveis X e Y devemos primeiramente compreender o conceito de 

covariância. Se a variância é uma estatística através da qual chegamos ao 

desvio padrão que é uma medida de dispersão, da mesma maneira a 

covariância é uma estatística através da qual chegamos ao coeficiente de 

correlação que mede o grau de associação “linear” entre duas variáveis 

aleatórias X e Y”. Logo, covariância significa co-variação, que fundamenta o 

modo como duas variáveis variam de forma conjunta. 

No estudo que estamos a desenvolver, após a recolha dos dados, 

considerámos relevante estudar as relações porventura existentes entre as 

variáveis. O objetivo que presidiu à nossa opção não visou estudar as relações 

funcionais (isto é, a medida em que o valor de uma variável é determinado 

exatamente pela outra), mas sim estudar a forma como a variação de uma 

variável poderá afetar a variação da outra. 
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7.2.1.1 Coeficiente de Correlação Linear 

 
O método usualmente conhecido para medir a maior ou menor correlação 

linear existente entre duas variáveis é o “Coeficiente de Correlação Linear” de 

Pearson, também conhecido como “Coeficiente de Correlação do Momento 

Produto”. Este foi o primeiro método de correlação, estudado por Francis 

Galton e pelo seu aluno Karl Pearson (Schultz e Schultz, 1992).  

 
A análise realizada através do “Coeficiente de Correlação Linear” de Pearson 

mostra o grau de relacionamento entre as variáveis, fornecendo um número, 

indicando como as variáveis variam conjuntamente. Não existe a necessidade 

de definir as relações de causa e efeito, ou seja, qual é a variável dependente e 

a independente. 

 

Tabela 15: Análise do Coeficiente de Correlação de Pearson r 

Coeficiente de Correlação Correlação 

r = 1 Perfeita positiva 

0,8 ≤ r < 1 Forte Positiva 

0,5 ≤ r < 0,8 Moderada positiva 

0,1 ≤ r < 0,5 Fraca positiva 

0 < r < 0,1 Ínfima Positiva 

0 Nula 

-0,1 < r < 0 Ínfima negativa 

-0,5 < r ≤ - 0,1 Fraca negativa 

-0,8 < r ≤- 0,5 Moderada negativa 

-1 < r ≤ -0,8 Forte negativa 

r = -1 Perfeita negativa 

 

Fonte: Santos (2007) 

Neste estudo, procedeu-se à análise das variáveis independentes (Conteúdo, 

Interatividade e Usabilidade) e das variáveis dependentes, também designadas 

por categorias, (Informação sobre a Atividade do Designer de Moda, Atividade 

Comercial, Comunicação Comercial, Idiomas, Interação, Personalização, 
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Customer Relationship Management (CRM), Navegabilidade e Acessibilidade) 

aplicando o coeficiente de Correlação de Pearson. 

Este coeficiente mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação – se 

positiva ou negativa), permitindo analisar a correlação entre duas variáveis. Ao 

analisarmos a variação de uma variável (y), podemos verificar o que sucede à 

variável (x), ou seja, averiguar a existência de tendência linear entre as 

variáveis em análise. Segundo Santos (2007), r mede o grau de 

relacionamento entre as variáveis, sendo que propomos a classificação da 

correlação linear deste autor.  

Este coeficiente, normalmente representado por r, é um coeficiente de 

correlação paramétrico e assume apenas valores compreendidos entre -1 e 1, 

tendo a vantagem de não depender das unidades, ou da ordem de grandeza, 

em que as variáveis estão expressas. 

 

Se r > 0, então pode afirmar-se que existe uma correlação positiva entre as 

variáveis, isto é, as variáveis variam no mesmo sentido: um aumento 

(diminuição de x) provoca um aumento (diminuição) de y, mas menos que 

proporcional. 

Se r < 0, então pode afirmar-se que existe uma correlação negativa entre as 

variáveis, isto é, as variáveis variam em sentidos opostos: um aumento 

(diminuição de x) provoca uma diminuição (aumento) de y, mas menos que 

proporcional. 

Se r = 0, então pode afirmar-se que as duas variáveis não dependem 

linearmente uma da outra.  

Se r = 1 ou se r = -1, então pode afirmar-se que existe uma correlação positiva 

ou negativa perfeita, respetivamente, entre as variáveis, ou seja, uma variação 

numa variável provoca na outra uma variação exatamente proporcional no 

mesmo sentido, ou em sentido contrário. Isto é, a correlação é máxima. 

 

7.2.1.2 Análise correlacional das variáveis independentes   

Segundo a análise da Tabela 16: Análise Correlacional das Variáveis 

Independentes, não se verifica uma correlação linear entre nenhuma variável, 
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verifica-se, no entanto, uma correlação fraca positiva (,499) entre a variável 

“Interatividade” e a variável “Conteúdo”. Em sentido oposto, há uma correlação 

fraca negativa (-,438) entre a variável “Usabilidade” e a variável “Conteúdo”, 

pelo que verificamos que as duas variáveis quando diminuem, não diminuem 

de forma linear. Podemos concluir que não há uma intensidade linear entre as 

variáveis, já que não é linear que o crescimento de uma variável corresponda 

ao crescimento da outra, e vice-versa. 

Tabela 16: Análise Correlacional das Variáveis Independentes 

Variáveis (Y) 

Variáveis (x) Conteúdo (y) Interatividade (y) Usabilidade 

(y) 

Conteúdo (x) 

Correlação de Pearson 1 ,499* -,438* 

Sig. (2-tailed)  ,013 ,032 

Interatividade (x) 

Correlação de Pearson ,499* 1 -,127 

Sig. (2-tailed) ,013  ,555 

Usabilidade (x) 

Correlação de Pearson -,438* -,127 1 

Sig. (2-tailed) ,032 ,555  

 

*correlação é significativa no nível 0.05 (2-tailed) 

 

Fonte: elaboração própria 

7.2.1.3 Análise correlacional das variáveis dependentes (categorias) 

Segundo a análise da Tabela 17: Análise Correlacional das Variáveis 

Dependentes (Categorias) observa-se a ausência de correlação linear. As 

variáveis não estão correlacionadas entre si. Se existe uma relação 

significativa, o r de Pearson também exprime a proximidade dessa associação. 

Quanto o r mais se afasta do 0 mais forte é a relação entre as duas variáveis, 

ou seja, quando a correlação tem um valor positivo, a associação é direta, ou 

seja, os valores de uma variável aumentam com a outra. Podemos verificar, no 

entanto, e segundo a proposta de Santos (2007), uma correlação moderada 

positiva na análise das categorias “Informação sobre a atividade do Designer 
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de Moda” e “Comunicação” (0,545), “Interação” e “Personalização” (0,536), e a 

mais alta correlação entre “Interação” e “CRM - Customer Relationship 

Management” (0,555). Verifica-se, também, que as categorias “Interação” e 

“Atividade Comercial” apresentam uma correlação fraca positiva (0,453) e 

também próximo deste valor, com 0,422, a categoria “Personalização” e 

“Informação sobre a atividade do Designer de Moda”. Poderemos concluir, pela 

análise destes resultados, que quanto mais correlação existir entre as 

categorias, mais intensa será a dependência entre elas. Embora com valores 

muito baixos, a existir uma correlação, duas categorias se destacam com maior 

influência: a “Interação” e a “Informação sobre a atividade do Designer de 

Moda”. 

 

Tabela 17: Análise Correlacional das Variáveis Dependentes (Categorias) 

 Categorias (y) 

Categori

as (x) 

Inform. 

sobre 

Ativ. 

do 

design

er de 

moda 

Ativ. 

Comerci

al 

Comu

m. 

Idiom

as 

Inter. Perso

n. 

CRM Navega

b. 

Acessi

b. 

 Informação sobre a Atividade do Designer de Moda (x) 

Corr. 

Pearson 

1 ,319 ,545** ,030 ,336 ,422* -,013 -,236 ª 

Sig. (2-

tailed) 
 ,129 ,006 ,889 ,108 ,040 ,951 ,267  

 Atividade Comercial (x) 

Corr. de 

Pearson 

,319 1 ,212 -,209 ,453* ,384 ,293 -,360 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,129  ,320 ,326 ,026 ,064 ,165 ,084  

 Comunicação Comercial (x) 

Corr. 

Pearson 

,545*

* 

,212 1 -,195 ,270 ,145 ,248 -,183 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,006 ,320  ,361 ,201 ,499 ,244 ,391  
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 Idiomas  

Corr. 

Pearson 

,030 -,209 -,195 1 ,034 ,075 -,040 -,179 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,889 ,326 ,361  ,873 ,727 ,855 ,402  

 Interação (x) 

Corr. 

Pearson 

,336 ,453* ,270 ,034 1 ,536*

* 

,555*

* 

-,123 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,108 ,026 ,201 ,873  ,007 ,005 ,566  

 Personalização (x) 

Corr. 

Pearson 

,422* ,384 ,145    ,075 ,536*

* 

1 ,315 -,152 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,040 ,064 ,499 ,727 ,007  ,133 ,480  

 CRM Customer Relationship Management (x) 

Corr. 

Pearson 

-,013 ,293 ,248 -,040 ,555*

* 

,315 1 ,011 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,951 ,165 ,244 ,855 ,005 ,133  ,958  

 Navegabilidade (x) 

Corr. 

Pearson 

-,236 -,360 -,183 -,179 -,123 -,152 ,011 1 ª 

Sig. (2-

tailed) 

,267 ,084 ,391 ,402 ,566 ,480 ,958   

 Acessibilidade (x) 

Corr. 

Pearson 

ª ª ª ª ª ª ª ª ª 

Sig. (2-

tailed) 
         

Fonte: elaboração própria 

* correlação é significativa no nível 0.01 (2-tailed). 

* correlação é significativa no nível 0.05 (2-tailed). 

ª não pode ser analisado porque pelo menos uma das variáveis é constante. 

 

“Calibragem" 

• 0.70, para mais ou para menos, indica uma forte correlação. 

• 0.30 a 0.70, positivo ou negativo, indica correlação moderada. 

• 0 a 0.30 indica fraca correlação. 
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7.3. Segunda fase – análise de frequência e percentagem dos indicadores  

 

Na segunda fase, procederemos à análise das frequências e percentagens dos 

vinte e quatro (24) indicadores que selecionámos neste estudo, com base na 

revisão da bibliografia. 

 
A análise da distribuição de frequências é importante, quando estamos em 

presença de uma quantidade considerável de dados. O agrupar dos dados 

facilita não só a sua visualização, como também os seus cálculos, permitindo 

detetar padrões e tendências que, de outra forma, passariam despercebidos 

(Vieira da Silva et al, 2006). Quando se estuda uma variável, o principal 

objetivo do investigador é conhecer o comportamento dessa variável, 

analisando a ocorrência das suas possíveis realizações.  

 

Uma medida muito útil na análise de frequência é a percentagem de cada 

realização em relação ao total, já que de um modo geral, quando o investigador 

estuda distribuições, quase nunca é possível estudar distribuições que 

apresentem o mesmo número de casos. Neste sentido, Vieira da Silva et al 

(2006:21) defendem que “torna-se necessário um método para padronizar 

distribuições de frequência pelo tamanho – uma forma de comparar grupos, 

sem ter em conta as diferenças em termos de frequência”. Um desses métodos 

é a percentagem, que permite “indicar o tamanho relativo de uma série de 

números através da frequência de ocorrência de uma categoria por 100 casos 

(…)” (Vieira da Silva et al, 2006:21).  

 

A análise descritiva de frequência e percentagem dos indicadores pressupõe 

uma análise de cada indicador, de uma forma individual.  

 

Ao analisarmos as frequências e percentagens dos indicadores procurámos dar 

resposta às questões enunciadas neste projeto de investigação.  

 
Na variável independente do Conteúdo, analisámos a frequência e 

percentagem dos seguintes indicadores: About us, Coleções, Arquivo das 

Coleções, Outras Áreas de Negócio, Informação sobre Projetos na área da 
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moda, Outros Conteúdos, Comércio Tradicional, “Comércio Eletrónico, 

Campanha Publicitária e Identificação do (s) Idioma (s). 

 
  

Gráfico 4: Análise do Indicador About Us por Frequência e (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Na análise do Gráfico 4 referente ao indicador “About Us”, no que concerne à 

categoria de análise “Informação sobre a atividade do Designer de Moda”, 

verifica-se que uma percentagem elevada da amostra, 79,2% (19 em 24 

unidades) apresenta no web site conteúdos relativos à “biografia/curriculum do 

designer de moda”, informação à qual atribuímos 2 pontos. Perante a natureza 

da amostra em estudo, conteúdos como a biografia do designer de moda são 

muito valorizados, tendo em consideração que no contexto do “design de 

autor”, o próprio designer de moda personifica a identidade da marca, pelo que 

é importante dar a conhecer aos seus públicos estratégicos informação 

relevante sobre o seu percurso profissional o qual coincide, em muitos casos, 

com o próprio percurso de formação da marca. 

