
 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa 

Seminário 

Orientadora: Professora Doutora Raquel Ribeiro 

2010/2011 

 

 

 

 

IKEA – COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: 

PERCEPÇÕES DOS COLABORADORES E DOS 

CONSUMIDORES 

 

 

 

 

 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço 

N.º 208176 

3.º Ano 

Ciências da Comunicação 

22 de Julho de 2011 



IKEA – Comunicação Interna e Externa: Percepções dos Colaboradores e dos Consumidores 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço, N.º 208176, 3.º Ano, Ciências da Comunicação Página 2 

Índice 

Índice de tabelas .................................................................................................................... 3 

Introdução .............................................................................................................................. 4 

1. Enquadramento teórico ................................................................................................... 6 

1.1. Comunicação interna e externa ............................................................................... 6 

1.2. IKEA ...................................................................................................................... 11 

1.2.1. A comunicação organizacional na IKEA ......................................................... 11 

1.3. Cultura nacional e cultura organizacional .............................................................. 14 

2. Metodologia .................................................................................................................. 16 

3. Análise e discussão de resultados ................................................................................ 21 

3.1. Análise das opiniões dos consumidores ................................................................ 21 

3.1.1. Conhecimento da IKEA e produtos consumidos ............................................. 22 

3.1.2. Descrição da organização, do produto e do serviço........................................ 22 

3.1.3. Publicidade da IKEA – o que transmite e o que pressupõe............................. 24 

3.1.4. A IKEA enquanto empregadora e os seus colaboradores ............................... 24 

3.2. Análise das opiniões dos colaboradores ................................................................ 27 

3.2.1. Opinião sobre a IKEA ..................................................................................... 28 

3.2.2. Comunicação interna ...................................................................................... 32 

3.2.3. Ambiente organizacional ................................................................................ 33 

3.3. Comparação das percepções dos consumidores e dos colaboradores.................. 35 

Conclusões .......................................................................................................................... 38 

Bibliografia ........................................................................................................................... 40 

Anexos ................................................................................................................................ 42 

 

 



IKEA – Comunicação Interna e Externa: Percepções dos Colaboradores e dos Consumidores 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço, N.º 208176, 3.º Ano, Ciências da Comunicação Página 3 

Índice de tabelas 

Tabela 1 – Distribuição da amostra de consumidores, segundo a idade e o sexo ............... 18 

Tabela 2 – Distribuição da amostra de consumidores, segundo as habilitações literárias e o 

sexo ..................................................................................................................................... 18 

Tabela 3 – Distribuição da amostra de colaboradores IKEA, segundo a idade e o sexo ...... 19 

Tabela 4 – Distribuição da amostra de colaboradores, segundo as habilitações literárias e o 

sexo ..................................................................................................................................... 19 

Tabela 5 – Síntese das principais opiniões dos consumidores ............................................ 21 

Tabela 6 – Síntese das principais opiniões dos colaboradores ............................................ 27 

Tabela 7 – Distribuição, por categorias, das expressões utilizadas pelos colaboradores na 

descrição da IKEA ............................................................................................................... 29 

Tabela 8 – Distribuição, por categorias, das características que formarão, segundo os 

colaboradores, a ideia que os consumidores têm da IKEA .................................................. 30 

Tabela 9 – Distribuição, por categorias, das expressões utilizadas pelos colaboradores para 

descrever o ambiente interno da IKEA ................................................................................. 34 

Tabela 10 – Síntese dos principais resultados do estudo .................................................... 35 



IKEA – Comunicação Interna e Externa: Percepções dos Colaboradores e dos Consumidores 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço, N.º 208176, 3.º Ano, Ciências da Comunicação Página 4 

Introdução 

Conhecida pelo seu conceito de produto (funcional, com bom design e a preços acessíveis) e 

pelas suas alegações de bom serviço prestado ao cliente, a IKEA tem vindo a internacionalizar-se por 

todo o mundo, mantendo a mesma identidade em todos os mercados em que se implementa. O 

presente trabalho propõe-se comparar a comunicação da marca para o exterior com aquela que é 

dirigida aos colaboradores, identificando semelhanças (ou dissonâncias) entre as estratégias. Por 

isso, a sua pergunta de partida – derivada da pergunta informal e espontânea “quem gosta mais da 

IKEA?”, que motivou todo o estudo – é: “que diferenças há na comunicação e nas percepções do 

público interno e externo?”. Para os devidos efeitos, recorreu-se a entrevistas a colaboradores da 

IKEA e reuniões de grupo a consumidores. A escolha do método de análise qualitativo justificou-se 

pelo objectivo final do trabalho: compreender percepções e sentimentos face à IKEA. 

As motivações que conduziram à realização deste estudo foram, em primeiro lugar, o gosto 

pela área da Comunicação nas Organizações, e, em segundo lugar, o interesse por uma organização 

que não só tem vindo a ser bem sucedida em todos os mercados em que se insere, como também 

tem fama de fomentar o bom ambiente interno. O produto IKEA tem sido alvo de inúmeros estudos, 

mas, embora também já se tenha trabalhado a sua comunicação organizacional, principalmente em 

estudos suecos, não conhecemos trabalhos que contemplem as duas facetas de comunicação e que 

procurem analisar as percepções dos públicos interno e externo. Por isso, o interesse em ver esta 

questão estudada foi outra motivação para a realização do trabalho. 

São muitos os autores que têm trabalhado o tema da comunicação organizacional, sendo que 

é unânime o reconhecimento da importância da comunicação interna para o desempenho positivo e a 

valorização das organizações (Béon, 1992; Johansson, 2007; Lindon et al, 2010; Sebastião, 2009; 

Westphalen e Libaert, 2009). Tendo aparecido na literatura, na década de 1960, o termo “cultura 

organizacional” tornou-se comum aquando da popularização de um termo afim – “cultura corporativa” 

– que deu nome a um livro publicado na década seguinte. Desde essa altura, “apareceu uma 

literatura extensiva sobre este tópico, que atingiu outras áreas da linguagem” (Hofstede, 1997:209). 

Edvardsson et al (2006) têm-se debruçado sobre este e o tema da importância dos valores 

corporativos no sucesso das organizações, focando-se muito no caso da IKEA. Os resultados dos 

seus trabalhos indicam que o sucesso de vendas da IKEA se deve, em parte, à forte cultura 

organizacional e à eficácia da comunicação interna da organização, uma vez que os colaboradores 

também ajudam a “vender” a organização para a qual trabalham se estiverem satisfeitos com ela. No 

entanto, há trabalhos que apontam na direcção oposta, afirmando que a realidade IKEA poderá não 

ser exactamente esta, a julgar pela complexidade na estrutura dos quadros superiores da 

organização (que poderão ser, alegadamente, uma forma de fugir aos impostos) e pela 

implementação da organização no mercado chinês, que é conhecido pela fraca defesa dos direitos 

dos colaboradores e pela exploração laboral, segundo as suposições dos autores (Gawor et al, 2008). 

Bailly et al (2006) chegam, inclusivamente, a enunciar diversas falhas da IKEA no que toca ao 

desrespeito pelos direitos dos colaboradores em determinados países considerados em 

desenvolvimento. Foram estas duas ideias que conferiram interesse e pertinência ao presente 
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trabalho e que levaram à necessidade de compreender junto dos consumidores e dos colaboradores 

as suas percepções acerca da organização. 

Deste modo, os principais objectivos deste estudo são a comparação das duas estratégias de 

comunicação – interna e para o exterior – e das percepções dos dois públicos da IKEA aqui 

contemplados, e a confrontação destas percepções com a fama pública (expressa em artigos de 

opinião, como os de Edvardsson) que a organização tem. Por conseguinte, a hipótese central deste 

estudo é: “os colaboradores da IKEA revêem-se e acreditam nos valores que a empresa 

comunica ao público externo”. 

Pelo que apurámos, as opiniões dos colaboradores e dos consumidores estão muito 

próximas. Embora o contacto com a organização seja diferente, visto que os consumidores 

estabelecem com a empresa relações comerciais e os colaboradores, relações contratuais de 

trabalho, ambos os públicos têm percepções semelhantes e favoráveis relativamente à IKEA. 

O presente estudo encontra-se dividido em três capítulos, sendo que o Capítulo 1 apresenta 

um enquadramento teórico dos conceitos-chave do trabalho e da IKEA, o Capítulo 2 explicita as 

orientações metodológicas do estudo e o Capítulo 3 apresenta a análise e discussão dos resultados 

obtidos a partir das reuniões de grupo com consumidores e das entrevistas aos colaboradores. As 

Conclusões, que se seguem aos capítulos referidos, fazem uma síntese crítica da literatura revista no 

enquadramento teórico ao tema e dos resultados obtidos e apresentam as limitações do trabalho e 

sugestões a futuras investigações. 
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1. Enquadramento teórico 

1.1. Comunicação interna e externa 

O conceito central deste trabalho é “comunicação”, daí que seja importante começar por 

defini-la. Derivada do étimo latino “comunicare”, cujo significado é “estar em contacto com”, associa-

se contemporaneamente a comunicação e a “difusão”: “difundir, enviar, transmitir, enfim, fazer passar 

ideias, de entidades para entidades, no espaço e no tempo” (Almeida, 2003:21). 

 “Entendemos por «comunicação» o conjunto dos sinais emitidos pela empresa em direcção 

aos seus clientes, aos distribuidores, aos líderes de opinião, aos prescritores e a todos os alvos, 

internos e externos” (Lindon et al, 2010:297). Designa-se política de comunicação, quando o conjunto 

de sinais emitidos pela organização é voluntário. Muitas definições de “comunicação” apenas 

contemplam a emissão e a produção de mensagens, negligenciando a fase de escuta, o que 

apresenta limitações, uma vez que a comunicação pressupõe um processo interactivo e dinâmico 

(Luthans, 1983:354; Westphalen e Libaert, 2009:10-11). Acrescenta Béon (1992:22) que “bem 

comunicar é, em primeiro lugar, saber calar-se e ouvir. Para a hierarquia trata-se de compreender as 

expectativas e motivações dos assalariados para os envolver melhor nos projectos da empresa. 

Convém também estar atento às sugestões e favorecer a criatividade”. 

Almeida (2003:22) define dois níveis de comunicação no âmbito organizacional: 

 “Intra-Organizacional se a transmissão é feita entre grupos ou unidades de uma única 

organização”; 

 “Extra-Organização, quando se fomenta a transmissão de informação da organização 

para o meio envolvente”. 

A comunicação pode ser de produto ou comercial, centrando-se nos bens ou serviços, de 

marca, focando-se nos valores e personalidade da mesma, e corporate ou corporativa, apostando 

nas performances ou nos valores da organização. (Lindon et al, 2010:302; Sebastião, 2009:42). 

Alguns representantes do marketing consideram a comunicação de uma organização secundária, 

face à principal preocupação que é a de vender os seus produtos ou serviços. No entanto, sem 

comunicação, não é possível haver organização e, consequentemente, não haverá vendas, nem 

procura, nem marketing (Westphalen e Libaert, 2009:13). 

A comunicação de Marketing tem como receptores os públicos sobre os quais a organização 

pretende exercer influência, estando os potenciais consumidores no foco central desta comunicação 

(Lindon et al, 2010:302). “Enquanto o marketing se preocupa com os clientes efectivos e potenciais 

da organização, a comunicação actua num nível mais amplo, procurando atingir todos os 

intervenientes no mercado. Assim sendo, a preocupação de reforço da imagem e notoriedade é 

visível para todos os públicos intervenientes na existência da organização e não apenas em relação 

aos consumidores” (Sebastião, 2009:39). 

“Comunicação das organizações” é um termo que actualiza “comunicação empresarial”, 

porque diz respeito à comunicação de todas as organizações, incluindo públicas e Organizações Não 

Governamentais (ONG’s), não se centrando, somente, em empresas. “A comunicação das 

organizações é o processo de escuta e de emissão de mensagens e de signos destinados a públicos 
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particulares, com vista à melhoria da imagem, ao reforço das suas relações, à promoção dos seus 

produtos ou serviços, à defesa dos seus interesses” (Westphalen e Libaert, 2009:10). De acordo com 

Sebastião (2009:28), “a Comunicação Organizacional ocorre dentro de uma estrutura ou grupo 

coerente, visando um objectivo comum”. Esta estrutura será, então, a organização, que, refere Parker 

(2000:232), é também a divisão de trabalho, conforme sublinharam autores como Marx, Weber e 

Durkheim: as organizações são compostas por indivíduos diferentes entre si que, pelas suas 

diferenças, executam tarefas também elas diferentes e que no seu conjunto contribuem para o 

funcionamento da organização. 

Westphalen e Libaert (2009) distinguem os diversos tipos de comunicação ao nível 

organizacional, sendo que há três particularmente relevantes para o presente trabalho. A saber: 

 Comunicação de produto – “Trata-se da comunicação de marketing destinada ao 

consumidor com um objectivo de venda do produto. O público é geralmente 

perfeitamente delimitado e a mensagem única” (idem, 2009:16); 

 Comunicação institucional – tem como finalidade melhorar a imagem da organização 

e foca-se, essencialmente, no grande público, ainda que, por vezes, se dirija a 

públicos específicos (idem, 2009:18). Exprime a “legitimidade económica, social, 

política e cultural da empresa” e procura “exprimir os valores, a ideologia da empresa, 

dando-lhe um sentido social” (Almeida, 2003:23); 

 Comunicação interna – os colaboradores constituem o público deste tipo de 

comunicação. “A comunicação interna não o é totalmente, ela exerce-se 

preferencialmente em torno de um continuum interno-externo que se altera em função 

das situações”. Dentro desta, distinguem-se outros três tipos de comunicação: 

descendente, ascendente e lateral (Westphalen e Libaert, 2009:21). A estes três, 

Bilhim (2008:367) acrescenta um quarto tipo: horizontal. Acerca disto, Sebastião 

(2009:29) afirma que a sintonia ou o desfasamento entre a Comunicação Interpessoal 

e a Comunicação de Massas (ambas combinadas nos fluxos de informação da 

Comunicação Organizacional), relativamente “à posição espaço-tempo (...) leva à 

existência de comunicação ascendente, descendente e horizontal, o que se traduz 

em orientação (democrática ou autoritária) e na formação de ruídos (boatos e 

rumores)”. 

