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Plano de Estágio 

 

O plano de estágio1 compreende as diversas atividades desenvolvidas ao longo do estágio na 

empresa. Considerando que a empresa acolhedora opera no mundo dos negócios digitais, seria 

de esperar que o estágio em si fosse mais direcionado para esse âmbito, o que foi de encontro 

às minhas expectativas. Desta forma, ao longo das 400 horas de estágio, foram tidos como base 

da atividade os seguintes aspetos: 

1. Análise de diversas métricas alusivas à atividade da empresa 

2. Desenvolvimento de conteúdos para diversos âmbitos 

3. Monitorização de campanhas online, com recurso a ferramentas de análise 

4. Gestão de Redes Sociais (da empresa e de clientes) 

5. Apoio à elaboração de relatórios de consultoria relativos ao Portugal 2020 

Antes de prosseguir para o resumo do que foi desenvolvido junto da entidade, saliento que se 

tratou de um período no qual aprendi imenso, não só a nível profissional como também pessoal. 

Através da constante partilha de experiência consegui desenvolver competências profissionais 

e pessoais muito úteis enquanto futuro profissional da área do marketing ou de diversas outras 

áreas adjacentes. Na Buzina tive a oportunidade de trabalhar em várias vertentes distintas, não 

só da área do marketing, como também da publicidade e também da gestão. 

 

  

                                                             
1 Imagem ilustrativa do plano em anexo 
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Resumo do Estágio 

 

O período em que estive a colaborar com a empresa foi um período de grande aprendizagem, 

que me permitiu desenvolver competências profissionais e otimizar outras competências 

adquiridas ao longo da licenciatura, como já referido no ponto acima. Para além da vertente 

profissional, tive a oportunidade de crescer enquanto pessoa, fruto do regular contacto com 

pessoas extremamente profissionais, dedicadas e atenciosas.  

O período de estágio teve como principal objetivo a minha integração na empresa, sob dois 

caminhos distintos. Quer fosse mais diretamente ligado aos negócios com clientes, quer fosse 

no seu auxílio a determinadas candidaturas, por exemplo, para projetos de Portugal 2020, senti 

que pude contribuir para a realização de negócios por parte da empresa e também auxiliar 

clientes em diversas matérias. 

No primeiro caso, como será desenvolvido mais à frente neste relatório, tive a oportunidade de 

contribuir na criação, desenvolvimento e otimização de diversas campanhas para várias 

empresas clientes, em múltiplas plataformas distintas, como o Google Adwords, o Facebook Ads 

ou o Shopify, por exemplo, entre outras. 

Quanto ao segundo caminho, foi algo que também tive a oportunidade de levar a cabo na 

Buzina. O auxílio no desenvolvimento de candidaturas para empresas, a entregar no balcão de 

Portugal 2020, foi um projeto no qual pude observar e analisar as dinâmicas de diversas 

empresas, quais as suas metodologias de trabalho e em que medida poderia a Buzina apoiar 

projetos financiados. 

Todas as atividades serão especificadas e desenvolvidas ao pormenor ao longo do relatório, que 

agora ganha forma, onde será objetivo não só referir em que consistem as atividades 

desenvolvidas, como também o processo levado a cabo para os desenvolver da melhor forma, 

quer para a Buzina, quer para os seus clientes.  

 

Siglas JEL: M31; M37  
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Palavras-Chave 

 

 Internet 

 Online 

 Marketing Digital 

 Posicionamento 

 Website 

 Redes Sociais 

 Google Adwords 

 Google Analytics 
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Siglário 

 

 CRM – Customer Relationship Management 

 CAE – Economic Activity Code 

 SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunitties, Threats 

 SEO – Search Engine Optimization 

 CTR – Click Throught Rate 

 CPC – Cost Per Click 
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Introdução 

 

O estágio curricular é o ponto de viragem na vida de qualquer estudante na medida em que 

proporciona um primeiro contacto com o mundo de trabalho. É o ponto final de todo um 

processo de aprendizagem contínua, que decorreu ao longo dos três anos de licenciatura. Todo 

esse processo ficou completo graças ao apoio da Buzina – Negócios Digitais Lda., que desde o 

primeiro contacto se mostrou atenciosa e uma ótima escolha para o estabelecimento dos 

primeiros contactos com o mercado de trabalho. 

A Buzina – Negócios Digitais Lda. opera essencialmente no mercado web, promovendo os 

melhores serviços de marketing digital. Para além destes, outros serviços são desenvolvidos, 

designadamente os relacionados com o desenvolvimento web, o design gráfico e a consultoria, 

que constituem áreas de grande empenho da empresa, e que se destinam a todas as empresas 

que desejem crescer e aumentar o seu reconhecimento dentro de determinado mercado. O 

facto de o principal mercado de atuação da empresa (marketing digital) se encontrar numa fase 

de crescimento, mas já com bastante concorrência, despertou-me ainda mais interesse em 

colaborar com a entidade em causa, visto que esta é dotada de um elevado reconhecimento na 

sua zona de atuação, o que me obrigaria a desenvolver competências muito específicas, para 

desta forma poder ser útil à entidade recetora. 

Como não poderia deixar de ser, a área que escolhi para desenvolver o estágio foi precisamente 

a área do marketing digital. Por ser uma vertente pela qual sempre me interessei e pelos 

desafios que apresenta diariamente, considerei ser a escolha mais acertada. Não posso, no 

entanto, ignorar a vertente do marketing tradicional, pelo que devem ser encontradas soluções 

integrativas, que utilizem o melhor que as duas vertentes têm para oferecer. 

Feita esta pequena análise, é importante referir a estrutura do relatório: 

Na primeira parte será feita uma curta descrição da cidade em que a empresa se localiza, será 

caraterizada a empresa sublinhando a forma como esta opera junto dos seus consumidores e 

dos mercados de um modo geral, e no qual procura expandir essa carteira de clientes.  

Na segunda fase, prende-se apresentar as atividades desenvolvidas durante o período de 

estágio, assim como as conclusões pessoais a retirar dessa experiência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DA BUZINA – NEGÓCIOS DIGITAIS LDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor tempo é 

agora” 

Provérbio Zen 
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Apresentação da Empresa 

 

A empresa que me acolheu para a realização do estágio curricular, a partir daqui designada 

apenas por Buzina, tem a sua sede localizada na cidade de Braga. 

A cidade de Braga, com mais de 2000 anos de história, é a mais antiga cidade portuguesa e uma 

das mais antigas cidades cristãs do mundo.  

Fundada no ano 16 a.C. pela mão dos romanos, viu no seu nome o reflexo da cultura de então. 

“Bracara Augusta” era então o nome da cidade, escolhido em honra do imperador César 

Augusto. Foi capital da Galécia e dispunha de um vasto território, desde o norte do Douro até 

ao Cantábrico. Após várias conquistas e reconquistas, D. Afonso VI, ofereceu a cidade como 

prenda de casamento, à sua filha D. Teresa e ao seu genro, o Conde D. Henrique de Borgonha. 