Com uma percentagem inferior, apenas 12,5% da amostra (que representa a 

pontuação mais elevada atribuída neste indicador, 3 pontos) são publicados no 

web site conteúdos sobre o “ADN da marca”. Referimo-nos à presença de 

informação sobre a visão/missão da marca; aos valores que a diferenciam das 

marcas concorrentes e aqueles que são considerados os seus sinais exteriores 

de reconhecimento. No sentido que Kapferer (1991) lhe atribui, a definição de 
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identidade da marca pressupõe a determinação de distintos aspetos que 

consolidam o seu “ADN”, como os já referidos.   

Um valor pouco significativo, que corresponde a 8,3% da amostra (2 em 24 

unidades), não apresenta no web site quaisquer informações sobre a atividade 

do designer de moda. 

Gráfico 5: Análise do Indicador Coleções por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Na análise do Gráfico 5 referente ao indicador Coleções, da categoria de 

análise “Informação sobre a atividade do Designer de Moda”, verificamos uma 

percentagem de 100% da amostra, (que representa a pontuação mais elevada 

atribuída neste indicador, 3 pontos), que privilegia a “Apresentação da coleção 

através de fotografías (lookbook, runway)”. O lookbook e o runway são 

instrumentos de comunicação da marca, muito valorizados no setor da moda 

(segundo Castillo Diaz, 2007, os elementos visuais favorecem a recordação da 

marca), já que as fotografias da coleção, ainda que sejam suportes estáticos, 

permitem analisar com detalhe os pormenores das propostas dos designers, e 

desta forma apresentar cada elemento da coleção, tendo em conta as 

caraterísticas dos públicos aos quais se destina esta informação. A totalidade 

da amostra, ao optar por esta forma de apresentação da coleção, atribui pouca 

importância à utilização dos suportes multimédia/vídeo (catwalk) na 

apresentação das coleções, bem como à descrição do respetivo conceito. 
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Gráfico 6: Análise do Indicador Arquivo das Coleções por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Segundo a análise do Gráfico 6 sobre o indicador Arquivo das Coleções, 

pertencente à categoria de análise “Informação sobre a atividade do Designer 

de Moda”, verificamos que a percentagem mais elevada da amostra, 37,5% 

(que corresponde à pontuação máxima (3) apresenta no web site o “Arquivo da 

coleção mais recente do designer de moda”, que é a coleção novidade, à qual 

o consumidor não tem acesso nos espaço comerciais, e por isso é importante 

que os designers de moda utilizem os web sites, para dar a conhecer aos 

consumidores o que se usará na próxima estação/temporada, influenciando 

desta forma o seu comportamento de compra. Esta percentagem não se 

distancia significativamente da pontuação seguinte (2), pois 29,2% da amostra 

apresenta no web site conteúdos relativos ao “Arquivo das coleções das duas 

últimas temporadas do designer de moda”, já comercializadas pelo designer de 

moda, e por esse motivo são já do conhecimento dos públicos, embora a sua 

publicação no web site seja importante pois é uma forma de valorizar a 

evolução e a articulação do trabalho do designer de moda ao longo da 

temporada, um aspeto determinante na consolidação da própria marca. Com 

uma percentagem ligeiramente superior, 33,3%, comparativamente com a 

anterior, que corresponde a uma pontuação de (1), é publicado no web site o 

“Arquivo das coleções das temporadas mais antigas do designer de moda”, 

conteúdos considerados desatualizados, cuja publicação nos web sites pode 

induzir os usuários a não acederem de novo ao web site. Verifica-se, ao nível 
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das frequências, uma reduzida diferença na identificação das unidades deste 

indicador. 

O arquivo das coleções é uma informação relevante, não só porque permite ao 

cliente, ou potencial cliente, com um custo e um esforço muito reduzido, aceder 

a uma significativa quantidade de informação sobre o trabalho desenvolvido 

pelo designer de moda no decurso da sua trajetória profissional, como pelo 

facto do conhecimento do produto (product knowledge) ter uma relação direta 

com a intenção de compra (purchase intention), já que permite tomar decisões 

de compra mais conscientes e racionais. 

 

Gráfico 7: Análise do Indicador Outras Áreas de Negócio por Frequência e (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Verificamos pela análise do Gráfico 7 indicador Outras Áreas de Negócio, 

incluído na categoria de análise Informação sobre a atividade do Designer de 

Moda, com a pontuação máxima (3), que apenas 16,7% da amostra publica no 

web site “Informação sobre áreas de negócio relacionadas com o setor da 

moda e sobre áreas de negócio sem relação direta ao setor da moda”. Através 

da informação publicada nos respetivos web sites, e seguindo a tendência das 

marcas internacionais do setor, o designer de moda português dá a conhecer 

aos seus públicos as diferentes áreas de negócio em que expande a sua 

atividade, áreas de negócio que são valorizadas pelos seus públicos, em 

particular pelos clientes, procurando prestar-lhes um serviço mais completo; e 

que são também considerados instrumentos privilegiados para comunicar a 
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imagem da marca junto dos mesmos.Com a pontuação seguinte (2), 25% da 

amostra apresenta informações sobre áreas de negócio relacionadas com o 

setor da moda como acessórios, calçado, marroquinaria, beauty, eyewear, 

uniformes, e apenas 8,3%, o valor mais baixo deste indicador, apresenta 

informações sobre áreas de negócio sem qualquer relação direta com o setor 

de moda como, por exemplo, o mobiliário, restauração, hotelaria, mas cuja 

existência é valorizada pelos seus clientes. Importa destacar, na análise dos 

dados relativos a este indicador, que uma percentagem significativa da 

amostra, 50%, não fornece qualquer informação relativa a outras áreas de 

negócio, que representa a não valorização deste indicador por parte de um 

número significativo dos designers de moda. 

 

Gráfico 8: Análise do Indicador Informação sobre projetos na área da Moda por 

Frequência e (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Na análise do Gráfico 8, relativo ao indicador Informação sobre projetos na 

área da moda, da categoria de análise Informação sobre a atividade do 

Designer de Moda, verificamos que uma percentagem significativa da amostra 

deste estudo, 58,3%, refere não dispor de informação sobre projetos 

desenvolvidos pelos designers na área da moda. Apenas 33,3% da amostra 

disponibiliza “Informação básica sobre projetos desenvolvidos na área da 

moda” (1), e com uma percentagem ainda mais reduzida, 8,3% disponibiliza 

“Informação detalhada sobre cada um dos projetos desenvolvidos na área da 
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moda”, descritivo ao qual foi atribuída a pontuação (2). Não se verifica, em 

nenhuma das unidades de análise que compõem a amostra, “Informação sobre 

a possibilidade de propor ideias e interagir com potenciais interlocutores, no 

sentido de desenvolverem, em parceria, novos projetos na área da moda”, que 

corresponde à pontuação máxima (3) atribuída neste indicador. 

Os designers de moda são profissionais cujo perfil assenta num conjunto de 

competências que lhes permite desenvolverem projetos de natureza muita 

diversa na sua atividade principal, a moda. Os resultados obtidos neste 

indicador são reveladores da reduzida importância que os designers de moda 

atribuem à publicação nos web sites, de informação relativa ao 

desenvolvimento de projetos na sua área de atividade. 

Gráfico 9: Análise do Indicador Outros Conteúdos por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Ao analisarmos o Gráfico 9 relativo ao indicador Outros Conteúdos, integrado 

na categoria de análise Informação sobre a atividade do Designer de Moda, é 

de realçar que 50% da amostra do presente estudo não disponibiliza, nos 

respetivos web sites corporativos, informação adicional. Uma percentagem 

muito reduzida, apenas 8,3% da amostra, obteve a pontuação máxima (3), ao 

disponibilizar informação sobre a referência aos designers de moda 

portugueses em publicações (livros) de moda. Devido ao seu prestígio, e ao 

seu caráter internacional, a referência aos designers de moda portugueses 

nestas publicações traduz o reconhecimento internacional da sua atividade, o 

que permite consolidar o posicionamento da marca no mercado internacional, e 

consequentemente equacionar novas oportunidades de negócio para os 



  

 

_____________________________________________________
446 

 

designers nacionais. Pela análise dos dados depreende-se, ainda, que uma 

percentagem significativa, 37,5% da amostra, publica no web site informações 

sobre os prémios atribuídos aos designers (2). Estes prémios, na sua maioria, 

têm uma natureza nacional, pelo que a percentagem reflete o seu impacto na 

projeção da marca, em particular a nível nacional. Apenas 4,2% apresenta 

ilustrações, conteúdo ao qual foi atribuída a pontuação mais baixa (1).  

A publicação nos web sites dos designers de moda de conteúdos relativos às 

atividades (“Outros Conteúdos”) diretamente relacionadas com o contexto 

profissional em que estão inseridos, é um aspeto determinante na projeção da 

imagem de marca dos designers de moda junto dos diversos públicos 

estratégicos.  

 

Gráfico 10: Análise do Indicador Comércio Tradicional Atelier/Lojas/Pontos de 

venda por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Um outro indicador importante, relativo à categoria de análise Atividade 

Comercial, é o indicador do Comércio Tradicional. Segundo os dados do 

Gráfico 10, uma percentagem significativa dos designers de moda portugueses, 

41,7%, disponibiliza “Informação sobre a existência do Atelier e Lojas/Pontos 

de venda”, informação à qual atribuímos o valor mais elevado (3) neste 

indicador. Verifica-se, de seguida, um decréscimo das percentagens, pois 

apenas 29,2% da amostra publica, no respetivo website, informação sobre a 

existência do atelier (2). O atelier é o espaço físico ao qual os clientes podem 

deslocar-se para estabelecerem um contato direto com o designer de moda e 
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fazerem uma encomenda personalizada, sendo também um elemento 

importante da imagem do designer de moda (reflete o ambiente que carateriza 

o denominado “design de autor”), pelo que a informação sobre a sua existência 

é fundamental. No contexto da atividade comercial, apenas 8,3% da amostra 

publica informação no web site sobre a existência e localização de 

Lojas/Pontos de venda. As estratégias de distribuição dos produtos dos 

designers de moda portugueses têm algumas limitações, tendo em 

consideração os custos inerentes (recursos humanos e compra/aluguer de 

espaços) à existência de espaços físicos de comercialização, como as lojas. 

Esta situação é, em grande parte, justificada pelo facto dos produtos 

comercializados pelos “designers de autor” não serem, na sua maioria, 

produtos massificados, não se justificando o referido investimento. Pela análise 

dos dados, importa salientar, ainda, uma percentagem significativa, 20,8%, que 

não disponibiliza qualquer tipo de informação relativa ao indicador do comércio 

tradicional. 

Gráfico 11: Análise do Indicador Comércio Eletrónico por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Um outro indicador importante na análise da categoria da Atividade Comercial, 

é o indicador relativo ao Comércio Eletrónico, tendo em consideração que os 

web sites têm não só uma vertente informativa, como assumem cada vez mais 

uma vertente comercial. Segundo a análise ao Gráfico 11, verificamos que uma 

percentagem muito significativa da amostra, 87,5%, não disponibiliza aos seus 
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clientes instrumentos que lhes permitam realizar transações comerciais através 

da Internet. As empresas estão imersas num processo de adaptação a novos 

modelos de negócios, enquanto os consumidores são confrontados com 

mudanças nos seus hábitos de consumo, já que não necessitam deslocar-se 

das suas casas para comprarem o que necessitam. Pela análise dos dados 

deste estudo, registados no Gráfico 11, verificamos que 4,2% da amostra 

apenas publica informação básica sobre o processo de encomenda e as 

formas de pagamento (1), e com a pontuação (2), verifica-se em 8,3% da 

amostra, a disponibilização no web site de assessoria virtual aos clientes para 

esclarecerem dúvidas. A pontuação máxima (3), não foi atribuída a nenhum 

dos componentes da amostra, já que pela análise dos dados, se verifica que 

nenhum dos web sites tem informação pormenorizada sobre a gestão do 

processo de aquisição dos produtos, realizado através da Internet, aspeto 

fundamental do comércio eletrónico, pois através da interatividade em que se 

fundamenta, o usuário recebe feedback constante sobre a gestão correta da 

encomenda que realizou, e caso ocorra algum erro no processo, a empresa 

pode detetá-lo e solucioná-lo atempadamente, sem que isso represente um 

inconveniente para o usuário, o que poderia comprometer a confiança do 

mesmo no sistema e na marca.  