Os tipos de informação transmitidos diferem em função do tipo de comunicação que se 

processa na organização. Assim, as informações transmitidas através da comunicação descendente 

poderiam ser de instruções para um determinado cargo ou função (directivas), de informação sobre 

procedimentos e práticas, de reacção (feed-back) ao desempenho dos colaboradores ou de 

estabelecimento de objectivos e metas a alcançar pelos empregados (Bilhim, 2008:367). Do mesmo 

modo, a comunicação ascendente será aquela em que os colaboradores passarão aos órgãos de 

chefia informações sobre o seu desempenho e os seus problemas, os outros e os problemas desses 

outros, “as práticas e as directrizes organizacionais” e sugestões sobre o que é preciso ser feito e de 

que forma deve ser feito (idem, 2008:368). Contudo, é natural que os colaboradores temam transmitir 
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certas informações aos superiores. “À partida, as pessoas que possuem estatutos hierárquicos 

superiores representam simbolicamente para os inferiores a zona da palavra interdita e do tabu, 

noutros termos, o sagrado. Por todos estes motivos, a comunicação ascendente raramente se 

processa em expressão plena e espontânea, no respeito por determinadas regras de jogo de poder. 

Quanto mais pesada no topo seja a estrutura organizacional, e quanto maior o controlo exercido 

através de pressões e sanções, tanto menos adequado será o fluxo de comunicação linha acima” 

(idem, 2008:368-369). Porém, é melhor que a comunicação ascendente seja uma forma de 

comunicação existente, mesmo que pouco utilizada na empresa, do que seja proibida ou evitada pela 

administração, que, tendo conhecimentos mínimos de gestão, reconhecerá as vantagens do 

investimento na comunicação interna. 

A comunicação interna diz respeito à comunicação de actividades, produtos ou serviços ao 

público interno, isto é, aos colaboradores, seja de que forma (comunicação verbal, escrita...) e 

através de que meio (newsletter, sessões outdoor...) for (Lindon et al, 2010:520). Sebastião 

(2009:170) salienta a importância da comunicação interna, dando o exemplo das épocas de crise, em 

que os colaboradores se sentem mais ansiosos e angustiados e em que a informação é escassa ou 

menos clara, podendo conduzir a situações de menor produtividade. Conclui-se, portanto, que “a 

comunicação interna deve ser parte integrante da política de comunicação da empresa” (Lindon et al, 

2010:310). “O tópico mais importante na pesquisa focada nas questões da comunicação interna é a 

comunicação líder-colaborador. (...) Novas teorias sobre liderança enfatizam o papel importante da 

clareza
1
, e ambos gestores e colaboradores falam da importância do diálogo” (Johansson, 2007:95-

96). No entanto, no caso da Suécia, embora reconheçam esta necessidade de diálogo, na prática ele 

não se verifica, sendo que a comunicação unidireccional continua a dominar o panorama 

comunicacional nas organizações (idem, 2007:97).  

No seguimento desta ideia, parece relevante frisar as influências positivas que o cuidado de 

transmitir uma informação em primeiro lugar ao público interno e somente depois ao público externo 

teria nos colaboradores. Estes, por sua vez, sentiriam que a organização deposita confiança neles, os 

trata com respeito e, consequentemente, isso motivá-los-ia (Westphalen e Libaert, 2009:188). Ter 

uma atitude de transparência para com os colaboradores, em contextos mais ou menos favoráveis 

para a organização, permite responsabilizá-los e evita que se sintam afastados das decisões que têm 

impacto directo nas suas vidas profissionais (Béon, 1992:20). O conceito de “clima interno” está 

fortemente associado a esta questão, ou não tivesse a comunicação um efeito positivo sobre ele 

(Westphalen e Libaert, 2009:175). Segundo Sebastião (2009:169), na sua análise são tidos em 

consideração outros conceitos como “segurança, participação, promoção, satisfação, eficácia da 

comunicação interna, expectativas e motivações dos funcionários”. Luthans (1983:175) refere estudos 

como o de Brayfield e Crockett e o de Vroom que demonstram que a motivação no trabalho é muito 

complexa e que a correlação entre a satisfação e a performance no trabalho é baixa. O modelo de 

Porter e Lawler, sendo uma teoria de motivação com base nas expectativas, apresenta uma 

orientação diferente da que sempre se assumiu na literatura sobre o tema: em vez de a performance 

                                                           
1
 A autora utiliza a expressão “sensemaking”, cuja tradução literal seria “fazer sentido”, ou seja, ser claro. 
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ser uma consequência da satisfação, é a performance, condicionada pelo esforço (fortemente ligado 

à motivação) que conduz à satisfação (idem, 1983:190-191). Importa referir que satisfação e 

motivação não são sinónimos. “A satisfação é uma atitude, um estado cognitivo interno. A motivação 

é um processo” (idem, 1983:193). Mais ainda, a motivação pode ser vista como uma força interior que 

exerce pressão sobre o indivíduo para que este aja mais de uma forma do que de outra (Hofstede, 

1997:299). Este autor afirma que “de entre os factores realmente motivadores poder-se-á citar o 

trabalho em si mesmo, a realização, o reconhecimento, a responsabilidade e a progressão na 

carreira: são o que designamos frequentemente por elementos “intrínsecos” ao trabalho. Os factores 

higiénicos, que devem estar presentes a fim de evitar a desmotivação, mas que não são motivadores 

em si mesmos, são as políticas da empresa, a supervisão, o salário e as condições de trabalho: os 

elementos “extrínsecos” ao trabalho. (...) É o conteúdo do trabalho, não o seu contexto, que leva o 

homem a agir” (idem, 1997:181). A propósito de o salário não ser um factor motivador no trabalho, 

Bilhim (2008:332) diz que, apesar de o dinheiro parecer motivar as pessoas em determinadas 

circunstâncias, não é ele que contribui para o aumento da eficácia da performance, porque, 

geralmente, ele nunca é atribuído de acordo com ela. “Para que o dinheiro motive, é necessário que 

ocorram certas condições: ser importante para o indivíduo; ser percebido como estando relacionado 

com a sua performance; ser significativo o montante atribuído; ser atribuído de forma discreta (fora 

das grelhas salariais), quando se trate de indivíduos com elevada capacidade de realização” (idem, 

2008:332). 

De acordo com Béon (1992:14), as expectativas dos assalariados centram-se na 

possibilidade de ter mais autonomia e iniciativa, de estar bem informado, de poder exprimir a sua 

opinião, de participar nas decisões da organização e de ver o seu trabalho reconhecido. Apesar da 

sensibilização crescente para o investimento na comunicação nas organizações, ainda se verifica que 

as políticas de direcção não vão ao encontro das expectativas dos assalariados, limitando-se muitas 

vezes à emissão de informação. “... entre as ambições manifestadas e as percepções e expectativas 

do terreno, a lacuna continua a ser grande, porque inúmeras empresas têm dificuldade em fazer o 

que dizem. É a armadilha da «atitude de fachada»” (idem, 1992:12). 

Lindon et al (2010:359) reconhecem a frequência com que as organizações negligenciam o 

investimento na comunicação interna e afirmam que isto é uma falha, pois os colaboradores também 

são um meio de divulgação da imagem da organização e a sua desmotivação pode levar a que a 

imagem que transmitem para o exterior seja negativa. “A comunicação interna faz parte da dinâmica 

de construção da imagem” (Westphalen e Libaert, 2009:176). A imagem é um aspecto de extrema 

importância numa organização, na medida em que “a Imagem Corporativa associa-se à identidade 

[constituída pelo comportamento, pela cultura e pela personalidade corporativos], à cultura e à 

comunicação corporativa, por isso, se os empresários não a valorizarem verão o valor da sua 

empresa decrescer” (Sebastião, 2009:164). 

As modalidades dos actos de comunicação interna variam de organização para organização. 

Independentemente desta variação de caso para caso, é certo que todos os colaboradores têm a 

necessidade de compreender os objectivos da organização, de ser reconhecidos pelo seu trabalho e 

as suas competências e de sentir que têm uma voz que é ouvida. A influência positiva que a 
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comunicação terá sobre a opinião que os colaboradores têm da organização e, da mesma forma, 

sobre a sua imagem global, traduzir-se-á numa mais-valia para o desenvolvimento da sua cultura 

organizacional, da qual depende a sua imagem. Do mesmo modo que um colaborador motivado 

transmite uma boa imagem da organização para o exterior, também uma boa imagem externa 

influenciará o colaborador (Westphalen e Libaert, 2009:175-176). Os autores sublinham esta ideia 

com uma afirmação e uma pergunta que, considerando o que se demonstrou até aqui, dispensa uma 

resposta, funcionando como interrogação retórica e algo provocatória: “para construir uma imagem 

coerente, as mensagens difundidas para o exterior e para o interior da empresa devem ter coerência. 

(…) Mais ainda, toda a política de imagem começa pelo interior: o pessoal [empregado] não é o 

primeiro mensageiro da empresa?” (idem, 2009:187). Também Béon (1992:27) sublinha que, 

independentemente da dimensão da organização, são emitidos para os públicos interno e externo 

códigos e sinais constitutivos da sua identidade e que estes sinais devem ser compreendidos por 

todos e coerentes com a imagem que a organização pretende passar da sua cultura interna. “Cada 

empresa tem, ou melhor, é uma cultura particular que a comunicação deve esforçar-se por traduzir” 

(idem, 1992:36). 

A propósito da importância da comunicação interna, importa referir as duas categorias em 

que Westphalen e Libaert (2009) dividem a informação que é difundida nas organizações: 

 Informação operacional, que corresponde às ordens e instruções relacionadas com a 

execução de funções, que são transmitidas por via hierárquica ou funcional; 

 Informação motivacional, ou seja, a apresentação da empresa, dos seus objectivos, 

do seu ambiente, do seu funcionamento, dos seus valores, etc. (idem, 2009:178-179). 

Esta informação, tantas vezes tratada como secundária, torna-se relevante quando 

se percebe que “os assalariados são mais solidários quando partilham uma ambição, 

valores e um projecto comum” (Béon, 1992:28). 

De acordo com Sebastião (2009:163), “a imagem é o que os públicos supostamente 

percebem. (...) é indissociável da reputação, o que exige verdade e bom senso”. Enquanto que a 

reputação resulta do comportamento da organização e tem origem interna, a imagem é exterior à 

organização, não é facilmente objectivada e “cria-se na mente de quem observa”. Assim sendo, visto 

que no presente trabalho se pretendeu conhecer a opinião dos públicos social e comercial – segundo 

a designação de Humières (in Westphalen e Libaert, 2009:15) –, isto é, colaboradores e 

consumidores, acerca da IKEA, as conclusões que deste estudo resultaram foram baseadas nas 

percepções dos indivíduos contemplados nas amostras de estudo. Portanto, é fundamental que se 

esclareça o que se entende por “percepção” sempre que o conceito for aqui referido. Luthans 

(1983:83) refere que “a percepção é um processo cognitivo primário” complexo, que pode apresentar-

se bastante diferente da realidade. A sua complexidade justifica-se pela complicada interacção entre 

processos de selecção, organização e interpretação (idem, 1983:84). De acordo com Davidoff 

(1983:212), a “percepção é uma operação ativa e complicada” que “não espelha exatamente a 

realidade”. Para a autora, o processo perceptivo é influenciado pela atenção, consciência, memória, 

linguagem e pelo processamento da informação. Através desta breve explicação, é possível verificar 
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a natureza subjectiva da percepção, não se esperando, portanto, que os resultados deste estudo 

possam ser aplicados a outros casos. 

1.2. IKEA 

A IKEA é uma organização líder na sua indústria e conhecida pelo seu empenho na 

comunicação interna e na transmissão dos valores corporativos aos colaboradores. Criada em 1943, 

por Ingvar Kamprad, o seu nome resulta da junção das iniciais do seu fundador com as iniciais da 

quinta e da aldeia sueca onde cresceu – Elmtaryd e Agunnaryd. Foi em 1948 que os móveis entraram 

na gama de produtos da marca, uma vez que até aí “a IKEA vendia canetas, carteiras, molduras, 

naperons, relógios, bijutaria e meias de nylon” (de acordo com a informação no website IKEA). 

O conceito associado ao produto IKEA – funcionalidade aliada ao bom design e à qualidade e 

preços acessíveis – foi criado a pensar nas classes mais pobres. É por isto que a IKEA, mais do que 

vender peças de mobiliário, vende um serviço de “soluções para os problemas da vida real em casa”. 

Kamprad preocupou-se com este público, porque acreditava que os bons designers o alienavam 

devido aos preços altos ligados à estética do produto. Com este conceito e público-alvo em mente, 

Kamprad desenvolveu aquilo a que se pode chamar “ideia democrática” (“democratic idea”) 

(Edvardsson et al, 2006). 

Para conseguir pôr em prática todos estes conceitos, houve necessidade de se criarem certas 

normas relativas à produção e distribuição. Assim, antes da produção é estabelecido um preço e o 

designer parte desse valor para a criação de um produto com os conceitos que a marca defende. A 

ideia de ser o próprio consumidor a montar o produto em casa (à qual o público parece ter tido grande 

aceitação) evita gastos com armazéns e distribuição. Para além destas decisões, também os 

designers trabalham na empresa, a fim de evitar gastos com escritórios em cidades distantes (idem, 

2006). As relações de longo prazo com os fornecedores ganham acentuada importância, porque não 

é fácil encontrar material a preços baixos, o que é necessário à IKEA para conseguir manter os 

conceitos do seu produto e ainda fazer lucro (Gawor et al, 2008). 

Mas, se há algo pelo qual a IKEA é conhecida, é por fomentar um bom ambiente entre 

colaboradores e difundir uma cultura organizacional muito relacionada com a cultura sueca. 

1.2.1. A comunicação organizacional na IKEA 

Edvardsson et al (2006) afirmam que as organizações que se regem por valores corporativos 

ao invés de valores comerciais (lucro) conseguem criar um ambiente entre colaboradores muito bom 

e que passa para o público externo, revelando-se muito vantajoso a julgar pelos resultados positivos 

nas vendas e pelo crescimento da organização. Simones et al (in idem, 2006) defendem que os 

valores de uma organização e a sua identidade corporativa são a base para a identidade da marca. 

Indo ao encontro da definição que Parker (2000:187) apresenta como a mais comum para o conceito 

de cultura organizacional, Key (1999:218) afirma que “a essência da cultura é que é um conjunto de 

crenças, normas e práticas que são partilhadas pelos indivíduos de um grupo. Nos anos 1980, a 

cultura organizacional foi identificada como um elemento potencial no sucesso organizacional”. 

