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“É muito melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, 

mesmo expondo-se ao fracasso, do que alinhar-se com os 

pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, 

porque vivem numa penumbra cinzenta, onde não conhecem 

nem vitória, nem derrota.” 

Theodore Roosevelt  
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Plano de Estágio Curricular 

 

O conjunto de atividades descritas no presente relatório são o resultado do trabalho e 

aprendizagem realizados no estágio curricular, obrigatório para a obtenção do grau de 

licenciada em Marketing. 

O estágio decorreu na empresa bondiblue® Design & Publicidade, propriedade da 

Simbólico & Verbal Lda. O plano de estágio (Anexo I) foi concebido com o intuito de me 

permitir colocar em prática a componente teórica adquirida ao longo da minha  

licenciatura, sendo que a instituição que me acolheu teve o cuidado de procurar 

compreender as minhas áreas de interesse e pontos fortes, de modo a proporcionar um 

ambiente de descoberta e exploração dos mais diversos conteúdos em contexto prático. 

Seguidamente apresento o plano de estágio definido pela empresa: 

• Análise das redes sociais da bondiblue®: hashtags, estabilidade de imagem, 

textos, objetividade, alargamento da visibilidade; 

• Construção das métricas de redes sociais, análise semanal e correções; 

• Análise e atualização do website/loja online para corresponder às expetativas do 

mercado; 

• Estudo da concorrência: identificação de pontos fortes e pontos fracos para 

debate de plano estratégico de melhorias; 

• Criação de campanha “Regresso às Aulas”: Pesquisa e análise de necessidades 

de cursos/escolas; 

• Projeto Apontar: Debate de estratégias de implementação de um portal 

profissional e análise de estratégia de recomendação B2B.  
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Resumo das atividades desenvolvidas 

 

O estágio curricular necessário para a conclusão da licenciatura fornece uma 

oportunidade única aos estudantes – permite-lhes um primeiro contacto real com o 

mercado de trabalho, mas providencia uma introdução e oportunidade de aprendizagem 

muitas vezes negada num contexto normal em que o universitário sai da instituição de 

ensino diretamente para a procura de emprego. Como tal, fica em falta a oportunidade 

de cometer erros e puder ter a oportunidade de aprender a fazer mais e melhor.  

Um estágio curricular apresenta não só uma transição suave na vida do estudante, mas 

também uma oportunidade de desenvolver as capacidades teóricas adquiridas durante 

os 3 anos de licenciatura num contexto real de trabalho que lhe permitirá compreender 

o que melhorar para se introduzir rapidamente no mercado profissional. 

Numa primeira fase do meu estágio foi-me concedida uma reunião. Na reunião, o meu 

supervisor na empresa questionou-me sobre os aspetos principais que pretendia 

desenvolver nos três meses seguintes, sobre os meus pontos fortes e em que medida 

conseguiria tomar iniciativa para executar as mais diferentes tarefas no contexto do 

marketing aplicado à publicidade. 

Após a reunião ficou decidido que, numa primeira fase, seria importante conhecer e 

fazer uma primeira avaliação de todos os aspetos de marketing digital a operar na 

empresa, que variavam desde a gestão das redes sociais da empresa e dos seus 

clientes, até toda a gestão e funcionamento do website e da loja online, bem como uma 

breve análise da concorrência, também em contexto digital.  

Numa segunda fase, que teve a duração de praticamente todo o estágio, estive 

encarregue da gestão das redes sociais da empresa e de clientes, bem como da 

campanha “Regresso às Aulas”, do projeto Apontar®, atualização de conteúdos do 

website e loja online, tradução do sistema CRM (Costumer Relationship Management) 

e outras atividades – nomeadamente atividades que me propus fazer, para aprender um 

pouco de todas as áreas de intervenção da empresa.  

Ambas as fases permitiram pôr em prática inúmeros conteúdos estudados em contexto 

de aulas, o que possibilitou o desenvolvimento e aperfeiçoamento das minhas 

capacidades em contexto prático. 

 

Palavras-chave: Marketing, Publicidade, Redes sociais, e-mail marketing, CRM 
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Introdução 

 

O presente relatório tem como finalidade descrever todas as atividades e tarefas 

realizadas no estágio curricular realizado na bondiblue®, uma empresa de design e 

publicidade situada na cidade de Lagos, Algarve. 

O estágio foi concretizado no âmbito da licenciatura em Marketing da Escola de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda e tem como finalidade a 

obtenção do grau de licenciada. O estágio teve a duração de 400 horas e iniciou a 1 de 

agosto de 2018, tendo sido o seu fim a 23 de outubro de 2018. 

O contacto realizado com a empresa foi feito por iniciativa própria pois, além de 

pretender desenvolver esta etapa na minha cidade natal, considerei ser o melhor sítio 

para fortalecer as minhas competências, adquirir experiência profissional e aprofundar 

os conteúdos que estudei ao longo dos três anos da minha licenciatura. 

O relatório encontra-se dividido em dois capítulos, estando o primeiro destinado à 

apresentação da empresa. Assim, este primeiro capítulo envolve a apresentação da 

história da empresa, os serviços prestados, a visão, missão e valores, e a estrutura 

organizacional. 

No segundo capítulo exponho todas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular. 

Os valores e a estrutura organizacional da empresa não se encontravam formalmente 

definidos, pelo que a estrutura que apresento foi elaborada por mim de modo a fazer 

compreender como funcionam todas as àreas dentro da empresa, e os valores foram 

definidos de acordo com as informações fornecidas pelo CEO da empresa. 
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1.1. bondiblue® Design & Publicidade 

 

A bondiblue® é uma empresa dinâmica de design e publicidade situada na cidade de 

Lagos, no Algarve.  

Fundada por Paulo Silva, a bondiblue® nasceu de uma necessidade encontrada por 

alguém que já laborava há alguns anos na área, de comunicar com um público mais 

vasto. 

Paulo Silva começou por aproveitar a experiência passada adquirida na área da 

publicidade e na área das tecnologias de informação, e fundou o que hoje é a empresa 

bondiblue®. 

A empresa realiza trabalhos maioritariamente para todo o concelho de Lagos, tendo 

também expandido a sua carteira de clientes para muitas outras cidades algarvias. 

O nome da firma foi pensado ao pormenor e com toda a atenção na mensagem que 

transmite. “bondi” significa “o som das águas a bater na rocha” e interpreta o movimento 

e a transparência que a empresa quer transmitir. “blue” (azul) é a cor que transmite o 

conceito de segurança. 

No seu logotipo (Figura 1) podemos observar claramente os lápis e as ondas. Ambos 

os elementos estão repletos de significado e exploram a parte mais subconsciente do 

consumidor – os lápis representam o design e a publicidade, pelo seu componente de 

criação implícito no objeto, e são as bases do trabalho que se constrói na empresa; as 

ondas simbolizam a comunicação, que se caracteriza como um veículo imprescindível 

dentro da bondiblue®. 

A bondiblue® pertence à Simbólico e Verbal, Lda., também esta detida por Paulo Silva.  

  

Figura 1 - Logotipo da empresa 

Fonte: Cedido pela bondiblue® 
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1.1.1. Visão 

 

A visão traduz-se num conjunto de convicções e desejos que fazem com que a empresa 

delimite metas a médio e longo prazo, de modo a atingir os seus objetivos. A visão 

apresentada pela companhia tem de ser, imperiosamente, uma meta atingível. 

A empresa indica que o seu nome e imagem são símbolos da sua visão.  

Com isto, é depreendido que a visão da empresa passa por priorizar a comunicação 

transparente e segura, que resultará num trabalho bidirecional com o cliente e culminará 

num relacionamento duradouro e cúmplice. 

 

 

1.1.2. Missão 

 

A missão é o propósito fundamental de uma empresa e o motivo e/ou finalidade da sua 

existência. Traduz a filosofia praticada pela empresa e detém a particularidade de 

praticamente se manter inalterada ao longo do tempo. 

A missão da bondiblue® é “entregar serviços promocionais através de uma 

comunicação transparente”. 

 

 

1.1.3. Valores 

 

A empresa rege-se por valores de transparência, união da equipa de trabalho e na 

construção de relacionamentos duradouros com o cliente, promovendo a transparência 

a todos os níveis.  

Os seus valores também são evidentes no que corresponde à participação em eventos 

de carácter solidário, promovendo inúmeras ações de angariação de dinheiro para 

causas, bem como a divulgação e publicidade das mesmas. 
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1.1.4. Serviços Prestados pela bondiblue® 

 

Podemos agrupar os serviços prestados pela bondiblue® em quatro categorias, sendo 

elas: 

• Identidade: Gestão da identidade, quer seja corporativa, de produto, marca ou 

carreira. 

Envolve serviços tais como o estudo de 

nomes (naming), estratégia de marca, 

comunicação e publicidade, criação, 

desenvolvimento e gestão de 

marca/logotipo, design de estacionário 

(Figura 2), manual de normas de identidade 

e gráficas, estudo da identidade no espaço 

físico e tipografia. 

 

 

 

 

• Animação e Vídeo: Filmes de animação 2D – Stop Motion ou Digital/3D – Stop 

Motion. 

Envolve serviços tais como conceção e criação de maquetes, personagens e 

cenários, conceção e criação de storyboards1, motion graphics2, spots publicitários 

e captação e edição de vídeo. 

 

 

 

                                                           
1 Storyboards ou Esboço sequencial são organizadores gráficos tais como uma série de 
ilustrações ou imagens arranjadas em sequência com o propósito de pré-visualizar um filme, 
animação ou gráfico animado, incluindo elementos interativos em websites (Wikipédia, 
Storyboard, 2018) 
2 Os gráficos em movimento são pedaços de imagens ou animações digitais que criam a ilusão 
de movimento ou rotação e geralmente são combinados com áudio para uso em projetos de 
multimédia (Wikipédia, Motion Graphics, 2018) 

Figura 2 - Design de estacionário 

Fonte: Cedido pela bondiblue® 
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• Produção de Publicidade 

Envolve serviços tais como produção de cartões de visita, flyers, brochuras, livros e 

revistas, produção de publicidade para decoração de montras, assim como de 

espaços interiores e exteriores, decoração de viaturas, produção de luminosos e 

logotipos em 3D, impressão de pequeno e grande formato, corte de vinil para placas, 

paredes e têxteis, merchandising, brindes promocionais, soluções por medida para 

a personalização de produtos, produção de expositores e displays, bandeiras, 

banners e roll-ups, produção de mupis, outdoors, placas e lonas, produção de 

posters, postais e calendários personalizados, estampagem personalizada e 

comercial e molduras e personalização de quadros. 