Apesar de a história da cidade ser facilmente visível nos seus monumentos, é na Catedral que 

que os vários estilos da cidade são evidenciados, do romano ao barroco.  

Nos dias que correm a cidade é uma cidade jovem, dinâmica e muito acolhedora, dispondo de 

uma vasta panóplia de situações de sucesso e de prosperidade, auxiliando o desenvolvimento 

do cada vez maior interesse da sua população na cultura e no desporto e ainda gerando valor 

em áreas de grande importância como a indústria e os serviços. 

Quem visita a cidade tem a possibilidade de ficar a conhecer a sua história, fazendo um percurso 

civilizacional desde o seu início até aos dias de hoje, tendo a possibilidade de experienciar de 

uma forma única a cultura bracarense, que habita em todas as suas festas, feiras e romarias, 

assim como no artesanato variado caraterístico da cidade. 

Alguns dados acerca do concelho: 

 37 freguesias  

 181.342 habitantes 

 Conta com aproximadamente 5% de indivíduos em idade ativa por idoso 

 

Braga, Cidade Autêntica! 

Fonte: https://www.cm-braga.pt/pt  
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A Buzina – Negócios Digitais, Lda. 

 

A Buzina – Negócios Digitais, Lda.2 é uma empresa que opera essencialmente no setor da 

prestação de serviços via internet. Para um melhor entendimento dos procedimentos desta, 

será realizada uma apresentação da empresa. 

 

História 

 

A Buzina nasceu em 2008, com a criação de um portal automóvel, concebido por profissionais 

do setor automóvel e informático, cujo objetivo principal era corresponder às mais exigentes 

expectativas dos automobilistas utilizadores da internet. 

Com o objetivo de facilitar a vida dos automobilistas, que procuram constantemente estar 

atualizados sobre a manutenção e reparação do seu veículo, o portal pretende oferecer toda a 

descrição, assim como a localização das mais variadas empresas capacitadas para prestar todo 

o tipo de serviços ou comercializar todos os produtos que o consumidor deseje. Desta forma, é 

possível concluir que o principal objetivo da empresa passa por aproximar o consumidor 

(proprietários de veículos), dos serviços especializados de manutenção e reparação.   

Nesse sentido, o portal da Buzina ajuda os seus utilizadores, permitindo: 

 Programar planos de manutenção 

 Agendar online as despesas do automóvel 

 Alertar via email o utilizador acerca de revisões do seu veículo 

 Saber tempos e preços de cada revisão 

No ano seguinte, 2009, a empresa decide alargar a sua área de negócio, tornando-se uma 

empresa capaz de disponibilizar uma alargada gama de serviços na web, onde se destacam, 

como já referido, o desenvolvimento web e de estratégias de marketing digital, assim como 

serviços de design gráfico e de consultoria, a especificar em seguida. 

Como forma de continuar a expansão da empresa, esta decide instalar um novo escritório em 

Lisboa, como forma de poder disponibilizar os seus serviços a variadíssimos novos mercados.  

                                                             
2 Imagem representativa da sede da empresa em anexo 
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É ainda importante justificar o porquê da escolha do provérbio presente no capítulo 1. Segundo 

o gerente da Buzina, Eng. Carlos Afonso, a frase faz todo o sentido como justificação do caminho 

trilhado até então pela entidade. Como referido anteriormente, a Buzina começa como um 

portal automóvel, setor que nada tem em comum com o mundo dos negócios online, verificado 

hoje em dia.  

Considerando que o portal teve que ser encerrado por ser algo demasiado evoluído 

tecnologicamente para a altura, o provérbio é visto como sinónimo de segunda oportunidade 

para o futuro, tendo em conta que a empresa acabaria por mudar de ramo de negócio. 

Posto isto, era importante que a frase selecionada definisse não só o caminho já percorrido pela 

Buzina, como também o caminho que ainda lhe falta percorrer, agora num mercado 

completamente diferente.  

A opção por manter o nome da empresa deriva também da vontade do seu gerente, e passo a 

citar, “continuar o caminho percorrido, ainda que em mercados distintos”, uma vez que o 

próprio portal já era reconhecido pela sua qualidade, dedicação aos clientes e empenho posto 

em tudo o que era levado a cabo, pilares estes que até então se mantêm como fundamentais 

para a “nova” Buzina, direcionada para o mundo da internet. 

Figura 1 - Sede Buzina - Negócios Digitais, Lda. 
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Missão, Visão e Valores 

 

“A nossa Missão é providenciar a solução adequada a cada organização, tendo em conta os seus 

recursos e as suas necessidades. Mais que consumidores, procuramos desenvolver relações de 

confiança e parceria que resultem em sinergias.” 

A Buzina é uma empresa que opera sempre visando a máxima satisfação do seu consumidor, 

pelo que, antes de avançar para o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto, analisa 

cuidadosamente a situação da empresa em causa. Desta forma, é mais fácil à empresa 

apresentar ao seu consumidor a melhor proposta possível. 

Quando se fala em Visão, assume-se automaticamente que é “onde” a empresa ambiciona 

chegar com a sua atividade. No caso da Buzina, e uma vez que a expansão para outras cidades 

para além das que já atua constitui um objetivo, a sua visão consiste em poder ser reconhecida 

como a empresa de referência a nível nacional, no que diz respeito à prestação deste tipo de 

serviços e à criação de valor para os seus consumidores.  

Para isso, a empresa conta com uma série de Valores, que nunca deixa de parte, que lhe permite 

prestar os melhores serviços, gerar confiança na sua marca e criar relações de proximidade com 

os seus consumidores. Os valores que norteiam a empresa são, desta forma: 

 Ética 

 Profissionalismo 

 Excelência da sua carteira de produtos 

 Rigor 

 Competência 

 Espírito de equipa 

O seguimento de todos estes valores, juntamente com a coerência entre a missão e visão, 

permite à Buzina definir todos os seus processos e procedimentos de atuação, quer junto de 

atuais consumidores, quer junto de potenciais consumidores.  

Uma vez fidelizados esses consumidores e sempre em conformidade com todas as vertentes 

referidas, a empresa procura definir e implementar as melhores estratégias empresariais, para 

através da confiança granjeada junto dos consumidores a Buzina poder alcançar todos os seus 

objetivos. Para que tal seja possível, é apresentada, em seguida, a estrutura da empresa para 

visar todos esses objetivos. 
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Organograma Buzina 

 

Uma vez feita a apresentação do organograma da empresa, é necessário descrever todas as 

funções, bem como os constituintes de cada um dos departamentos: 

Administração 

 Gerir e coordenar vendas; 

 Definir objetivos (mensalmente) e assegurar o seu cumprimento; 

 Fazer o ponto de situação dos trabalhos em reuniões semanais com os colaboradores; 

 Coordenar os serviços desenvolvidos, de acordo com os procedimentos, especificações 

e métodos documentados; 

 Desenvolver estratégias para encontrar potenciais novos consumidores; 

 Estimar os consumidores atuais da empresa, criando novas situações de fidelização; 

 Recrutamento de pessoal; 

 Responsável por todos os equipamentos da empresa; 

 Distribuir tarefas consoante as competências e a ocupação dos colaboradores; 

 Implementar sugestões de melhoria. 