Também Hofstede (1997) indica a década de 1980 como sendo a época a partir da qual o conceito de 

cultura organizacional constituiu um tópico na moda. “Nessa altura, a literatura de gestão começou a 
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popularizar a noção de que a “excelência” de uma organização estava contida nas formas comuns de 

pensar, sentir e agir dos seus membros” (idem, 1997:34). Todavia, Parker (2000:25) salienta o facto 

de a maior parte da literatura voltada para a cultura no âmbito da gestão (organizacional) se focar 

mais no que as organizações devem ser e menos no que efectivamente são. “É mais prescritiva do 

que descritiva”. Ainda assim, é inegável a importância da cultura organizacional. Para além da 

vantagem que representa para o sucesso da organização, também a sua democratização leva a 

comportamentos mais éticos e à maior predisposição individual para a assumpção da 

responsabilidade pelos próprios actos, por parte dos colaboradores (Key, 1999:218). A vantagem de 

desenvolver uma cultura organizacional democrática é precisamente a de permitir não só um bom 

clima organizacional, como também a existência de um clima de ética. Mas se, por um lado, todos 

devem contribuir para o desenvolvimento de uma cultura organizacional, por outro, esta “é uma tarefa 

de gestão de topo que não pode ser delegada” e que “exige simultaneamente poder e conhecimento” 

por parte dos gestores (Hofstede, 1997:236). 

Relativamente à internacionalização, Sebastião (2009:192) avança com as preocupações que 

a organização deve ter: “a considerar (e de uma forma simplista) por um lado: os preceitos religiosos, 

a tradição simbólica, a língua, os valores, os usos e costumes; e por outro: a adequação do bem ou 

serviço ao consumidor local; os princípios e conceitos estéticos dos grupos de consumidores da 

região de destino”. Contrariamente ao que seria de esperar, não se verifica esta “ginástica” de valores 

no caso da IKEA, porque ela não se adapta às culturas locais. Em vez disso, implementa-se em 

mercados onde seja fácil a aceitação, por parte dos consumidores, dos valores IKEA. “A IKEA pratica 

a mesma política de marketing em todos os países onde está presente (...). É um caso de 

uniformização extrema. A IKEA escolhe implementar-se nos mercados onde a mesma política é 

possível” (Lindon et al, 2010:481). Segundo Hofstede (1997:261-262), “a criação de novas filiais é um 

processo lento, mas com reduzido risco cultural uma vez que os seus fundadores podem seleccionar 

cuidadosamente na população as pessoas que melhor se adaptem à cultura da empresa. A cultura da 

filial converte-se numa combinação de elementos nacionais (essencialmente valores (...)) e 

elementos da corporação (essencialmente práticos)”. É deste modo que se processa a 

internacionalização da IKEA. O autor sublinha ainda que a taxa de sucesso da criação de filiais é 

bastante elevada, o que pode ser comprovado pelo caso apresentado neste estudo. Para além disto, 

“as organizações cuja sede é num país de baixa distância hierárquica, normalmente têm sucesso nos 

países de elevada distância hierárquica” (idem, 1997:171). É o caso da IKEA, originária da Suécia, 

um país de baixa distância hierárquica. Contrariamente aos países de elevada distância hierárquica 

(que raramente deram origem a multinacionais, por estas não permitirem uma concentração da 

autoridade, o que é motivo de desconforto para os gestores destes países), os gestores de países de 

baixa distância hierárquica têm mais facilidade em delegar responsabilidades e, na 

internacionalização, “os gestores podem adoptar um estilo de gestão mais autoritário nas 

subsidiárias, mesmo se a sua chefia internacional adoptar um estilo mais participativo” (idem, 

1997:171). 

Especificamente no caso da IKEA, e a contrastar com a exposição positiva da cultura 

organizacional e dos valores da empresa pelos autores suecos Edvardsson et al (2006), está o 
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trabalho de Gawor et al (2008), no qual se afirma que há quem acredite que a estrutura complexa dos 

quadros superiores da IKEA se deve a uma manobra de protecção da família de Kamprad, 

relativamente ao pagamento de impostos. “A IKEA é detida privadamente por uma fundação, que por 

sua vez detém um grupo que controla as companhias que dirigem as operações individuais da IKEA” 

(idem, 2008:6). Os autores revelam, ainda, que, para além disto, estudos holandeses demonstram 

que os colaboradores da IKEA recebem salários baixos e que a ideia de se implementarem na China 

é justificada também pela fraca luta pelos direitos dos trabalhadores no país (idem, 2008). 

Recentemente, o jornal Meios & Publicidade publicou no seu website um artigo sobre uma crise de 

reputação da IKEA. De acordo com o artigo, “em causa está o reconhecimento por parte de Ingvar 

Kamprad, fundador da marca, de que a sua empresa é gerida a partir de uma sociedade com sede no 

paraíso fiscal do Liechtenstein. (...) A revelação ganhou outro peso quando associada ao facto de 

Kamprad viver desde 1973 noutro paraíso fiscal, Lausana, na Suíça” (Durães, 2011). Também Bailly 

et al (2006) estudaram o lado negativo (e menos conhecido) da IKEA, encontrando uma série de 

falhas, relativamente ao que aparece estabelecido no seu código de conduta e condições de trabalho, 

Iway
2
. “Maniemegalai Vijayabaskar, leitor assistente no Madras Institute of Development Studies e co-

autor de um estudo encomendado pelo Oxfam-Magasins du Monde sobre os fornecedores da IKEA 

(...) acrescentou: “Eles usam uma cara humana para evitar críticas e controvérsia. Mas não fazem 

muito esforço para melhorar as condições de trabalho”” (idem, 2006). Entre outros problemas, os 

autores apontam que: 

 Há produtos com a nota de fabrico na Suécia e que são, na verdade, fabricados na 

Ásia; 

 A Dutch trade union federation detectou violações ao Iway em todas as fábricas 

visitadas na Índia, na Bulgária e no Vietname; 

 Os colaboradores trabalham mais tempo do que o que a lei permite (o artigo 

apresenta casos particulares de colaboradores que trabalham seis e sete dias por 

semana, 12 a 15 horas por dia, recebendo o pagamento pelas horas-extra apenas 

quando o acréscimo de horas é elevado – por exemplo, trabalhar mais quatro horas 

do que o que o horário estipula); 

 Os colaboradores são mal pagos. 

“No testamento de um fornecedor de mobiliário, publicado em 1976, o fundador da IKEA 

Ingvar Kamprad explicou que queria que fossem feitos todos os esforços para manter os preços o 

mais baixos possível, depositando altas exigências nos colaboradores” (idem, 2006). 

Há, portanto, um contraste de opiniões e resultados dos estudos apresentados. Este trabalho, 

baseando-se na percepção de uma amostra constituída por alguns colaboradores e consumidores da 

IKEA em Portugal, revela-se pertinente, uma vez que permite conhecer as suas visões sobre a 

organização e verificar com qual dos dois lados aqui demonstrados elas mais se identificam. É 

pertinente referir que estes dois últimos estudos, que denotam falhas na IKEA ao nível do respeito 

pelos direitos dos colaboradores, se referem a países considerados em desenvolvimento. Embora em 

                                                           
2
 Os autores salientam o facto de o documento Iway não enunciar mais do que o que a lei já estabelece. 
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crescimento, a situação destes países não é semelhante à situação de Portugal. Por esse motivo, a 

análise das percepções dos indivíduos entrevistados para o presente estudo foi sempre tida como 

subjectiva e particular, não devendo ser generalizada. 

1.3. Cultura nacional e cultura organizacional 

No contexto teórico do presente trabalho, mostrou-se pertinente a distinção entre os conceitos 

de cultura nacional e cultura organizacional e apontar as influências que a primeira pode ter nesta 

última. Hofstede (1997:298) apresenta definições curtas e objectivas destes dois conceitos: cultura 

nacional corresponde à “programação colectiva da mente que distingue os que cresceram num 

determinado país”, enquanto que cultura organizacional é “a programação colectiva da mente que 

distingue os membros de uma organização de uma outra”. Na prática, diz Schein (in Bilhim, 

2008:186), “cultura organizacional é o padrão de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, 

descobriu ou desenvolveu, aprendendo a lidar com os problemas de adaptação externa e de 

integração interna, e que têm funcionado suficientemente bem para serem considerados válidos e 

serem ensinados aos novos membros como o modo correcto de compreender, pensar e sentir, em 

relação a esses problemas”. Bilhim (2008:185) refere que cada organização desenvolve pressupostos 

e regras, que os novos empregados terão de aprender, a fim de serem aceites “como membros 

plenos da organização”. Podemos, portanto, considerar estes pressupostos e regras como meios 

através dos quais a cultura organizacional se manifesta. Todavia, há que frisar que, embora devam 

adaptar-se às regras da organização, os novos membros trazem ideias novas e podem introduzir 

mudanças na cultura da empresa, principalmente se forem ocupar cargos superiores na hierarquia 

organizacional (idem, 2008:191). 

Percebe-se, assim, que a natureza de um sistema social como uma organização é diferente 

da natureza de uma nação, uma vez que o tempo que o indivíduo passa na primeira é limitado às 

horas de trabalho e que a decisão de se juntar a ela (como empregado) é voluntária, podendo ele 

abandonar a organização um dia (Hofstede, 1997:34). 

No entanto, é comum atribuírem-se características estereotipadas a grupos de indivíduos que 

partilhem a nacionalidade, “falando de um comportamento “tipicamente” americano, alemão, ou 

japonês” (idem, 1997:27). Esta situação verifica-se ao nível organizacional, não só em relação aos 

colaboradores, mas também às chefias. É por isso que, mais central do que os valores na cultura 

organizacional, são as práticas dentro da organização, uma vez que os seus membros podem ter 

nacionalidades, idades ou educações diferentes. “Se os valores dos membros dependem 

essencialmente de outros critérios que não os de pertença à organização, a forma como estes 

valores entram na organização é através do processo de admissão” (idem, 1997:214). Revela-se, 

pois, importante o papel desempenhado pelo Departamento de Recursos Humanos (ou de Pessoal, 

como o autor lhe chama), na manutenção dos valores da organização aquando da selecção de 

pessoal, sendo este “um papel de que muitos gestores de pessoal não têm consciência” (idem, 

1997:214). 

Apesar de se ter apresentado, aqui, as diferenças e a coexistência das culturas nacional e 

organizacional, refira-se, também, que a primeira tem influência na última. Hofstede (1997:60-61) 
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afirma que “os países onde se fala uma língua Românica (Espanhol, Português, Italiano, Francês têm 

um IDH [Índice de Distância Hierárquica] relativamente elevado (...). os países onde se fala uma 

língua Germânica (Alemão, Inglês, Holandês, Dinamarquês, Norueguês, Sueco) têm um IDH mais 

baixo”. Tal deve-se ao facto de o Império Romano governar a partir de um poder central, enquanto 

que os povos bárbaros, situados a norte, na parte germânica da Europa, estavam divididos em 

pequenos grupos tribais que eram governados localmente por lordes, os quais não estavam 

preparados para receber ordens de outros. Esta autonomia verificada nos grupos tribais da Europa 

germânica passa para as culturas das organizações destes países, o que é constatável através das 

iniciativas de participação que os colaboradores frequentemente tomam na “democracia empresarial” 

dos países escandinavos, e que, à luz das teorias de liderança americanas, “será considerado, pelas 

chefias americanas, como um impedimento às suas prerrogativas. Estas prerrogativas são menos 

sagradas nos países escandinavos” (idem, 1997:60). 

Em suma, embora as culturas nacionais sejam diferentes das culturas organizacionais, é um 

facto de que aquela influencia esta última e de que elas coexistem, efectivamente, no seio 

organizacional, visto que a cultura nacional pode fazer-se notar na actividade da empresa ou nos 

colaboradores através de comportamentos estereotipadamente associados à sua nacionalidade. 
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2. Metodologia 

Os objectivos do presente trabalho académico são conhecer e comparar as opiniões e 

visões dos consumidores e dos colaboradores da IKEA acerca desta mesma organização. 

Pretendeu-se, então, descobrir se a imagem que estes dois públicos (interno e externo, 

relativamente à posição da IKEA) têm da organização é consonante ou dissonante. Este objectivo 

prende-se, assim, com a pergunta de partida: “quem gosta mais da IKEA, ou seja, que diferenças há 

na comunicação e nas percepções do público interno e externo?”. “Gostar” é um conceito com 

alguma subjectividade, pelo que se revela importante esclarecer o que se pretende conseguir como 

resposta à pergunta de partida. 

No seguimento das ideias expostas no capítulo anterior, procurou-se saber se: 

 A percepção da organização é semelhante ou difere dos colaboradores para os 

consumidores; 

 A percepção do conceito do produto e serviço IKEA é idêntica ou difere dos 

colaboradores para os consumidores; 

 A imagem que chega aos consumidores é a de uma organização preocupada com os 

colaboradores (interessou, igualmente, saber se essa questão é relevante para os 

consumidores); 

 A informação que chega aos consumidores os influencia quanto à imagem que têm 

da IKEA; 

 Os colaboradores vêem a imagem da organização reflectida na comunicação que é 

feita para o exterior; 

 Os colaboradores se preocupam com uma aposta na comunicação interna e no 

desenvolvimento de um clima organizacional e ético agradável e motivante por parte 

da organização. 

Eram estes pontos que se pretendiam conhecer, de forma a responder ao objectivo central e 

à pergunta de partida do estudo. Uma vez que a investigação se prendeu com as percepções 

individuais dos consumidores e dos colaboradores da IKEA, não se pretendeu retirar da análise dos 

seus testemunhos conclusões objectivas, mas sim aceitá-las com a subjectividade que a opinião de 

cada indivíduo naturalmente tem. Assim, seguindo as orientações metodológicas de Creswell (2003), 

o método de estudo utilizado foi o qualitativo (inclusivamente porque a análise teve de ser qualitativa, 

visto que os indicadores não são quantitativos), sendo que as técnicas de recolha de dados primários 

utilizadas foram entrevistas e reuniões de grupo. 