 

• Design 

Envolve serviços de design gráfico, design editorial, cadernos de apresentação, 

ilustração 2D e 3D, design de embalagens, web design e gestão de redes sociais, 

decoração de espaços e ambientes e design de sinalética interior e exterior. 
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1.1.5. Estrutura Organizacional 

 

“A Estrutura Organizacional constitui o elo entre as orientações estratégicas da 

organização e a sua forma de atuação no mercado e pode ser definida como a forma 

como a autoridade é atribuída através das relações de dependência hierárquica e de 

cooperação, a forma como as atividades são especificadas e distribuídas e ainda a 

forma como são estabelecidos os sistemas de comunicação no interior das 

organizações” (Nunes, 2016). 

É comum encontrarmos, junto à definição de estrutura organizacional, um organograma 

que define a estrutura e cargos associados a cada indivíduo que constitui a organização. 

No caso da bondiblue® observei uma estrutura simples (Figura 4), completamente 

diferente de todos os locais onde exerci funções anteriormente. Apesar de existir uma 

“ordem” a ser respeitada, tanto funcionários como patrões coexistem no mesmo 

ambiente, sem paredes nem divisões de estatuto. O ambiente prima, sobretudo, pela 

gestão aberta e comunicação transparente e constante para, deste modo, agilizar 

processos de trabalho e promover a partilha de ideias e criatividade.  

  

Paulo Silva

CEO

Liliana Reis

Gestora de Projetos

Tatiana Andersen

Designer Criativa

Odete Santos

Apoio ao Cliente

Figura 3 – Organograma da bondiblue® 

Fonte: Elaboração própria 
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Descrição dos cargos 
 

Paulo Silva – CEO:   

Responsável pela empresa. É quem gere todas as atividades e projetos realizados, 

conduz a maior parte das reuniões com clientes e é responsável pelas questões 

financeiras da empresa. É também da sua responsabilidade todo o trabalho “pesado” e 

das montagens realizadas no exterior da empresa. 

 

Odete Santos – Apoio ao cliente:  

Para além do seu trabalho de rececionista, responsável pelo atendimento presencial e 

telefónico de clientes, é também sócia da empresa, e na ausência do CEO todos os 

colaboradores lhe reportam.  

 

Liliana Reis – Gestora de Projetos:   

Desempenha funções a nível de gestão de projetos, maioritariamente publicitários, e 

trabalha na considerada “oficina leve de produção” – o que indica que prepara todos os 

materiais para os mais diversos fins, desde estampagem de vestuário à aplicação de 

vinil em grandes superfícies. 

 

Tatiana Andersen – Designer Criativa:  

Desempenha todas as funções de concepção de trabalhos e projetos que envolvam 

design, é responsável pelo desenvolvimento de atividades de animação e vídeo, e 

também serviços que envolvam criação de identidade. 
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Capítulo II – Atividades Desenvolvidas  
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2.1. Enquadramento Geral do Estágio 

 

O estágio teve início no dia 1 de agosto de 2018 e terminou no dia 23 de agosto de 

2018, contabilizando um total de quatrocentas horas. 

O horário de funcionamento da bondiblue® é de segunda-feira a sexta-feira das 9h30 

às 18h00, encerrando para hora de almoço das 13h até às 14h30. O meu horário na 

empresa era um pouco diferente deste, pois a minha hora de entrada tinha início às 

9h00 da manhã. A diferença de horário foi acordada entre mim e os responsáveis pela 

empresa, de modo a conseguir um maior número de horas semanais. Aconteceu 

também, esporadicamente, existir uma alteração nas minhas horas de almoço devido a 

uma entrada mais tardia, e, após um determinado tempo, uma entrada mais cedo. 

O meu primeiro dia de estágio foi de integração na empresa e a todos os colegas com 

quem iria compartilhar trabalho nos três meses seguintes.  

Inicialmente foi-me concedida uma reunião com o CEO, Paulo Silva, com a finalidade 

de me colocar a par de toda a história, modo de trabalho e regras dentro da organização. 

O meu supervisor na empresa quis compreender todos os meus objetivos, receios e 

expetativas relativamente ao estágio. Apesar de ser o meu orientador de estágio dentro 

da organização, explicou-me que todos os outros funcionários poderiam ajudar-me 

dentro das suas competências e disponibilidade. Comecei assim com um sentimento 

muito positivo por perceber que todos realmente estariam dispostos a colaborar com a 

minha aprendizagem prática. 

A delineação do meu plano de estágio foi realizada em conjunto com o meu orientador 

na empresa pois, apesar de ter em mente tarefas, planos e projetos direcionados ao 

meu estágio, este sempre quis dar-me bastante liberdade para expor as minhas ideias 

e promover projetos de minha iniciativa. 

As atividades que executei dentro da empresa, numa fase inicial, passaram por uma 

avaliação e posterior melhoramento do website e loja virtual da empresa e das suas 

redes sociais. Também realizei uma avaliação breve da concorrência e de certas 

componentes do meio-envolvente da empresa. Nesta primeira fase também me foi 

introduzido o Apontar®, um projeto que trabalhei numa fase mais avançada do meu 

estágio.  

Na segunda fase do meu estágio realizei inúmeras atividades de marketing digital, 

atividades que foram concretizadas até ao fim da minha experiência na empresa. Tais 

atividades incluíram a gestão e potenciação das redes sociais da empresa e de clientes, 
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registo fotográfico e edição e manipulação de imagem, potenciação e dinamização da 

loja online da bondiblue®, pesquisas de mercado e concorrência de modo a aplicar as 

estratégias digitais mais adequadas, elaboração e desenvolvimento de campanhas de 

e-mail marketing e aplicação de uma nova abordagem, até agora não utilizada pela 

empresa, a implementação de um sistema de Costumer Relationship Management.  

A fase final do meu estágio centrou-se no projeto Apontar® e na implementação e 

tradução do sistema de CRM adquirido pela empresa, além da continuidade nas 

atividades relativamente ao marketing digital. 

Todas as tarefas e projetos definidos no meu plano de estágio foram desenvolvidos e 

concretizados dentro dos prazos impostos e com toda a motivação da minha parte. 

Existiram algumas atividades que não estavam descritas no plano inicial que foram 

executadas pois, à medida que ía entendendo melhor a empresa e todo o seu 

funcionamento, sugeri estratégias e ações de modo a potenciar todos as áreas de 

trabalho que me foram destinadas. Com isto realizei inúmeros projetos por iniciativa 

própria, sempre apoiados e supervisionados pelo meu orientador de estágio dentro da 

empresa e pelos meus “colegas”. 

 

 

2.2. Objetivos 

 

O principal objetivo do estágio curricular realizado foi colocar em prática toda a 

aprendizagem feita ao longo dos três anos da minha licenciatura em Marketing. 

Um outro objetivo, que pode também ser considerado como parte do objetivo principal, 

foi a obtenção e desenvolvimento de competências, conhecimento e experiência em 

ambiente laboral e aquisição de hábitos de trabalho em equipa. Esta experiência 

permitiu-me também obter um melhor entendimento e introdução à fase que me espera 

no fim desta etapa. 

Além destes objetivos, existiu, com certeza, o objetivo do desenvolvimento e aplicação 

das minhas capacidades e conhecimentos teóricos, desafiando-me todos os dias a 

conseguir ser uma melhor profissional, sendo guiada e ensinada por pessoas que 

laboram no meio há bastante tempo.   
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2.3. Descrição das Atividades Realizadas  

 

Ao longo do estágio, como anteriormente referido, foram realizadas todas as atividades 

sugeridas no plano de estágio pelo supervisor na empresa. Para além das atividades 

planeadas, existiram inúmeras outras atividades realizadas, propostas por iniciativa 

própria, mas sempre apoiadas pelo supervisor Paulo Silva. 

Considero que a experiência adquirida na bondiblue® foi uma experiência bastante 

enriquecedora, que em muito contribuirá para o meu desenvolvimento e futura vida 

profissional. 

Seguidamente serão apresentadas e descritas todas as atividades que realizei no 

estágio curricular que desempenhei na empresa. 

 

 

2.3.1. Análise da Concorrência a Nível Digital – Redes Sociais e 

Website 

 

A análise da concorrência a nível digital permite à empresa compreender em que 

patamar se encontra relativamente aos seus concorrentes e que ações tomar para 

potenciar cada vez mais o seu desenvolvimento. Posto isto, apresento abaixo a análise 

e respetivas conclusões retiradas da mesma. 

Primeiramente iniciei a análise por identificar a concorrência da bondiblue® e, com isto, 

analisar o posicionamento das mesmas. Para proceder à pesquisa examinei os dados 

recolhidos na minha primeira reunião com o supervisor de estágio, que se prontificou a 

explicar-me que o maior concorrente da empresa é a empresa NaRua. Outras empresas 

concorrentes da cidade de Lagos são a EmotionVinil, Boca no Trombone e Tanta Linha. 

Também existem outras duas empresas concorrentes, Prime Digital e Ultra Imagem, 

sendo estas na cidade de Portimão.  

 

2.3.1.1. NaRua, a principal concorrente 

 

Esta empresa, também localizada em Lagos, é a que tem maior quota de mercado no 

campo do design, publicidade e comunicação no concelho. Apesar de ser um 
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concorrente de peso por contar com mais de uma década de atividade, também exerce 

campos de atividade que não são exercidos pela bondiblue®.  

Outro facto que contribui para a discrepância verificada no volume de negócios reside 

no tamanho das instalações da NaRua, a quantidade de maquinaria e recursos 

humanos que possui e a notoriedade criada pelos anos de atividade e experiência no 

ramo. 

Na análise realizada a nível digital verificou-se este cenário, como é possível observar 

na tabela a seguir (Tabela 1).  

 
Facebook (Likes) Instagram (Followers) 

bondiblue® 768 422 

Boca no Trombone 1714 - 

NaRua 2989 372 

Prime Digital - - 

Ultra Imagem 144 - 

Tabela 1 – Análise do número de Likes e Followers3 nas redes sociais 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de a bondiblue® contar com um número superior de seguidores na rede social 

Instagram, a nível da rede social Facebook a empresa NaRua tem um número 

imensamente mais relevante – dois mil novecentos e oitenta e nove (dados coletados a 

2 de agosto de 2018). 

Ao examinar o website da NaRua observei também a discrepância – um website mais 

apelativo e com uma imagem bastante trabalhada. Seguidamente apresento as devidas 

comparações. 

A nível visual, apesar de ambos os sites serem semelhantes e terem optado por um 

esquema de cores análogo, as estratégias apresentadas nas páginas iniciais 

diferenciaram-se (Figura 4 e 5). 

 

 

 

 

                                                           
3 “Seguidor” na rede social Instagram – semelhante a um amigo no Facebook 
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A bondiblue® optou por apresentar na sua página inicial um slide com imagens, uma 

estratégia concebida de modo a dar a conhecer ao cliente e/ou visitante do website o 

seu trabalho e, com isto, cativar a atenção e despertar a curiosidade.  