Departamento Comercial 

 Colaborar com a administração e com a restante equipa; 

 Procurar novas oportunidades de negócio; 

 Acompanhar os consumidores da empresa no serviço pós-venda; 

 Contribuir para a elaboração dos orçamentos; 

 Disponibilizar apoio técnico aos consumidores; 

 Participar nas reuniões da equipa; 

 Participar no estabelecimento de ações de correção e corretivas; 

Administração

Carlos Afonso

Departamento 
Comercial

Catarina Canário

Departamento de 
Programação

Ricardo Mota, Carlos 
Ferreira

Lara Leite

Departamento de 
Marketing

Avelino Matos

Departamento de 
Design

Figura 2 - Organograma Buzina 
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 Contribuir para um bom ambiente de trabalho; 

 Ajudar a empresa no cumprimento dos objetivos definidos; 

 Propor sugestões de melhoria para a empresa. 

Departamento de Programação 

 Desenvolver interfaces para ambientes web; 

 Acompanhar diariamente o sistema de backups de forma a proteger a informação dos 

consumidores; 

 Controlar as plataformas disponíveis para alojamento de websites, lojas online e emails; 

 Disponibilizar suporte técnico aos consumidores; 

 Participar ativamente na elaboração de orçamentos que requeiram serviços de 

programação;  

 Propor sugestões de melhoria. 

Departamento de Design 

 Desenvolver inovadoras sugestões para ambientes web; 

 Participar ativamente na elaboração de orçamentos que exijam serviços do âmbito; 

 Estar presente nas reuniões da equipa; 

 Demonstrar capacidade em abordar consumidores para esclarecimento de dúvidas; 

 Fornecer apoio ao consumidor; 

 Propor sugestões de melhoria. 

Departamento de Marketing 

 Desenvolver campanhas publicitárias para os mais diversos consumidores; 

 Ser capaz de operar com as várias ferramentas de marketing online; 

 Analisar diversas métricas relativas à performance dos anúncios publicados online; 

 Contribuir ativamente para o crescimento da empresa; 

 Estabelecer boas relações com consumidores; 

 Prestar serviços de assistência; 

 Participar nas reuniões da equipa; 

 Ajudar a empresa a cumprir os seus objetivos; 

 Contribuir para uma melhor comunicação da empresa; 

 Propor à administração da empresa possíveis sugestões de melhoria. 

Fonte: www.buzina.pt 
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Segmentação e Posicionamento Buzina 

 

Sendo a Buzina uma empresa a operar no mercado da prestação de serviços web, de marketing 

digital, design e consultoria, é importante que esta seja capaz de definir muito bem como 

pretende dividir o mercado e transmitir a melhor imagem aos potenciais consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que estes são fatores de extrema importância na hora de definir qual o público-

alvo da empresa, a Buzina preocupa-se constantemente em analisar todos os fatores que a 

possam distinguir da sua concorrência, contribuindo assim para uma melhor definição desse 

mesmo público-alvo, numa primeira fase, e para construir uma melhor imagem da empresa, por 

fim.  

Segmentar um mercado consiste, essencialmente, em dividi-lo num certo número de 

subconjuntos que possuam caraterísticas semelhantes entre si. 

Desta forma, os seus consumidores serão na sua maioria empresas, mas também instituições 

que pretendam, através da aquisição do tipo de serviços disponibilizados pela empresa, criar 

relações de parceria, ou gerar processos de compra, que resultem na criação de valor para 

ambas as partes. 

A empresa pretende ser sempre vista pelos seus consumidores como uma empresa capaz de 

prestar os melhores serviços, com a melhor qualidade e com os preços mais competitivos. A 

imagem de uma empresa capaz de construir e cimentar uma relação de proximidade e 

confiança com os seus consumidores está sempre na mente da Buzina, como algo a alcançar. 
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Serviços e Produtos Buzina 

 

Para que uma empresa como a Buzina, ainda pequena mas em constante adaptação e 

crescimento, possa continuar esse processo, é necessário que disponha dos melhores serviços 

e dos melhores produtos. 

Importa salientar que esta é uma empresa que faz da prestação de serviços a sua atividade 

principal, mas, no entanto, também disponibiliza vários produtos, na maior parte das vezes 

comercializados como complementos aos serviços prestados. 

 

Serviços Buzina 

A Buzina desenvolve soluções de web design, visando sempre a criação de valor para o seu 

consumidor, criando assim os alicerces necessários à construção de relações de proximidade e 

confiança com estes.  

Esta é a principal atividade da empresa, onde disponibiliza diversos serviços associados ao 

desenvolvimento web, marketing digital, design gráfico e consultoria.  

Serviços de desenvolvimento web 

 Websites – a empresa desenvolve estas páginas com recurso às elevadas capacidades 

técnicas dos seus colaboradores, uma vez que este é um processo que exige rigor e 

conhecimento técnico. Todos os websites desenvolvidos pela empresa são previamente 

projetados e desenvolvidos com o objetivo de terem a usabilidade esperada. Também 

o seu design é importante, tendo em conta que afeta a rapidez com que os navegadores 

encontram a informação pretendida.  

 

 Lojas online – a empresa é especialista na criação deste tipo de páginas. Estas permitem 

às empresas comercializar os seus produtos via web, que, como é sabido, têm um 

alcance muito mais vasto do que as lojas físicas. Essas plataformas de venda online, ou 

plataformas e-commerce, dispõem de todas as funcionalidades necessárias desde a 

exposição dos produtos da empresa e a sua disponibilidade até aos métodos de 

pagamento. 
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 Aplicações mobile e web – tendo em conta que o mercado das plataformas móveis 

tende a crescer a cada dia, conquistando terreno a outras plataformas de navegação na 

internet, importa que a empresa seja capaz de se adaptar a esta realidade. E a Buzina 

assim fez. Com a criação de aplicações para iOS e Android, esta torna-se capaz de 

abranger mais consumidores. O desenvolvimento de todas essas “apps” vai sempre de 

encontro às necessidades específicas de cada empresa. 

No entanto, não só de aplicações para mobile se faz este serviço da Buzina, produzindo 

também aplicações web, ou seja, para computador. Aplicações totalmente 

personalizadas, intuitivas e de fácil manuseamento, que pretendem garantir a máxima 

satisfação dos seus utilizadores. 

 

 Landing Page – esta é outra vertente que a empresa executa de forma exemplar. Sendo 

estas páginas que devem chamar a atenção do observador, são construídas sempre com 

o maior critério. Pouca informação, para despertar interesse no produto/serviço, 

simples e incisivas são as principais caraterísticas destas páginas. 

 

 Serviços de auditoria – este é um processo que a empresa crê que trará muitos 

benefícios às empresas que o contratam, uma vez que permitem a realização de diversas 

auditorias, como as funcionalidades da empresa (links, formulários, abertura de 

páginas), auditorias SEO (descrições utilizadas, títulos, textos âncora) e auditorias de 

segurança (segurança no website, nas apps). 