As entrevistas em profundidade adequavam-se aos objectivos do trabalho, por permitirem que 

os entrevistados se sentissem à vontade para expressarem as suas opiniões de forma livre e sem a 

sensação de julgamento e por se assemelharem a uma conversa informal que não tem tempo limite 

(Moreira, 2007:204). Para além disto, sendo individuais, permitiriam que nenhum dos entrevistados 

sofresse pressões. No entanto, o contacto com os colaboradores revelou-se bastante difícil. Os 

colaboradores não se mostraram disponíveis para responder à entrevista, excepto se a organização 



IKEA – Comunicação Interna e Externa: Percepções dos Colaboradores e dos Consumidores 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço, N.º 208176, 3.º Ano, Ciências da Comunicação Página 17 

tivesse conhecimento e desse autorização para que as respostas fossem dadas – o que subverte, 

infelizmente, a natureza do nosso estudo, que visa obter respostas espontâneas e não vigiadas. A 

organização, que havia já sido informada da nossa intenção de aplicar entrevistas aos colaboradores, 

mas não tinha, ainda, respondido ao nosso contacto via e-mail, respondeu, depois de uma segunda 

tentativa nossa de contacto, disponibilizando-se para recrutar colaboradores para responder à 

entrevista. Negada a possibilidade de sermos nós a entrevistar pessoalmente os colaboradores, não 

houve outra opção, a não ser a de pedir que o levantamento das respostas fosse anónimo e 

confidencial, de forma a garantir o respeito dos preceitos éticos que se esperam de um trabalho 

académico. Essa condição foi aceite pela organização. Assim, embora as entrevistas em 

profundidade fossem mais convenientes aos objectivos do estudo, tudo o que conseguimos obter dos 

colaboradores foram respostas não presenciais a um questionário (Anexo 1). 

Optou-se por estudar os colaboradores de nacionalidade portuguesa empregados na IKEA 

Portugal, visto que o estudo de colaboradores de outras nacionalidades implicaria a investigação 

acerca das culturas dessas nações. “A nacionalidade, tal como figura no passaporte, deve, pois, ser 

utilizada com prudência num estudo sobre as diferenças culturais. Contudo, constitui o único critério 

possível de classificação” (Hofstede, 1997:27). Não se pretendeu, então, estigmatizar nenhuma 

cultura ou nacionalidade, mas sim legitimar este trabalho, na medida em que é mais fácil 

compreender as percepções e opiniões dos colaboradores de nacionalidade portuguesa, uma vez 

que tanto eles como a autora deste estudo partilham da mesma programação mental. Todavia, é de 

sublinhar que esta partilha cultural portuguesa não tornou a investigação totalmente objectiva nem 

concreta, visto que “os resultados das investigações sobre culturas nacionais e suas dimensões, têm 

demonstrado ser apenas parcialmente úteis para uma boa compreensão das culturas 

organizacionais” (idem, 1997:34). 

As reuniões de grupo, contrariamente a entrevistas individuais têm a vantagem de confrontar 

diferentes opiniões, permitindo o debate de ideias e que a conversa flua naturalmente (Moreira, 

2007:206), sendo mais produtivas. Reconhecendo as vantagens destas reuniões, utilizou-se esta 

técnica na realização do presente estudo. Os participantes da reunião de grupo a realizar para o 

desenvolvimento deste trabalho foram, portanto, os consumidores, o outro público da IKEA aqui em 

análise (Anexo 2). 

Em comparação com as entrevistas individuais, as reuniões de grupo revelam-se mais 

produtivas, por permitirem uma interactividade, a troca de ideias e o seu debate. O brainstorming 

resultante destas reuniões é extremamente útil para os estudos que nelas se baseiam e, por isso, se 

pretendeu utilizar esta técnica. O ideal teria sido utilizá-la com os dois públicos da IKEA – interno e 

externo –, para que a comparação entre as percepções de um e de outro fosse mais legítima e 

perfeita. Contudo, não foi possível reunir os colaboradores para uma reunião de grupo, por limitações 

de acesso aos mesmos, como já foi mencionado. Assim, dadas as limitações impostas na recolha de 

dados primários, procurou-se fazer a comparação das percepções dos consumidores e dos 

colaboradores com a devida prudência, para que não fossem levantados problemas éticos e para que 

os resultados fossem o mais fiéis possível à realidade. 
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Relativamente à selecção das amostras de consumidores, foi tida a preocupação de 

diversificá-las por idade, sexo, nível de educação e ocupação. Obtiveram-se respostas de dez 

colaboradores da IKEA e reuniram-se treze consumidores. O número de consumidores reunidos foi 

superior, por não ter sofrido das limitações de acesso associadas ao contacto com os colaboradores. 

A distribuição dos consumidores reunidos, por sexo e grupo etário, foi a seguinte (Tabela 1): 

Tabela 1 – Distribuição da amostra de consumidores, segundo a idade e o sexo 

Grupo Etário Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

18-24 1 5 6 

25-44 2 1 3 

45-65 3 1 4 

Total 6 7 13 

Quanto às habilitações literárias, a distribuição da amostra de consumidores foi a que se 

apresenta na Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição da amostra de consumidores, segundo as habilitações literárias e o sexo 

Habilitações Literárias Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Ensino Básico (9.º ano) 2 1 3 

Ensino Secundário (12.º ano) 4 5 9 

Ensino Superior 0 1 1 

Total 6 7 13 

Relativamente à ocupação, seis dos consumidores reunidos são activos, contrariamente aos 

restantes sete, que são inactivos. 

Importa referir que a selecção dos consumidores foi feita com base nas respostas a um e-mail 

que a autora deste trabalho pediu aos seus contactos para divulgarem a seus conhecidos, com os 

quais a autora não tivesse qualquer relação. 

Para estimular a participação dos consumidores e também facilitar a condução da reunião e a 

análise das opiniões, os consumidores foram divididos em dois grupos: o primeiro composto por sete 

indivíduos e o segundo, por seis. O principal critério de distribuição dos indivíduos pelos grupos foi a 

idade, para permitir que os indivíduos se sentissem mais fácil e rapidamente confortáveis no grupo e, 

assim, à vontade para exprimirem as suas opiniões. A primeira reunião foi realizada numa casa 

particular, no dia 1 de Maio de 2011; a segunda decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, em Lisboa, no dia 13 de Maio de 2011. Ambas as reuniões tiveram a duração aproximada 

de uma hora. 
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A distribuição dos colaboradores que responderam ao questionário, de acordo com o sexo e a 

idade, é a que se apresenta na Tabela 3. É notável a diferença entre o número de mulheres e de 

homens e, também, a concentração da amostra em grupos etários relativamente jovens. 

Tabela 3 – Distribuição da amostra de colaboradores IKEA, segundo a idade e o sexo 

Grupo Etário Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

25-34 1 5 6 

35-44 1 3 4 

Total 2 8 10 

No que concerne à distribuição dos colaboradores conforme o sexo e as habilitações 

literárias, a mesma encontra-se descrita na Tabela 4. 

Tabela 4 – Distribuição da amostra de colaboradores, segundo as habilitações literárias e o sexo 

Habilitações Literárias Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Secundário 0 1 1 

Bacharelato 0 1 1 

Licenciatura 2 6 8 

Total 2 8 10 

Em relação às funções exercidas na organização, os colaboradores que constituem a 

amostra de estudo distribuem-se por funções ligadas às seguintes áreas: financeira, vendas, 

comunicação e sustentabilidade, marketing, comunicação interna e recursos humanos. 

Era intenção da autora deste estudo que a distribuição dos colaboradores por sexo e 

habilitações literárias fosse mais equilibrada. Todavia, com as complicações que se verificaram no 

acesso aos colaboradores, não se rejeitará a amostra conseguida. Ainda assim, o facto de haver 

mais mulheres do que homens a responder ao questionário e de terem habilitações acima do nível do 

ensino secundário poderá espelhar a realidade da empresa, na medida em que existe a possibilidade 

de, efectivamente, haver mais colaboradoras do que colaboradores no seio da organização e de a 

IKEA preferir contratar indivíduos com níveis de escolaridade médios/altos. 

Importa frisar que nem todas as perguntas do questionário foram devidamente respondidas 

(algumas não foram sequer respondidas na totalidade) por alguns dos colaboradores. Apesar deste 

problema, não permite a escassez de tempo nem o difícil acesso aos colaboradores que se procurem 

outros indivíduos para constituírem a amostra, ou que se tente encontrar as respostas que faltam, 

principalmente pelo facto de não se saber quem terá respondido aos questionários. Deste modo, não 
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se rejeitará a amostra que se conseguiu obter e analisar-se-ão as respostas dos inquiridos com 

prudência. 

No que diz respeito à teoria, o presente estudo foi suportado por leituras realizadas ao longo 

de todo o trabalho. Numa fase inicial e fundamentalmente teórica, houve a preocupação de responder 

a conceitos necessários à compreensão do tema central aqui trabalhado – comunicação, 

comunicação organizacional, comunicação interna, comunicação externa e cultura organizacional – e 

de ler material relacionado com o tema, não só no geral, como também aplicado ao caso da Suécia e 

da IKEA. As principais ideias retiradas das leituras efectuadas foram já apresentadas no capítulo de 

enquadramento teórico. 

As principais limitações encontradas na realização do presente estudo estão relacionadas 

com o contacto aos colaboradores da IKEA: estando eles indisponíveis para responderem à 

entrevista, excepto com autorização da organização, e colocando a organização tantos entraves à 

sua realização (através do impedimento de ser o próprio autor do trabalho a recolher as opiniões dos 

colaboradores e através da demora em todas as respostas aos nossos contactos – todos os prazos 

de resposta impostos pelo autor a pedido da organização foram quebrados). Somos levados a 

presumir que, ao contrário da sua missão expressa e de outros estudos abonatórios da sua 

transparência, a IKEA funciona de forma “autoritária” controlando muitíssimo toda a informação 

(inclusivamente, as opiniões pessoais) que saem da empresa, por parte de todo e qualquer 

colaborador. 
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3. Análise e discussão de resultados 

O presente capítulo diz respeito à análise e discussão dos resultados obtidos através da 

recolha das opiniões dos consumidores e dos colaboradores da IKEA. Com o objectivo de facilitar a 

compreensão e organização dessa mesma análise e discussão, dividir-se-á o capítulo em três partes, 

sendo a primeira referente aos consumidores, a segunda, aos colaboradores e a última uma 

comparação das percepções dos dois públicos. 

3.1. Análise das opiniões dos consumidores 

Compreendeu-se a necessidade de, para uma introdução à análise das opiniões dos 

consumidores, se apresentar uma tabela com uma síntese geral das respostas recolhidas nas 

reuniões de grupo (Tabela 5). A tabela é seguida por uma análise mais descritiva, explícita e 

completa de todas as opiniões manifestadas pelos consumidores, pelo que a sua observação não 

deve pressupor a dispensabilidade da análise qualitativa que a segue. 

Tabela 5 – Síntese das principais opiniões dos consumidores 

Tópicos de análise Principais respostas 

Como conheceram a IKEA Word-of-mouth, publicidade 

Produtos consumidos na IKEA 
Mobiliário, artigos de decoração, artigos de 

utilidade doméstica 

Descrição da IKEA 
Organizada, bom design, moderna, inovadora, 

preços acessíveis, prática 

Descrição do produto IKEA 
Boa relação qualidade/preço, cores vivas, design 

atractivo, prático 

Descrição do serviço IKEA Bom, colaboradores profissionais e formados 

Comunicação da IKEA 
Comercial ou de produto, dificilmente associada 

pelo público aos valores organizacionais da IKEA 

IKEA enquanto entidade patronal Boa empresa 

Trabalhar na IKEA Bom ambiente de trabalho, motivante, cansativo 

Características esperadas num colaborador IKEA 
Simpatia, capacidade de comunicação e relação 

interpessoal, formação 

Importância de uma empresa tratar bem os seus 

empregados 

É importante, tem vantagens para a imagem 

pública da empresa 

Modo como seriam afectados pela imagem 

negativa da IKEA, caso a empresa tratasse mal 

os colaboradores 

Consumidores mais jovens – continuariam a ir à 

IKEA em caso de necessidade, começavam a 

comparar preços; 

Consumidores mais velhos – prefeririam ir às 

lojas da concorrência e deixariam de ir à IKEA 
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3.1.1. Conhecimento da IKEA e produtos consumidos 

A primeira questão colocada aos consumidores perguntava como tinham conhecido a 

IKEA. Alguns referiram que foi através dos meios de comunicação social e da publicidade, outros (a 

maioria) afirmaram ter “ouvido falar” (word-of-mouth) e poucos disseram, ainda, ter conhecido a 

organização por causa de anúncios de emprego da mesma. A comunicação da IKEA, na altura do 

seu surgimento em Portugal, poderá não ter sido muito repetitiva, uma vez que a maioria dos 

consumidores não referiu ter conhecido a organização através de comunicação feita por esta 

(exceptuando os anúncio de emprego, que, mesmo assim, não representam uma acção de 

comunicação de marketing). 

Os produtos consumidos na IKEA mais referidos pelos consumidores foram artigos de 

mobiliário, decoração (por exemplo, velas, quadros, candeeiros, etc.) e utilidade doméstica, tais como 

guardanapos ou toalhas. Há, porém, um consumidor que só terá comprado bolachas e outro que 

também só terá adquirido na IKEA material de construção: ferramentas e soalho flutuante. É 

importante explicar que isto se deve ao facto de, no primeiro caso, as visitas do consumidor se terem 

realizado na fase seguinte à abertura da primeira loja IKEA em Portugal, por curiosidade. Não 

havendo necessidade de adquirir nenhum dos diversos produtos que a loja tem para oferecer, o 

consumidor acabou por comprar, somente, bolachas. No segundo caso, o material de construção 

justifica-se com a profissão do consumidor, a qual está ligada ao sector da construção. 

3.1.2. Descrição da organização, do produto e do serviço 

No que diz respeito à descrição da IKEA, as expressões mais mencionadas foram 

“inovação”, “novo conceito de grande área comercial” (associado aos espaços criados na loja), 

“preços acessíveis e convidativos”, “organização”, “conceito de arrumação/aproveitamento de 

espaço”, “design”, “colorida”, “prática”, “moderna” e “inovadora/manipuladora” no percurso que o 

consumidor tem de fazer na loja. Os adjectivos relacionados com a questão da praticabilidade e da 

acessibilidade dos preços foram os menos mencionados pelos consumidores mais jovens, talvez por 

não serem questões do seu interesse prioritário no tipo de produtos que a IKEA comercializa e 

também por esta não ser uma loja de passeio/convívio para um grupo de jovens, como, por exemplo, 

uma loja de roupa seria. Sendo uma superfície comercial que vende artigos para a casa, será mais 

expectável que as compras se façam em família e que, dos consumidores reunidos, os mais jovens, 

vivendo possivelmente ainda com os pais, dêem mais valor a outro tipo de questões que não passam 

logo à partida pelo preço. 

Relativamente ao produto IKEA, nenhum dos consumidores defendeu a sua qualidade. 

Houve concordância na questão da existência de uma boa relação qualidade/preço e foi, igualmente, 

afirmado por dois consumidores que são os preços da IKEA que permitem combater a concorrência. 