É possível observar também que a barra de navegação apresenta um conteúdo legível 

e que funciona em contraste com o escuro utilizado, facilitando assim a leitura e criando 

destaque para as outras áreas do website. Um ponto que eleva a presença da 

bondiblue® nesta plataforma virtual é, sem sombra de dúvidas, o facto de possuir uma 

loja online – algo que, até agora, não foi criado pela sua concorrente. 

A NaRua apresenta uma imagem intrigante, concebida por fumo colorido, que 

identifiquei como sendo a sua imagem de marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente que a estratégia passou pela confiança na sua notoriedade e imagem, sem 

ter de criar um espaço de exposição imediata. Com isto, o cliente terá de perder mais 

tempo no website, por exemplo, para visualizar os trabalhos.  

Figura 4 – Website da bondiblue® 

Fonte: Retirado do website 

Figura 5 - Website da NaRua 

Fonte: Retirado do website 
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Não creio que exista uma maneira correta ou errada de apresentar o website, pois vai 

ao encontro do que cada uma das empresas definiu como sendo a sua estratégia e 

apresentação. No entanto, existem pontos negativos e positivos em cada uma das 

estratégias, que têm de ser sempre considerados. Considero, porém, que a vantagem 

no campo de oferta de produtos ao cliente vai para a loja online possuída pela 

bondiblue®, pois é algo que a concorrente não detém.  A vantagem gráfica vai, 

claramente, para a empresa concorrente NaRua, pois apresenta um website muito mais 

apelativo e trabalhado, que envolve muitos mais elementos que podem ser proveitosos 

para o cliente e, consequentemente, para a empresa. 

 

2.3.1.2. Contextualização geral da concorrência 

 

Seguidamente, realizei uma tabela de modo a perceber a situação geral de todos os 

concorrentes (Tabela 2):  

Concorrente Website Facebook Instagram Twitter 

NaRua Bastante atrativo; 

potencial ameaça 

a este nível 

Publicações 

constantes; 

muita interação 

c/ os fãs 

Publicações 

constantes 

Publicações 

constantes 

Boca no 

Trombone 

Em 

desenvolvimento 

Poucas 

publicações e 

atualizações 

À data da 

análise não 

possuía  

Não possui 

Prime Digital Bastante atrativo; 

potencial ameaça 

a este nível 

Não possui Não possui Não possui 

Tanta Linha Pouco atrativo Poucas 

publicações e 

atualizações 

Sem 

publicações e c/ 

poucos 

followers 

Não possui 

Ultra Imagem Bastante 

simplificado; 

pouca informação 

e pouco atrativo 

Escassas 

publicações e 

atualizações 

Não possui Não possui 

Tabela 2 – Análise da concorrência em contexto digital 

Fonte: Elaboração própria 
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Foi detetado um outro concorrente após esta análise, a empresa EmotionVinil, que não 

havia sido considerado até agora. Após esta descoberta o concorrente passou a fazer 

parte da análise semanal realizada, pois é um concorrente da cidade de Lagos que 

detém um certo nível de ameaça para a bondiblue®. 

A tabela previamente apresentada permitiu assim revelar os concorrentes que 

apresentavam um maior nível de ameaça no contexto digital e possibilitou deste modo 

um melhoramento da estratégia até agora realizada pela bondiblue®. 

A atividade inicial de estudo da concorrência teve a duração de um dia.  

 

 

2.3.2. Melhorias Realizadas ao Website da Empresa 

 

Após a finalização da análise foram realizadas melhorias no website e na loja online, 

nomeadamente a nível de atualização de conteúdos e melhoramento de imagem – 

sendo estes realizados pelo CEO. Apesar de algumas melhorias terem sido sugeridas 

por mim, nomeadamente o aumento do tamanho de letra para ser mais legível e uma 

aposta numa disposição diferente da página para facilitar a navegação, estas alterações 

foram efetuadas pelo supervisor. 

Posteriormente foi-me delegada a tarefa de execução de um novo documento de 

FAQ’S4 de modo a simplificar e prontificar a resolução de questões por parte dos clientes 

e/ou visitantes do website e da loja online. 

Para realizar esta atividade baseei-me em inúmeras lojas online parecidas com a da 

bondiblue® e, colocando-me no lugar do cliente, tentei expor o maior número de 

perguntas e respostas às mesmas, de modo a criar o documento (Apêndice I). 

Esta atividade foi realizada no decorrer de uma semana, pois incluiu inúmeras 

alterações. Estas alterações ocorreram pois o documento foi corrigido pelo supervisor 

de estágio de modo a incluir diversos parâmetros que este achou perninentes para as 

FAQ’s.  

                                                           
4 FAQ é um acrónimo da expressão inglesa frequently asked questions (literalmente traduzida 
como «perguntas mais frequentes») (Wikipédia, FAQ, 2018)  
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2.3.3. Gestão das Redes Sociais bondiblue® 

 

A segunda atividade que executei na empresa centrou-se na gestão de todas as redes 

sociais da mesma – Facebook, Instagram e Twitter. 

“A gestão das redes sociais caracteriza-se como um conjunto de ações realizadas para 

otimizar o uso destes canais. É um processo que envolve o planeamento das 

publicações, produção de conteúdo e, em conclusão, a análise e monitorização dos 

resultados. É de uma enorme importância atualmente pois representa um veículo de 

comunicação imprescindível para a empresa, que pode assim estabelecer uma 

comunicação praticamente constante com os seus atuais e potenciais clientes” (Rocha, 

s.d.). 

Detetando este fator, decidi iniciar esta atividade com a realização de um documento 

Excel com o intuito de perceber o posicionamento da empresa e da sua concorrência 

online. Só após fazer esta análise é que foi possível definir as melhores estratégias a 

tomar e por que rede social seria mais proveitoso dar início a esta nova etapa.  

O meu supervisor de estágio dentro da empresa referiu existir uma meta a alcançar com 

esta atividade durante o período de estágio – elevar o número de gostos na página de 

Facebook da bondiblue® para oitocentos. Ao tomar conhecimento deste objetivo e 

desafio, decidi começar a minha análise exatamente pela rede social Facebook, onde, 

em conjunto com o supervisor na empresa, definimos os componentes gerais a serem 

analisados de modo a potenciar a página. Foi-me dado livre arbítrio na decisão de quais 

usar, sendo que decidi que as melhores métricas de análise para perceber o 

comportamento online até à data de início desta atividade seriam: 

• Keyword Research5 (SEO6) – para melhor compreendermos onde a empresa se 

localizava a nível dos motores de busca Google e Bing, não só perante a 

concorrência, mas a nível de conteúdo online que poderia ter sido produzido até 

agora e que não estivesse a obter os resultados desejados. Para realizar esta 

ação defini, após melhor entendimento do posicionamento que o meu orientador 

dentro da empresa queria obter, catorze palavras-chave relevantes. Estas 

palavras-chave englobaram praticamente todas as áreas de negócio da 

bondiblue® a nível mais abrangente e não tão específico, sendo as palavras 

utilizadas: advertising algarve, advertising and design lagos Portugal, bondiblue, 

                                                           
5 Pesquisa de palavras-chave 
6 Search Engine Optimization - Conjunto de estratégias de marketing digital, cujo objetivo é 
colocar um site no topo das pesquisas do Google de forma orgânica  (Macedo, 2018) 
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cartazes publicidade lagos Portugal, decoração de viaturas lagos, design e 

publicidade algarve, design e publicidade lagos, design lagos Portugal, 

estampagem lagos, estampagem têxtil lagos, outdoor advertising lagos 

Portugal, publicidade algarve, t-shirt print lagos Portugal.  

Estas palavras foram escolhidas por representarem praticamente todos os 

serviços da empresa e serviram o propósito de, através da pesquisa nos 

motores de pesquisa, compreender a posição da empresa e dos seus 

concorrentes; 

• Horário em que os fãs estão online – este parâmetro foi criado com o objetivo 

de entender quais seriam as melhores horas para realizar as publicações e se 

este fator estava a ser considerado; 

• Tipo de publicações – engloba parâmetros como o alcance médio das 

publicações, interação média e campos específicos de interação (como as 

reações, os comentários e as partilhas). Serve o propósito de ajudar a 

compreender que tipo de conteúdo atrai os fãs e o nível de interação que cada 

tipo de conteúdo proporciona; 

• Dados geográficos dos fãs, seguidores e pessoas alcançadas – permite 

perceber se a segmentação do mercado online está a ser bem executada e se 

o alcance geográfico dos clientes está a ser relevante para o negócio; 

• Breve análise da concorrência – pretendi, com este parâmetro, analisar 

primeiramente o nível de fãs e followers da empresa e dos seus concorrentes, 

para perceber em que patamar se localizava a empresa perante a sua 

concorrência e que ações seriam necessárias aplicar para reverter uma possível 

situação menos favorável. Eventualmente, este parâmetro permitiu-me também 

conseguir estar sempre a par da evolução das redes sociais dos concorrentes; 

• Análise do desempenho das publicações a nível de Instagram e Facebook – o 

que me ajudou a compreender as publicações que mais alcance e interações 

tinham, para tentar perceber o porquê. 

 

Toda a análise inicial realizada (Apêndice II) foi criada por mim e, a partir da conceção 

desse documento, fiquei encarregue da atualização dessas mesmas métricas 

semanalmente. 

Após a atualização dos dados de todos os parâmetros acima referidos realizei, por 

iniciativa própria, relatórios semanais (Apêndice III) a comprovar e/ou explicar toda a 

evolução dos dados semanalmente. Com isto pretendi que qualquer uma das 
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colaboradoras da empresa e o meu supervisor na empresa pudessem consultar o 

relatório e perceber o efeito de todas as estratégias que foram delineadas a nível digital. 

Apesar da atividade da análise inicial ter sido realizada em apenas oito dias, as 

atualizações semanais e a realização dos relatórios foram uma atividade que desenvolvi 

semanalmente e aperfeiçoei até ao final do meu estágio. 

No apêndice IV disponibilizo a primeira análise, de modo a ser possível observar a 

aplicação de todos os pontos acima definidos. 

Após analisar as informações recolhidas, fui encarregue de conceber um esboço de um 

plano estratégico de potenciação das redes sociais, de modo a atingir a meta proposta 

pelo meu supervisor. 

A atividade de realização de um esboço do plano estratégico teve a duração de três 

dias, e é apresentada nos pontos seguintes. 

 

2.3.3.1. Definição da estratégia de gestão de redes sociais 

 

Após duas semanas de análise de dados relativamente às redes sociais, o meu 

supervisor na empresa propôs-me conduzir uma reunião com toda a equipa de modo a 

apresentar a minha análise e o esboço do plano estratégico. Aceitei este desafio com 

confiança, pois tomei-o como uma oportunidade de expor todo o trabalho das últimas 

semanas e, também aprender a conduzir uma reunião e realizar uma apresentação em 

contexto profissional, mas ainda ter a possibilidade de discutir o plano com os meus 

“colegas” e perceber pontos de aceitação e melhoramento. 