 

 Vídeos Promocionais – conteúdo audiovisual desenvolvido a fim de promover 

eficazmente a imagem das empresas, comunicando melhor e mais facilmente com os 

seus consumidores. 

 

Serviços de Marketing Digital 

 SEO – este serviço é desenvolvido com recurso a palavras-chave cuidadosamente 

escolhidas, que retratem bem a atividade da empresa, sem ser demasiado específicas. 

É um processo que permite gerar tráfego para o website da empresa de forma orgânica, 

ou seja, através das pesquisas feitas pelos utilizadores em motores de busca. 
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 Google Adwords – ferramenta de comunicação paga por clique, isto é, o utilizador 

apenas paga quando alguém efetivamente clica no seu anúncio. A Buzina encarrega-se 

de criar anúncios que sejam apelativos, deixando posteriormente que a rede de 

pesquisa Google o propague, chegando ao consumidor no momento em que este 

pesquisa por algum tema relacionado com o produto/serviço em causa.  

 

 Anúncios e Gestão de Redes Sociais – considerando o grande crescimento e impacto 

que as redes sociais têm no quotidiano de grande parte dos utilizadores da internet, 

uma marca coloca-se em desvantagem se não aderir a estas. Na Buzina, as empresas 

dispõem de serviços de gestão, assim como anúncios nestas redes. 

 

 Content & Email Marketing – o marketing de conteúdo continua a ser uma ferramenta 

de grande importância. A empresa encarrega-se de produzir conteúdo original e 

criativo, tendo sempre em conta as necessidades das empresas. 

 

 Web Analytics – este serviço disponibilizado permite definir os melhores métodos de 

otimizar as páginas web das empresas. Assim, o processo consiste em recolher, tratar, 

analisar e melhorar o volume de dados gerados pela navegação e interação dos 

consumidores no mundo digital. 

 

 Inbound Marketing (Blogs) – por fim, a empresa desenvolve ainda blogs. Os blogs 

podem ser ótimos mecanismos para atrair consumidores para a empresa, através da 

publicação de conteúdo importante. A Buzina disponibiliza, neste sentido, serviços de 

criação do próprio blog e criação/gestão de conteúdo. 

 

Serviços de Design Gráfico 

Este serviço da empresa é o principal responsável pela apresentação e pelo aspeto das 

plataformas desenvolvidas. Mas não apenas numa perspetiva de estética. É da competência dos 

colaboradores que operam neste âmbito o desenvolvimento das melhores soluções de 

comunicação visual das plataformas, isto é, a forma como a informação é apresentada, visando 

transmitir sempre a melhor imagem possível da organização em causa. 

Com o objetivo de gerar o maior impacto possível junto do consumidor final, visando criar 

notoriedade em torno da marca, a Buzina desenvolve diversos serviços como logótipos, cartões 

de visita, flyers, catálogos digitais ou tradicionais, mupis, outdoors ou ainda panfletos.  
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Serviços de Consultoria 

Por fim, a empresa dispõe ainda serviços de consultoria, para apoiar empresas em processos de 

diagnóstico e de desenvolvimento das melhores soluções que permitam otimizar o seu negócio. 

De momento, e até à conclusão do quadro comunitário em questão, a empresa desenvolve 

imensos serviços relacionados com incentivos do Portugal 2020, ajudando as empresas que a 

consultem a escolher qual a melhor solução, e ainda fornecendo apoio quanto à sua candidatura 

a esses mesmos apoios. 

Ainda acerca de serviços de consultoria, a Buzina disponibiliza ainda outras soluções: 

 Implementação de sistemas de gestão – apoio na melhoria da organização recorrente, 

no que diz respeito à implementação de sistemas de gestão; 

 Planos de Marketing e estudos de mercado – desenvolvimento das melhores 

ferramentas estratégicas de análise do mercado, a fim de posicionar corretamente as 

empresas no mercado, dando resposta a todas as necessidades destas. 

 

Produtos Buzina3 

Para além dos serviços comercializados, a empresa dispõe também na sua carteira de vários 

produtos4. Produtos esses que pretendem ir ao encontro a todas as necessidades mais 

específicas das empresas e que têm como principal objetivo a rentabilização do seu tempo, 

agilizando processos e tarefas e permitindo uma gestão mais intuitiva. 

Buzina GestPro 

A aplicação Buzina GestPro permite organizar, gerir e controlar diversos projetos em simultâneo. 

A identificação do estado do projeto assim como a criação automática de alertas para 

cumprimento de prazos constituem algumas das principais caraterísticas do produto.  

Buzina 2BSales 

Esta é uma plataforma de venda online, fácil de utilizar e que permite gerir stocks, interagir com 

consumidores e ainda publicar promoções a decorrer nas empresas assim como leilões de 

produtos. 

  

                                                             
3 Imagens ilustrativas em anexo – anexo 2 
4 Informação relativa aos produtos recolhida em http://www.buzina.pt/product.html 

http://www.buzina.pt/product.html
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Buzina Route 

Esta é uma aplicação que permite não só identificar, como também gerir e agrupar os diversos 

consumidores de zonas geográficas semelhantes, permitindo otimizar a rota comercial. A 

aplicação disponibiliza toda a informação e documentação de gestão comercial, permitindo 

atualizações imediatas nos processos dos consumidores. 

Buzina BSicuro 

A aplicação permite orientar as diferentes seguradoras, assim como gerir as suas carteiras de 

consumidores, sendo, possível, através destas, obter informações acerca dos sinistros, apólices, 

companhias, conta corrente e ainda analisar a melhor solução no mercado para os seus 

consumidores. 

Buzina Abacus 

Esta aplicação permite a gestão de encomendas/fornecedores (ex. avisos de pagamento), gestão 

de alertas de validade de produtos/serviços (ex. renovação de contratos), gestão de faturação 

(ex. referências para pagamento ou emissão de recibos e faturas), e permite ainda efetuar 

análises estatísticas e gráficos da faturação. 

Buzina Makina 

Como o próprio nome da aplicação indica, esta é destinada à gestão e manutenção das suas 

máquinas e equipamentos, funcionando principalmente de uma forma preventiva, gerando 

alertas para revisões ou manutenções dos equipamentos e organizando um histórico de 

manutenção acessível aos vários operadores. 

Buzina GestDoc 

Aplicação desenvolvida para arquivar, organizar e consultar documentos de uma forma mais 

simples e rápida. Permite às empresas ser mais rápidas e eficientes, através da cooperação entre 

equipas para disponibilizar tais documentos. 

Buzina Energy 

Esta aplicação permite o cruzamento de informação entre o consumo e os custos energéticos 

com os valores reais de produção, de forma a disponibilizar informações relevantes para a 

gestão das empresas.  
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Buzina CRM 

O CRM é uma plataforma que procura gerir todos os processos de venda, gestão com os clientes, 

gestão de stocks (no caso de venda de produtos), assim como todas as informações relativas a 

diversos âmbitos. 