Diz uma consumidora (18-24 anos, 12.º ano) que, com a IKEA “não precisas de ser rico para ter uma 

casa bonita”. Esta observação não contrasta com a opinião de Edvardsson et al (2006) que 

descrevem os conceitos do produto IKEA como uma “ideia democrática”, já mencionada 

anteriormente. Foi geral a opinião de que o design do produto IKEA é atractivo, mas foi, igualmente, 

referido por um consumidor que as cores dos produtos tornam-se cansativas e que isso pode ir ao 

encontro da cultura sueca, onde, segundo este consumidor, é habitual mudar a decoração da casa 
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sazonalmente. Ainda na questão do design, um outro consumidor mencionou o facto de as linhas dos 

produtos seguirem sempre um estilo moderno, não havendo oferta, no sentido estético, para além 

disso. Este consumidor foi também o único a considerar que, por vezes, os preços são demasiado 

caros para as peças a que correspondem. 

Continuando na descrição do produto, a maioria dos consumidores abordou a praticabilidade 

do produto e a optimização do espaço que o mesmo permite, através de um bom conceito de 

arrumação. Um consumidor (25-44 anos, licenciado) refere, em tom de brincadeira, um exemplo para 

demonstrar a praticabilidade e o conceito de arrumação dos produtos: “podes chegar lá: «a minha 

casa tem 10m2, vivo num sótão». E eles conseguem meter lá a cozinha, o quarto, casa-de-banho, 

local para o cão e ainda te sobra espaço para dançares”. Se por um lado, houve quem dissesse que 

a montagem dos produtos é complicada (duas consumidoras com idades entre os 18 e os 24 anos), 

por outro, houve quem afirmasse precisamente o contrário (uma mulher e um homem com 25-44 

anos de idade) e, inclusivamente, todos os consumidores a partir dos 25 anos reconheceram 

vantagens na montagem dos produtos em casa, relacionadas, não só com a alegada facilidade de 

montagem, mas também com: 

 a burocracia que dispensa, por não ser necessário um técnico da loja para montar o 

produto; 

 o dinheiro que permite poupar, para a deslocação do técnico a casa ou mesmo para a 

habitual gorjeta. 

O reconhecimento, de alguns dos consumidores, de que a montagem será para si uma 

vantagem, confirma a boa decisão da IKEA de optar por esta alternativa, poupando, assim, nos 

gastos com distribuição e armazém (Gawor et al, 2008). No final, tanto a organização como os 

consumidores consideram uma vantagem a poupança associada à montagem dos produtos em casa 

pelo consumidor. No geral, as percepções dos consumidores em relação ao produto IKEA vão ao 

encontro dos conceitos que a IKEA procura associar-lhe: a boa relação entre o design atractivo, a 

qualidade e os preços acessíveis (Edvardsson et al, 2006). 

No que toca à descrição do serviço prestado em loja, houve dois consumidores a mostrar 

algum desagrado relativamente à postura dos empregados. Referiram a antipatia, a falta de 

humildade e a falta de delicadeza no contacto com os clientes. No entanto, um destes consumidores 

afirmou reconhecer que estas percepções resultam do pouco contacto em loja, uma vez que a 

mesma está preparada para que o cliente esteja à vontade e seja auto-suficiente. Esta questão da 

auto-suficiência e de não haver empregados a incomodar os clientes foi mencionada pelos 

consumidores reunidos e, sublinhe-se, à excepção dos outros dois, nenhum referiu atitudes menos 

desejáveis ou sequer de indiferença por parte dos colaboradores. Pelo contrário, referiram a simpatia, 

o profissionalismo e a formação notada nos funcionários da loja e a organização e eficiência bem 

presentes no serviço prestado. No geral, exceptuando as duas primeiras opiniões apresentadas no 

início deste parágrafo, a avaliação do serviço IKEA é boa. Ainda assim, apesar da autonomia que a 

organização estrutural da loja IKEA permite e tanto agrada ao consumidor, a maioria dos 

consumidores mostraram desagrado em relação à obrigação do percurso em loja, que se torna 

cansativo e, reconhece um consumidor, está feito para que se consumam produtos de compra por 
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impulso (velas, pratos, molduras, entre outros), que compensam a eventual não compra dos produtos 

de mobiliário, seu core business, os quais exigem alguma reflexão antes do acto da compra. 

3.1.3. Publicidade da IKEA – o que transmite e o que pressupõe 

Quanto à comunicação, todos conhecem publicidade feita pela IKEA e afirmaram que a 

comunicação é sempre comercial, não abordando questões institucionais. Alguns dos consumidores 

mais velhos afirmaram que a publicidade da IKEA não se torna tão cansativa como a publicidade feita 

por outras grandes superfícies (deram o exemplo do Pingo Doce e do Continente, no Canal 

Alimentar) e é bastante eficiente, por fazer uso da simplicidade, da objectividade e por ser rápida. Os 

consumidores mais jovens disseram que a publicidade da IKEA lhes transmite os conceitos que eles 

próprios associam ao produto e à própria organização – o conceito de arrumação e praticabilidade –, 

para além de transmitir informação sobre o preço, mostrando como o produto tem uma sofisticação 

informal que pode ser adquirida facilmente por qualquer pessoa, tornando-se acessível a diversas 

classes sócio-económicas. No entanto, foi difícil para a maioria dos consumidores tirar ideias ou 

percepções sobre a organização a partir da publicidade comercial. Consideraram que a opinião que 

tinham sobre a empresa não seria derivada da publicidade, mas sim de outros factores, como, por 

exemplo, o serviço em loja. Um consumidor referiu que no estrangeiro houve um anúncio em que os 

designers da IKEA falavam dos seus sonhos de criança, mas que cá em Portugal não foi transmitido. 

Contudo, alguns consumidores, particularmente alguns dos mais velhos, conseguiram elaborar 

algumas opiniões com base na publicidade de produto. Referiram que, a partir da publicidade, 

imaginam uma empresa bastante organizada, acolhedora (especialmente pelos ambientes que criam 

com os seus produtos), inovadora e motivadora de experiências. A consumidora (25-44 anos, 

licenciada), que contribuiu, tal como outros, para a formação desta opinião sobre a IKEA, com base 

na publicidade, fica, ainda, com a ideia de uma empresa dinâmica e funcional, com a preocupação de 

procurar soluções de arrumação. Imagina muitas reuniões na IKEA em que se procura dinamismo e 

inovação. Todavia, esta consumidora tem a consciência de que é a IKEA que tenta criar 

necessidades no cliente. 

3.1.4. A IKEA enquanto empregadora e os seus colaboradores 

A questão colocada posteriormente perguntava como os consumidores imaginavam a IKEA 

enquanto entidade patronal. Aqui, foi curioso como os primeiros tópicos mencionados pelo grupo 

etário mais velho (45-65 anos de idade) estiveram relacionados com os salários, contrariamente aos 

outros dois grupos etários, que referiram, em primeiro lugar, tópicos associados ao ambiente da 

empresa e à valorização dos recursos humanos. Um dos consumidores mais velhos, que conhece um 

colaborador da IKEA, afirmou que os colaboradores têm uma série de benesses, como, por exemplo, 

desconto nos produtos, e que os cargos mais elevados são bem pagos, mas que os cargos inferiores 

não são. Referiu, também, que todos, sem excepção, usam farda, passando uma imagem de 

uniformidade e igualdade. Outro consumidor do mesmo grupo etário mencionou que a selecção dos 

empregados deve ser feita em função dos valores da organização. Como já foi dito, os consumidores 

mais jovens foram os que abordaram prioritariamente as questões mais sociais, em oposição às 

salariais e de ordem financeira. Uma consumidora (18-24 anos, 12.º ano) falou de uma notícia que leu 
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sobre a IKEA ter feito uma acção de team building de canoagem no rio com os colaboradores, em 

que um senhor caiu e teve um acidente, acrescentando que “a notícia era má, mas eu fiquei a saber 

que eles faziam team building”. No geral, os consumidores dos dois grupos etários mais jovens 

afirmaram que a IKEA aparenta ser uma empresa preocupada com os seus colaboradores, 

socialmente responsável, com preocupações tipicamente associadas aos países escandinavos e 

ainda não aos países latinos. Estes consumidores dizem que, se não se ouve dizer mal da IKEA 

enquanto empregadora, é porque não acontecerá nada reprovável dentro da organização, uma vez 

que é mais fácil ouvir o que acontece de mau, do que o que acontece de bom. 

Somente dois consumidores conheciam colaboradores da IKEA, mas, mesmo eles, não 

sabem muito sobre a organização enquanto entidade patronal. Um destes consumidores (45-65 anos, 

9.º ano) acrescenta, apenas, que “há muitas pessoas jovem a trabalhar na IKEA, os empregados têm 

formação, mas não falam de como é trabalhar lá”. Todos os consumidores tiveram, pois, de imaginar 

como seria trabalhar na IKEA. Alguns consumidores do grupo etário mais jovem mencionaram a 

possibilidade de ser um trabalho organizado, mas desinteressante, stressante e cansativo, 

provavelmente por pensarem, em primeiro lugar, nos empregados da loja e não incluírem nesse 

primeiro raciocínio os outros colaboradores da empresa. No geral, os consumidores consideraram 

que trabalhar na IKEA pode oferecer alguma segurança laboral e que o ambiente de trabalho deve 

ser bom, com colaboração e entreajuda entre colegas. Um dos consumidores reunidos afirmou ser da 

opinião de que os colaboradores devem estar motivados e ser valorizados pela organização, porque 

nunca os viu com “má cara”, com um ar desagradado e com uma atitude de desprezo ou antipatia 

para com os clientes, características estas que se atribuem tipicamente aos empregados de loja. Uma 

consumidora mencionou as visitas-surpresa do fundador da IKEA às lojas de todo o mundo. Segundo 

ela, chega sem avisar, ninguém sabe da sua presença lá e vai “testar” os colaboradores. Esta 

consumidora gosta disto, porque lhe dá uma ideia de exigência de comportamento correcto por parte 

dos colaboradores. E não sabe se os próprios colaboradores se aperceberão destas “visitas-teste”. 

Outros dois consumidores mostraram-se, igualmente, agradados com estas visitas por parte do dono 

da IKEA, dizendo que isso não só mostra que o patrão não está num lugar inalcançável, como 

também cria excelência à organização. Para orientar as opiniões, foi sugerido que estas visitas 

pudessem, por um lado, pressionar os colaboradores e, por outro, motivá-los. Mas os consumidores 

que se mostraram agradados com as visitas-surpresa do dono da IKEA não concordaram. Para eles, 

para além de serem, provavelmente, visitas esporádicas, dado o elevado número de lojas espalhadas 

pelo mundo, devem até servir para os fazer sentir mais próximos do patrão, ainda para mais, sendo o 

dono da IKEA, como se ouve dizer, uma pessoa forreta, que conduz um carro velho e que não 

ostenta riqueza, aproximando-se dos empregados, também, pela ideia de ser uma pessoa comum. 

Relativamente às características que um colaborador da IKEA deve ter, os consumidores 

referiram as características que se esperam em qualquer colaborador com contacto com o público 

consumidor: paciência, simpatia, informação sobre a empresa e os produtos comercializados, 

formação profissional e cívica, capacidade de comunicação e relação interpessoal e organização. A 

maioria dos consumidores reconheceu que estas características já estão presentes nos 

colaboradores da empresa. 
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Relativamente à questão “é importante para o consumidor que uma empresa trate os 

colaboradores com respeito, os motive e se preocupe com eles?”, foi unânime a resposta 

positiva. Embora um dos consumidores mais jovens tenha dito que prefere, simplesmente, que 

situações desagradáveis de mau tratamento para com os colaboradores não aconteçam na sua 

presença, todos os outros reconheceram as vantagens de tratar bem, motivar e preocupar-se com os 

empregados e as desvantagens de não o fazer: as pessoas perdem o respeito por empresas que não 

são bons locais de trabalho e isso mancha a reputação e a imagem pública das mesmas. Um 

consumidor manifestou a opinião de que, quando o tratamento para com os colaboradores é mau e 

desrespeitoso, transporta-se essa negatividade para o produto e conclui-se que, se não há 

preocupação com os empregados, provavelmente não haverá também com os clientes: o objectivo é 

unicamente vender. Um outro consumidor afirmou que os clientes podem não ter noção de que há 

preocupação e respeito pelos colaboradores, mas que, quando acontece o oposto, se calhar se 

apercebem imediatamente. Foi, ainda, referido por outro consumidor que, quando existe um mau 

ambiente de trabalho e isso passa para o cliente, este pode perder a vontade de voltar à loja e até 

comentar isto com outros clientes, que ficarão, igualmente, com uma imagem negativa da empresa. 

Estas opiniões confirmam as ideias de Edvardsson et al (2006), que afirmam que as empresas que 

apostam mais nos valores corporativos conseguem ter resultados positivos ao nível das vendas, 

porque contribuem para a fomentação de um ambiente organizacional agradável que motiva os 

empregados, passando essa boa imagem e esse bom ambiente para os consumidores e, 

consequentemente, influenciando positivamente a sua opinião acerca da empresa. 

Contudo, aplicada a questão ao caso da IKEA, as opiniões divergiram. Colocada a questão 

“se soubessem que a IKEA não se preocupava com os seus colaboradores, isso afectar-vos-ia 

enquanto consumidores da marca? De que maneira?”, todos afirmaram ficar afectados enquanto 

consumidores. Porém, o modo como essa afectação se manifestaria mostrou-se diferente, consoante 

a idade dos consumidores. Alguns dos consumidores dos dois grupos etários mais jovens disseram 

que, excepto se esse mau ambiente laboral passasse para o serviço ao cliente, continuariam a 

frequentar a loja sempre que houvesse essa necessidade, apesar de reconhecerem que estas 

situações contribuem para que a imagem das organizações não seja muito favorável. Outros 

consumidores dos mesmos grupos etários referiram que, provavelmente, começariam a comparar 

preços e a procurar produtos equivalentes na concorrência, sempre que isso fosse possível. No 

entanto, todos estes consumidores reconheceram que a IKEA não tem concorrentes em Portugal que 

ofereçam produtos com o mesmo design, a mesma sofisticação e ao mesmo preço, frisando que, em 

última análise, sobrepõe-se a necessidade do cliente (e o preço do produto) à imagem menos positiva 

da empresa, a qual, saliente-se, foi muito difícil de imaginar para os consumidores mais jovens, que 

afirmaram ter dificuldade em atribuir características tão negativas à IKEA, pela opinião favorável que 

já formaram acerca da empresa. 