Gráfico 12: Análise do Indicador Campanha Publicitária por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Na categoria Comunicação Comercial destaca-se um importante indicador, a 

Campanha Publicitária. Ao analisarmos o Gráfico 12, verificamos que uma 
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percentagem muito significativa da amostra, 87,5%, não dispõe de informação 

sobre o conceito e imagens da campanha publicitária, valorizado no nosso 

estudo com a pontuação máxima (3). A publicação no web site de imagens da 

campanha publicitária, suporte de comunicação da coleção do designer de 

moda, é um indicador importante já que favorece a identificação dos clientes 

com o conceito da coleção, refletindo a mesma, os estilos de vida, crenças e 

atitudes destes. Apenas 12,5% (3 em 24 unidades) disponibiliza imagens da 

campanha publicitária, correspondendo à pontuação (2). Em nenhum dos web 

sites que compõem a amostra é explicado o conceito da campanha publicitária. 

 

Gráfico 13: Análise do Indicador Identificação do (s) Idioma (s) por Frequência 

e (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Na categoria Idiomas, destaque para o indicador Identificação do (s) Idioma (s), 

tendo em consideração que os web sites, novas ferramentas de informação e 

comunicação das empresas, são especialmente importantes nos desafios que 

as empresas do setor da moda enfrentam na “Era da Globalização”, em 

particular para as empresas que integram na sua gestão estratégias de 

internacionalização, pelo que os seus conteúdos devem estar traduzidos em 

diversos idiomas. No presente estudo, pela análise dos dados do Gráfico 13, 

verifica-se com a percentagem mais elevada neste indicador, que 62,5% dos 

web sites que compõem a amostra, apresentam os seus conteúdos nos 
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idiomas português e inglês, opção valorizada no presente estudo com a 

pontuação (2) já que para além do público interno, a opção pela apresentação 

dos conteúdos no idioma inglês, só por si constitui um elemento importante na 

estratégia de comunicação da marca. Segue-se, com a pontuação (1), 29,2% 

da amostra (7 em 24 unidades) que tem os seus conteúdos traduzidos apenas 

num idioma, português, ou inglês, estratégia de abordagem ao mercado muito 

redutora, tendo em conta o contexto cada vez mais globalizado em que se 

movem as empresas do setor da moda. Apenas 8,3% dos web sites (2 em 24 

unidades), apresenta os conteúdos traduzidos, para além do Português e 

Inglês, noutro (s) idioma (s), opção valorizada com a pontuação (3), já que a 

diversidade de idiomas em que se encontram traduzidos os conteúdos do web 

site, é indicativo do investimento na projeção internacional da marca. 

  

Na variável independente da Interatividade, analisámos a frequência e 

percentagem dos seguintes indicadores: Subscrição, Arquivo de notícias, 

Participação dos usuários do web site, Links de interesse no setor da moda, 

Distingue públicos, Contato com a empresa, FAQ’s, Follow me e Política de 

privacidade/Política legal. 

Gráfico 14: Análise do Indicador Subscrição por Frequência e (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Na análise ao indicador Subscrição, pertencente à categoria da Interação, 

verificamos pela análise do Gráfico 14 que as pontuações mais reduzidas 

dominam a análise, já que apenas 12,5% (3 em 24 unidades) disponibilizam no 

seu web site uma newsletter/boletim. Os resultados obtidos neste indicador 

apontam para uma falta de interesse dos designers de moda, em utilizarem 

estas plataformas de comunicação constante com os seus públicos 

estratégicos, já que uma percentagem elevada, correspondente a 87,5%, dos 

web sites dos designers de moda que compõem a amostra deste estudo, não 

oferece aos usuários a possibilidade de subscreverem as aplicações 

“RSS/WAP” e “Ambas as aplicações (RSS/WAP e Newsletter/boletim)”, às 

quais foram atribuídas as pontuações mais elevadas neste indicador, 2 e 3 

pontos respetivamente. 

 

Gráfico 15: Análise do Indicador Arquivo de Notícias por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Na categoria da Interação, um outro indicador de análise importante é o 

Arquivo de Notícias. Na opinião de Posner (2011:158), “La prensa desarrolla un 

importante papel en la promoción de moda. Las revistas de moda son un 

engranaje fundamental para la maquinaria de la promoción de moda en 

términos de publicidad y contenido editorial, ya que informan de los desfiles del 

diseñador (…), dan la primicia de las colecciones de la nueva temporada en 

sus editoriales, proporcionan información detallada sobre las tendencias clave, 

(…)”. Neste indicador, através da análise do Gráfico 15, verifica-se que um 



  

 

_____________________________________________________
452 

 

número expressivo de web sites, correspondendo a 58,3% da amostra (14 em 

24 unidades), não dispõe de arquivo de notícias. Apenas 25%, dos designers 

deste setor de atividade, disponibiliza nos seus web sites um arquivo das 

notícias publicadas nos media da especialidade (2); e 8,3% obteve a pontuação 

máxima (3) ao disponibilizar todas as notícias (as publicadas nos media da 

especialidade e as elaboradas pelos próprios designers). Com a mesma 

percentagem, 8,3% da amostra, publica nos web sites as notícias elaboradas 

pelos próprios designers (1). 

 

Gráfico 16: Análise do Indicador Participação dos Usuários do Web Site por 

Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

O aumento da literacia digital contribuiu, em definitivo, para alterar e promover 

a relação existente entre os designers de moda e os seus públicos. É neste 

contexto que surgem um conjunto de ferramentas da Web 1.0 (chats, e-mail, 

newsletter), e da Web 2.0 (blogues, microblogues, redes sociais, plataformas 

de partilha de conteúdos vídeo, plataformas de partilha de conteúdos 

fotográficos, entre outros), que permitem estabelecer um diálogo constante 

entre as empresas e os seus públicos estratégicos, através da participação dos 

usuários do web site. 

  

No indicador Participação dos Usuários do Web Site, integrado na categoria 

Interação, verifica-se pela análise do Gráfico 16 que uma percentagem muito 
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elevada da amostra, 79,2%, fomenta a participação dos seus públicos através 

de plataformas Web 2.0 (pontuação (3), instrumentos vitais na promoção da 

interação com os seus públicos estratégicos. A análise deste indicador revela, 

ainda, que 20,8% dos designers de moda promove a participação dos usuários, 

utilizando apenas plataformas Web 1.0 estáticas (1), não tirando partido do 

conjunto de potencialidades, ao nível da interatividade, que oferecem as 

plataformas Web 1.0 dinâmicas. Estes resultados podem ser interpretados à 

luz dos estudos existentes (Tabela 12), referidos no enquadramento teórico 

anterior. 

Gráfico 17: Análise do Indicador Links de interesse no Setor da Moda por 

Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Um indicador importante na categoria Interação são os Links de interesse no 

Setor da Moda. Tendo em consideração as caraterísticas do setor de atividade 

da moda, o indicador links de interesse no setor da moda valoriza a inclusão 

nos web sites corporativos dos designers de moda, de links para blogues de 

moda, redes sociais (Pinterest, Tumblr,…), redes sociais especializadas em 

moda (Fashion me, Trend me, Pose, …), plataformas vídeo sobre moda 

(Fashion TV …), aplicativos como o Instagram, espaços nos quais os usuários 

podem aceder a informação muito diversificada sobre o setor. 

 

Segundo a análise do Gráfico 17 relativo a este indicador, é de realçar que uma 

percentagem muito significativa, correspondendo a 87,5% da amostra, não tem 
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no web site qualquer ligação (link) de interesse no setor da moda, enquanto 

apenas 12,5% da amostra apresenta a pontuação máxima (3), que representa 

a existência de links para redes sociais especializadas em moda como a Urban 

Coco e a London Fashion Week. 

Gráfico 18: Análise do Indicador Distingue Públicos por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

A Internet, e em concreto a utilização de web sites corporativos, é um meio de 

comunicação, com formatos interativos, que facilita a personalização das 

relações dos designers de moda com os seus diferentes públicos estratégicos 

permitindo, mais do que qualquer outro meio, reunir informação sobre os 

interesses e as motivações dos públicos. As novas estratégias de marketing 

baseiam-se, portanto, no fortalecimento das relações com os públicos, 

desviando-se do produto para os indivíduos, procurando fomentar a 

personalização.  

Na análise da categoria Personalização, destaque para o indicador Distingue 

Públicos. Neste indicador, pela análise dos dados constantes no Gráfico 18, 

verifica-se a diferenciação dos conteúdos publicados no web site, de acordo 

com o perfil dos seus públicos. Desta análise, com uma percentagem de 

41,7%, destaca-se o Público principal (Clientes), ao qual foi atribuída a 

pontuação (1), seguido com a mesma percentagem, 41,7%, do Público 

principal (Clientes) e Público impactado (Imprensa especializada), aos quais foi 
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atribuída a pontuação (2). Com a pontuação máxima (3), apenas 16,7% da 

amostra organiza os conteúdos de acordo com o perfil do Público principal 

(Clientes), Público marginal (Fabricantes) e do Público relevante (Agentes, 

Distribuidores).  

Da análise resulta uma prevalência do Público principal (Clientes), sobre os 

outros públicos estratégicos. Segundo Becerra Muñoz (2010), referenciado por 

García García (2012: 345), “la identificación de públicos con clientes aleja a las 

empresas de su realidad comunicativa y no es, por tanto, suficiente para 

gestionar el diseño de un portal web”.  

 

Gráfico 19: Análise do Indicador Contato com a Empresa por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Os designers de moda devem estar atentos aos interesses e às necessidades 

dos seus públicos estratégicos, procurando manter um diálogo individual de 

forma a induzir a visita reiterada ao web site da empresa não só para acederem 

a informação diversa, como para fomentarem o comércio eletrónico, no âmbito 

da estratégia de fidelização da marca. A presença no web site de informação 

sobre os contatos do designer de moda é, desta forma, relevante. 

A categoria Customer Relationship Management (CRM) inclui o indicador 

Contato com a Empresa. Segundo a análise do Gráfico 19, verificamos no 

indicador “Contato com a Empresa” que 75% da amostra, com a pontuação 

máxima (3), tem uma “conta nas redes sociais, existência de um assistente 

virtual, etc.”, instrumentos de comunicação privilegiados para promover a 
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interatividade; seguida de 8,3% que apenas utiliza a mailing list (2) para 

estabelecer contato com os seus públicos. De realçar, com uma pontuação 

inferior (1), a percentagem de 12,5% dos designers que utilizam como forma de 

contato, somente o telefone e o endereço. A finalizar a análise, apenas 4,2% 

da amostra não disponibiliza qualquer contacto no respetivo web site. 

Gráfico 20: Análise do Indicador FAQ´S por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

A categoria Customer Relationship Management (CRM) inclui a análise ao 

indicador FAQ´s. Na opinião de García García (2012:303), “Las FAQs 

responden a aquellas cuestiones que la empresa entiende como relevantes 

para satisfacer la necesidad de información de los visitantes de la sede web, 

por lo que se sobreentiende que, previamente, han tenido que investigar para 

detectar cuáles son estas preguntas que frecuentemente se hacen los públicos. 

Estas cuestiones son el resultado del feedback entre empresa y visitantes, lo 

que demuestra el interés de la empresa por gestionar sus relaciones con los 

clientes”. 

Pela análise do Gráfico 20 observamos que neste indicador não há nenhum 

caso em que se obtivesse a pontuação máxima (3), correspondente ao 

descritivo “FAQ’s sempre visíveis”.  

Dos resultados podemos inferir que a totalidade (100%) dos web sites 

analisados, não inclui FAQ’s. Estes resultados são um indicador da não 

valorização dos designers de moda, de processarem a informação que 
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recebem do contacto estabelecido com os seus públicos estratégicos, em 

particular com os seus clientes. Também como argumenta García García 

(2012:348), “De la misma forma, la ausencia de este apartado puede ser 

interpretada como una falta de análisis por parte de las empresas de la 

información dejada por los visitantes en la web corporativa”, não tirando desta 

forma partido do potencial de interatividade que os web sites oferecem.  

 

Gráfico 21: Análise do Indicador Follow Me por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Um outro indicador de relevo na categoria Customer Relationship Management 

(CRM) é o Follow Me. A importância da integração de plataformas on-line na 

estratégia de comunicação da marca reside no facto destas fomentarem o 

desejo de participação dos usuários, clientes e outros públicos, no web site dos 

designers de moda. A disponibilização de diferentes plataformas deve ser um 

dos objetivos da estratégia de comunicação on-line dos designers de moda, já 

que o envolvimento dos seus públicos na criação da marca pode ser promovido 

através da publicação e partilha de conteúdos que as novas plataformas 

possibilitam. 