 

Clientes Buzina 

 

 

Figura 3 - Alguns dos consumidores Buzina 
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Parceiros da Buzina 

 

Para além dos seus consumidores, elementos mais preponderantes na hora de gerar receitas, a 

Buzina também dá imensa importância a parcerias estratégicas desenvolvidas com todo o 

critério e seriedade, olhando sempre para um futuro mais próspero. Todos os protocolos de 

cooperação da empresa com outras entidades têm como objetivo não só o desenvolvimento da 

Buzina, como dos próprios parceiros, permitindo a angariação de consumidores para ambas as 

partes.  

Alguns dos parceiros estimados pela Buzina: 

 Saint-Gobain, S.A. 

 Universidade do Minho 

 XZ – Consultores, S.A. 

 Invest Braga 

 EPB – Escola Profissional de Braga 

 EsproMinho – Escola Profissional do Minho 

 Idite Minho – Soluções Tecnológicas Lda. 

 

Mercados de Atuação Buzina 

 

Sendo a Buzina uma empresa que opera essencialmente no mundo dos serviços web, é de 

considerar que, como mercado de atuação “global”, esta é capaz de prestar serviços para 

qualquer região do país e, inclusive, além-fronteiras. 

A nível de mercados em que atua com maior incidência5, a Buzina foca-se essencialmente no 

norte, com principal destaque para a região de Braga e do Porto (ver alcances em anexo). 

No entanto, à luz da estratégia empresarial desenvolvida pela empresa, esta também conta com 

um escritório em Lisboa (como mencionado na história), pelo que também esta região constitui 

um mercado de referência. 

 

  

                                                             
5 Imagem relativa aos mercados em anexo 
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Todos estes mercados permitem que a empresa execute e disponibilize todos os serviços para 

os quais esta está mais vocacionada: 

 Programação de plataformas e sistemas à medida; 

 Design gráfico e de sites e plataformas e-commerce; 

 Consultoria para diversos programas e finalidades distintas; 

 Campanhas de Marketing Digital. 

Esta divisão dos serviços da empresa permite operar para todo o tipo de setores, empresarial e 

institucional. 

No que diz respeito ao setor empresarial, a Buzina opera junto de empresas que, pertencendo 

a qualquer setor de atividade (primário, secundário e terciário), procurem serviços web de 

grande qualidade, a preços competitivos, tendo sempre como principal objetivo garantir a total 

satisfação destes. 

Relativamente ao setor institucional, a empresa desenvolve relações de confiança, convertendo 

estas em ações de compra em possíveis parcerias estratégicas, procurando atingir os objetivos 

de cada consumidor individualmente.  

 

Análise Concorrencial da Buzina 

 

Para efetuar uma correta análise daqueles que são os principais concorrentes da empresa, na 

forte luta pela conquista da confiança dos consumidores e por quota de mercado, e tendo em 

conta que este é um setor extremamente competitivo, foi elaborado um quadro resumo das 

empresas que partilham o mesmo CAE (Classificação de Atividade Económica) da Buzina. 

O quadro, apresentado em anexo (anexo número 3), apresenta todas as empresas, por distrito, 

que praticam e disponibilizam o mesmo tipo de serviços da Buzina. É importante referir que a 

Buzina dispõe de 4 CAE distintos, pelo que o quadro que será apresentado abordará aquele que 

é relativo à sua atividade principal. 

CAE da Buzina: 

 CAE 62010 – Atividades de programação informática (principal); 

 CAE 62020 – Atividades de consultoria em informática; 

 CAE 74900 – Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; 

 CAE 73110 – Agências de publicidade.  
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Desta forma, para que esta se consiga demarcar das 228 empresas concorrentes sediadas só no 

distrito de Braga, a Buzina necessita de dispor de fatores diferenciadores, ou seja, aspetos em 

que seja melhor do que a sua concorrência, a fim de os consumidores a preferirem em 

detrimento de outras empresas concorrentes. 

Assim, a empresa faz das boas parcerias, da elevada competência da sua equipa, dos seus bons 

métodos de atuação e da reconhecida qualidade dos seus serviços e produtos os seus pontos 

fortes, que a pretendem diferenciar num mercado tão competitivo como o do desenvolvimento 

deste tipo de atividades. Tendo em conta o cada vez maior aumento de notoriedade, será de 

concluir que a empresa tem conseguido conquistar a sua posição pela exploração desses pontos. 

 

Estratégia Empresarial Buzina 

 

 

A estratégia empresarial da Buzina passa por alargar a sua zona de atuação e conquistar um 

mercado cada vez mais alargado. Aqui entra em cena o escritório da empresa em Lisboa. Sendo 

esta a capital do país, e uma cidade mais evoluída tecnologicamente e com maior capacidade 

financeira, a empresa crê que esta se revele um ótimo investimento, utilizando-a como ponto 

de ligação para mais zonas (nacional e internacionalmente), o que tende a traduzir-se em 

maiores retornos financeiros para a empresa. Com o objetivo de conquistar uma carteira de 

consumidores mais abrangente e captar novos segmentos de mercado fora da sua zona de 

conforto, a Buzina apresenta para isso novas soluções empresariais, estando mais presente nos 

mercados, promovendo o seu profissionalismo e a qualidade dos seus serviços. 
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Análise SWOT 

 

A realização de uma análise SWOT prende-se com a necessidade de colmatar eventuais falhas 

da empresa por via da exploração dessas mesmas falhas ou de possíveis oportunidades que 

possam existir. 

Assim, numa primeira fase, importa definir quais os pontos fortes e menos fortes da empresa, 

assim como as oportunidades e ameaças a esta, constituindo estes fatores externos. Desta 

forma, e sintetizando toda a informação, considera-se oportuna a elaboração de uma análise 

SWOT: 

 

Tabela 1 - Análise SWOT Buzina 

Fonte: Elaboração Própria 

  

Envolvente Interna  

Pontos Fortes 

 Visão dos colaboradores da empresa 

 Empenho e profissionalismo da equipa 

 Boas parcerias 

 Notoriedade no seu círculo de atuação 

 Bom leque de serviços e produtos 

 Agilidade de serviços 

 Qualidade dos serviços 

 Boa metodologia de operações 

Pontos Fracos 

 Parcos recursos humanos 

 Localização 

 

 

Envolvente Externa  

Oportunidades 

 Aumento do interesse da população pelo mundo 

web 

 Crescimento de mercado 

 Internacionalização 

 Desenvolvimento de novas parcerias 

 Otimização da presença das empresas na web 

Ameaças 

 Aumento da concorrência  

 Freelancers (menor custo) 



 

19 
 

Da análise SWOT elaborada acima é possível retirar diversas conclusões. Relativamente aos 

pontos fortes da empresa, é possível concluir que esta, apesar de ser considerada uma 

microempresa, se encontra bastante bem em termos de qualidade e de notoriedade já criada. 

Alguns aspetos fundamentais para que tal se verifique são o empenho e o profissionalismo da 

sua equipa de trabalho, aliados a boas parcerias desenvolvidas pela empresa ao longo dos anos, 

que lhe permitem prestar serviços ainda mais completos e ainda a qualidade desde sempre 

reconhecida pelos seus consumidores e associada aos seus produtos e serviços.  