A reunião terminou com a alteração de alguns pontos que tinha referido no plano 

estratégico (Apêndice V) mas, no geral, todas as minhas sugestões foram aceites e 

trabalhadas. As principais questões desenvolvidas na reunião que foram colocadas em 

prática centraram-se em: 

• Aumento das vendas e de Brand Awareness7; 

• Otimização dos perfis das redes sociais; 

• Estratégias de aumento de seguidores; 

• Calendário de conteúdo a publicar nas redes sociais; 

• Coesão de imagem nas publicações; 

                                                           
7 Brand Awareness ou consciência de marca é uma métrica que mede o quanto e como uma 
marca é reconhecida pelos consumidores (Elias, 2017) 
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• Criação de conteúdo diversificado para as publicações. 

A partir desta reunião teve início a implementação de todos estes pontos.  

É de frisar que o objetivo a atingir dos oitocentos gostos na página Facebook foi 

alcançado após três semanas de ter sido apresentado. 

 

2.3.3.1.1. Otimização dos perfis das redes sociais da 

empresa 

 

Para proceder à otimização dos perfis das redes sociais da empresa elaborei uma lista 

com pontos-chave que representavam áreas onde seria necessário atuar e que, 

inevitavelmente, a empresa estava aquém da sua concorrência. Para criar um perfil 

coeso e atrativo decidi que seria necessário trabalhar nos seguintes pontos: 

• Otimizar os headers8 do Facebook e criação de categorias de highlights9 no 

Instagram; 

• Providenciar informações detalhadas da empresa/marca; 

• Adicionar um CTA10 na página Facebook; 

• SEO; 

• Marcar no topo o melhor conteúdo ou os itens promovidos (por tempo limitado); 

Todas estes pontos foram trabalhados por mim, à exceção da conceção dos novos 

headers (Figura 6) e highlights (Figura 7) para as diferentes redes sociais, que foram 

trabalhados em conjunto com a designer criativa Tatiana Andersen.  

O header antigo (Figura 8) apresentava uma duplicação do logotipo da empresa e 

apenas descrevia as categorias de serviços da empresa. Devido a uma decisão de 

alteração da coesão da imagem da empresa, o o header da página foi então alterado 

para para a composição criada pela designer (Figura 6).   

A página de Instagram apresenta alterações em toda a descrição da página, algo que 

era inexistente, e a criação da secção de destaque, definida como highlights. 

Esta tarefa teve a duração de três dias. 

                                                           
8 Também identificado como foto de capa dos perfis 
9 Categorias de destaque criadas a partir das Instagram Stories mas que não desaparecem 
após 24 horas 
10 O call-to-action (CTA) é qualquer chamada — visual ou textual — que leve o leitor ou 
visitante de uma página a realizar alguma ação (Jaber, 2018) 
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Figura 8 - Header antigo da página de Facebook da bondiblue® 

Fonte: Retirado da página Facebook da bondiblue® 

Figura 7 - Novos highlights e descrição já aplicados na página Instagram 

Fonte: Retirado da página Instagram da empresa 

Figura 6 - Novo header criado e aplicado na página Facebook da bondiblue® 

Fonte: Retirado da página Facebook da empresa 
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2.3.3.1.2. Estratégias de aumento de seguidores 

 

O aumento do número de seguidores e/ou fãs nas redes sociais tem um impacto 

significativo em qualquer negócio, pelo simples facto que, uma vez que existem mais 

pessoas a seguir o trabalho da empresa e/ou marca, mais esse negócio se conseguirá 

desenvolver como consequência do aumento de divulgação e exposição por parte dos 

seguidores. O aumento dessa exposição leva assim ao despertar de um fator 

inconsciente de consumo que deve ser sempre levado em consideração – quanto mais 

tempo estamos expostos a qualquer assunto, maior facilidade temos em recordá-lo em 

situações futuras. Esta exposição poderá então levar a um aumento de vendas pois os 

seguidores recordam-se dos trabalhos realizados pela empresa e, futuramente, quando 

necessitarem de algo semelhante, vão contactar muito mais depressa algo que lhes soe 

familiar. 

Por considerar este facto, assumi ser de extrema importância aumentar o número de 

seguidores das páginas. Este aumento proporcionaria não só um desenvolvimento da 

ideia acima referida, mas poderia também significar um avanço relativamente à 

concorrência. Para conseguir alcançar este aumento, foi decidido em equipa que os 

melhores passos a tomar seriam: 

• Colaborar com “clientes de peso”11 e incentivá-los a divulgar as publicações da 

empresa; 

• Realização de um passatempo; 

• Colaboração com uma digital influencer. 

 

Pastelaria Gombá – Incentivo à divulgação da publicação da bondiblue® 

 

Para colocar em prática a primeira estratégia definida para aumento de seguidores, 

propus que fosse realizada uma colaboração com um dos maiores clientes da empresa 

– a pastelaria Gombá, uma das mais antigas e prestigiadas pastelarias da cidade.  

Aproveitando o facto de ter sido realizado um grande projeto para a empresa, foi 

proposto que a proprietária da mesma partilhasse a publicação que a bondiblue® fez 

relativamente à elaboração do projeto. Quando apresentei esta ideia ao meu supervisor 

dentro da empresa, baseei-me no facto de saber que a proprietária da Pastelaria Gombá 

                                                           
11 Clientes B2B com bastante importância no contexto empresarial de Lagos 
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é alguém bastante influente no contexto económico e social da cidade, que conta com 

um número bastante elevado de amigos no Facebook (esta tem a sua página pessoal 

associada à página do negócio) e que tem uma relação relativamente próxima com o 

CEO da bondiblue®.  

Achei pertinente que fosse dado um incentivo a esta partilha, promovendo também uma 

próxima venda. Posto isto, sugeri ao meu supervisor dentro da empresa que 

concedesse um desconto num próximo trabalho que fosse feito para a Pastelaria, em 

troca da partilha da publicação na página Facebook da proprietária. Imediatamente o 

meu supervisor achou uma ótima ideia, procedeu ao contacto com a pessoa em questão 

e a colaboração foi um sucesso. 

Esta atividade teve a duração de um dia e os resultados, de mil trezentas e doze 

pessoas alcançadas, foram conseguidos em cerca de quatro dias. 

Apresento abaixo a imagem que demonstra o sucesso desta colaboração (Figura 9): 

 

 

Figura 9 – Estatísticas da publicação de trabalho realizado para a pastelaria Gombá 

Fonte: Retirado da página Facebook da bondiblue® 
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Giveaway – 1000 Gostos! 

 

Depois de realizar uma pesquisa para perceber de que modo poderia aumentar o 

número de seguidores em ambas as redes sociais (Instagram e Facebook), percebi que 

a maior parte das páginas realizava passatempos, o que na gíria das redes sociais é 

referido como Giveaway12. 

Este tipo de passatempos são um modo de investimento, pois os seus participantes têm 

de seguir páginas ou gostar das mesmas e/ou das publicações e, normalmente, 

identificar amigos para se habilitarem a ganhar o prémio definido pela empresa/ou 

marca realizadora do giveaway. O investimento localiza-se exatamente no valor do 

prémio que, quanto maior for, normalmente maior é o aumento de fãs/seguidores e 

interações resultantes. 

Após verificar tal facto propus, por iniciativa própria, que a bondiblue® realizasse um 

Giveaway. Quando expus a ideia ao meu supervisor dentro da empresa verifiquei que 

ficou recetivo à ideia e pediu-me que elaborasse um documento (Apêndice VI) com todo 

o texto e condições necessárias, explicando-me que o prémio seria um presente mistério 

no valor de 100€, assim que 

fossem atingidos os 1000 

gostos na página de Facebook 

da empresa. Mais tarde foi 

decidido em reunião que os 

artigos que compõem o prémio 

seriam revelados ao longo do 

tempo. 

Apesar de ter sido a 

impulsionadora e criadora do 

passatempo, de ter 

desenvolvido o conteúdo 

visual em conjunto com a 

designer criativa e de ter 

implementado o sistema de 

controlo de entradas no 

                                                           
12 Tradução do inglês: oferecer algo/sortear algo 

Figura 10 – Imagem criada para o passatempo 

Fonte: Cedida pela bondiblue® 
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Giveaway através do Google Forms (Apêndice VII), o passatempo só foi lançado mais 

tarde quando terminei o estágio. 

A atividade de elaboração do Giveaway e restantes componentes do passatempo teve 

a duração de três dias.  
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Colaboração com digital influencer – Catarina Fernandes 

 

Em determinada altura da minha pesquisa notei que inúmeras empresas e marcas 

realizavam parcerias com digital influencers de modo a promover a divulgação dos 

produtos da empresa.  

“O digital influencer é a pessoa capaz de influenciar o comportamento e opinião de 

milhares de pessoas por meio do conteúdo que publica em seus canais de 

comunicação, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube” (Nogueira, 2017). 

Uma vez que a bondiblue® vende inúmeros produtos personalizáveis, desde vestuário 

a artigos de papelaria, achei que seria um bom passo realizar uma parceria de modo a 

potenciar a divulgação desses produtos.  

Esta parceria teria como meta a divulgação 

dos produtos Organic (Figura 11), uma 

linha recente de produtos eco sustentáveis 

e de algodão 100% orgânico. A divulgação 

da nova linha seria um passo importante, 

pois tem-se observado um crescimento de 

clientes preocupados com a proveniência 

dos materiais e o impacto que estes têm no 

meio ambiente.  

 

Para a decisão de que digital influencer 

escolher tive em consideração dois fatores: 

o mercado que pretendíamos atingir, que 

seria maioritariamente local, mas com 

prospeção nacional; e o tipo de público que 

esta atinge e se tal público está de acordo 

com o nosso target. 

Após deliberação e análise de possíveis pessoas, a escolha residiu na digital influencer 

Catarina Fernandes, uma rapariga de 24 anos, natural de Lagos, mas residente em 

Lisboa.  

Fiquei incumbida da tarefa de contactar a Catarina por e-mail (Apêndice VIII) e propor-

lhe a parceria que envolvia o envio de inúmeras peças personalizadas à sua escolha 

Figura 11 - Imagem Campanha Linha Organic 

Fonte: Website da marca 
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em troca de uma publicação nas suas redes sociais. A Catarina aceitou a parceria em 

troca de uma remuneração e o envio das peças, algo que foi rejeitado pelo CEO da 

bondiblue® por considerar que o valor pedido ultrapassava o budget definido para a 

colaboração. 

Esta tarefa foi realizada ao longo de duas semanas. 

 

 

Criação de conteúdo diversificado para as publicações 

 

Com o objetivo de aumentar o número de seguidores das redes sociais da empresa 

ainda desenvolvi inúmeras atividades de criação de conteúdo para as mesmas, que 

variaram desde publicações informativas a publicações de carácter descontraído que 

serviram para quebrar a “monotonia” de publicações de trabalhos realizados.  