Segundo a análise do Gráfico 21 referente a este o indicador, verificamos com 

a pontuação (1), que uma percentagem significativa, 62,5%, dos designers de 

moda disponibilizam aos usuários o acesso a apenas uma plataforma on-line; 

seguidos de 8,3% que permite o acesso a duas plataformas (2), e apenas 4,2% 

da amostra permite o “acesso a três ou mais plataformas”, a que corresponde a 

pontuação máxima (3) atribuída neste indicador. Por outro lado, é de realçar 
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que 25% da amostra (6 em 24 unidades) não permite o acesso a nenhuma 

plataforma on-line, dado significativo de cuja análise resulta a não valorização, 

por parte dos sujeitos do estudo, de um importante instrumento para alcançar 

um dos principais objetivos da estratégia de comunicação on-line, como 

referido, e que passa pelo envolvimento dos seus públicos na criação da 

marca. 

Gráfico 22: Análise do Indicador Política de privacidade/Política legal por 

Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Na análise da categoria Customer Relationship Management (CRM), incluímos 

o indicador Política de privacidade/Política legal informação crucial para os 

usuários, já que através dela os públicos tomam conhecimento não só sobre a 

proteção dos dados que disponibilizam, como das condições de utilização do 

próprio web site, conteúdos importantes no contexto da gestão do 

relacionamento da marca com os seus públicos.  

 

No Gráfico 22, de acordo com a análise efetuada a este indicador, verificamos 

que uma percentagem muito significativa dos designers de moda, 91,7%, não 

dispõe nos seus web sites de qualquer informação sobre a política de 

privacidade e política legal. Apenas 8,3% (2 em 24 unidades), disponibiliza 

conteúdos relativos à política de privacidade (2). 
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Dos dados obtidos e observados depreende-se a não valorização, pelos 

designers de moda, da publicação no respetivo web site informação crucial 

para os públicos, pois através desses conteúdos estes tomam conhecimento 

sobre a proteção dos dados que disponibilizam, e sobre as condições de 

utilização do próprio web site, conteúdos de relevo no contexto da gestão do 

relacionamento da marca com os seus públicos estratégicos. 

 

Na variável independente da Usabilidade, analisámos a frequência e 

percentagem dos seguintes indicadores: Mapa Web, Motor de busca (search), 

Fácil Navegabilidade, Tempo (download speed) e Selo de Acessibilidade. 

 

Gráfico 23: Análise do Indicador Mapa Web por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Na categoria Navegabilidade, optámos por incluir no estudo a análise do 

indicador Mapa Web, que reflete a importância da existência de um menu de 

navegação no qual estão identificados e organizados os conteúdos gerais do 

web site. A presença do mapa web traduz a preocupação dos designers de 

moda em fornecerem aos usuários um instrumento que lhes permita, com 

facilidade, encontrar no web site a informação que pretendem.   

Da observação do Gráfico 23 resulta que relativamente ao indicador Mapa 

Web, a totalidade da amostra (100%), à qual foi atribuída a pontuação mínima 

(1), indica apenas a existência de uma rota de navegação em todas as páginas 
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do web site. Na opinião de García García (2012:350), “La importancia del mapa 

web y la ruta de navegación para la marca viene dada por el hecho de intentar 

satisfacer las necesidades o demandas de los visitantes en la web corporativa”. 

De realçar que em nenhum dos web sites que compõem a amostra foi 

identificada a existência de um “mapa web na página principal” e “ambas as 

aplicações sempre visíveis (mapa web na página principal e indica a rota de 

navegação em todas as páginas)”, aos quais correspondiam respetivamente (2) 

e (3) pontos. 

Gráfico 24: Análise do Indicador Motor de Busca (search) por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

Na análise ao indicador Motor de Busca (search), integrado na categoria de 

análise da Navegabilidade, verificamos pela análise do Gráfico 24 a 

inexistência, na totalidade da amostra (100%), de um motor de busca que 

permita não só orientar o usuário na procura de informação, facilitando a 

navegação e melhorando a eficácia da comunicação, como também a 

possibilidade de interagir, de uma forma mais livre, com os conteúdos 

publicados no web site dos designers de moda. 
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Gráfico 25: Análise do Indicador Fácil Navegabilidade por Frequência e (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

A navegabilidade traduz a facilidade proporcionada ao usuário, no percurso de 

navegação realizado, para aceder aos conteúdos publicados nas diversas 

páginas do web site. A navegabilidade é medida através do número de cliques 

que permitem ao utilizador aceder a uma área específica do web site. Deve 

promover-se a “fácil navegabilidade”, pois o percurso do utilizador deve ser o 

menor possível, já que se os utilizadores tiverem que “clicar” muitas vezes para 

acederem à informação pretendida, podem desistir do acesso ao web site. 

Segundo a análise ao Gráfico 25, indicador Fácil Navegabilidade, incluído na 

categoria Navegabilidade, verificamos pela distribuição dos dados, que com a 

pontuação máxima (3), em 12,5% dos web sites que compõem a amostra, com 

um máximo de 3 cliques o usuário pode aceder à informação pretendida; com a 

pontuação seguinte (2), uma percentagem significativa dos web sites, 66,7%, 

permite aos usuários, com 3 a 5 cliques, aceder à informação que pretendem, e 

por último, com uma pontuação inferior (1), 20,8% dos web sites têm condições 

de navegabilidade mais difíceis, pois para acederem aos conteúdos que 

pretendem, os usuários têm de realizar entre 5 a 7 cliques. 
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Gráfico 26: Análise do Indicador Tempo (download speed) por Frequência e 

(%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Um outro indicador importante na análise da categoria Navegabilidade é o 

Tempo (download speed). A arquitetura dos web sites deve ser desenhada 

tendo a velocidade como prioridade, já que a rapidez no carregamento dos 

conteúdos é um dos fatores ao qual os usuários dão importância, quando 

acedem a um web site. Se o acesso for muito demorado, o utilizador pode 

desistir e procurar outro web site. 

Na análise do Gráfico 26, verificamos que no indicador Tempo (download 

speed) é atribuída à totalidade da amostra (100%) a pontuação máxima deste 

indicador (3), que ao nível do tempo de carregamento dos conteúdos 

disponíveis no web site dos designers de moda que constituem a amostra, 

corresponde a um máximo de 5 segundos. 
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Gráfico 27: Análise do Indicador Selo de Acessibilidade por Frequência e (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

O último indicador na categoria de análise Acessibilidade, cuja opção foi já 

justificada pela bibliografia que sustenta este estudo, tem a designação de Selo 

de Acessibilidade.  

Na promoção de uma sociedade inclusiva, consideramos que o tecido 

empresarial tem uma responsabilidade acrescida na prossecução deste 

objetivo (que deve transparecer em todas as ações de comunicação), a que o 

setor da moda não deve ser indiferente. Neste estudo, procurámos aferir o 

estádio de inclusão promovido pelos designers de moda portugueses, através 

da presença nos seus web sites do selo de acessibilidade.  

Através da análise do Gráfico 27, no indicador Selo de Acessibilidade, verifica-

se que a totalidade dos web sites dos designers de moda que compõem a 

amostra deste estudo, ou seja 100%, não disponibiliza nos respetivos web sites 

o selo de acessibilidade de qualquer organismo creditado, a nível nacional ou 

internacional, o que resulta na falta de atenção, no design dos respetivos web 

sites, das condições de incapacidade de um número elevado de usuários. 
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8.1. Introdução 

 

Neste capítulo apresentamos as considerações finais do nosso estudo. O 

capítulo está dividido em duas partes, na primeira parte procuramos contrastar 

as questões de investigação, tendo em conta o enquadramento teórico, com os 

resultados obtidos. Apresentaremos, ainda, as conclusões referentes ao 

objetivo geral do estudo, em concreto a análise sobre o estado atual da 

utilização das web corporativas, e outros suportes de comunicação on-line 

oficiais, dos designers de moda portugueses, enquanto instrumento estratégico 

de comunicação, integrada nas novas práticas de web marketing das empresas 

do setor. Na segunda parte deste capítulo indicamos as principais limitações, 

detetadas no decurso do estudo, e terminaremos sugerindo algumas reflexões 

pertinentes, que poderão consubstanciar-se em futuras linhas de investigação. 

 

8.2. Contraste das questões de investigação 

Como explanado no capítulo da metodologia, adotámos um modelo qualitativo 

para o planeamento da investigação, assente na utilização da técnica de 

análise de conteúdo, que sugere a formulação de questões de investigação 

em detrimento de hipóteses, centradas na análise sobre o estado atual da 

utilização das web corporativas, e outros suportes de comunicação on-line 

oficiais, dos designers de moda portugueses.  

Para concretizar os objetivos específicos já enunciados, foram definidas 

quatro questões de investigação, que procuramos agora contrastar com base 

no estudo empírico desenvolvido nesta investigação. Em particular, para 

analisar as caraterísticas formais e de conteúdo dos web sites corporativos 

dos designers de moda portugueses (Objetivo 1); e saber se os designers de 

moda portugueses, através da utilização dos seus web sites corporativos, 

tiram partido do potencial de interatividade dos novos media (Objetivo 2), 

definiu-se a seguinte questão de investigação: 
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Questão de Investigação 1 

 

Q1: Será que os designers de moda portugueses utilizam as 

potencialidades dos web sites corporativos, ao nível da interatividade, para 

promoverem a interação com os seus diferentes públicos estratégicos? 

 

Relativamente a esta questão de investigação, os resultados demonstram que 

existe uma preocupação crescente dos designers de moda portugueses em 

utilizarem o potencial dos respetivos web sites corporativos, enquanto meio de 

comunicação, interativo por natureza, para fomentarem a personalização 

(customização) das relações estabelecidas com os seus diferentes públicos 

estratégicos. 

 

Foi possível apurar que os designers de moda portugueses utilizam diferentes 

instrumentos de comunicação, e diferenciam os conteúdos publicados no web 

site de acordo com o perfil dos seus públicos estratégicos, distinguindo-os em 

público principal (clientes), público impactado (imprensa especializada), público 

marginal (fabricantes) e público relevante (agentes, distribuidores). À vista dos 

resultados (Gráfico:18), na estratégia de comunicação on-line, a totalidade dos 

designers de moda utiliza o respetivo web site, para articular a comunicação 

com os seus diferentes públicos.  

 

No universo da moda portuguesa gravitam inúmeros públicos estratégicos, 

sendo um dos mais importantes os clientes (público principal), ainda que “o seu 

papel alterou-se significativamente de supporting role para dealing actor” 

(Tenente, in Caetano et al, 2011:7). Podemos afirmar, pela análise dos 

resultados, que a totalidade dos designers de moda portugueses privilegia a 

publicação, nos respetivos web sites, de conteúdos especificamente orientados 

para os seus clientes. No contexto do “design de autor”, os consumidores de 

produtos moda exigem constantemente novas propostas dos designers, o que 

constitui um desafio para estes, pois devem criar, de estação para estação, 

novas coleções de produtos únicos, feitos à medida, strictu sensu, das 

necessidades individuais dos seus clientes. Assim, os resultados permitem-nos 

concluir que os conteúdos dos web sites sobre vestuário, acessórios, calçado, 
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etc., refletem o cuidado dos criadores em apresentarem aos seus clientes 

propostas inovadoras, capazes de influenciarem o seu comportamento de 

compra e procurando satisfazer plenamente as necessidades de cada um. 

Para além da novidade, os consumidores de produtos moda exigem também 

estabilidade, assegurada pelos designers de moda através da comunicação 

dos valores da marca que se mantém constantes, mantendo intata a 

integridade da marca (Posner, 2011). 

Devido às suas caraterísticas, os web sites transformam-se num importante 

instrumento para promover a personalização das relações estabelecidas entre 

os designers de moda e os seus clientes. “A prática nas actividades do sector 

da moda/vestuário, nomeadamente ao nível de aproximação ao cliente com 

programas de fidelização, encerra assim todo um novo enfoque cujas 

consequências viriam a ser importantes para a transformação num novo 

paradigma, cujos fundamentos se concentram actualmente numa viragem 

definitiva para o mercado” (Caetano et al, 2011:52). A combinação da 

dimensão informativa da Internet, visível nos conteúdos dos web sites dos 

designers que compõem a amostra deste estudo, com a sua dimensão 

comercial, constitui uma das vantagens desta ferramenta, conferindo à 

personalização, propiciada pelos web sites, um dos motivos que induz os 

clientes a realizarem compras on-line (Lages et al, 2004). 

 

A revisão da literatura e a investigação empírica revelaram, ainda, que outros 

públicos estratégicos, que não apenas os clientes, gravitam no universo da 

moda em Portugal, públicos com interesses e motivações específicas, às quais 

os designers de moda também dão resposta, através dos conteúdos distintos 

que publicam nos web sites. Referimo-nos, em concreto, a valores próximos da 

metade (41,7%) (Gráfico:18) dos web sites deste estudo, que possuem 

conteúdos especificamente direcionados para a imprensa especializada (press 

kit, e-mail de contato específico para a imprensa, área de acesso restrito à 

imprensa etc.). Podemos concluir que, na definição da estratégia de 

comunicação on-line, os designers de moda portugueses privilegiam o público 

clientes e o público imprensa de moda, situação fácil de compreender, pois se 

por um lado os clientes são os responsáveis pelos resultados comerciais das 

empresas dos designers de moda; por outro lado, a imprensa especializada na 
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moda é um veículo privilegiado para dar a conhecer aos clientes informações 

sobre as coleções, e outros conteúdos relevantes, utilizando meios tão 

diversificados como as notícias publicadas nos media com a apresentação das 

coleções, ou os editoriais de moda. 