Para além de a empresa já ter alguma notoriedade no seu raio de atuação, existem inúmeras 

oportunidades a serem aproveitadas, para tirar o maior partido possível não só dos seus pontos 

fortes (evidenciados acima), como também de todas as oportunidades que possam surgir e 

tornar-se benéficas para a empresa. O constante aumento no interesse da população pelo 

mundo web, o crescimento do mercado em causa, assim como a otimização da empresa na web, 

a efetuar regularmente, visam permitir que esta possa crescer ainda mais e expandir-se, sendo 

o objetivo último de ser a empresa referência na web, quando abordada a questão dos serviços 

web desenvolvidos pela empresa. 

Uma vez que o mercado do mundo web e das novas tecnologias é bastante inovador, a 

tendência é que a Buzina veja a sua concorrência aumentar, e, como esta é uma empresa 

pequena, isso poderá constituir um entrave ao seu desenvolvimento. 

Para que esse progresso não se torne estático, a empresa deve ser capaz de continuar a inovar 

e a otimizar os seus processos, produtivos e de gestão. A visão muito caraterística dos seus 

colaboradores, assim como o seu empenho e capacidade técnica devem ser explorados a fim de 

conseguir que a organização desenvolva vantagens competitivas comparativamente com a sua 

concorrência, minimizando desta forma a sua entrada no mercado. 

Uma outra opção de a empresa se destacar das demais é através da aposta na prática dos seus 

serviços “além-fronteiras”, isto é, apostando na internacionalização. Esta é uma solução que, a 

partir do momento em que a empresa reúna as condições necessárias para avançar, deveria 

fazê-lo, através da criação de escritórios no país escolhido. Esta é uma ótima solução para o 

crescimento da empresa, tendo em conta a maior disponibilidade financeira e aderência ao 

mundo digital já verificada noutros países europeus, por exemplo. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ESTÁGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” 

Peter Drucker
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Uma vez feita a introdução ao relatório, à cidade que acolhe a empresa e à própria empresa, é 

chegado o momento de abordar, indicando e descrevendo, as atividades desenvolvidas ao longo 

das 400 horas de estágio. O principal objetivo deste consiste não só em pôr em prática os 

conhecimentos obtidos ao longo dos anos de aprendizagem na licenciatura como também 

conhecer e perceber o funcionamento do mundo web e do marketing como parte integrante 

deste. 

No entanto, e em jeito de introdução, é importante realçar o carácter fundamental da vertente 

digital no quotidiano do consumidor comum, assim como no panorama das empresas nos dias 

de hoje. 

Desta forma, para corroborar a referida importância do marketing digital, é publicada na página 

web da Sapo Lifestyle em maio de 20186 uma notícia referente a um estudo que pretende 

compreender os hábitos de compra online dos povos europeus. Neste estudo é possível 

observar, por exemplo, que do total de utilizadores a nível nacional da internet, 48% já faz 

compras online, contra os 54% de média da população europeia. No entanto, relativamente a 

dispositivos para fazer compras via web, verifica-se que a população portuguesa já dá uma 

grande preferência ao smartphone (47%), contrariamente à média da população europeia 

(39%). 

Também em 22 de maio de 20187 surge outro artigo, desta feita na revista Marketeer, acerca 

de um estudo realizado junto de 130 empresas. A ActionCoach, empresa encarregue do estudo, 

afirma que 18% das empresas portuguesas continua sem investir em Marketing, sendo que 84% 

dos empresários que efetivamente investem na vertente de marketing da empresa, o fazem 

despendendo apenas de 2% do seu volume total de negócios. O mesmo artigo afirma ainda que 

55% dos inquiridos define o tipo de marketing utilizado pela empresa como “digital”, elemento 

que demonstra a preponderância que o marketing digital tem vindo a alcançar ao longo destes 

últimos anos. 

 

  

                                                             
6 Informação disponível em https://lifestyle.sapo.pt/moda-e-beleza/noticias-moda-e-
beleza/artigos/moda-e-cosmetica-sao-os-produtos-mais-comprados-online-pelos-portugueses 
7 Informação disponível em https://marketeer.pt/2018/05/22/18-das-empresas-portugueses-nao-
investe-em-marketing/ 



 

19 
 

Por fim, em termos de CRM (Customer Relationship Management), os resultados já distinguem 

duas direções distintas. Se, por um lado, 24% das empresas diz procurar sempre obter algum 

tipo de feedback junto dos seus consumidores, 23% destas afirma nunca o ter feito. Posto isto, 

existem ainda empresas que dizem pedir essas opiniões em períodos distintos, seja 

mensalmente (19%), ou anualmente (18% das empresas). 

É ainda importante realçar que as 130 empresas tidas em conta para a realização do estudo em 

causa são caraterizadas como sendo micro e pequenas empresas, uma vez que estas constituem 

99% do tecido empresarial português. 

Por fim, é necessário disponibilizar às empresas todos os mecanismos necessários para que estas 

se possam desenvolver na web de forma mais vantajosa porque, se as empresas necessitam de 

ter estratégias financeiras adequadas às suas caraterísticas particulares - como a sua dimensão, 

cultura, posicionamento, valores, entre outros - o mesmo se verifica em termos de marketing 

digital.  

Desta forma, o marketing digital traz imensas vantagens às empresas que hoje decidam investir 

no crescimento do seu negócio via web, tais como: 

 Garantir uma forte presença das empresas na internet; 

 Melhorar a comunicação da empresa, existindo a possibilidade de esta comunicar nos 

momentos de maior afluência à internet; 

 Diferenciar-se dos seus concorrentes; 

 Não requer investimentos elevados; 

 Permite obter resultados detalhados e com elevada precisão. 

 

Atividades Desenvolvidas 

 

É a partir deste ponto que passo a descrever e caraterizar todas as atividades que desenvolvi ao 

longo do meu estágio curricular juntamente com a empresa acolhedora, a Buzina.  

Visto ter como objetivo pessoal, durante o estágio, o desenvolvimento de competências 

relacionadas com todas as possíveis áreas de atuação enquanto profissional da área, procurei 

sempre estar atento a tudo o que se passava dentro da empresa, procurando colaborar 

continuamente em diversos assuntos, fossem do foro interno ou da relação empresa-

consumidor.  
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De forma a tornar a leitura deste relatório facilmente compreensível, considerei importante a 

introdução de vários conceitos e temas bastante abordados durante o estágio. 

Redes Sociais 

A ascensão dos social media permite às empresas conquistar novos mercados e novos 

consumidores, assumindo estas um papel importante, tendo em conta que permitem que os 

consumidores interajam mais facilmente com as empresas, e vice-versa, dispondo as 

organizações da possibilidade de fornecer constante informação aos interessados nos seus 

produtos ou serviços, de uma forma rápida e mais eficiente do que os meios tradicionais. Estes 

meios de comunicação são importantes também para melhorar a perceção dos consumidores 

em relação à empresa, otimizando a sua imagem e a sua reputação, o que de uma forma 

consequente, poderá permitir no final do processo, aumentos de receitas, assim como a 

fidelização de novos consumidores. 