Muito pelo contrário, os consumidores do grupo etário mais velho mostraram-se mais 

inflexíveis. Dois dos consumidores disseram que, se fossem próximos de um colaborador da IKEA, 

deixariam de frequentar a loja em sinal de perda de respeito por ela, e só não conhecendo nenhum 

dos colaboradores continuariam a ir à loja, apenas, por necessidade; outro consumidor disse que 
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preferiria ir às lojas da concorrência; um outro consumidor, bastante mais radical, afirmou nunca mais 

voltar às lojas da IKEA, sem excepções, se soubesse que isso acontecia na loja. Em suma, as 

divergências de opinião nesta questão parecem estar, de certa forma, relacionadas com a idade dos 

consumidores reunidos. 

3.2. Análise das opiniões dos colaboradores 

As perguntas colocadas aos colaboradores tinham como objectivo perceber as suas 

percepções em relação a diversos pontos ligados à IKEA. A Tabela 6 foi, assim, elaborada com o 

propósito de apresentar, resumidamente, as principais conclusões retiradas da análise às percepções 

dos colaboradores, cujos comentários mais detalhados aparecem a seguir à tabela. 

Tabela 6 – Síntese das principais opiniões dos colaboradores 

Tópicos de análise Principais resultados 

Opinião dos colaboradores sobre a IKEA 

Os colaboradores só têm opiniões positivas 

sobre a IKEA: simples, humana, responsável, 

competente, exigente, honesta, inspiradora, 

entre outras. 

Opinião dos consumidores sobre a IKEA 

Os colaboradores consideram que os 

consumidores formarão a sua opinião sobre a 

IKEA, principalmente, com base nos produtos 

consumidos: moderna, acessível, organizada, 

prática, funcional. 

Qualidade e preço dos produtos 

Os colaboradores elogiam ambos e referem uma 

boa relação qualidade/preço. Porém, consideram 

que o consumidor tenha uma percepção da 

qualidade mais desfavorável, embora pensem 

que a sua opinião sobre o preço seja semelhante 

à deles. 

Eficácia e simpatia no serviço e atendimento 

De uma forma geral, os empregados avaliam-no 

positivamente, mas apresentam uma ideia de 

que o consumidor não terá uma percepção tão 

positiva como a deles, em relação ao serviço. 

Forma de tratar os empregados 

Os empregados estão satisfeitos com a forma 

como a IKEA os trata e julgam que os 

consumidores terão a mesma opinião que eles, 

neste assunto. 

Disponibilidade da IKEA para receber 

sugestões dos consumidores e dos 

colaboradores e para resolver reclamações 

Segundo a maioria dos colaboradores, a IKEA é 

bastante disponível para receber sugestões dos 

dois públicos e o consumidor terá essa noção. 
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Contudo, embora elogiem o empenho da 

organização em resolver reclamações, 

consideram que o público consumidor será mais 

exigente neste tópico, julgando-o como um 

processo moroso, e a ser melhorado. 

Comunicação interna, entre colaboradores e 

com as chefias 

Existem diversos instrumentos de comunicação 

que são utilizados para transmitir várias 

informações. A organização não impõe 

limitações à expressão de opiniões por parte dos 

empregados. 

Ambiente organizacional 

Os colaboradores elogiam o ambiente que se 

vive na organização: simples, honesto, aberto, 

humano, motivador, saudável, com espírito de 

equipa e entreajuda. A cultura e os valores IKEA 

e a proximidade entre todos proporcionam um 

ambiente agradável como o que os 

colaboradores descrevem. 

 

3.2.1. Opinião sobre a IKEA 

Em relação à descrição da IKEA, os colaboradores apresentaram ideias variadas. No 

entanto, houve a necessidade de as agrupar em categorias, de forma a facilitar não só a análise, 

como também a sua compreensão por parte do leitor. Apresenta-se, seguidamente, na Tabela 7, as 

expressões utilizadas pelos colaboradores para descrever a organização, distribuídas por categorias. 

Na categoria da simplicidade e honestidade, consideraram-se todas as expressões que fizessem 

referência à simplicidade, à transparência, e ao sentido prático da organização. Foram, por isso, 

incluídas nesta categoria, as expressões “simples”, “prática”, “despretensiosa”, “descontraída”, 

“honesta” e “aberta”. Sublinhe-se que a simplicidade foi mencionada por três dos dez colaboradores, 

ao contrário dos outros adjectivos, referidos, apenas, uma vez. Ao nível da competência e exigência, 

os indivíduos mencionaram, para além destas duas características, a eficácia e a eficiência. Houve 

dois indivíduos a referir esta última. Alguns colaboradores descreveram a organização como objectiva 

e inteligível, estando estes adjectivos contemplados na categoria da objectividade. Este não parece 

ser um tópico a que os colaboradores dêem relevância, contrariamente às anteriores, uma vez que 

somente dois dos empregados mencionaram, cada um, uma destas expressões. Houve, ainda, quem 

se referisse à organização como responsável, humana, amigável e estável, motivo pelo qual se 

considerou que estas características seriam englobadas numa categoria denominada 

“responsabilidade”. 

Outras expressões utilizadas na descrição da IKEA (e não introduzidas em categorias por não 

ser possível agrupá-las numa categoria lógica) foram “visão orientada para o cliente”, “global”, “pró-

activa”, “inspiradora” e “fantástica”. Contrariamente às restantes citadas nesta última frase, a 

caracterização da IKEA como inspiradora foi feita por três colaboradores. Não nos é possível fazer 
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generalizações, mas, se a opinião dos colaboradores em Portugal for, no geral, semelhante à dos dez 

colaboradores inquiridos, ela será positiva e próxima do “ideal” de boa organização.  

Tabela 7 – Distribuição, por categorias, das expressões utilizadas pelos colaboradores na descrição da 

IKEA 

Categorias Expressões utilizadas 

Simplicidade e 
honestidade 

Prática 

Simples 

Despretensiosa 

Descontraída 

Honesta 

Aberta 

Competência e exigência 

Competente 

Eficiente 

Eficaz 

Exigente 

Objectividade 
Objectiva 

Inteligível 

Responsabilidade 

Responsável 

Humana 

Amigável 

Estável 

Orientação para o cliente Visão orientada para o cliente 

Globalidade Global 

Pró-actividade Pró-activa 

Inspiração Inspiradora 

Fantástica Fantástica 

Relativamente ao que os colaboradores imaginam ser a opinião dos consumidores, as 

características passam mais pelos conceitos associados aos produtos. Isto é, de certa forma, lógico, 

visto que o contacto entre a empresa e o cliente é comercial e este tirará as suas conclusões sobre a 

organização, sobretudo, a partir do produto e do serviço. Portanto, as expressões mais utilizadas 

foram, “acessível”, “design”, “moderna” e “funcional”. Procurou-se, novamente, distribuir as 

características mencionadas por categorias, como é possível verificar na Tabela 8. 

Os colaboradores crêem que o consumidor considerará a IKEA como uma organização 

dotada de design (moderno) e móveis suecos originais, moderna e actual, acessível e com preços 

baixos e competitivos. Todas estas características podem ser percebidas com base nos produtos, 

uma vez que todas elas se associam aos conceitos do produto IKEA, de acordo com Edvardsson et al 

(2006). Para além destas, outras mais próximas da opinião dos colaboradores foram também 

mencionadas. Quanto à organização, os empregados julgam que os consumidores considerarão a 

IKEA como uma empresa organizada, prática, funcional, credível e responsável. Poderão, 

igualmente, na sua opinião, ter uma ideia de uma empresa líder, grande e sólida, agradável e 

aprazível, que inspira e é divertida. Conclui-se, então, que os colaboradores não só têm uma ideia 

bastante positiva da empresa, como também pensam que o consumidor terá uma opinião favorável 

da IKEA, mesmo que essa possa advir dos conceitos do produto, que serão, consequentemente, 



IKEA – Comunicação Interna e Externa: Percepções dos Colaboradores e dos Consumidores 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço, N.º 208176, 3.º Ano, Ciências da Comunicação Página 30 

transferidos como características positivas associadas à empresa e à marca. De facto, pelo que se 

constatou das opiniões dos treze consumidores entrevistados, a imagem da IKEA é positiva e está 

muito próxima desta noção que os colaboradores têm. 

Tabela 8 – Distribuição, por categorias, das características que formarão, segundo os colaboradores, a 

ideia que os consumidores têm da IKEA 

Categorias Expressões utilizadas 

Design 

Design 

Móveis suecos originais 

Design moderno 

Actualidade 
Moderna 

Actual 

Acessibilidade 

Acessível 

Preços baixos 

Preços competitivos 

Organização 

Organizada 

Prática 

Funcional 

Credível 

Responsável 

Grandeza 

Grande 

Líder 

Sólida 

Agradabilidade 
Agradável 

Aprazível 

Inspiração Inspiradora 

Diversão Divertida 

A questão que se seguia perguntava a opinião do colaborador e a que este imaginava ser a 

do consumidor, relativamente a uma série de tópicos mais específicos. No que diz respeito à 

qualidade dos produtos, os colaboradores, de forma geral, consideram-na boa (há cinco indivíduos 

a descreverem-na desta forma) e com uma boa relação com o preço. Há inclusivamente empregados 

que a consideram elevada. Contudo, embora três empregados julguem que o consumidor avalia a 

qualidade do produto como boa, a maioria achou que os clientes terão uma opinião mais 

desfavorável, mencionando adjectivos como “aceitável”, “razoável”, “duvidosa”, “fraca” e “má”. Se 

forem tidas em conta as opiniões dos consumidores entrevistados, realmente, elas vão ao encontro 

do que os empregados esperam da opinião dos consumidores sobre a qualidade dos produtos, mas 

os dois públicos da IKEA não apresentam percepções semelhantes neste tópico. 

Pelo contrário, relativamente aos preços dos produtos, os colaboradores consideram-nos 

bons, quando não excelentes, com uma óptima relação com a qualidade dos produtos e acessíveis, 

esperando dos consumidores uma opinião de acordo com a deles. As reuniões de grupo com os 

consumidores permitiram verificar que estão, efectivamente, agradados com os preços. Recorde-se 

que também os consumidores referiram a boa relação qualidade/preço presente nos produtos IKEA. 

À excepção de um colaborador (área de vendas) que considerou a eficácia no serviço 

insuficiente, todos a avaliaram como sendo boa ou elevada, adequada e diária. Porém, acharam que 
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o consumidor a avaliaria como aceitável, razoável, mediana, duvidosa, ou mesmo insuficiente (este 

último referido pelo colaborador atrás mencionado). Curiosamente, excluindo duas excepções nos 

consumidores entrevistados, todos consideraram o serviço bom e elogiaram a sua eficiência e 

organização. 

Relativamente à simpatia no atendimento, os colaboradores dizem que é boa, verdadeira, 

autêntica e orientada para o cliente. Julgam que a opinião do consumidor estará de acordo com a 

sua, salvo duas excepções que colocam a hipótese de o consumidor a avaliar como média ou fraca. 

Mas a maioria dos colaboradores parece ter uma opinião mais próxima da realidade, pelo menos, 

segundo o que as reuniões de grupo permitiram aferir, no que toca a esta questão. Pode acontecer 

que, pelo facto de o percurso em loja se tornar cansativo, os clientes cheguem particularmente 

cansados e com pouca paciência junto dos colaboradores que se encontram nas caixas de 

pagamento. Assim, poderão passar para alguns empregados uma ideia de desagrado que, na 

realidade, não têm, no que diz respeito ao serviço. 

Os colaboradores têm todos uma opinião bastante positiva da organização, na forma como 

trata os empregados. Caracterizam, neste sentido, a IKEA como sendo muito boa, motivadora, 

honesta, comprometida, humana, próxima dos empregados, respeitosa, frontal, responsável e justa. 

E alguns destes adjectivos constituem a opinião que julgam ser a dos consumidores. As conclusões 

retiradas das reuniões de grupo (não devendo ser generalizadas) levam-nos a crer que, de facto, os 

colaboradores têm razão na opinião que pensam que os consumidores têm nesta matéria. Mas, 

conforme foi discutido no subcapítulo anterior, também os consumidores têm uma opinião que vai ao 

encontro daquilo que realmente os colaboradores sentem enquanto empregados da IKEA, ou seja, a 

boa imagem que os consumidores têm da organização enquanto entidade patronal parece 

corresponder à realidade vivida pelos empregados no seio organizacional. 

No que concerne à disponibilidade da IKEA para receber sugestões dos consumidores, 

a opinião dos colaboradores é, novamente positiva e, no geral, consideram que a do consumidor será 

também. Caracterizam, neste aspecto, a organização como totalmente disponível, aberta e acessível, 

e concordam que o consumidor também terá uma opinião semelhante. 

Também têm uma visão positiva da IKEA na sua disponibilidade para receber sugestões 

dos empregados, utilizando expressões como “muito boa”, “aberta”, “total [disponibilidade]” e 

“excelente”. Na sua opinião, os consumidores terão uma ideia aproximada da sua, mas há um 

colaborador que refere que o consumidor não pensará nestas questões. 

Relativamente à disponibilidade e ao empenho da IKEA para resolver reclamações, os 

colaboradores consideram-na total, muito boa, imediata, eficaz, acessível, exemplar e, somente um (o 

mesmo colaborador que têm apresentado as opiniões mais negativas e pessimistas), refere que é 

alta, embora lenta. Desta vez, os colaboradores julgam que a opinião dos consumidores será algo 

divergente da sua. Assim, apesar de alguns dizerem que os clientes a avaliarão como boa e 

exemplar, a maior parte referiu que os consumidores acharão esta disponibilidade razoável, morosa, 

a ser melhorada, e, novamente, na perspectiva do colaborador mais pessimista, inexistente. 

No geral, os colaboradores têm uma ideia acertada da que será a opinião que os 

consumidores têm da IKEA nestes vários aspectos. As percepções dos colaboradores são, na sua 



IKEA – Comunicação Interna e Externa: Percepções dos Colaboradores e dos Consumidores 

 

Ana Carolina Barbosa Tavares Lourenço, N.º 208176, 3.º Ano, Ciências da Comunicação Página 32 

maioria, bastante positivas, embora se destaque diversas vezes pela negativa a opinião do 

colaborador da área de vendas. Isto pode dever-se, possivelmente, ao facto de ser este a ter mais 

contacto com o público, pois, como visto no capítulo metodológico, todos os outros colaboradores 

exercem funções em departamentos e áreas com menor contacto com o público consumidor. No 

entanto, a opinião mais negativa deste colaborador e que julga ser, também, a do consumidor, não 

está de acordo com as percepções dos consumidores reunidos. 