 

Neste contexto importa, ainda, destacar os resultados relativos aos conteúdos 

destinados ao público marginal (fabricantes/fornecedores) e ao público 

relevante (agentes, distribuidores). Ainda que os resultados (16,7%) não sejam 

significativos, comparativamente com os referidos anteriormente, através deles 

podemos concluir que existe manifesta intenção, por parte dos designers de 

moda, de incluírem no seu web site informação e veículos de comunicação 

privilegiados com estes públicos, que são responsáveis não só por fornecerem 

as matérias-primas, como por introduzirem as propostas dos criadores em 

redes de distribuição, num circuito tão fechado como o do “design de autor”.  

 

No contexto da World Wide Web, a personalização permite comunicar com 

cada usuário individualmente, possibilitando mais do que qualquer outro meio, 

a pesquisa de informação sobre os interesses e as motivações dos públicos, 

oferecidos de forma implícita ou explícita por estes, o que permite aos 

designers de moda darem resposta às necessidades e às expectativas 

(expressas individualmente por cada um dos usuários do web site corporativo) 

dos sujeitos que integram os distintos públicos estratégicos. Se na atualidade 

os produtos são importantes, as relações são ainda mais importantes. Face ao 

exposto, podemos concluir que as novas estratégias de marketing dos 

designers de moda portugueses são orientadas para o fortalecimento das 

relações com os públicos, numa lógica de customização. A evidência empírica, 

recolhida no decurso deste estudo, vai de encontro ao defendido por Elias 

(2012:209), “from the point of view of strategic communication, contemporary 

times seem to approve strategies where dialogue is imperative and consumer 

empowerment is the new rule”.  

 

Foi possível averiguar, ainda, à vista dos resultados obtidos sobre a utilização 

de diferentes plataformas web (Gráfico:16), que os designers de moda 

portugueses tiram partido das potencialidades, ao nível da interatividade, dos 
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web sites corporativos, já que através de plataformas como a Web 1.0, e de 

uma forma mais expressiva das plataformas Web 2.0 (79,2%), procuram 

promover a participação mais ativa dos usuários dos seus web sites. A 

interatividade é um aspeto determinante na estratégia de comunicação 

corporativa on-line das empresas do setor da moda, como fundamentado 

através de alguns dos estudos referenciados no enquadramento teórico (Perry 

e Bodkin, 2000; Díaz Sánchez et al, 2008; Fernández de Córdova Miralles, 

2011; Martínez, 2011; Dias Soares, 2012; García García, 2012).  

 

De facto, a análise dos resultados (Gráfico:13) permite-nos concluir que os web 

sites, novas ferramentas de informação e comunicação, são especialmente 

importantes nos desafios que os designers de moda portugueses enfrentam na 

“Era da Globalização”. Passamos de um mercado doméstico, para um mercado 

global. É neste contexto de internacionalização que os idiomas assumem vital 

importância, não só na estratégia de comunicação, como na estratégia 

comercial das empresas do setor. Este é o motivo que fundamenta o facto da 

maioria dos conteúdos dos web sites em estudo estarem publicados não só em 

português e/ou inglês, como, nalguns casos, noutros idiomas (japonês, 

francês), o que nos permite concluir que existe um forte investimento na 

projeção internacional da marca destes designers. Caetano et al (2011:88) 

estão convictos que “o mercado das empresas não tem fronteiras. A reduzida 

dimensão do rectângulo português só pode ser um limite para os 

empreendedores de visão muito reduzida. A EU oferece as vantagens de uma 

escala superior a 400 milhões de consumidores. África é um continente em que 

o crescimento de alguns mercados, Angola por exemplo, é extremamente 

interessante. Na Ásia, a Índia e a China, a par de quase todo o sudeste são 

mercados muito tentadores e com fortes perspectivas de crescimento. Na 

América latina há um mercado de mais de 150 milhões de habitantes que falam 

português”.  

 

Apesar dos designers de moda portugueses tirarem partido do potencial, ao 

nível da interatividade, dos web sites corporativos, como confirma a 

generalidade dos resultados obtidos através do estudo empírico (Gráficos: 16, 

18), esse partido não é total. Através da análise dos resultados de alguns 
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indicadores, podemos concluir que alguns dos recursos dos web sites 

corporativos, importantes para promover a interatividade, como a subscrição e 

o arquivo de notícias, são desaproveitados pelos designers de moda, o que se 

traduz num nível mais reduzido de interatividade. No que diz respeito ao 

indicador Subscrição (Gráfico:14), os resultados indicam que uma percentagem 

elevada, correspondente a 87,5%, dos web sites que compõem a amostra 

deste estudo, não oferece aos usuários a possibilidade de subscreverem 

ambas as aplicações RSS/WAP e Newsletter/boletim. Podemos concluir, que 

existe uma manifesta falta de interesse dos designers de moda, em utilizarem 

estas plataformas de comunicação constante com os seus públicos 

estratégicos, situação que, em nosso entender, pode ser justificada pela 

impossibilidade de gerarem um caudal frequente de notícias, para cobrirem as 

necessidades de informação dos seus diversos públicos. 

 

Também em relação ao indicador Arquivo de notícias, os resultados não são 

muito animadores (Gráfico:15), já que como podemos aferir, mais de metade 

da amostra (58,3%) não dispõe de arquivo de notícias. Estes resultados 

permitem-nos concluir que os designers de moda portugueses não valorizam, 

aparentemente, o papel da imprensa de moda na estratégia de comunicação 

deste setor de atividade, situação que pode ser justificada, como explicado 

anteriormente, pela manifesta dificuldade em produzirem um caudal frequente 

de notícias, o que consequentemente impossibilita o seu arquivo. Apesar 

destes resultados, não podemos deixar de salientar que “La prensa desarrolla 

un importante papel en la promoción de moda. Las revistas de moda son un 

engranaje fundamental para la maquinaria de la promoción de moda en 

términos de publicidad y contenido editorial, ya que informan de los desfiles del 

diseñador (…), dan la primicia de las colecciones de la nueva temporada en 

sus editoriales, proporcionan información detallada sobre las tendencias clave, 

(…)” (Posner,2011:158). 

 

Para determinar as formas de presença on-line 2.0 das empresas dos 

designers de moda portugueses (Objetivo 3), fixou-se como questão de 

investigação: 
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Questão de Investigação 2 

 

Q2: Será que os designers de moda portugueses privilegiam a utilização de 

ferramentas de comunicação on-line 2.0? 

 

Podemos responder afirmativamente a esta questão de investigação, 

fundamentando-nos no estudo realizado, o que nos permite concluir que os 

designers de moda portugueses estão muito conscientes do potencial de 

interatividade que provem da utilização das plataformas on-line 2.0. Uma 

percentagem muito elevada da amostra (79,2%), conforme os resultados 

apresentados no Gráfico: 16, fomenta a participação dos usuários do seu web 

site, em particular através de plataformas Web 2.0 como as redes sociais 

genéricas (Facebook, Twitter, Tumblr). De entre as plataformas Web 2.0, 

evidenciam-se as redes sociais, em particular o Facebook, situação que pode 

ser justificada pela facto desta rede ser uma das mais utilizadas em Portugal 

(Paisana e Lima, 2012). Nos web sites corporativos dos designers de moda 

portugueses estão disponíveis plataformas Web 2.0, como as redes sociais, 

que permitem o envolvimento dos seus públicos, através da publicação e da 

partilha de conteúdos sobre moda, novas coleções dos designers, editoriais de 

moda, notícias recentes sobre a atividade do designer etc., numa ação que visa 

promover o envolvimento dos públicos, pois na criação da marca estes têm um 

papel cada vez mais determinante, como fundamentado pela revisão 

bibliográfica: “from now on social networks and consumers are dictating the 

rules we should follow. Relying on brands we must ‘engage’, ‘interact’, ‘dialog’ 

and ‘share’. Branding improves its discourse as we follow corporate data and 

twist it a little with Web 2.0 custom data. Brands have to ‘respect’ people” (Elias, 

2012:211). 

Tendo em consideração a natureza do setor de atividade da moda, a 

componente visual assume particular relevo, pelo que esta constitui uma 

ferramenta importante de apresentação não só dos produtos e/ou serviços, 

mas também de comunicação da marca. Os resultados relativos ao indicador 

links de interesse no setor da moda, (Gráfico 17) revelam que uma 

percentagem muito elevada (87,5%) dos designers de moda que compõem a 
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amostra deste estudo, não partilham no seu web site links de interesse no 

setor da moda (links para blogues de moda, redes sociais especializadas em 

moda (Fashion me, Trend me, Pose, …), plataformas vídeo sobre moda 

(Fashion TV, …). Apenas 12,5 % da amostra disponibiliza no seu web site, 

links de acesso a algumas das redes sociais especializadas na área da moda, 

como a Urban Coco e a London Fashion Week, espaços que permitem aos 

usuários acederem, e partilharem, informação muito diversificada sobre 

temáticas relacionadas com a moda. Os resultados do estudo (Gráfico 17) 

permitem-nos concluir, também, que os designers de moda portugueses não 

possuem, nem disponibilizam nos respetivos web sites, links para blogues de 

moda. Os blogues definem-se como páginas web de atualização frequente, 

onde é possível inserir diversos conteúdos (ordenados cronologicamente), 

que têm ligações a outras páginas. Apesar das potencialidades de 

comunicação que os blogues oferecem, pensamos ser pertinente concluir, 

pela análise dos resultados já referidos, que os designers de moda 

portugueses manifestam alguma resistência na criação de blogues 

corporativos, não só devido ao aumento no uso de plataformas como as redes 

sociais, ou das plataformas de partilha de conteúdos vídeo e fotográfico, 

como devido ao facto dos blogues terem um dinamismo menor, quando 

comparados com as redes sociais. Outra justificação, como fundamentado 

pela revisão bibliográfica (Gonçalves, 2007), deriva do facto do blogue ser um 

meio de comunicação informal, sendo mais utilizado por indivíduos, e não 

tanto por empresas consolidadas, que optam por utilizar meios de 

comunicação corporativos mais formais, como os web sites. 

Nos últimos anos assistimos à proliferação de serviços web interativos que 

posicionam o usuário no centro da atividade, através do uso de certas 

tecnologias que permitem a criação, a edição e a partilha de conteúdos, 

outorgando-lhes um papel ativo que não tem precedentes no uso que se tem 

feito, até então, dos meios tecnológicos. A presença de ferramentas de 

comunicação on-line 2.0, nos web sites corporativos dos designers de moda 

portugueses é reveladora da sua preocupação em estabelecerem um diálogo 

constante com os seus públicos estratégicos, ao promoverem a participação 

dos usuários dos respetivos web sites. Como defende García García e Castillo 
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Díaz (2010:3), “fomentar el deseo de participación del usuario en la web de la 

empresa debería ser una meta a tener en cuenta en la comunicación online 

para cualquier empresa, puesto que esta nueva relación con los usuarios y su 

participación en la creación de la marca, determinará el paso de una 

comunicación 1.0 a la 2.0. Y, será, previsiblemente la clave del éxito en las 

estrategias comunicativas on-line”. 

Para estudar a forma como, no âmbito das estratégias de gestão da marca, os 

designers de moda portugueses utilizam os web sites corporativos como um 

instrumento de comunicação da marca, junto dos seus públicos estratégicos 

(Objetivo 3), definiu-se como questão de investigação: 

 

Questão de Investigação 3 

 

Q3: Será que os designers de moda portugueses utilizam os web sites 

corporativos, como ferramenta de comunicação da marca com os seus 

diferentes públicos estratégicos? 

 

Numa sociedade em constante mudança, designada por Sociedade da 

Informação e da Comunicação, uma sociedade onde o comportamento dos 

consumidores tem sofrido profundas modificações operacionalizadas, em parte, 

pela integração no nosso quotidiano das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), é difícil imaginar um mundo sem marcas. A marca tem 

assumido um protagonismo tal, que podemos afirmar que a unidade 

estruturante da oferta deixou de ser o produto, para passar a ser a marca. 