Posto isto, as redes sociais ganham ainda mais vantagem quando comparadas com outros meios 

de comunicação uma vez que exigem investimentos consideravelmente mais baixos. No 

entanto, e como cada consumidor é diferente dos outros, os orçamentos são determinados 

pelos próprios consumidores.  

Por fim, é importante perceber que não deve ter só o Facebook como rede social a utilizar. Como 

forma de otimizar a utilização das redes sociais nas empresas, estas devem ter em consideração 

a utilização de outras redes, como Instagram ou o LinkedIn, por exemplo, compondo estas três 

as principais redes sociais a utilizar pelas empresas. A utilização destas redes em simultâneo 

constitui uma mais valia para as empresas, tendo em conta as diferentes funcionalidades destas.  

O Instagram é uma rede mais direcionada para a partilha de imagens e o LinkedIn é uma rede 

de utilização mais profissional, para estabelecimento de contactos. 

Estas redes possibilitam às empresas duas vertentes distintas, a publicação de anúncios 

propriamente dita, e a gestão das páginas. A primeira vertente permite por exemplo, programar 

anúncios durante determinados períodos de tempo e ainda segmentar o público-alvo consoante 

diversos critérios, enquanto que a segunda vertente permite administrar as publicações feitas 

nas páginas em si, seja Facebook, seja Instagram, através do Facebook Ads (plataforma que 

engloba ambas as redes). 
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SEO 

“Search Engine Optimization” – Otimização de Motores de Busca. Este processo encontra-se em 

constante evolução, devido à contínua alteração das necessidades dos consumidores. O 

principal objetivo desta otimização é atrair um maior número de consumidores e de potenciais 

consumidores para o website da empresa, ou seja, aumentar o seu tráfego. Este aumento na 

afluência aos websites das empresas é efetuado essencialmente através da criação de anúncios 

simples e de fácil entendimento, mas que no entanto remetam para o negócio da empresa.  

A utilização de palavras-chave cuidadosamente selecionadas é um dos aspetos considerados 

fundamentais para o sucesso de um anúncio, tendo em conta que, quando bem escolhidas, 

permitem aos utilizadores encontrarem facilmente a empresa quando a pesquisar por algo 

semelhante nos motores de busca. 

Outro método de otimizar processos de motores de busca é através da criação de links que 

redirecionem os utilizadores para o website pretendido, através do uso de conteúdos apelativos 

e que sejam capazes de captar a atenção destes, gerando também desta forma tráfego 

qualificado para o website.   

Google Analytics 

Como seguimento das práticas de SEO possíveis de implementar junto das empresas, encontra-

se a plataforma da Google que permite avaliar diversos indicadores de performance, o Google 

Analytics. 

Esta plataformas permite à empresa prestadora deste tipo de serviços perceber qual a origem 

do tráfego para os websites em questão e ainda como funciona o comportamento dos 

consumidores quando a navegar nos mesmos websites, nomeadamente o seu “percurso” pelo 

website, sendo possível ver que páginas os utilizadores mais frequentam, onde despendem mais 

tempo, qual a percentagem de conversão bem como o número de cliques, entre outras métricas. 

E-commerce 

Esta é também considerada uma das palavras mais importantes utilizadas ao longo do relatório 

visto se referir a lojas ou plataformas de venda online, que, hoje em dia, é possível verificar a 

sua cada vez maior existência e competência, bem como capacidade de competir no que toca a 

vendas com as próprias lojas físicas das empresas. 
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Google Adwords 

Por fim, a última plataforma a ser abordada antes da descrição das atividades realizadas ao 

longo do estágio é o Google Adwords. Esta é a plataforma de publicidade da Google, onde 

qualquer empresa, independentemente da sua dimensão – seja micro, pequena, média ou 

grande – pode fazer publicidade aos seus produtos e serviços, potenciando a captação de novos 

consumidores e fazendo o seu negócio crescer e expandir-se. 

Os resultados orgânicos obtidos não dependem de um anunciante em concreto, mas sim do 

valor e da relevância da página, tendo em conta as keywords previamente definidas, e a 

semelhança dos termos utilizados nas procuras pelos utilizadores. Quanto mais semelhantes 

estas forem, maior a probabilidade de a empresa surgir em posições cimeiras nesses mesmos 

motores de busca. São esses resultados que posteriormente são analisados e otimizados por 

profissionais capazes de operar estratégias de SEO. 

Assim, importa referir que o Google Adwords se insere numa categoria de pay-per-click, ou seja, 

onde o anunciante apenas paga quando alguém clica no anúncio. Ainda como forma de 

incentivar à comunicação por via deste meio, a Google torna visíveis os anúncios das empresas 

em todas suas páginas e ainda websites que disponham de parcerias com a multinacional 

americana, tornando os anúncios visíveis mal se verifique uma procura por algum conteúdo 

semelhante. 

Para que a execução de campanhas no Adwords corra da melhor forma possível, é necessário 

que o utilizador seja capaz de considerar todos os fatores financeiros que possam influenciar o 

seu negócio, definindo um orçamento diário para a(s) campanha(s) a desenvolver. De notar que 

a quantidade de visitas ao website, bem como o retorno do investimento podem ser 

influenciados pelo valor do já referido orçamento diário. Tendencialmente, valores mais 

elevados atraem mais tráfego e, contrariamente, valores mais baixos menos resultados. 

Um outro aspeto bastante importante na criação e desenvolvimento de campanhas de Google 

Adwords é o redireccionamento dos utilizadores. Para uma melhor utilização e consequente 

satisfação destes, o responsável por desenvolver a campanha deve ter sempre a máxima 

atenção ao destino do seu anúncio, ou seja, o utilizador deve ser sempre redirecionado para a 

página retratada no anúncio, aquela que contém o conteúdo abordado. Um mau link, que 

direcione o potencial consumidor para outras páginas que não a pretendida, pode fazer deste 

uma oportunidade de negócio perdida. 
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1. Análise de Métricas da Empresa 

 

Aquando do início do meu estágio, foi-me explicada a importância de ter conteúdos bem 

desenvolvidos nas plataformas online, em termos de SEO e de outras estratégias, a fim de ser 

possível posicionar corretamente a empresa nos motores de busca. Assim, o início das atividades 

passou por observar o comportamento da Buzina nas plataformas online, nomeadamente no 

seu website e nas suas redes sociais. Para poder observar a performance desta nos referidos 

canais web, foi-me dada a primeira de muitas outras oportunidades profissionais por parte da 

empresa, o acesso às suas contas Google, neste caso, Google Analytics. 