A última questão colocada no questionário a respeito da opinião sobre a IKEA, pedia para que 

os inquiridos indicassem se concordavam ou discordavam das seguintes afirmações: 

 A comunicação interna (entre colaboradores, departamentos e as chefias) é rápida e 

eficaz. 

 Os colaboradores e os seus direitos são respeitados pela IKEA. 

 A IKEA confia nos colaboradores para lhes atribuir responsabilidades (por exemplo, 

autonomia para solucionar problemas e executar tarefas). 

 A IKEA reconhece o mérito dos seus colaboradores. 

 A IKEA mostra-se disponível para receber sugestões dos colaboradores. 

 A IKEA mostra-se disponível para receber reclamações dos colaboradores. 

 A IKEA mostra-se disponível e empenhada em solucionar problemas que digam 

respeito ao(s) colaboradore(s). 

Todos mostraram concordar com todas as afirmações propostas, o que vai ao encontro das 

boas opiniões que os colaboradores manifestaram nas questões anteriores acerca da IKEA. 

3.2.2. Comunicação interna 

Na IKEA, existem diversos instrumentos de comunicação interna. De acordo com as 

respostas obtidas, na comunicação entre colaboradores, os empregados dispõem de telefone, e-

mail, intranet, portal do colaborador, reuniões, quadros (vitrinas), publicações internas (uma revista 

interna trimestral e uma newsletter nacional mensal), mensagens de megafonia, vídeo-conferência e 

caderno de recados. Segundo os colaboradores, estes instrumentos são utilizados, essencialmente, 

para transmitir informações organizacionais, nomeadamente, referentes a vendas, performances e 

resultados, estratégias, novidades de produtos, campanhas, formação, salários, entradas, saídas, 

eventos, actividades, oportunidades de carreira e vagas internas, compensações e benefícios, 

recursos humanos e, inclusivamente, ao cliente. 

Embora a comunicação entre colegas pareça processar-se eficazmente, dado que dispõem 

de diversos meios para comunicar e apresentam variados tipos de informações que se transmitem 

através deles, houve várias sugestões de melhoria da comunicação entre os colaboradores. Um 

colaborador sugere que se adapte a mensagem aos canais, de forma a que todos possam ter acesso 

à informação. Outros sugerem a melhoria do fluxo de comunicação e a partilha de conhecimentos. Há 

quem refira, ainda, que deve haver mais pró-actividade na busca de informação e mais interesse. Dos 

restantes empregados que responderam à questão, houve alguns que mencionaram o facto de a 

comunicação dever processar-se de forma mais rápida, de ser mais actualizada, de ser mais exacta 

nos seus conteúdos e de se dar maior destaque ao que de facto tem mais importância e é mais 
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prioritário. Nem todos os colaboradores responderam a esta questão, o que nos leva a presumir que 

poderá dever-se ao facto de não sentirem necessidade de melhoria na comunicação entre colegas. 

Quanto à comunicação com as chefias, os colaboradores indicam os mesmos instrumentos 

de que dispõem para a comunicação com os colegas. Há ainda uma referência única a um 

questionário anual, a conversas individuais e a caixas de sugestões ou reclamações. No entanto, por 

não terem sido muito mencionados, poderão não ser muito utilizados na comunicação interna. As 

informações transmitidas através destes meios são muito semelhantes às que são difundidas na 

comunicação entre colaboradores, mas acrescenta-se a comunicação de objectivos, informações do 

Grupo IKEA, explicações sobre as opções estratégicas e comunicação de ferramentas úteis e 

directrizes de trabalho, informação para as equipas, assuntos relativos à secção, ao departamento, 

ou à organização em geral e avaliação de resultados. 

As sugestões de melhoria da comunicação com as chefias apresentadas relacionaram-se 

com a frequência da comunicação, a exactidão dos conteúdos, a maior disponibilidade temporal e as 

competências de comunicação individuais dos responsáveis. 

Todos os colaboradores negaram a imposição de limitações à expressão de sugestões e 

opiniões. Uma colaboradora da área da comunicação e sustentabilidade afirma que “encorajamos 

todo o tipo de feedback” e outra colaboradora da área da comunicação interna confirma esta ideia, 

dizendo que “na IKEA valorizamos a diversidade de opiniões e há um ambiente de abertura”. Key 

(1999), conforme foi referido no capítulo de enquadramento teórico, tem uma opinião que se relaciona 

com a prática da IKEA, uma vez que, segundo a autora, é a democratização da cultura organizacional 

que permite um clima agradável e ético na organização.  

3.2.3. Ambiente organizacional 

Solicitámos aos colaboradores que fizessem uma descrição do ambiente interno da IKEA e 

todas as características apontadas por eles indicaram um bom ambiente, como é possível constatar 

através da Tabela 9. Aproveitando as categorias de análise, utilizadas para simplificar a explicação e 

a compreensão da opinião dos colaboradores neste assunto, pode dizer-se que estes consideram o 

ambiente da organização bom e afável. No que diz respeito à abertura e honestidade, vive-se, na 

empresa, um ambiente aberto, directo, franco, honesto e próximo. Vários colaboradores referiram o 

espírito de equipa existente na organização, mencionando expressões como “equipa”, “colaborador” e 

“entreajuda”. Os colaboradores referem a existência de simplicidade e descontracção no ambiente da 

organização e avaliam-no como um clima motivador, de empenho e de compromisso. São, ainda, 

mencionadas características de um ambiente humano, saudável e equilibrado, e fantástico. 

A descrição do ambiente da empresa feita pelos colaboradores é muito semelhante à 

descrição que os mesmos fazem da própria organização. Esta semelhança poderá significar que a 

cultura que a empresa procura incutir no ambiente interno está de acordo com a imagem que 

pretende passar para os públicos interno e externo, uma vez que a percepção dos dois públicos está 

próxima da percepção dos empregados sobre o ambiente organizacional. Esta opinião dos 

colaboradores não se coaduna com as afirmações de Gawor et al (2008) e Bailly et al (2006) que, 

como já foi demonstrado no contexto teórico do presente estudo, referem nos seus trabalhos que a 

IKEA procura transmitir uma imagem mais responsável e humana do que é na verdade. Contudo, 
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importa lembrar que estes autores mencionavam uma série de problemas verificados no tratamento 

dos colaboradores por parte da organização, em países considerados em desenvolvimento. De 

qualquer forma, não é esta a realidade da IKEA, a julgar pelas respostas dos colaboradores. 

Tabela 9 – Distribuição, por categorias, das expressões utilizadas pelos colaboradores para descrever o 

ambiente interno da IKEA 

Categorias Expressões utilizadas 

Bom 
Bom 

Afável 

Aberto e honesto 

Aberto 

Directo 

Franco 

Honesto 

Próximo 

Espírito de equipa 

Equipa 

Colaborador 

Entreajuda 

Simples 
Simples 

Descontraído 

Motivador e de empenho 

Motivador 

Empenho 

Compromisso 

Humano Humano 

Saudável 
Saudável 

Equilibrado 

Fantástico Fantástico 

Finalmente, os colaboradores foram questionados acerca do modo como a organização e 

os empregados contribuem para esse ambiente. Alguns inquiridos responderam que esse 

ambiente é proporcionado pela vivência diária da cultura IKEA e dos valores institucionais e pelo 

espírito de equipa. Uma colaboradora (área da comunicação interna) acrescenta, ainda, que há uma 

“liderança inspiradora e com base nos valores da empresa partilhados largamente por colaboradores 

e responsáveis”. Bilhim (2008:191) afirma que são as empresas marcadas por culturas fortes que 

conseguem atingir níveis de excelência. “A cultura forte é, pois, caracterizada pela existência de 

normas, valores e crenças que são intensamente interiorizados e partilhados pelos membros da 

organização. Quanto mais estes a aceitarem e maior for o seu empenho, mais forte será a cultura. 

(...) Quanto mais forte for a cultura, menos os gestores precisarão de desenvolver a formalização para 

regular os comportamentos, e esta regulação e guia terá sido interiorizada pelos empregados, 

quando estes aceitarem a cultura organizacional” (Bilhim, 2008:202-203). Pelas respostas dos 

colaboradores, percebe-se que o caso da IKEA é um exemplo de uma cultura forte, na qual os 

colaboradores penetram para contribuírem, como todos os outros, para o ambiente positivo que todos 

mencionaram. Os empregados consideram que este ambiente é permitido pelo facto de a 

organização se focar no bem-estar dos colaboradores enquanto profissionais e pessoas, e pela 

existência de proximidade e respeito, que se confirma pelas palavras de uma colaboradora (área de 
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recursos humanos): “não existe distinção aparente entre colaboradores base e chefia. A forma de 

tratamento entre todos é o “tu”, todos se sentem à vontade”. Um outro colaborador (área de vendas) 

refere que este ambiente interno agradável é possibilitado pela comunicação, abertura e 

transparência existentes na organização.  

3.3. Comparação das percepções dos consumidores e dos colaboradores 

Esta última parte do capítulo de análise e discussão de resultados visa responder de forma 

clara aos objectivos do trabalho. Recorde-se que, de forma geral e sucinta, procurou-se conhecer as 

percepções dos consumidores e dos colaboradores da IKEA em relação à empresa citada e 

compará-las, de modo a ser possível confirmar ou refutar a hipótese central do estudo. Sublinhe-se 

que a dimensão das amostras utilizadas não permite a generalização deste trabalho, pelo que tudo o 

que aqui se afirma é válido, somente, para este caso específico. 

A fim de resumir o presente subcapítulo, apresenta-se, em seguida, uma tabela (Tabela 10) 

com as principais ideias. 

Tabela 10 – Síntese dos principais resultados do estudo 

Objectivos do trabalho Síntese dos resultados 

Percepção da IKEA 
Tanto os consumidores como os colaboradores 

têm uma imagem positiva da organização. 

Percepção do produto e serviço IKEA 

Ambos os públicos têm opiniões favoráveis. 

Destaca-se a opinião menos positiva dos 

consumidores quanto à qualidade dos produtos. 

Imagem da IKEA, enquanto entidade 

empregadora, que chega aos consumidores 

Os consumidores têm uma boa imagem da IKEA 

enquanto entidade patronal. 

A informação que chega aos consumidores 

sobre a IKEA influencia a imagem que têm da 

organização 

Os consumidores não conhecem factos 

negativos sobre a IKEA e não ouvem falar de 

como é trabalhar na IKEA. Assumem que a 

inexistência de notícias sobre esta questão 

significará que tudo funciona bem internamente. 

Os colaboradores vêem a imagem da IKEA 

reflectida na comunicação para o exterior 

Identificam-se, no geral, com a imagem que 

julgam que os consumidores terão acerca da 

empresa, mas não se sabe se isso advirá, 

necessariamente, da comunicação. 

Preocupação dos colaboradores com a 

aposta na comunicação interna e num clima 

organizacional agradável 

Preocupam-se e reconhecem que esse clima 

existe e é alimentado por todos os 

colaboradores, na IKEA. 

As boas impressões em relação à IKEA são comuns aos dois públicos em análise neste 

trabalho. Relativamente à organização, os colaboradores sentem que os consumidores a descreverão 

com base nos conceitos que associam aos produtos. Este julgamento por parte dos colaboradores 
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está, efectivamente, correcto, tendo em conta as expressões utilizadas pelos consumidores para 

descrever a empresa. Enquanto os colaboradores mencionam características ligadas à organização 

como um todo – competência, exigência, simplicidade, honestidade, responsabilidade, estabilidade, 

inspiração, etc. –, os consumidores descrevem a IKEA como prática, organizada, económica, 

moderna, colorida, entre outros adjectivos que utilizam, também, para caracterizar os produtos. A 

percepção da empresa que os consumidores têm é, portanto, aquela que advém do contacto 

comercial que têm com ela. No entanto, não conseguem fazer uma associação directa à empresa, 

através da publicidade comercial da IKEA. Presume-se, então, que não estão conscientes do facto de 

formarem uma opinião e imagem da IKEA com base nos produtos comercializados pela empresa, 

uma vez que, reflectindo sobre o que a publicidade de produto lhes dirá sobre a organização, têm 

dificuldade em conseguir relacioná-las. 

Em relação à percepção sobre o produto IKEA, as opiniões são muito semelhantes. Somente 

a qualidade é percebida pelos colaboradores como sendo superior, contrariamente aos consumidores 

que consideram que a relação entre o preço e a qualidade dos produtos é boa, porque esta não é 

assim tão elevada. Quanto ao serviço, no geral, ambos os públicos elogiaram o serviço que a IKEA 

presta. Todavia, os colaboradores têm a impressão de que o consumidor não estará tão agradado 

como efectivamente está, pelo que as reuniões de grupo puderam demonstrar. 

Todos os consumidores referiram que é importante para os clientes que uma organização 

trate bem e com respeito os seus empregados, porque isso contribui para a formação de uma 

imagem pública da organização, que será tão mais favorável, quanto maior for a sua preocupação 

com os seus colaboradores. Os consumidores entrevistados para o presente estudo têm todos uma 

boa imagem da IKEA enquanto empregadora, mas esta não derivará do que ouvem dizer sobre este 

assunto. Na verdade, ela é positiva precisamente por não se ouvir nada, principalmente opiniões 

negativas a este respeito (que são sempre as primeiras a saber-se), e também pelo bom serviço que 

a maioria dos consumidores referiu como meio para passar uma imagem de bom ambiente e 

estabilidade dentro do seio organizacional. Assim sendo, os consumidores formaram esta imagem 

positiva que têm da IKEA, devido aos produtos, ao serviço e à diferença que a IKEA trouxe ao 

mercado do mobiliário e decoração em Portugal. Inclusivamente as origens escandinavas da 

organização levam os consumidores a presumir que a IKEA funcionará muito bem ao nível interno, 

por ter preocupações sociais que se verificam mais frequentemente em sociedades mais evoluídas 

do que no nosso país. Logo, todo o tipo de informação que chega aos consumidores, bem como a 

que não chega (como o caso de não se saber publicamente nada sobre como é trabalhar na IKEA) 

servem para os consumidores formarem uma opinião e imagem sobre a organização que, pelo que 

nos foi possível apurar, é bastante boa.  