 

Na sequência da revisão bibliográfica realizada (Aaker, 1991, 1996; Farquhar, 

1989; Keller, 1998; Kapferer, 1991, 2000; Azevedo, 2003; Tavares, 2004; 

Lencastre, 2007; Alloza, 2008) podemos concluir que existe uma mudança de 

paradigma, já que a conceção tradicional da marca, que se consubstanciava na 

perceção de um produto/uma marca, não se adequa à realidade atual do 

mercado. Para além da função de identificação, a marca assume, na 

atualidade, uma função mais abrangente fundamentada num conjunto de 

valores de natureza emocional, que enfatizam a natureza estratégica da gestão 

da marca tendo em consideração que “a gestão das marcas já não é a mera 
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gestão e venda de produtos ou serviços, mas sim, um negócio de comunicação 

e de venda de ligações afectivas e de benefícios emocionais” (Pereira, 2005:4). 

 

Segundo Tavares (2004), o mercado atual é caraterizado pela (i) globalização e 

mundialização das marcas; (ii) fragmentação dos mercados e dos meios de 

comunicação; (iii) aumento do poder dos distribuidores; (iv) integração das 

tecnologias interativas; (v) e a Internet e as suas potencialidades. Este contexto 

está a condicionar os designers de moda portugueses, no sentido do 

desenvolverem novos modelos de gestão da marca. Assim, com base nos 

resultados obtidos, podemos afirmar que os designers de moda portugueses 

começam a delinear estratégias de comunicação mais assertivas, no âmbito 

das quais privilegiam a utilização dos web sites corporativos, como ferramenta 

de comunicação da marca com os seus diferentes públicos estratégicos. 

 

É neste contexto que sobressaem resultados muito significativos (Gráficos:4, 5, 

6) relativos à publicação no web site corporativo de informações relevantes 

sobre a atividade do designer de moda, como a biografia/curriculum do 

designer, já que no contexto do “design de autor”, o próprio designer de moda 

personifica a identidade da marca. O arquivo das coleções mais recentes, 

assim como a apresentação das coleções através de fotografias (lookbook, 

runway), consubstanciam-se em elementos visuais que favorecem não só a 

recordação da marca, como permitem, ainda, analisar os pormenores das 

propostas dos designers, e desta forma apresentar informação relevante e 

diferenciada, tendo em conta as caraterísticas dos distintos públicos 

estratégicos aos quais se destina essa informação, com o objetivo de suscitar a 

identificação dos mesmos com a marca dos designers. Como afirma Elias 

(2012:212) “We should not forget that ‘Branding Should Be Consistent’ and that 

like Gilles Lipovetsky assures, ‘I consume, therefore I am’. 

 

A resposta afirmativa a esta questão de investigação é também corroborada 

pela análise dos resultados dos indicadores: contato (Gráfico:19) e follow me 

(Gráfico:21), pertencentes à categoria de análise Customer Relationship 

Management (CRM). Foi possível averiguar, pela sua análise, que os designers 

de moda portugueses estão atentos aos interesses e às necessidades dos 
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seus públicos estratégicos, procurando estabelecer um diálogo individual com 

cada um dos seus elementos, possibilitado pela presença no web site não só 

dos contatos do designer, como de um conjunto de plataformas on-line 2.0 

muito atrativas, como as redes sociais Facebook ou o Twitter (75%) 

(Grafico:19), que permitem que a gestão das marcas dos designers de moda 

resulte de um processo colaborativo, assente numa relação dialógica com os 

diferentes públicos estratégicos. Os designers de moda utilizam as plataformas 

das redes sociais, por exemplo, para publicarem um conjunto de informações 

do interesse dos seus públicos, como: lançamento de novos produtos, imagens 

dos produtos moda que compõem as coleções, promoções, notícias sobre o 

designer e/ou as suas coleções, publicadas em media de prestígio, etc. Ao 

acederem a essas informações, os consumidores podem emitir e partilhar 

opiniões, não só com o próprio designer, como com outros usuários registados 

na rede social, o que contribui de forma decisiva para o estreitar da relação 

com a marca, no âmbito da Customer Relationship Management. As redes 

sociais são, também, veículos privilegiados de comunicação da marca. Através 

da publicação de fotografias, imagens, vídeos, o designer edifica estilos de vida 

que refletem o posicionamento da marca, facilitando a identificação do cliente 

com a mesma. 

 

Mateus (2010:19) argumenta que estas plataformas on-line “representam a 

consolidação de uma nova era de comunicação, que passa da concepção da 

comunicação como processo unidireccional de transmissão de mensagens 

para um processo de democratização do diálogo”. A construção da marca é 

fruto da relação dos designers de moda com os seus públicos estratégicos, 

num ambiente de diálogo constante, o mais personalizado possível. Através 

dos web sites corporativos, os designers de moda vão cimentando não só a 

relação, como a própria consolidação da marca no mercado, fruto da 

fidelização dos públicos. 

Outro facto que merece menção é a comunicação comercial, que se traduz na 

publicação no web site de imagens da campanha publicitária, suporte de 

comunicação da coleção do designer de moda, e é um indicador que favorece 

a identificação dos clientes com o conceito da coleção, refletindo a mesma, os 
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estilos de vida, crenças e atitudes destes. Assim o demonstram os resultados 

obtidos (Gráfico: 12), já que os designers de moda portugueses optam por 

utilizar os próprios web sites corporativos como instrumentos de 

comunicação, nos quais publicam as fotografias (lookbook, runway) e os 

desfiles (catwalk) das suas coleções, privilegiando a sua utilização na 

promoção da identificação dos clientes com a marca, em detrimento da 

clássica comunicação do produto, assente nas técnicas de comunicação mais 

tradicionais, como a publicidade (12,5%). Esta posição justifica-se não só 

pelos custos muito elevados da produção de uma campanha publicitária de 

uma marca de moda, como pelos custos inerentes à inserção dos anúncios 

nos media da especialidade. 

É possível concluir, ainda, que os designers de moda não valorizam o 

processamento da informação que recebem do contato estabelecido com os 

seus públicos estratégicos, em particular com os seus clientes, através de 

instrumentos como as FAQ’s (Gráfico:20). Como argumenta García García 

(2012:348), “la ausencia de este apartado puede ser interpretada como una 

falta de análisis por parte de las empresas de la información dejada por los 

visitantes en la web corporativa”, não tirando desta forma partido de algum do 

potencial de interatividade, e do contato direto com os públicos, que os web 

sites oferecem. É através deste contato que os designers de moda tomam 

conhecimento das suas necessidades de informação, que deveriam ser 

elencadas num conjunto de questões, cujas respostas deveriam ser publicadas 

através do indicador FAQ’s. Na opinião de García García (2012), as FAQ’s 

resultam do feedback entre a empresa e os usuários do respetivo web site, o 

que demonstra o interesse desta nas opiniões e dúvidas dos públicos, no 

contexto da Customer Relationship Management. 

A revisão da literatura revelou, tendo em conta a natureza das empresas em 

estudo, que na estratégia de consolidação da marca é fundamental investir na 

relação com os públicos estratégicos, em particular com os clientes. Neste 

sentido, as empresas do setor da moda devem estar atentas às novas 

oportunidades de negócio, que permitem satisfazer não só as necessidades 

dos seus clientes atuais, como dos clientes potenciais. A presença no web site 

corporativo de conteúdos informativos sobre outras áreas de negócio, sobre 
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projetos desenvolvidos pelos designers na área da moda, assim como outros 

conteúdos (publicações, prémios, ilustrações) são considerados instrumentos 

privilegiados para comunicar a imagem da marca, junto dos públicos. Pela 

análise dos resultados deste estudo (Gráficos:7, 8, 9), que revelam que os 

designers de moda portugueses não valorizam a inclusão destes conteúdos 

nos respetivos web sites, podemos afirmar que as estratégias de comunicação 

on-line devem ser melhoradas, no sentido de tirar pleno partido do potencial 

dos web sites, enquanto ferramentas de comunicação da marca. 

Em resumo, concluímos que existe um número significativo de designers de 

moda portugueses, dotados de competências específicas na área do marketing 

e da comunicação, que começam a enfrentar o desafio da construção de 

marcas numa perspetiva mais atual, conhecedores que são dos seus públicos, 

das marcas que concorrem no mercado e da estratégia de comunicação 

sustentada que deve ser desenvolvida para que a sua marca entre na “mente” 

do consumidor, e por lá permaneça. 

 
Por último, para analisar o nível de utilização do e-commerce por parte das 

empresas dos designers de moda portugueses, procurando compreender o 

impacto da utilização dos web sites corporativos no incremento da 

competitividade e da produtividade das empresas deste setor de atividade 

(Objetivo 5), estabeleceu-se a seguinte questão de investigação: 

 

Questão de Investigação 4 

 

Q4: Será que os designers de moda portugueses realizam atividades de e-

commerce através dos seus web sites corporativos, utilizando-os como um 

instrumento dinamizador da sua estratégia de comercialização? 

 
Os dados empíricos (Gráfico:11) obtidos no decurso desta investigação 

sugerem uma resposta negativa a esta questão de investigação, já que a 

maioria dos designers de moda portugueses (87,5%), não disponibiliza aos 

seus clientes instrumentos que lhes permitam realizar transações comerciais 

através da Internet. Apesar dos “produtos moda” serem uma categoria 

importante das compras on-line, já que na WWW existem inúmeros sites do 
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setor, os sujeitos deste estudo continuam a privilegiar as atividades 

relacionadas com o comércio apelidado de tradicional, fundamentando a sua 

estratégia de comercialização neste tipo de comércio, disponibilizando nos web 

sites apenas conteúdos relativos à localização do atelier do designer e das 

lojas/pontos de venda, quando existentes (Gráfico:10). Acreditamos que este 

facto se justifica pelas caraterísticas do denominado “design de autor”, já que 

os designers de moda criam produtos moda que, na sua maioria, não são 

massificados, pelo que do ponto de vista comercial, o atelier do designer, e as 

lojas/pontos de venda, são não só espaços onde se estabelece o contato 

personalizado com os seus clientes, como são também espaços de 

comercialização por excelência. 

 

Esta conclusão é, ainda, corroborada pelos resultados obtidos no estudo 

(Gráfico: 22), já que a quase totalidade dos designers de moda (91,7%), não 

publica no respetivo web site, informação sobre a Política Legal e a Política de 

Privacidade. É por todos reconhecido que esta informação é muito relevante 

para os usuários, já que através dela os públicos tomam conhecimento não só 

sobre a proteção dos dados que disponibilizam, como das condições de 

utilização do próprio web site, conteúdos importantes no contexto da gestão do 

relacionamento da marca com os seus públicos, em particular das relações 

comerciais que estabelecem com os clientes, no contexto do e-commerce.  

 

Analisar as estratégias de e-commerce na atual conjuntura económica e 

financeira, caraterizada por uma crise sem precedentes a nível europeu e 

mundial, pode representar uma importante alternativa, para a sobrevivência 

das empresas dos designers de moda no mercado global. Neste contexto, o 

indicador e-commerce assume particular importância, já que a arquitetura do 

web site pode ser organizada com o objetivo de promover e facilitar as compras 

on-line. Neste sentido, o web site deve conter a lista detalhada dos produtos 

comercializados, com a indicação clara da referência de cada produto. Deve, 

ainda, ser fornecida informação completa sobre a forma de envio dos pedidos: 

custos de envio (tarifas aplicadas para cada país); tempo de entrega; trocas e 

devoluções. Também deve ser disponibilizada informação sobre as formas de 

pagamento, com indicação clara dos cartões de crédito aceites pela empresa, e 
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informações sobre a política de segurança e privacidade dos dados do cliente. 

O e-commerce é, cada vez mais, uma realidade no setor da moda. Uma das 

principais barreiras, a impossibilidade do cliente experimentar o produto, foi já 

ultrapassada, através de programas como, por exemplo, o My Virtual Model: 

“an attractive mannequin that can be programmed to assume a customer’s 

shape, skin tone, hairstyle and facial features, and customers can try clothes on 

their model to check fit and coordination of different outfits” (Easey, 2009:43). 

 

Concluímos, ainda, que ao nível da usabilidade existe um bom aproveitamento 

das potencialidades dos web sites corporativos por parte dos designers de 

moda portugueses, que poderiam ser utilizados para fomentarem, por exemplo, 

o e-commerce. Em indicadores como a fácil navegabilidade, os resultados 

(Gráfico: 25) demonstram que mais de metade dos web sites dos designers de 

moda portugueses (66,7%), com apenas 3 a 5 cliques, permitem aos usuários 

acederem à informação que pretendem, a que se soma 12,5% dos web sites, 

que permitem o acesso com um máximo de 3 cliques. No caso do indicador 

tempo (download speed), os resultados do estudo são excelentes (Gráfico:26), 

já que a totalidade da amostra (100%), no que concerne ao tempo de 

carregamento dos conteúdos publicados no web site dos designers de moda, o 

acesso demora no máximo 5 segundos.  