Para ser possível ter conteúdo diferenciado para as publicações foi-me designada a 

tarefa de tirar fotografias durante todo o período de estágio (Figura 12), de modo a 

registar fotograficamente os inúmeros trabalhos que estavam a ser realizados. Após 

esta ação, estava encarregue de trabalhar as fotografias no programa Adobe Lightroom 

e Adobe Photoshop. Este trabalho de imagem envolvia a manipulação das cores para 

exibir uma imagem coesa e com cores 

semelhantes, e também a introdução do 

logotipo da empresa, para identificação. 

No entanto, existiram outro tipo de 

publicações, como acima referido, 

criadas de modo a quebrar a monotonia 

(Figuras 13 e 14). Tais imagens 

utilizadas foram concebidas em conjunto 

com a designer criativa, bem como o 

desenvolvimento do texto das 

descrições. 

Esta atividade decorreu durante todo o 

período de estágio.  

Figura 12 – Fotografia de trabalho 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 13 – Publicação de Feriado 

Fonte: Elaboração em conjunto com a designer 

Figura 14 - Publicação de final de semana 

Fonte: Elaboração em conjunto com a designer 
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2.3.4. Gestão de Redes Sociais de Clientes 

 

Atualmente, é de extrema importância criar uma maior proximidade com o cliente. O 

marketing digital potencia, na Era em que vivemos, um alcance em tempo real ao 

consumidor e permite que o cliente escolha sobre o quê e através de que plataformas 

quer ser informado sobre as suas preferências.  

“Ao invés de usar a tecnologia para automatizar processos, pense em usar a tecnologia 

para aumentar a interação humana” (Zambito, 2017). 

O processo de gestão de redes sociais permite assim uma maior proximidade da marca 

e/ou empresa com os seus clientes, pois a gestão das mesmas é feita tendo em 

consideração o tipo de consumidor que se pretende atingir, quais são as suas 

necessidades e procura levar até este uma oferta de produtos ou serviços que incite a 

compra.  

A gestão das redes sociais de clientes é um serviço recente na bondiblue®, pelo que 

até à data do estágio, conta apenas com dois clientes a quem a empresa realiza este 

serviço. É de referir que, tal só acontece pois trata-se de uma experiência para testar a 

viabilidade de realizar este tipo de serviço permanentemente.  

Apesar de, na primeira fase do meu estágio, ter sido encarregada de gerir as redes 

sociais da bondiblue®, com o decorrer do meu estágio tornei-me também encarregue 

da potenciação e gestão de redes sociais dos clientes Restaurante Reis (Figura 15) e 

Filipa Beles – Salão de Estética (Figura 16) em conjunto com a designer criativa Tatiana 

Andersen.  
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Figura 15 – Redes sociais do cliente Restaurante Reis 

Fonte: Retirado das páginas do cliente 

Figura 16  - Redes sociais da cliente Salão de Estética Filipa Beles 

Fonte: Retirado das páginas da cliente 
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2.3.4.1. Atividades de gestão de redes sociais de clientes 

 

As minhas atividades de gestão de redes sociais englobaram os seguintes campos: 

• Pesquisa para compreender que tipo de conteúdos eram produzidos por 

negócios populares semelhantes; 

• Adaptação de conteúdos e criação de novos de modo a ir de acordo à 

expectativa do cliente e do seu mercado; 

• Colaboração com a designer criativa na criação de publicações para as 

diferentes plataformas; 

• Estudo e aplicação de hashtags de modo a potenciar o alcance das publicações.  

Ao iniciar esta atividade compreendi que a bondiblue® realiza uma gestão básica das 

redes sociais dos seus clientes. A gestão envolve, sucintamente, a criação de conteúdo 

para publicações e/ou instastories, seguir páginas relevantes para os seus clientes, 

gestão dos comentários e, caso o cliente assim escolha, descrição da publicação em 

português e inglês.  

 

Restaurante Reis 

 

Após a pesquisa em redes sociais de negócios semelhantes, elaborei uma lista de 

descrições e possível conteúdo que considerei ser relevantes para o cliente. As ideias 

elaboradas foram as seguintes: 

• Descrição: “Depois de um dia de praia, porque não aproveitar para recarregar 

baterias com um ótimo almoço?” 

Elemento visual (imagem/fotografia): Foto da Praia D.Ana ou Meia Praia 

Objetivo pretendido: Uma vez que era época balnear, optei por relacionar a 

praia com um restaurante, de modo a conseguir alcançar não só os turistas, mas 

também os residentes da cidade; 

• Realização de uma publicação em que o elemento-chave fosse a descrição da 

cataplana, prato identificado com sendo o prato característico do restaurante; 

• Descrição: “O nosso segredo? Todos os anos de experiência!” 

Elemento visual (imagem/fotografia): Foto de um prato do restaurante 
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• Objetivo pretendido: Criar um sentimento de segurança, enfatizando que a 

melhor comida se faz devido à experiência. Este objetivo também englobaria 

residentes e turistas. 

 

Após esta elaboração de ideias a designer criativa Tatiana Andersen concebeu a 

seguinte imagem (Figura 17): 

 

O resultado da escolha final adveio de toda a equipa, que, baseado nas sugestões por 

mim apresentadas, achou ser o conteúdo mais relevante. Este cliente funciona de uma 

maneira particular e a escolha do conteúdo passa pela equipa bondiblue®, que tem total 

autonomia na decisão, e não necessariamente por ele, por escolha e preferência do 

mesmo.  

Figura 17 – Publicação no Instagram do cliente Restaurante Reis 

Fonte: Retirado do Instagram do cliente 
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Salão Filipa Beles 

 

No caso da cliente Filipa Beles, não existiu a necessidade de criar conteúdo como 

acontece com o cliente acima. Como tal, apenas concebi descrições que poderiam ser 

usadas nas múltiplas imagens que foram fornecidas para as publicações. As ideias 

apresentadas foram as seguintes: 

• “Mime-se com uma manicure/pedicure! Sinta-se melhor que nunca 😊” 

• “Live your life and love your nails!” 

• “Fun girls rock nail art! Express yourself” 

• “Os brilhantes nunca saem de moda! Diamonds are a girl’s best friend 😊” 

• “Laser Diodo – Confie sempre em técnicas especializadas” 

  

Hashtags 

 

“Hashtag é uma palavra-chave antecedida pelo cardinal (#) que as pessoas geralmente 

utilizam para identificar o tema do conteúdo que estão compartilhando nas Redes 

Sociais. A adesão tornou-se popular no Twitter e mais tarde disseminou-se para as 

maiores redes sociais da atualidade. (…) Quando seleciona uma palavra-chave para um 

conteúdo, ele é automaticamente adicionado ao grupo de pesquisa daquele tópico” 

(Drubscky, 2017). 

O uso de hashtags é algo bastante importante nas redes sociais porque permite uma 

segmentação de conteúdos, o que possibilita que, mesmo que um indivíduo não 

conheça o Restaurante, por exemplo, consiga encontrá-lo ao navegar por publicações 

semelhantes. Deste modo, potencia o alcance e visualização de conteúdos. 

Após pesquisa e teste no website https://hashtagify.me/ (um website que analisa a 

hashtag e revela qual a sua popularidade, engagement e performance) elaborei uma 

lista de palavras-chave que segmentariam melhor os negócios e permitiriam um maior 

alcance das publicações: 

Segue abaixo exemplos de hashtags criados para o Restaurante Reis e Salão Filipa 

Beles:  

#foodphotography #localfood 
 

#confortfood 
 

 

#beauty #nails       #nailart #naildesign         #naildesigner #acrylicnails 

https://hashtagify.me/
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Todas as hashtags utilizadas previamente, e que estavam comprovadas que 

funcionavam, continuaram a ser empregues.  

 

As atividades acima descritas foram todas realizadas na rede social Instagram, e só 

depois direcionadas para a plataforma Facebook. A bondiblue® reconhece que esta 

rede social (Instagram) é a rede que melhor segmenta o mercado dos seus clientes e 

prefere realizar as publicações e partilha de conteúdos para as outras redes sociais 

através da mesma por, através de análises realizadas, identificar que a interação e 

número de visualizações é exponencialmente maior. 
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2.3.5. E-mail Marketing - Campanha de Regresso às Aulas  

 

“E-mail marketing é uma forma de marketing direto que utiliza meios eletrónicos para 

entregar mensagens comerciais. É uma das mais antigas e, ainda, uma das mais 

poderosas táticas de e-marketing. O poder decorre da: 

• Eficácia de custos, devido ao baixo custo do contacto; 

• Eficácia no resultado; 

• Comercialização em larga escala; 

• Mensuração plena. 

A principal força do e-mail marketing é a vantagem de se alojar no local mais acedido 

pelos utilizadores: a caixa de correio” (Valente, 2015). 

 

Na última semana do mês de agosto, e depois de ter conhecido os tipos de produtos 

vendidos na loja online da bondiblue®, decidi propor a realização de uma campanha de 

regresso às aulas.  

De modo a aproveitar o vestuário técnico disponível para venda online, considerei que 

este poderia ser vendido numa campanha de regresso às aulas. Com esta ação pretendi 

provocar um impulsio nas vendas online e também dar a conhecer esta plataforma da 

empresa, uma vez que não se encontrava no seu potencial máximo para gerar lucro. 

Após ter exposto a ideia ao meu supervisor, foi-me concedida uma reunião de modo a 

exibir as minhas ideias e planos relativamente à campanha. Na reunião consegui obter 

“luz verde” para o desenvolvimento e implementação da campanha e ficou decidido que, 

devido ao limite de orçamento para a mesma, seria realizada através de e-mail.  

 

2.3.5.1. Atualização da loja online 

 

Inicialmente, e para proceder a um correto lançamento da campanha, realizei uma 

atualização da loja online da empresa de modo a disponibilizar todo o tipo de produtos 

possíveis (Figura 18). Apesar de já existirem alguns artigos que correspondiam a várias 

categorias de vestuário técnico, percebi que a variedade não era significativa. A 

insuficiência da variedade de artigos poderia significar que os clientes abrangidos pela 
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campanha tinham pouca opção de escolha e tal facto poderia condicionar o sucesso da 

mesma. 

A tarefa de atualização da loja online teve a duração de, aproximadamente, duas 

semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2. Desenvolvimento e lançamento da campanha 

 

Após ter reunido as condições necessárias para desenvolver a campanha a nível da loja 

online e ter agrupado todos os contactos e dados necessários para o lançamento 

(Apêndice IX), procedi à elaboração da mesma na plataforma MailChimp. A escolha da 

plataforma deveu-se à prática anterior adquirida através de trabalhos realizados na 

licenciatura e por ser uma plataforma que a empresa utilizou previamente para o envio 

de newsletters aos seus clientes. Para a criação das imagens necessárias para a 

campanha contei com a ajuda da designer criativa, Tatiana Andersen. 