Embora os colaboradores tenham uma imagem muito favorável da IKEA e considerem, na 

maior parte dos casos aqui analisados, que os consumidores também terão, acontece, por vezes, 

julgarem a opinião do consumidor menos positiva que a sua, talvez por associarem aos seus clientes 

um maior nível de exigência do que aquele que o próprio cliente sente ter. Ainda assim, é possível 

verificar que os colaboradores têm muitas vezes uma boa percepção da que será a opinião dos 
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clientes, concluindo-se, por isso, que os empregados vêem que a verdadeira imagem da organização 

passa para o exterior. No entanto, não se sabe se será (somente) através da comunicação da IKEA. 

Os colaboradores não só reconhecem a existência de um clima organizacional e ético 

motivante e agradável, como lhe atribuem importância. Afirmam que é a cultura IKEA e os seus 

valores que permitem o trabalho em equipa, e um ambiente de empenho, honesto, motivador e 

humano dentro da empresa. Operando num mundo de mudança permanente e constante, “mais do 

que uma cultura forte ou fraca, a organização deverá criar e manter uma cultura eficaz, apta a 

preservar a sua identidade, mas ao mesmo tempo capaz de se abrir sem se perder” (Bilhim, 

2008:203), que é exactamente o que parece acontecer com a IKEA, que aposta numa cultura forte, 

mas, ao mesmo tempo, eficaz, ao ponto de todos os colaboradores acreditarem nela, e que não 

compromete a sua identidade. O recurso a diversos instrumentos para comunicar variados assuntos 

internamente, e o facto de todos os colaboradores terem conseguido identificar quer instrumentos, 

quer informações transmitidas através deles, leva-nos a crer que não só os próprios empregados os 

valorizam, como a organização faz questão de os utilizar frequentemente, para que eles façam parte 

da rotina comunicacional de todos os colaboradores IKEA. É conveniente referir que, apesar de a 

organização ter dificultado bastante a obtenção das respostas dos colaboradores, passando à autora 

deste estudo uma impressão de autoritarismo vivido na IKEA, algumas opiniões mais negativas 

presentes nos questionários (embora poucas), permitiram-nos acreditar na veracidade das respostas 

dadas pelos colaboradores inquiridos. Este à vontade para apresentar as suas verdadeiras opiniões, 

boas ou más, estará relacionada com a liberdade que a organização afirma dar aos seus empregados 

para fazer sugestões e manifestar opiniões, conforme foi referido no subcapítulo anterior. 

Assim se confirma a hipótese central deste trabalho, visto que os colaboradores acreditam e 

trabalham com base nos valores da cultura IKEA, que são os mesmos que se procuram transmitir 

para o público externo. Portanto, os colaboradores rever-se-ão na imagem e nos valores que são 

comunicados para o exterior. 
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Conclusões 

A comunicação organizacional revela-se extremamente importante para o sucesso das 

organizações, embora seja, ainda, muito negligenciada, dando-se prioridade à comunicação de 

marketing. Particularmente, a comunicação interna é fundamental para a construção de um bom 

clima e uma boa imagem da organização, pois também os colaboradores servem de meio de 

divulgação da imagem da organização (Lindon et al, 2010; Sebastião, 2009; Westphalen e Libaert, 

2009). 

Apesar de já terem surgido muitas teorias que salientam a importância da comunicação entre 

gestores e colaboradores, segundo Johansson (2007:97), a comunicação descendente continua a ser 

dominante nas organizações suecas. A IKEA é uma organização que se destaca no seu mercado 

pelo conceito inovador: produtos funcionais, com bom design e qualidade a preços acessíveis. Outro 

aspecto pelo qual a IKEA é conhecida é a cultura e o bom ambiente organizacionais (Edvardsson et 

al, 2006). Porém, é possível verificar o contraste de opiniões através da literatura aqui apresentada. 

Se alguns autores enaltecem o esforço que a organização faz para contribuir para o bem-estar dos 

colaboradores e a fomentação de uma cultura organizacional baseada em valores próximos da 

cultura sueca, outros denunciam falhas no funcionamento da IKEA em países em desenvolvimento, 

como a China, a Índia e o Vietname, ao nível do respeito pelos direitos dos colaboradores (Bailly et al 

2006; Gawor et al, 2008). 

A imagem que o público tem da IKEA poderá não corresponder exactamente à imagem real 

da organização. Ainda que estes autores se refiram apenas a países em desenvolvimento, os 

paraísos fiscais associados ao nome da IKEA (Durães, 2011) levantam algumas dúvidas quanto aos 

valores e à imagem que a organização transmite para o público. 

Não nos sendo possível constatar, de facto, se a IKEA é uma empresa preocupada e 

motivadora ou, pelo contrário, exploradora e fria, restou-nos confiar nas percepções de alguns 

consumidores e colaboradores portugueses. No geral, a opinião que os consumidores têm da 

empresa é bastante positiva. Embora reconheçam que a qualidade dos produtos não é a melhor, 

elogiam a boa relação entre esta e o preço, e entre este e o design do produto. Todo o conceito em 

torno do produto e da empresa agrada aos consumidores que vêem na IKEA uma empresa sem um 

concorrente que a ela se compare. Porém, a opinião que os consumidores formaram acerca da 

empresa não deriva da publicidade feita por ela, visto que ela é comercial e os consumidores, na sua 

maioria, não conseguiram associar a empresa ao que a publicidade de produto transmite. Podemos, 

por isso, concluir que a publicidade, tal como é feita, não é uma forma eficaz de a IKEA transmitir 

para o público consumidor os seus valores e cultura organizacionais. 

Foi notável que a divergência de opiniões em algumas questões estaria relacionada com as 

idades dos consumidores. Enquanto os mais jovens referiram as questões sociais, de preocupação 

com os colaboradores, em primeiro lugar, quando imaginaram a IKEA como entidade empregadora, 

os mais velhos mencionaram primeiro os salários e, somente depois, o ambiente de trabalho e o 

tópico da igualdade e da entreajuda. Do mesmo modo, ainda que todos reconhecessem que, se a 

IKEA tratasse mal os seus colaboradores, a imagem que têm ficaria desfavorecida, os mais jovens 

afirmaram, de uma forma geral, que continuariam a ir à loja sempre que a necessidade assim 
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obrigasse, por não haver concorrentes com uma oferta de produtos e preços semelhante, enquanto 

que os mais velhos foram mais inflexíveis, afirmando que, salvo algumas excepções, deixariam de ir 

às lojas IKEA. Curiosamente, o grupo que parece não ser tão afectado no acto da compra e na visita 

à loja pela imagem negativa da empresa é o que parece dar mais importância às questões sociais 

nas empresas enquanto entidades patronais. 

Os colaboradores têm, na sua maioria, opiniões bastante positivas não só da organização, 

como também dos produtos, do serviço e do ambiente interno. Através das suas respostas ao 

questionário, foi possível constatar que a IKEA dispõe de muitos instrumentos de comunicação 

interna e que estes são, efectivamente, utilizados, a julgar pela quantidade de exemplos de 

informações transmitidas que os colaboradores nos referiram. 

A IKEA aparenta ter, para além de um ambiente honesto, simples e responsável, como os 

colaboradores o avaliaram, um ambiente também democrático, visto que não impõem limitações à 

manifestação de opiniões ou sugestões por parte dos empregados. Os colaboradores reconhecem 

que o ambiente agradável e de entreajuda que se vive dentro da organização resulta do espírito de 

equipa, da transparência, da abertura, da comunicação e da cultura e dos valores IKEA que todos 

adoptam e partilham no exercício das suas funções. 

As percepções dos colaboradores e dos consumidores são, de uma forma geral, muito 

semelhantes e positivas, não se associando às afirmações de Bailly et al (2006) e Gawor et al (2008). 

Se os consumidores percepcionarão a IKEA de uma forma semelhante aos colaboradores, é natural 

que assumamos que os colaboradores se revêem na imagem que a IKEA transmite para o exterior. 

Ainda que a IKEA seja uma organização que conta com inúmeros estudos sobre si – ao nível 

da sua comunicação e dos seus conceitos, valores e cultura organizacionais –, não conhecíamos 

trabalhos que focassem a comparação das percepções dos seus colaboradores e consumidores 

acerca desta organização. Por esse motivo, este estudo recordou que as temáticas a ser abordadas 

relativamente à IKEA e a tantas outras organizações já tão estudadas, estão longe de se esgotar. E a 

comparação das percepções de dois públicos que não vivem o mesmo tipo de experiências 

relativamente a uma mesma organização é interessante e ainda pouco trabalhado. 

No caso do presente estudo, as amostras tinham dimensões pequenas, o que limita a 

generalização das nossas conclusões. Estas devem ser, apenas, associadas a este trabalho e nunca 

utilizadas para se falar do caso português ou de outros casos. No futuro, o ideal seria trabalhar esta 

questão com mais pormenor, recolhendo mais opiniões e utilizando amostras maiores e 

representativas. A comparação das percepções entre colaboradores e consumidores é, pelo que 

conhecemos, pouco trabalhada e o nosso estudo não é suficiente para esgotar esta temática no caso 

da IKEA. É sugestão nossa que se procure aprofundar esta questão em investigações futuras e que 

estas investigações tenham maior dimensão, para permitirem a generalização das suas conclusões e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento e a riqueza teórica de outros trabalhos que se sigam. Dadas 

as limitações de acesso aos colaboradores com que nos deparámos, consideramos necessário 

sugerir que, no futuro, se procure investigar a percepção do público interno da IKEA numa 

perspectiva menos controlada. 
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Anexos 

Anexo 1 – Guião de entrevista aos colaboradores 

A presente entrevista tem como principal objectivo averiguar as percepções de alguns 

colaboradores nacionais da IKEA Portugal relativamente a esta organização. A sua finalidade é 

contribuir para o desenvolvimento de um trabalho académico sobre a comunicação interna e externa 

da IKEA e as percepções dos colaboradores e dos consumidores sobre a mesma. Pedimos, por 

favor, que responda com honestidade. Todas as informações que nos facultar serão 

confidenciais e anónimas. 

 

1. Em termos globais, como descreveria a organização IKEA? Indique 3 palavras. 

 

2. Qual imagina ser a opinião que os consumidores têm da IKEA? Indique 3 palavras. 

 

3. Qual é a sua opinião acerca dos seguintes aspectos da IKEA? E qual julga ser a opinião do 

consumidor?: 

 

 A minha opinião (3 

palavras) 

A opinião do 

consumidor (3 palavras) 

Qualidade dos produtos   

Preço dos produtos   

Eficácia no serviço   

Simpatia no atendimento   

Forma de tratar os empregados   

Disponibilidade da IKEA para 

receber sugestões dos 

consumidores 

  

Disponibilidade da IKEA para 

receber sugestões dos 

empregados 

  

Disponibilidade/empenho da 

IKEA para resolver 

reclamações 
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4. Indique com uma cruz (X) se concorda ou discorda das seguintes afirmações. 

 Concordo Discordo 

A comunicação interna (entre 

colaboradores, departamentos e as 

chefias) é rápida e eficaz. 

  

Os colaboradores e os seus direitos 

são respeitados pela IKEA. 

  

A IKEA confia nos colaboradores 

para lhes atribuir responsabilidades 

(por exemplo, autonomia para 

solucionar problemas e executar 

tarefas). 

  

A IKEA reconhece o mérito dos 

seus colaboradores. 

  

A IKEA mostra-se disponível para 

receber sugestões dos 

colaboradores. 

  

A IKEA mostra-se disponível para 

receber reclamações dos 

colaboradores. 

  

A IKEA mostra-se disponível e 

empenhada em solucionar 

problemas que digam respeito ao(s) 

colaboradore(s). 

  

 

 

5. Que instrumentos existem na IKEA para comunicar com os seus colegas (por exemplo, 

telefone, e-mail, intranet, reuniões, vitrina/quadro de avisos ou recados, publicações internas, 

etc.)? 

 

6. Que informações são comunicadas através deles? 

 

7. O que poderia ser melhorado na comunicação entre colaboradores? 
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8. Que instrumentos existem na IKEA para comunicar com as chefias (por exemplo, telefone, e-

mail, intranet, reuniões, caixa de sugestões ou de reclamações, publicações internas, etc.)? 

 

9. Que informações são comunicadas através deles? 

 

10. O que poderia ser melhorado na comunicação com as chefias? 

 

11. São impostas limitações à expressão de sugestões e opiniões? Se sim, em que medida? E 

elas partem da organização ou dos colaboradores? 

 

12. Como descreveria o ambiente interno (entre colaboradores, departamentos e a organização) 

da IKEA? Indique 3 palavras. 

 

13. De que modo a organização contribui para esse ambiente? E os colaboradores? 

 

Perguntas de caracterização demográfica 

14. Sexo: 

1) Masculino 

2) Feminino 

 

15. Grupo etário: 

1) 16-24 anos 

2) 25-34 anos 

3) 35-44 anos 

4) 45-65 anos 

 

16. Habilitações literárias: 

1) Inferior ao 3.º Ciclo (9.º ano) 

2) 3.º Ciclo (9. Ano) 
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3) Secundário (12.º Ano) 

4) Bacharelato 

5) Licenciatura 

6) Mestrado 

7) Doutoramento 

 

17. Departamento/função: 

 

18. Loja: 

1) Alfragide 

2) Loures 

3) Matosinhos 

 

Obrigada pelo seu tempo e pelo seu contributo! 
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Anexo 2 – Guião da reunião de grupo com consumidores 

A presente reunião de grupo tem como único objectivo contribuir para o desenvolvimento de um 

trabalho académico sobre a IKEA. O que se pretende é conhecer as percepções e opiniões pessoais 

de alguns consumidores acerca da empresa. Os dados sócio-demográficos só são relevantes para 

questões metodológicas de definição da amostra de consumidores, mas no trabalho ninguém será 

identificado, pelo que garanto a total confidencialidade e o anonimato. 

1. Como conheceram a IKEA? 

2. O que já compraram na IKEA? 

3. Como descreveriam a IKEA? 

4. Como descreveriam o produto IKEA? 

5. Como descreveriam o serviço prestado? 

6. Conhecem publicidade feita pela IKEA? O que é que diz? O que transmite sobre a IKEA? 

Com que ideia ficam da empresa? 

7. Como imaginam a IKEA enquanto entidade patronal? 

8. Conhecem alguém que trabalhe na IKEA? 

1) Se sim, o que diz(em) essa(s) pessoa(s) sobre a IKEA? 

2) Se não, como acham que deve ser trabalhar na IKEA? 

3) Que qualidades deve ter um colaborador da IKEA? 

9. É importante para o consumidor que uma empresa trate os colaboradores com respeito, os 

motive e se preocupe com eles? 

10. Se soubessem que a IKEA não se preocupava com os seus colaboradores, isso afectar-vos-

ia enquanto consumidores da marca? De que maneira? 

 