 

Ao nível da arquitetura dos web sites, em particular no que se refere ao 

indicador motor de busca (search), os resultados não são bons (Gráfico: 24), já 

que em nenhum dos web sites que compõem a amostra deste estudo, é 

disponibilizado um mapa web, instrumento facilitador da navegação dos 

usuários pelo web site, ainda que possamos afirmar que existe alguma 

preocupação dos designers de moda em facilitarem o acesso dos usuários aos 

conteúdos publicados no web site, através da indicação da rota de navegação, 

em todas as páginas (Gráfico: 23). 

 

A usabilidade é um aspeto de relevo, não só como arquitetura de suporte para 

dinamizar a estratégia de e-commerce, como para desenvolver uma estratégia 

de comunicação on-line sustentada, às quais não devem ser indiferentes as 

empresas dos designers de moda portugueses, tendo em conta que o aumento 
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no acesso aos conteúdos on-line, através dos terminais móveis, começa a ser 

uma realidade cada vez mais evidente no contexto comunicacional em que 

estamos imersos. 

 

De salientar, ainda, os resultados relativos à acessibilidade (Gráfico: 27), que 

permitiram aferir que a totalidade dos web sites dos designers de moda que 

compõem a nossa amostra, não tem publicado o selo de acessibilidade de um 

organismo creditado. Concluímos que os designers de moda portugueses não 

se preocupam, no design dos respetivos web sites, com as condições de 

incapacidade de alguns dos usuários, desvalorizando, desta forma, um aspeto 

importante que poderia ser utilizado, entre outros objetivos, para melhorar a 

imagem destas empresas, já que a presença desse selo é reveladora da 

preocupação das empresas, na promoção de uma sociedade mais inclusiva. 

 

Em síntese, a partir da revisão bibliográfica realizada durante esta dissertação 

e com as conclusões retiradas da análise dos resultados do estudo empírico, 

pensamos ter dado resposta ao objetivo geral desta investigação, que 

pressupunha a análise do estado atual da utilização das web corporativas, e 

outros suportes de comunicação on-line oficiais, dos designers de moda 

portugueses, enquanto instrumento estratégico de comunicação, integrada nas 

novas práticas de web marketing das empresas do setor. 

 

Com a Internet surge um novo paradigma no marketing, no qual emergem 

novas regras de cooperação e concorrência, através das quais se edificam 

novas práticas para promover as transações comerciais na emergente 

“Economia Digital”. Neste novo contexto, os designers de moda portugueses 

estão a ser confrontados com profundas alterações, determinadas pelo 

contexto competitivo dos mercados em que estão imersos, caraterizado em 

grande medida pela intensificação e globalização da concorrência no setor da 

moda.  

 

Um aspeto chave da estratégia de marketing das empresas de moda, mais do 

que os seus produtos e/ou serviços, é então a marca. A marca é um "ativo" 

estratégico do crescimento e do negócio das empresas deste, e de outros 
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setores. A preferência expressa pelo consumidor por uma marca em particular, 

não se fundamenta em critérios puramente racionais. Segundo Elias 

(2012:210) “products are no longer the substantial part of the business. Ideas, 

concepts, ‘emotional branding’ (Marc Gobé, 2001) and collections of lovable 

items are the new trend, the future beyond brands. People consume the brands 

they trust. Brands need to reconnect with people in a deeper and more 

emotionally satisfying way”.  

 

Com os desafios que se colocam às empresas na sociedade atual, a 

concetualização moderna de gestão da marca aponta para uma conceção 

holística, assente num processo estratégico e interativo de construção e 

sustentação da marca, em detrimento de uma abordagem concetual isolada. A 

gestão da marca envolve, assim, a criação de valores associados à marca, que 

ultrapassam as caraterísticas tangíveis do produto. Nos últimos anos temos 

vindo, assim, a assistir a uma modificação do paradigma transacional, 

fundamentado no facto da marca estar associada aos valores do produto 

(tangíveis); para o paradigma relacional, em que a tónica é colocada na relação 

com os públicos, sustentada nos valores corporativos (intangíveis).  

 

Num contexto cada vez mais competitivo, em que a Internet ocupa um lugar de 

destaque, transferir a marca do contexto off-line para o contexto on-line 

transformou-se numa questão vital para as empresas (García García e Castillo 

Díaz, 2010). Podemos concluir, no panorama atual da comunicação 

empresarial, que os designers de moda portugueses estão conscientes da 

importância da comunicação on-line, e são conhecedores das potencialidades 

das novas ferramentas de comunicação, utilizando cada vez mais a Internet, e 

em concreto as web corporativas, para comunicarem com os seus públicos 

estratégicos, “La web corporativa se convierte en la herramienta de 

comunicación con los públicos en la red, por lo tanto, su diseño debe responder 

a criterios tanto de comunicativos como funcionales” (García García e Castillo 

Díaz, 2010:2). 

 

Desta forma, os resultados da investigação empírica, realizada no âmbito desta 

dissertação, suportam a premissa de que a comunicação corporativa das 
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empresas dos designers de moda portugueses, na atualidade, não se limita 

apenas a ser uma plataforma de informação dos produtos e/ou serviços 

comercializados, para passar a ser um veículo privilegiado de construção da 

marca, e consequentemente da imagem corporativa, ainda que exista um longo 

caminho a percorrer no que diz respeito à implementação do e-commerce. No 

geral, tudo parece indicar que o desenvolvimento dos web sites dos designers 

de moda portugueses segue as duas linhas de orientação propostas por García 

(2002): por um lado a criação de web sites nos quais o utilizador pode aceder, 

de um modo mais fácil e intuitivo, a um conjunto de informação disponível 

sobre a empresa e os produtos e/ou serviços que comercializa; e por outro lado 

a criação de web sites corporativos cujos conteúdos estão orientados segundo 

o perfil dos utilizadores e aquilo que procuram, procurando fomentar o 

relacionamento estreito com os seus clientes, ou potenciais clientes.  

 

O uso de ferramentas e de instrumentos da Web 2.0, assentes na 

interatividade, potenciada pelo acesso móvel às plataformas, contribui em 

definitivo para o surgimento de novas práticas de comunicação nas empresas. 

“Para Terra (2006a:13), os ambientes passam a ser hipermidiáticos, no lugar 

de multimidiáticos, já que agora as mídias dialogam, interferem e interagem 

entre si, complementando informações e fazendo crescer as possibilidades de 

sentido das mensagens trocadas” (Araujo, 2012:29). De forma crescente, as 

empresas do setor da moda têm vindo a utilizar as ferramentas da Web 2.0 

para construir, manter e incrementar as relações com os seus públicos de 

interesse, em particular com os clientes. Neste sentido registam perfis públicos 

em redes sociais como o Facebook, ou o Twitter.  

 

As novas estratégias de comunicação corporativa baseiam-se, portanto, no 

fortalecimento das relações com os clientes, como referido por Rublescki 

(2009:2): “surge uma nova ordem, centrada no relacionamento com o 

consumidor, o cibercliente”, entre outros públicos estratégicos. Os 

consumidores, agora denominados prosumers, têm do seu lado um poder até 

agora desconhecido, que se traduz na participação ativa na construção das 

marcas. Esta opinião é reforçada também por Elias (2012:210) “After decades 

of investments based on masses and large groups, today we witness a return to 
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the person: ‘user-generated contents’ (Lendrevie et al, 2010:25) and custom-

made clothes were just the beginning, respectively in the networks and the 

streets. Today’s ‘emotional architecture’ involves people, likeness, sharing, 

interests, contents and a way of life. Any ‘communicator’ of our time knows 

survival requires establishing a ‘connection’. In response to that, brands place 

the client in the core of his world, interlinked to everything he wants”. Na 

construção da marca influem de forma decisiva a comunicação, a imagem, o 

comportamento e os valores que preconizam as empresas dos designers de 

moda, a que se soma o papel cada vez mais participativo dos seus públicos 

estratégicos. Nesta linha de pensamento sobressaem os resultados relativos à 

utilização de ferramentas de comunicação on-line 2.0, que contribuem para a 

criação de espaços que facilitam a interação e a consolidação do 

relacionamento próximo entre as marcas dos designers de moda portugueses e 

os seus públicos estratégicos (brand relationship). A finalidade do branding 

consiste em estabelecer uma identidade clara e distintiva para o produto moda, 

com o objetivo de garantir que a marca se distingue das marcas concorrentes. 

Num nível mais complexo, o branding opera no sentido de criar conexões 

emocionais entre o consumidor e a marca (Posner, 2011). 

 

A utilização de blogues permite aos bloguers partilharem as suas opiniões e as 

suas experiências da marca. Neste sentido, o blogue é um espaço que permite 

ao usuário ser em simultâneo produtor e recetor de informação, interagindo 

com outros usuários no espaço da blogoesfera. A criação de blogues 

corporativos deve ser uma opção na estratégia de comunicação on-line das 

empresas do setor da moda, a que se devem associar, os blogues individuais, 

em particular de conceituados fashion advisers que em articulação, muitas 

vezes, com os designers de moda, postam no blogue conteúdos sobre os 

mesmos, que ditam tendências e se espalham pela blogoesfera. Mais do que 

simples instrumentos para troca de mensagens, os blogues são “agentes 

criadores de comunidade, e não de direcionamento de mensagens pessoais, 

as quais muitas vezes são privadas e confidenciais” (Cipriani, 2006, in Krohling 

Kunsch, 2007:15). Com o uso de blogues, os designers de moda podem não só 

retirar informação sobre o perfil e os interesses dos públicos estratégicos, em 
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particular dos seus clientes, como estabelecer com estes uma relação próxima 

e interativa, o que contribui para fomentar a lealdade à marca. 

 

A presença das marcas nas redes sociais é uma das ferramentas Web 2.0, da 

estratégia de comunicação on-line, utilizada pela maioria dos designers de 

moda deste estudo. A informação publicada sobre o designer, as suas 

coleções, os projetos em que está envolvido, eventos em que participa, o estilo 

de vida associado à marca etc., ajudam a posicionar a marca na “mente” do 

consumidor, criando um vínculo emocional que é a base da relação afetiva que 

este cria com a marca, cimentando a fidelização. O consumidor sente-se parte 

integrante do universo da marca e quando nos referimos a marcas de produtos 

moda, em concreto ao “design de autor”, o universo torna-se mais atrativo, pela 

caraterística de exclusividade a que está associado, já que um círculo restrito 

de indivíduos tem acesso a esse universo. Com a evolução da WWW, e em 

particular com as ferramentas da Web 2.0, entre as quais se destacam as 

redes sociais que oferecem grande facilidade para a interação, esta tendência 

inverte-se e todos, potencialmente todos os usuários que assim o desejem, 

podem fazer parte desse universo. Desta forma, a marca aproxima-se dos seus 

clientes, e/ou potenciais clientes, e com eles partilha conteúdos, valores, 

experiências, emoções, fortalecendo o seu posicionamento no mercado. 

 

Apesar dos resultados animadores, ainda há um percurso a seguir pelos 

designers de moda portugueses, no sentido de aproveitarem todas as 

potencialidades, e os recursos, dos web sites e das ferramentas da Web 2.0, 

em particular no que se refere à interatividade, procurando ir ao encontro dos 

seus públicos estratégicos e orientando-se no sentido de dar resposta às suas 

necessidades, num contexto de comunicação personalizada, definindo 

estratégias que promovam a sua fidelização à marca. Neste sentido, os 

designers de moda poderiam implementar sistemas de fidelização, com a 

criação de um cartão de fidelização, ferramenta de comunicação privilegiada, 

que permitiria aos designers de moda divulgarem, por exemplo, as suas 

campanhas promocionais, enviarem convites aos clientes para assistirem a 

eventos de moda, ou enviarem as felicitações no aniversário dos clientes. No 

contexto da comunicação personalizada, os designers de moda poderiam, 
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também, facultar aos usuários do seu web site um serviço de Personal Stylist, 

que implica o atendimento personalizado por um fashion adviser que proporia a 

conjugação das peças da coleção mais adequadas, em função das 

caraterísticas de cada cliente. 

Impõe-se às empresas de pequena dimensão, como é o caso das empresas 

dos designers de moda portugueses, no intuito de assegurarem a sua 

sobrevivência na “Era da Globalização”, que usem a Internet para comunicar a 

marca junto dos seus públicos estratégicos. A Internet, e em particular os web 

sites corporativos, afirma-se como uma ferramenta de gestão no ambiente do 

“negócio digital”. Face ao contexto atual de crise económica em que estamos 

imersos, esta pode constituir uma oportunidade para os designers de moda 

portugueses utilizarem as webs corporativas para promoverem o e-commerce 

e, desta forma, alcançarem um posicionamento da marca mais vantajoso, num 

mercado cada vez mais globalizado, no qual as PME pugnam no intuito de 

assegurarem a sua sobrevivência. 