A duração total do desenvolvimento e lançamento da Campanha de Regresso às Aulas 

foi de cerca de duas semanas e abrangeu todas as escolas secundárias de Lagos e 

Portimão (Figura 19). 

Figura 18 – Novos artigos da Loja online bondiblue® 

Fonte: Retirado do website 
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Figura 19 – Campanha E-mail “Regresso às Aulas” 

Fonte: Retirado da plataforma MailChimp 
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2.3.5.3. Resultados da campanha 

 

 
O resultado da campanha não foi o esperado. Todos os e-mails enviados tinham como 

remetentes a escola em questão, o meu e-mail dentro da empresa e o e-mail do CEO, 

de modo a conferir cada campanha enviada. 

Como é possível observar na figura 20, a taxa de abertura é, quase sempre, 

correspondente às minhas aberturas e do meu supervisor dentro da empresa. A taxa de 

cliques também é praticamente nula.  
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Dado os dados anteriormente representados e a ausência de contacto por parte das 

escolas, considero que a campanha “Regresso às Aulas” teve um desempenho 

negativo. 

  

Figura 20 - Resultados da campanha e-mail “Regresso às Aulas” 

Fonte: Retirado da plataforma MailChimp 
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2.3.6. Projeto Apontar® 

 

Um dos maiores projetos atualmente a ser desenvolvidos pela bondiblue® é o projeto 

Apontar®.  

O Apontar® é um diretório profissional (Figura 21), propriedade da Simbólico e Verbal, 

Lda., e apresenta-se como um diretório que secciona geograficamente e por áreas de 

atividade as mais variadas empresas, de modo a facilitar a consulta e procura por parte 

de todos os utilizadores.  

Pretende, acima de tudo, que se favoreça a pesquisa regional e direta, mas com uma 

amplitude abrangente. O que significa que, funcionando através da localização 

geográfica do utilizador, este pode procurar os mais variados serviços, empresas e/ou 

eventos conjugando um raio à volta da sua localização. Este portal favorece assim uma 

maior e mais adequada pesquisa, pois permite ao utilizador que a personalize como 

mais lhe convir.  

O portal promete ser um impulsionador de negócios a nível regional e, quiçá, a nível 

nacional. O mote utilizado é “de perto, para longe!”, o que exemplifica perfeitamente a 

proximidade que trará. 

O Apontar® é na sua génese gratuito e irá promover todos os profissionais que se 

inscrevam no mesmo, porém, utilizará serviços pagos para gerar rendimento e para 

satisfazer as necessidades de recursos humanos que estão envolvidos no projeto. A 

promoção e divulgação de eventos e serviços passará também por um trabalho 

extensivo de marketing através da divulgação nas redes sociais. 

Esta plataforma funcionará com um nome próprio, mas estará a funcionar em paralelo 

com todos os projetos a cargo da bondiblue®. 

A sua data de lançamento está prevista para janeiro de 2019. 

 

 

  

Figura 21 - Logotipo do portal Apontar® 

Fonte: Retirado do website do Apontar 
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Na primeira reunião que tive na empresa, com o CEO, Paulo Silva, este revelou que iria 

desenvolver um projeto ao longo do meu período de estágio – sendo esse projeto o 

Apontar®. Explicou-me que, há alguns anos, pretendeu desenvolver uma revista que 

favorecesse o mercado local e potenciasse os negócios da cidade de Lagos. A revista 

Apontar® providenciava vales de desconto aos negócios inscritos, bem como 

divulgação das informações dos mesmos. Apesar de ter sido uma ideia pioneira no seu 

campo, dado que o que existia na cidade de Lagos era maioritariamente direcionado 

aos turistas e estrangeiros a residir na cidade, a revista não obteve o sucesso esperado. 

Quando tal aconteceu, decidiu adiar o desenvolvimento do projeto. 

Aproveitando o desenvolvimento da tecnologia e a facilidade de acesso à Internet,  

Paulo Silva decidiu relançar o projeto Apontar®, operando desta vez a partir de um 

website.  

O website (Figura 22) estará disponível em português e em inglês. 

Desenvolvimento do projeto 

 

Para o desenvolvimento deste projeto foi decidido que seriam necessárias inúmeras 

tarefas de modo a que, no dia do lançamento do mesmo, o website esteja a funcionar 

na sua total capacidade e sem erros e/ou lacunas. 

Uma vez que o domínio do website já estava criado e a maior parte da estrutura do 

mesmo já estava desenvolvida, seria necessário desenvolver todo o conteúdo a inserir. 

Figura 22 - Website Apontar 

Fonte: Retirado do website 
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 Diretório Inicial  

 

Primeiramente decidimos que seria pertinente a criação de um diretório que funcionasse 

de modo gratuito permanentemente e exibisse inúmeros serviços públicos e de saúde. 

Este diretório foi criado por mim e englobou hospitais, lojas do cidadão, centros de 

saúde, PSP e GNR, veterinários e universidades de todo o Algarve. Os dados recolhidos 

para a criação deste diretório consistiram no nome das instituições, endereço, telefone 

e e-mail. 

Esta tarefa teve a duração de uma semana e foi realizada ao mesmo tempo de outras 

atividades. 

 

Criação de Categorias 

 

Para futura inserção dos negócios e de modo a facilitar a pesquisa por parte do 

utilizador, foi fulcral a criação de categorias de negócio. Para proceder a esta atividade, 

realizei uma pesquisa em inúmeros sites, de modo a compreender qual seria a forma 

mais intuitiva de nomear as categorias, e assim facilitar a pesquisa por parte do 

utilizador.  

As categorias criadas englobaram todas as áreas de negócio presentes no Algarve e 

permitiram assim que as empresas já tenham um espaço destinado para se 

apresentarem quando se registarem no website (Apêndice X).  

Após a inserção de todas as categorias no Apontar® procedi à tradução das mesmas. 

Esta atividade teve a duração de, aproximadamente, quatro dias. 

O seu resultado não pode ser avaliado dado que o site só irá estar disponível em janeiro 

de 2019, pelo que todas as atividades que realizei neste projeto tiveram o único intuito 

de preparar a plataforma para o seu lançamento. 
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2.3.7. CRM – Costumer Relationship Management13  

 

Na terceira semana do meu estágio deparei-me com uma persistente dificuldade na 

empresa – a gestão dos projetos e clientes. Esta gestão muitas vezes não contava com 

uma comunicação eficiente, o que fazia com que os projetos se atrasassem, e os 

clientes não estavam devidamente informados do desenvolvimento do processo. 

Percebi que a empresa executava a maior parte da sua gestão através de ficheiros Excel 

e a comunicação era feita apenas por e-mail e verbalmente.  

 “O CRM ou Customer Relationship Management, serve para gerir o relacionamento 

com o cliente, reunindo as informações de uma forma organizada e integrada, 

fomentando as relações duradouras entre a organização e os seus clientes.  O CRM dá 

às empresas ferramentas que lhes permitem executar ações de angariação de novos 

clientes, automatizar ações de marketing direto, monitorização da atividade da força de 

vendas com os atuais e potenciais clientes e análise de informação em tempo real, 

conseguindo antecipar-se à concorrência e reagir com toda a rapidez a mudanças no 

mercado” (Henriques, Dias, & Mendes, 2018). 

De referir que a empresa já possuía um sistema de CRM com comunicação interna 

integrada, apenas não estava a utilizá-lo.  

                                                           
13 Customer Relationship Management é um termo em inglês que pode ser traduzido para a 
língua portuguesa como Gestão de Relacionamento com o Cliente (Wikipédia, Customer 
relationship management, 2018) 

Figura 23 - Tradução do sistema CRM da empresa 

Fonte: Retirado do website 
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A inutilização deste sistema residia no facto de o programa estar na língua inglesa e a 

responsável pelo departamento de apoio ao cliente e atendimento não ter os devidos 

conhecidos da língua, que permitisse a utilização do mesmo. 

Como considero o CRM uma ferramenta fundamental para qualquer empresa, sugeri, 

devido aos meus conhecimentos da língua inglesa, realizar toda a tradução do 

programa. Uma vez que o meu supervisor dentro da empresa também considerou ser 

uma ferramenta indispensável ao bom funcionamento da empesa, aceitou que eu 

realizasse a tradução (Figura 24).  

Esta ferramenta, após ser traduzida e aplicada, permitiu agilizar processos dentro da 

empresa e promover uma melhor comunicação interna e externa. 

A tradução do programa foi realizada ao longo de duas semanas, em paralelo com 

outras atividades. 

 

 

Figura 24 - Sistema utilizado para realizar a tradução do programa de CRM 

Fonte: Retirado do website 

 

 

 

  



Relatório de Estágio 

46 
 

2.3.8. Atualização da Loja Online 

 

De modo a preparar os artigos para venda na época natalícia, tive a tarefa de atualizar 

a loja online com alguns produtos que, futuramente, serão utilizados nas campanhas de 

natal (Figura 25). Os produtos introduzidos consistiram unicamente em sacos que 

poderão ser utilizados para as mais variadas ofertas. 

Esta tarefa teve a duração de um dia. 

 

 

2.3.9. Outras Atividades Desenvolvidas no Decorrer do Estágio 

 

No decorrer do meu estágio na empresa realizei algumas atividades que não se inseriam 

diretamente no contexto do meu estágio. Porém, todas elas foram realizadas por 

iniciativa própria, pois considero de extrema importância “saber fazer um pouco de tudo”. 

Posto isto, realizei inúmeras atividades nas oficinas de produção como auxílio na 

produção dos mais diversos projetos, desde dobragem de flyers a decoração de 

viaturas. Realizei também o contacto por e-mail com clientes, de modo a divulgar 

informações e/ou promoções realizadas, sendo que todos esses e-mails foram 

elaborados por mim (Apêndice XI).  

Figura 25 - Itens introduzidos na loja online 

Fonte: Retirado do website 
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Considerações Finais 
 

O estágio curricular é uma etapa crucial na finalização da licenciatura que todos os 

alunos deveriam ter a oportunidade de puder experienciar. A preparação que esta parte 

do curso concede é de extrema importância, não só para aplicar conhecimentos que 

foram aprendidos ao longo dos três anos, mas também para me fornecer ferramentas 

que permitem uma melhor e mais simplificada entrada no mercado de trabalho. 

A finalização do meu estágio deixou em mim um sentimento algo triste. A minha 

experiência ficou marcada tão positivamente que o tempo que estive na empresa 

passou a voar.  

Felizmente, contei com colegas fantásticos que sempre me permitiram explorar 

inúmeras áreas e que potenciaram enormemente as minhas capacidades. Nunca senti 

que, por ser estagiária, a minha opinião não era levada em conta ou era minimizada. 

Sempre pude expor inúmeras ideias que, mesmo que não soubesse concretamente 

como as materializar, fui sempre ajudada ou pelo meu orientador de estágio dentro da 

empresa, ou por alguma das minhas “colegas”. 