 
A dissertação demonstrou que o ambiente organizacional das últimas décadas 

empurrou a sociedade atual para uma mudança de paradigma comunicacional, 

do analógico para o digital, sendo afetado pelas novas dinâmicas de 

processamento da informação, impostas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação, que relançaram a discussão sobre a comunicação 

corporativa. Todas estas modificações no ambiente organizacional vão exigir 

uma nova atitude dos designers de moda, no sentido de delinearem estratégias 

de comunicação assentes nas novas tecnologias de informação e 

comunicação, em particular nos web sites corporativos e nas ferramentas Web 

2.0, para comunicarem a marca de uma forma única e integrada. Estas 

assumem-se como plataforma fundamental na formação de novas práticas 

comunicacionais, potenciando, desta forma, novas formas de relacionamento 

com os seus públicos estratégicos, atentos que estão às necessidades 

emergentes dos mesmos, “people need the Web to find, publish and search for 

everything. Brands need extensions for their commercial discourses, so the 

hybrid zone is the privileged zone” (Elias, 2012:217). 
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As conclusões da dissertação estão em linha com os trabalhos de diversos 

autores (Perry e Bodkin, 2000; García, 2002; Díaz Soloaga, 2002a; Azevedo, 

2003; Tavares, 2004; Castillo Díaz, 2007; Díaz Sanchez et al, 2008; Soares, 

2008; Filipe, 2010; Fernández de Córdova Miralles, 2011; Fuente Martínez, 

2011; Dias Soares, 2012; García García, 2012), que salientaram que no âmbito 

das estratégias de gestão da marca, em particular nas estratégias de 

comunicação on-line, podemos afirmar que os web sites corporativos são a 

base da estratégia de web marketing, constituindo um potencial instrumento 

auxiliar, para alcançar os objetivos enunciados nesta investigação, e 

consequentemente promoverem a personalização e a fidelização dos clientes, 

e outros públicos estratégicos, para que se estabeleçam relações duradouras 

no tempo. Com esta investigação procurámos dar o nosso humilde contributo, 

para o estudo do papel das webs corporativas na comunicação estratégica das 

empresas dos designers de moda portugueses.  

8.3. Limitações e futuras linhas de investigação 

8.3.1 Limitações 

 

Antes de apresentarmos as limitações do estudo e propormos algumas linhas 

de investigação a desenvolver no futuro, devemos expressar a nossa 

convicção de que, apesar das dificuldades encontradas durante a investigação 

(pela atualidade e complexidade do tema, e pelo debate que gera no meio 

académico), a análise da utilização das web corporativas, e outros suportes de 

comunicação on-line oficiais, dos designers de moda portugueses, enquanto 

instrumento estratégico de comunicação, integrada nas novas práticas de web 

marketing das empresas do setor, deve continuar a merecer a atenção dos 

investigadores das Ciências da Comunicação, e de outras áreas do 

conhecimento.  

 

A primeira e principal limitação do estudo refere-se ao facto da amostra ter uma 

dimensão reduzida, o que não permite a generalização das conclusões. A 

reduzida dimensão da amostra deste estudo resulta de alguns 

constrangimentos que encontrámos na sua seleção, perante o universo objeto 

de estudo, não só devido à inexistência de uma lista da totalidade dos 

designers de moda portugueses, representativa do universo em estudo, 
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disponibilizada por uma entidades credível como o Instituto Nacional de 

Estatística, ou uma das entidades representativas do setor em Portugal; como 

também devido à natureza do meio em causa, que implica a permanente 

atualização dos web sites. Esta limitação foi ultrapassada, no sentido de não 

comprometermos do ponto de vista metodológico o estudo em causa, 

centrando a nossa atenção no levantamento das associações de moda que 

asseguram a representatividade dos designers de moda em Portugal, e que 

são responsáveis pela organização dos dois eventos de moda mais 

representativos do setor em Portugal: Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week e 

Portugal Fashion. Referimo-nos à Associação Moda Lisboa e à Associação 

Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), em concreto à lista dos designers de 

autor, participantes nos dois eventos, disponibilizadas por ambas as 

associações e que delimitaram o universo de investigação. Após a aplicação de 

três rigorosos critérios de seleção, obtivemos a amostra deste estudo, 

constituída pelos web sites corporativos de vinte e nove (29) designers de 

moda portugueses. A amostra do nosso estudo é não probabilística, tendo sido 

selecionado um modelo de amostragem por conveniência, definido por 

Neuendorf (2002:87) como “this methods relies on the selection of readily 

available units”, e que tem como caraterística ser “constituída por unidades que 

se disponibilizam voluntariamente para integrar a amostra. Neste método 

seleciona-se a amostra em função da disponibilidade e acessibilidade dos 

elementos da população” (Mesquita Morais, 2005:18). Desta forma, 

procurámos ultrapassar a primeira limitação, já que apesar de ser uma amostra 

de conveniência, a amostra é representativa do universo em estudo, e foi 

selecionada tendo em conta não só o nível de confiança exigido numa tese de 

doutoramento, como os objetivos definidos nesta investigação. Com esta 

investigação pretendemos descrever e interpretar uma determinada situação, 

em concreto a utilização das webs corporativas pelos designers de moda 

portugueses, a fim de conhecer melhor o tema do projeto de investigação. 

Neste sentido, o nosso estudo fundamenta-se metodologicamente numa 

tipologia de investigação de natureza qualitativa que, segundo Fernandes, (in 

Ruivo, 1997:36), se refere à “compreensão mais profunda dos problemas e 

investiga o que está “por trás” de certos comportamentos, atitudes ou 

convicções. Não há, em geral, qualquer preocupação com a dimensão das 
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amostras, nem com a generalização dos resultados (...)”. Também Mesquita 

Morais (2005:17) retira importância à dimensão da amostra, ao argumentar que 

“o tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou má qualidade, mais 

importante do que o seu tamanho é a sua representatividade, ou seja, o seu 

grau de similaridade com a população em estudo”. 

 

A segunda limitação do estudo prende-se com a atualização constante, e 

consequente caducidade dos conteúdos dos web sites, situação justificada pela 

natureza da própria web, o que do ponto de vista da investigação pode 

representar uma fragilidade. A caducidade dos conteúdos obriga a revisões 

frequentes. O facto do estudo não ser de caráter longitudinal, não permite 

analisar o conteúdo dos web sites corporativos dos designers de moda 

portugueses em contextos temporais distintos, o que do nosso ponto de vista 

acrescentaria valor à investigação desta temática. Apesar da rápida 

caducidade dos conteúdos, num contexto como a Internet, é premente estudar 

a evolução dos conteúdos dos web sites, no âmbito das estratégias de 

comunicação on-line das marcas. Esta limitação, justificada pelo tempo limitado 

para desenvolver uma investigação da natureza de uma dissertação de 

doutoramento, só pode ser ultrapassada com a realização de um estudo de 

caráter longitudinal sobre as estratégias de comunicação on-line das marcas do 

setor da moda, constituindo este uma das linhas de investigação que nos 

propomos desenvolver num futuro próximo. Também numa tentativa de 

ultrapassar esta limitação, o print screen dos web sites corporativos realizou-se 

no mais curto espaço de tempo, entre os dias 9 de Fevereiro e 2 de Março de 

2013, tempo suficiente para realizar a recolha do corpus do projeto de 

investigação. Este período foi escolhido, pois é o período que antecede a 

apresentação das coleções Outono/Inverno 2013/2014 (agendadas em 

Portugal para meados do mês de Março), e neste período não é frequente 

existirem alterações nos conteúdos dos web sites, já que só após a 

apresentação em desfile das coleções da nova temporada (Moda 

Lisboa/Lisbon Fashion Week e Portugal Fashion), os designers de moda 

introduzem alterações nos conteúdos dos web sites, procurando desta forma 

ultrapassar a segunda limitação que identificamos neste estudo 
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A terceira, e última limitação que não podemos deixar de referenciar é o facto 

da análise de conteúdo ter sido realizada pelo próprio investigador, o que, se 

por um lado pode traduzir uma uniformidade dos resultados, por outro lado, 

como argumentam alguns detratores desta opção metodológica, pode 

introduzir enviesamentos na investigação. Procurámos ultrapassar esta 

limitação fundamentando o nosso estudo no paradigma de investigação 

qualitativo, no qual o investigador “é o “instrumento” de recolha de dados por 

excelência; a qualidade (validade e fiabilidade) dos dados depende muito da 

sua sensibilidade, da sua integridade e do seu conhecimento” (Fernandes in 

Ruivo, 1997:36).  

 

Importa reforçar, não obstante estas limitações, muitas delas derivadas da 

natureza do próprio objeto em estudo, a solidez dos resultados obtidos nesta 

investigação, que sugerem que as considerações finais possam ser tomadas, 

dada a escassez de pesquisas realizadas em Portugal sobre este tema, como 

uma pequena contribuição que pode orientar futuras investigações. 

 

8.3.2 Futuras linhas de investigação 

A finalizar este trabalho de investigação, sugerimos algumas diretrizes, por nós 

consideradas pertinentes, que poderão traduzir-se num ponto de partida para 

futuras linhas de investigação: 

1. Desenvolvimento de estudos qualitativos que repliquem a investigação 

empírica realizada, abrangendo web sites corporativos de designers 

de moda de diferentes países. Esta linha de investigação parece-

nos interessante, pois permitiria analisar e comparar, usando o 

mesmo modelo, o estado atual da utilização das web corporativas, e 

outros suportes de comunicação on-line oficiais, dos designers de 

moda de diferentes países. 

 

2. Desenvolvimento de um estudo quantitativo, mediante a aplicação de um 

questionário aos clientes das empresas dos designers de moda 

portugueses, usuários dos respetivos web sites. Este estudo reveste-

se do maior interesse, tendo em conta o papel cada vez mais 
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participativo do público clientes na construção da marca. Este estudo 

permitiria conhecer as perceções dos clientes ao nível das diferentes 

variáveis de análise: Conteúdo, Interatividade e Usabilidade, 

completando o conhecimento sobre o objeto de estudo, abrangendo 

a perspetiva de um dos públicos estratégicos mais importantes deste 

setor de atividade. 

 

3. Desenvolvimento de um estudo para conhecer as perceções dos 

designers de moda sobre as questões relativas à sua experiência de 

gestão da marca no contexto on-line. Este estudo reveste-se de 

interesse, pois permitiria conhecer, com detalhe, as estratégias de 

comunicação on-line das marcas de moda, permitindo ainda aferir se 

essas estratégias são bem-sucedidas, através da análise dos 

resultados da sua implementação. 

4. Realização de estudos longitudinais sobre as estratégias de 

comunicação on-line das marcas portuguesas do setor da moda. 

Apesar da rápida caducidade dos conteúdos, num contexto como a 

Internet, seria interessante estudar a evolução dos conteúdos dos 

web sites, no âmbito das estratégias de comunicação on-line das 

marcas de moda. 

 

5. Realização de um estudo empírico, tendo como enquadramento teórico 

a Psicologia da Perceção, para analisar as componentes visuais dos 

web sites corporativos dos designers de moda (utilização de 

fotografias, vídeos, seleção de cores, estilos de letra, entre outros). O 

interesse deste estudo reside em estudar as componentes visuais 

destes web sites, procurando analisar a sua influência na decisão de 

compra dos usuários. 

 

6. Realização de um estudo qualitativo que permita conhecer a forma como 

os designers de moda portugueses utilizam os dispositivos da 

terceira geração (terminais móveis), no contexto da sua estratégia de 

comunicação corporativa. A pertinência desta linha de investigação 

consubstancia-se na análise das semelhanças e das diferenças na 
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comunicação da marca, que os designers de moda definem em 

diferentes plataformas de comunicação on-line. 

O interesse que justificou a escolha deste tema, ainda que a todo o momento 

conscientes do difícil desafio a que nos propusemos no início, ainda não se 

desvaneceu e será indubitavelmente o mesmo que nos levará no futuro a 

desenvolver reflexões mais profundas sobre o assunto, tentando ultrapassar 

algumas das limitações e dificuldades com que nos deparámos ao longo da 

presente investigação, visando dar um contributo para o estudo da 

comunicação das marcas de moda portuguesas, no contexto da Internet.  

Mantém-se a urgência em estudar a forma como os designers de moda utilizam 

as ferramentas on-line, em concreto a Internet, para melhorar a sua ação 

estratégica ao nível do branding. A gestão da marca na Internet não pressupõe 

apenas a presença da marca, através de um web site atrativo, na Internet. 

Gerir uma marca de moda no ambiente on-line implica ir mais além, nunca 

esquecendo os objetivos que presidem à estratégia de comunicação da marca. 

Subscrevemos as palavras de Lund (2011:7) “The internet has given marketers 

a new angel for branding”.  
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