Considero que a empresa que escolhi foi uma boa opção, pois potenciou-me inúmeras 

experiências que permitiram que desenvolvesse as áreas do marketing que mais gosto 

e tive a grande oportunidade de desenvolver projetos e atividades de raiz – sendo 

algumas delas sugeridas e criadas por mim. Desenvolvi também ritmos de trabalho, 

aprendi a trabalhar em equipa, conheci inúmeros profissionais com que pude discutir 

ideias e, acima de tudo, construi bases sólidas que me permitiram um maior 

desenvolvimento a nível profissional. 

Analisando todo o tempo que estagiei na empresa, considero que tive um papel bastante 

ativo e tentei sempre realizar todas as atividades com o máximo de empenho e tendo 

sempre em mente o bom desenvolvimento da empresa. 
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Anexo I - Plano de Estágio Curricular 
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Apêndice I - Documento FAQ's 
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FAQ’s 

 

Loja online 

P: Como posso efetuar uma compra? 

R: Para efetuar uma compra dirija-se à nossa loja online, clique sob o(s) produto(s) 

que deseja adquirir, insira as especificações necessárias (cor, medida, material, 

etc.), a(s) quantidade(s) e de seguida clique em adicionar. 

Os artigos ficarão disponíveis no seu carrinho e só terá que finalizar a sua compra. 

 

P: É possível modificar ou anular uma compra? 

R: (em falta) 

 

P: Quanto tempo tenho para efetuar o pagamento da compra? 

R: (em falta) 

 

P: O processo das encomendas na loja online é feito imediatamente após a 

finalização do pedido? 

R: Poderá não ser emitida uma resposta imediata ao pedido se este for feito fora 

dos horários de funcionamento do nosso escritório ou se houver outro processo 

anterior ainda em curso. 

 

P: Quanto tempo demora, em média, a entrega dos artigos comprados na loja 

online? 

R:  O fornecimento dos materiais está dependente de stocks locais e de 

fornecedores: caso haja um atraso será informado o cliente por meio de 

comunicação por e-mail. 

 

P: Como se procede o envio dos artigos comprados na loja online? 
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R: O envio dos materiais encomendados será executado para a morada 

especificada pelo cliente ou levantado na nossa loja após pagamento efetivo da 

encomenda. 

 

Serviços 

P: Quais são os serviços fornecidos por a bondiblue®? 

R: A bondiblue® fornece serviços para empresas e particulares que envolvem: 

• Identidade (Gestão da sua Identidade quer seja corporativa, de produto, de 

marca ou de carreira)  

• Animação e Vídeo (Spots Publicitários, Filmes de Animação 2D e 3D, 

Motion Graphics, Captação e Edição de Vídeo e Concepção e Criação de 

Maquetes, Personagens, Cenários e Storyboards)  

• Produção (Produção de publicidade para decoração de montras, viaturas, 

interiores e exteriores)  

• Design (Design gráfico e editorial, Ilustração, Design de embalagens, Web 

design e gestão de redes sociais e Design para ambientes). 

 

Princípios 

P: Quais são os valores/preços que posso esperar da bondiblue®? 

R: Prezamos por garantir o melhor valor ao cliente. As diferenciações dos valores 

apresentados poderão ser justificadas com critérios de custos, quantidades e/ou 

qualidade de materiais entregues ou qualidade de serviços. O melhor valor será 

justificado ao Cliente por critério escrito, de modo a que seja comunicado, 

compreendido e aceite pelo mesmo critério. 

 

P: A bondiblue® revê os trabalhos apresentados nas propostas? 

R: Os trabalhos apresentados nas propostas da bondiblue® deverão ser revistas 

pelo cliente e retificadas ou confirmadas por meio escrito.  

 

P: Caso existam erros, quais são da responsabilidade da bondiblue®? 
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R: Após confirmação das matérias pelo cliente somente nos responsabilizaremos 

por questões relacionadas com a produção: falhas de impressão, cortes ou 

qualidade dos suportes. 

 

P: Qual é o tempo de entrega esperado/previsto? 

R: Os trabalhos serão entregues até 10 dias (salvo ruptura de stock nos 

fornecedores): a nossa média é de 5 dias úteis. 

 

P: Como se processa o pagamento dos serviços? 

R: Os pagamentos são estabelecidos em orçamento em particular com cada 

cliente/trabalho. Sendo que a princípio serão requeridos 50% de adjudicação no 

início dos trabalhos e solicitados o restante à data da entrega/montagem. 

 

P: Existem condições especiais em caso de pagamento antecipado? 

R: Favorecemos o pagamento antecipado (c/ desconto a partir dos 5%), à data de 

entrada de produção dos trabalhos acordados. Dentro da nossa política de 

descontos comerciais, somos aderentes da rede de fidelização Lyoness.  

Os descontos de fidelização e comerciais não são acumulativos, sendo que o 

cliente que irá requerer o desconto de fidelização não poderá requerer em conjunto 

outro desconto comercial. 

 

P: Posso pedir exclusividade à bondiblue®? 

R: Nada impede o cliente de solicitar “Exclusividade”. Compete, no entanto, à 

bondiblue®, como empresa independente, verificar se lhe é permitido/consistente 

em termos de mercado subscrever o pedido do cliente: tendo em conta outros 

clientes anteriores ou peso de mercado quanto ao mesmo cliente. 

 

P: Estou seguro que a bondiblue® trata os meus dados de acordo com o RGPD? 

R: Todos os dados entregues pelo cliente, quer sejam dados pessoais, fiscais, de 

opinião ou dados entregues para o desenvolvimento dos trabalhos são de 
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propriedade dos clientes – estes dados não serão usados pela Simbólico & Verbal, 

Lda. excepto para os propósitos para o qual nos são entregues. Os dados do 

cliente não serão transmitidos de qualquer forma a outra pessoa ou entidade fora 

do âmbito da relação comercial/profissional entre a Simbólico & Verbal Lda. e o 

cliente.  
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Apêndice II - Primeira análise Excel 
 

 

 

  



Relatório de Estágio 

60 
 

  



Relatório de Estágio 

61 
 

  



Relatório de Estágio 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III - Primeiro relatório Semanal 
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Relatório da Análise às Métricas das Redes Sociais  

(De 10/08/2018 até 17/08/2018) 

 

Análise das Keywords 

Motor de busca: Google 

  

Alterações 

KW: design e publicidade algarve 

• O Facebook deixou de aparecer nos resultados da pesquisa 

• Site sofreu uma descida de posição (da página 3, 7ª posição passou para a 

página 3, 8ª posição) 

 

KW: design e publicidade lagos  

• Apresenta uma descida relativamente à posição da página Facebook (da 

página 1, 1ª posição passou para a página 1, 4ª posição) 

 

KW: design lagos Portugal 

• Subida na posição do Site (da página 10, 8ª posição passou para a página 8, 

2ª posição) 

 

KW: estampagem têxtil lagos  

• Subida na posição da página Facebook (da página 2, 7ª posição passou para a 

página 2, 4ª posição) 

 

KW: publicidade algarve 

• Subida na posição do Site (da página 10, 9ª posição passou para a página 7, 

9ª posição) 
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Nas restantes keywords utilizadas na pesquisa não se registaram alterações. 

Motor de busca: Bing 

 

Alterações 

KW: design e publicidade lagos 

• Apresenta uma subida na posição da página Facebook (da página 1, 7ª 

posição passou para a página 1, 6ª posição) 

• Subida na posição do Site (da página 1, 10ª posição passou para a página 1, 

9ª posição) 

 

Nas restantes keywords utilizadas na pesquisa não se registaram alterações. 

 

 

Análise aos Horários dos Fãs – Página Facebook 

• Até 10/08/2018: 

Hora Nº de pessoas 
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Horário: quando os fãs estão online
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• De 10/08/2018 até 17/08/2018: 

Hora Nº de pessoas 

07:00 166 

08:00 217 

09:00 259 

10:00 264 

11:00 282 

12:00 297 

13:00 319 

14:00 323 

15:00 302 

16:00 294 

17:00 293 

18:00 295 

19:00 308 

20:00 327 

21:00 343 

22:00 356 

23:00 318 

00:00 228 

01:00 144 

02:00 84 

 

A verde estão registadas as principais alterações registadas nos horários em que os 

fãs se apresentam online, sendo que pode ser justificado por ser a hora de almoço e a 

hora do jantar. 
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Análise do Tipo de Publicações – Facebook 

 

• Até 10/08/2018: 

 

Tipo Alcance Médio Interação média: cliques Interação: reações, comentários e partilhas 

Foto 326 25 10 

Vídeo 168 14 3 
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• De 10/08/2018 até 17/08/2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que as publicações entre dia 10/08/2018 e dia 17/08/2018 foram apenas 

fotografias não se revela importante analisar a evolução dos dados relativamente 

aos vídeos (o que não invalida que não se tenha registado interação nos mesmos, 

pois houve um ligeiro aumento dos cliques realizados). 

O alcance médio sofreu um aumento considerável (de 71), porém as interações 

médias não sofreram alterações muito relevantes. 

Tipo Alcance Médio Interação média: cliques Interação: reações, comentários e partilhas 

Foto 397 23 12 

Vídeo 168 15 3 
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Análise dos dados demográficos agregados sobre as pessoas que gostam da 

Página Facebook da bondiblue® com base na idade e no sexo que indicam 

nos seus perfis 

 

Análise das pessoas que são fãs da página 

• Até 10/08/2018: 

 

• De 10/08/2018 até 17/08/2018: 

 

Não se registou nenhuma alteração significativa a nível de distribuição demográfica 

dos fãs da página, sendo que 54% dos fãs são do sexo feminino e 46% são do sexo 

masculino. 
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Análise das pessoas que seguem a página  

• Até 10/08/2018: 

 

• De 10/08/2018 até 17/08/2018: 

 

Não se registou nenhuma alteração significativa a nível de distribuição demográfica 

dos seguidores da página, sendo que 54% dos fãs são do sexo feminino e 46% são do 

sexo masculino. 

Podemos ver, portanto, que apesar de o número de fãs ser diferente do número de 

seguidores, a distribuição que ambos seguem em termos demográficos é praticamente 

igual. 
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Análise das pessoas alcançadas 

 

• Até 10/08/2018: 

 

• De 10/08/2018 até 17/08/2018: 

 

Analisando as pessoas alcançadas a nível da página Facebook regista-se uma 

diminuição do alcance ao sexo feminino, sendo que em ambas as datas se registam 

percentagens de mulheres alcançadas menor do que as que são fãs da página. Ainda 

é de salientar que existiu uma diminuição do alcance do sexo feminino – de 51% para 

49%. 

Porém, é de notar que existe um aumento do alcance ao sexo masculino, de 49% para 

51%. No entanto verifica-se uma situação inversa à acima referida pois o número de 

pessoas do sexo masculino alcançadas é maior do que os fãs do sexo masculino – ou 

seja, atingimos mais homens com as publicações do que aqueles que são fãs da 

página. 
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Análise da Concorrência 

• Até 10/08/2018: 

 
Facebook (Likes) Instagram (Followers) 

NaRua 2989 372 

Boca no Trombone 1714 - 

bondiblue® 768 422 

Ultra Imagem 144 - 

Prime Digital - - 

 

 

• De 10/08/2018 até 17/08/2018: 

 
Facebook (Likes) Instagram (Followers) Twitter (Followers) 

NaRua 2995 418 57 

Boca no Trombone 1712 - - 

bondiblue® 794 444 52 

Emotion Vinil 476 435 - 

Ultra Imagem 146 - - 

Tanta Linha 124 188 - 

Prime Digital - - - 

 

Análise a nível da página Facebook: 

De todas as empresas concorrentes acima referidas, a bondiblue® foi a que conseguiu 

alcançar um maior aumento do número de Likes no Facebook, seguindo-se apenas 

pela naRua. No entanto, o aumento registado pela naRua foi apenas de 6 Likes 

enquanto que a bondiblue® registou um aumento de 26 Likes.  

As restantes empresas concorrentes apresentam um aumento de Likes muito pouco 

significativo, sendo que a Boca no Trombone chega mesmo a registar menos Likes na 

segunda semana de análise. 

 

 

 



Relatório de Estágio 

72 
 

Análise a nível da página Instagram: 

Analisando os followers de todas as empresas que compõem a concorrência verifica-

se que o maior aumento foi da naRua, em que existiu um aumento de 46 followers. De 

seguida o maior aumento foi o da bondiblue®, que registou um aumento de 22 

followers.  

No entanto, e como não temos dados anteriores para comparação dos “novos” 

concorrentes registados na 2ª semana, não é possível confirmar se houve ou não uma 

grande alteração dos followers dos mesmos. 

 

Análise a nível da página Twitter: 

A análise a nível de concorrência apresentada na rede social Twitter não é muito 

relevante, visto que o único concorrente que está presente no Twitter é a naRua. 

Comparativamente com a bondiblue®, a naRua apresenta apenas mais 5 followers 

nesta rede social, valor que facilmente pode ser contornado. 

 

Breve análise da Concorrência a nível de Facebook 

 
Análise Concorrência Facebook 

 

Da semana 

passada 

Publicações da 

semana 

Interação esta 

semana 

NaRua 0% 5 21 

Boca no 

Trombone (-)0,1% 0 0 

bondiblue® (+)0,5% 3 26 

Emotion Vinil (+)0,8% 4 15 

Ultra Imagem (+)0,7% 0 0 

Tanta Linha 0% 0 0 

Prime Digital - - - 
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Apêndice IV - Primeira análise realizada 
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Apêndice V - Esboço do plano 
estratégico de potenciação das redes 

sociais 
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Plano para as Redes Sociais 

 

1. Determinar os objetivos 

Objetivos principais (genéricos): 

• Aumentar Brand Awareness; 

• Aumentar as vendas; 

• Gerar Leads; 

• Criar uma comunidade em redor da marca bondiblue® 

 

2. Decidir as plataformas a utilizar 

Considerar: 

• Tempo; 

• Recursos; 

• Público-alvo 

 

3. Otimizar os perfis e as páginas 

Checklist de otimização da página: 

• Otimizar os Headers e as imagens de perfil; 

• Providenciar informações detalhadas da companhia/marca; 

• Personalizar o URL da página Facebook;  

• Adicionar um CTA (click-to-action) na página Facebook; 

• Otimizar para o SEO; 

• Marcar no topo o melhor conteúdo ou os itens promovidos (por tempo limitado); 

• Facebook Page Tabs 

 

4. Aumentar os Seguidores 

 

• Existe maior probabilidade de as pessoas fazerem gosto em algo que já tem 

gostos anteriores - Isto pode ser potenciado através dos testemunhos dos 

clientes, boas reviews e recomendações de influencers;  
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• A promoção social, provocando um grande engagement, é a melhor maneira 

de aumentar os seguidores. (Marcador Ideias» Social Media Contests and 

Promotions); 

• Adicionar um botão pop-up “Like prompt” 

 

5. Definir o tom e modo de escrita a utilizar nas publicações 

Dependendo do público-alvo que seja definido para as publicações tem que se ter em 

atenção o tom e o modo de escrita que se usa. 

Uma vez definido o público-alvo, o conteúdo deve ser criado de acordo com uma 

identificação imediata por parte desse mesmo público, utilizando referências e uma 

linguagem apelativa. 

 

6. Realizar um calendário de Conteúdo a publicar nas Redes Sociais 

(Importante ter em atenção as horas em que o público-alvo é melhor alcançado e, se 

necessário, agendar previamente os posts) 

• Algumas plataformas providenciam o próprio calendário de conteúdo; 

• Aproveitar dias/feriados/ocasiões importantes para aumentar as pessoas 

alcançadas e potenciar as #’s 

 

7. Identificar os “nossos” Influencers 

3 maneiras para os classificar: 

• Contexto – Os influencers escolhidos têm que seguir a “linha de raciocínio” 

da marca;  

• Alcance – Perceber o nível de alcance providenciado por o influencer, 

nomeadamente o tamanho da rede e/ou indústria que o envolve;  

• Ação – Perceber se o influencer está disposto a partilhar o 

conteúdo/post/imagem/menção da marca 

 

8. Decidir e criar o nosso conteúdo 

Opções de conteúdo envolvem: 
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• Conteúdo relevante para a nossa marca, mas que não foi criada por ela; 

• Criar conteúdo de raiz, sempre baseado no nosso público-alvo 

 

9. Postar 

• Definir o público-alvo das postagens; 

• Criar uma ligação com as pessoas ao postar conteúdo relativo a feriados ou 

eventos atuais; 

• Partilhar conteúdo criado por fãs/seguidores; 

• Aplicar a regra dos 80-20: 80% conteúdo educacional, divertido e apelativo e 

20% promocional; 

• Utilização de imagens em todos os posts; 

• Utilização de frases (quotes); 

• Fazer perguntas; 

• Utilizar testemunhos; 

• Identificar influencers, utilizadores e outras marcas populares nas publicações; 

• Ser prestável; 

• Utilização de #’s; 

• Utilização de vídeos (especialmente no Facebook); 

• Manter os posts curtos e concisos; 

• Oferecer descontos exclusivos, que só podem ser adquiridos nas redes sociais; 

• Manter a secção dos comentários ativa iniciando uma conversação e/ou 

respondendo a comentários; 

• Incluir um CTA; 

• Mostrar um behind-the-scenes;  
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Apêndice VI - Documento Giveaway 
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Post – Giveaway 

 

Texto: 

GIVEAWAY 1000 GOSTOS 

Chegou a hora de premiarmos os nossos seguidores! 

Este giveaway tem como objetivo atingir os 1000 gostos na página Facebook 

bondiblue (identificar a bondi). Para que tal aconteça, vamos oferecer uma Surprise 

Box no valor de 100€. 

Para te habilitares a ganhar só tens que: 

- Fazer gosto na nossa página no Facebook (https://www.facebook.com/bondiblue/) e 

nesta publicação; 

- Comentar este post, identificando 2 amigos; 

- Partilhar esta publicação no teu perfil em modo público; 

- Preencher este formulário com os teus dados 

(ihttps://goo.gl/forms/mScUvXBnKKfxnPos1) 

Não existe número limite de participações por pessoa, desde que identifiques sempre 

2 amigos diferentes e preenchas o formulário de cada vez. 

O VENCEDOR SERÁ ANUNCIADO DIA 3 DE JANEIRO DE 2019! 

(Caso o vencedor seja uma empresa, poderá optar por um voucher de 100€ para 

utilizar nos nossos serviços e/ou loja) 
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Apêndice VII - Formulário de 
participação no Giveaway - Google 

Forms 
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Apêndice VIII - E-mails enviados para 
parceira com a digital influencer 

Catarina Fernandes 
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Apêndice IX - Contactos e Dados da 
Campanha "Regresso às Aulas" 
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Campanha de Regresso às Aulas 

 

Escolas Lagos 

I. Agrupamento de Escolas Gil Eanes 

Diretora: Paula Couto 

E-mail:  

 

Cursos viáveis para a campanha 

• Ciências e Tecnologias 

 

Cursos Profissionais:  

• Técnico de Indústrias Alimentares 

• Técnico de Animação Sociocultural 

• Técnico de Manutenção Industrial 

 

II. Agrupamento de Escolas Júlio Dantas 

Diretor: José Augusto Lopes 

E-mail: f686@aejd.pt 

 

Cursos viáveis para a campanha 

• Ciências e Tecnologias 

 

Cursos Profissionais:  

• Técnico de Restauração e Bar 

• Técnico de Análise Laboratorial 

• Técnico de Auxiliar de Saúde 

 

CEF: 

• Jardinagem 

• Distribuição 

 

 

 

mailto:f686@aejd.pt
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Escolas Portimão 

 

III. Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes 

Diretora: 

E-mail: geral@aemtg.pt 

 

Cursos viáveis para a campanha 

• Ciências e Tecnologias 

 

Cursos Profissionais: 

• Técnico de Auxiliar de Saúde 

• Técnico de Apoio à Infância 

• Técnico de Ação Educativa 

• Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes 

• Técnico de Instalações Elétricas 

• Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente 

• Técnico de Manutenção Industrial 

 

IV. Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo 

Diretor: Luís Manuel da Silva Correia 

E-mail: lcorreia@aepaa.pt 

 

Cursos viáveis para a campanha 

• Ciências e Tecnologias 

 

Cursos Profissionais:  

• Técnico de Controlo de Qualidade Alimentar 

• Técnico de Sistemas de Tratamento de Águas 

• Técnico de Animação Sociocultural 

• Técnico de Proteção Civil 

 

V. DUAL 

E-mail: dualportimao@dual.pt 

 

mailto:geral@aemtg.pt
mailto:lcorreia@aepaa.pt
mailto:dualportimao@dual.pt
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Cursos viáveis para a campanha 

• Área de Hotelaria e Restauração 

• Área de Eletrónica e Automação 

• Área de Manutenção Industrial 

• Área de Construção e Reparação de Veículos a Motor  
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Categoria Curso 

Alta Visibilidade Proteção Civil 

    

Roupa Técnica Manutenção Industrial 

  Construção e Reparação de Veículos a Motor 

Indústria Base/Ativa Jardinagem e Espaços Verdes 

  Instalações Elétricas 

  Distribuição 

  Infância (?) 

Indústria Alimentar Controlo Alimentar 

  Indústrias Alimentares 

  HSTA (?) 

Saúde/Estética/Limpeza Ciências e Tecnologia 

  Auxiliar de Saúde 

  Análise Laboratorial 

  Infância (?) 

Restauração Restauração/Bar 

  Hotelaria e Restauração 
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Apêndice X - Categorias de Apontar® 
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Apêndice XI - E-mails promocionais 
enviados aos clientes 
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