As métricas mais importantes possíveis de se analisar são:  

 Visitas – Consistem no número de vezes que o website foi apresentado, sem ter em 

consideração a quantidade de pessoas; 

 Visitantes – Pessoas que efetivamente visitam e consultam o website; 

 Visualizações de páginas – Diz quantas páginas do website foram visitadas por sessão; 

 Taxa de rejeição (bounce rate) – Consiste na percentagem de navegadores que numa 

primeira fase entram no website, mas que não continuam a navegação, abandonando a 

página. Esta taxa deve ser observada por página, no que diz respeito às páginas 

potencialmente mais importantes do website, como a página inicial, landing pages8 ou 

páginas de venda online; 

 Taxa de saída – Esta taxa é semelhante à anterior, salvo que, neste caso, não é tido em 

conta o facto de o utilizador abandonar o site na primeira página que visita ou noutra 

página. Desta forma, esta taxa exige, à semelhança da anterior, uma análise página a 

página, a fim de possibilitar otimizações; 

 Percentagem de novas visitas – Este indicador mostra a quantidade, sob a forma de 

percentagem, de novos utilizadores do website; 

 Origens de tráfego – Esta métrica permite observar a proveniência das fontes de tráfego 

do website. Existindo diversas fontes de tráfego, as mais importantes são o tráfego 

direto (através do endereço), links (sites que levam ao da empresa), procura orgânica 

(descoberta do website através do uso de palavras chave) e campanhas (Adwords por 

exemplo). 

  

                                                             
8 Landing Page – página simples e sem menu de navegação que pretende cativar a atenção do 
consumidor. 
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Através do primeiro contacto com esta rede, consegui perceber que seria importante ser capaz 

de observar as várias métricas apresentadas na plataforma e perceber o impacto que estas têm 

junto da empresa. Tendo sido esta a minha primeira tarefa enquanto colaborador da Buzina, 

coube-me cumprir com ela da melhor forma possível, tentando analisar corretamente as 

métricas, percebendo o que poderia ser otimizado para melhorar as métricas que não se 

encontrassem no melhor estado. Exemplo disso era a taxa de saída do website da empresa, que 

se apresentava com valores ligeiramente indesejados em algumas das páginas, como dos 

produtos e dos serviços da empresa, algo que futuramente veio a ser otimizado, através da 

criação de novos conteúdos (descrição abaixo). 

Por outro lado, métricas como as referentes a novas visitas ou visitantes, apresentavam-se 

crescentes de dia para dia, comprovando o crescimento da empresa dentro do mercado, assim 

como o aumento do reconhecimento da qualidade dos seus serviços por parte dos clientes 

Buzina. Seguindo a evolução das métricas anteriormente referidas, também a percentagem de 

novas visitas se mostrava positiva dia após dia, demonstrando mais uma vez a apetência e o 

potencial da Buzina enquanto entidade prestadora de serviços web de elevada qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 - Google Analytics 
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2. Relatórios de Ações de Consultoria 

2.1. Relatórios de Formação-Ação  

 

Uma vez finalizada a primeira tarefa na empresa, surgiu a altura de abraçar um novo desafio. 

Foi-me proposto que prestasse todo o apoio necessário aos consultores da empresa numa série 

de relatórios no âmbito da formação de empresas, relativa a projetos de Portugal 2020, 

incidentes sobre diversas áreas, tais como o desempenho organizacional, a sua organização e 

gestão e ainda a digitalização da economia. A este propósito, acompanhei algumas sessões de 

consultoria junto das entidades beneficiárias. No entanto, antes de poder disponibilizar o meu 

auxílio na realização desses mesmos relatórios, decidi fazer uma pequena pesquisa acerca dos 

assuntos em questão. 

Assim, antes de prosseguir para uma descrição de cada uma das áreas possíveis de fornecer 

formação, considero importante esclarecer, de um modo simples e resumido, em que consistem 

estes projetos. 

O que é o Portugal 2020? 

Trata-se de um acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia e que reúne a atuação 

dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER E 

FEAMP, onde se encontram definidos todos os processos de programação a desenvolver em 

Portugal, entre 2014 e 2020.  

Para as empresas se poderem candidatar aos apoios disponibilizados por este programa, é 

necessário cumprirem uma série de requisitos e que apresentem também uma série de 

documentos, como os relatórios mencionados acima e abaixo descritos. 

Desempenho Organizacional 

Relativamente a relatórios que tratem desta vertente como área a intervir, estes consistem na 

concentração nas necessidades relativas à estrutura das empresas, seja ao nível do seu 

funcionamento, gestão, comunicação e marketing, tendo ainda incidência sobre o desempenho 

individual dos recursos humanos. Prendem-se essencialmente com um impacto em três 

domínios: 

 Competência dos ativos e das empresas no domínio da qualificação e motivação, com 

efeitos a nível individual; 

 Modelo organizacional, visando toda a empresa;  
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 Reposicionamento das empresas face ao mercado de atuação, com efeitos em toda a 

empresa e ainda nas suas relações com o mundo exterior. 

Organização e Gestão 

Esta vertente trata de analisar e otimizar as práticas correntes das empresas em relação à sua 

organização e gestão. Através da análise aos processos organizacionais já impostos e aos 

contextos externo e interno à empresa, é possível fazer o levantamento sobre a necessidade de 

formação, abrangendo todos os colaboradores. Todos os processos formativos são 

desenvolvidos tendo ainda em conta todas as informações relativas a qualificações e 

competências dos participantes.  

Para proceder à elaboração deste tipo de diagnósticos, é necessário ter em conta as seguintes 

linhas orientadoras: 

 Introdução/otimização de métodos e filosofias de organização do trabalho; 

 Reforço das capacidades de gestão, estudos e projetos; 

 Reforço das competências de diagnóstico e planeamento; 

 Melhoria das capacidades de desenvolvimento e distribuição de produtos, processos e 

serviços. 

Economia Digital 

No âmbito da Economia Digital, a informação obtida visa a elaboração de planos de 

desenvolvimento, identificando os objetivos a alcançar e as medidas de formação e consultoria 

necessárias à sua realização.  

À semelhança dos relatórios descritos anteriormente, também estes têm as suas próprias linhas 

conducentes, sendo elas: 

 Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no 

mercado; 

 Melhoria da presença das empresas na web; 

 Introdução de sistemas de informação que permitam criar e aplicar novos métodos de 

distribuição; 

 Utilização do marketing enquanto ferramenta de ampliação e otimização da presença 

das empresas no mercado. 

Todo o processo tem como meta final a inovação na área do marketing, a fim de reforçar o 

posicionamento e a imagem da empresa. 
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2.2. Relatórios de Marketing Digital 

 

A realização deste tipo de relatórios, ainda que como auxílio ao consultor designado, foi algo 

para que o Instituto Politécnico da Guarda me preparou muito bem, tendo em conta a incidência 

destes nos conteúdos lecionados ao longo dos três anos de licenciatura. 

Dito isto, estes são relatórios que pretendem discriminar quais os objetivos da empresa, sejam 

estes gerais (aumentar volume de vendas, melhorar a sua presença na web, entre outros), sejam 

específicos (atualização de websites e páginas de redes sociais, promover a empresa a nível de 

SEO ou Google Adwords, p.e, entre outros). No entanto, como forma de contextualizar o leitor 

do relatório, importa referir a história da empresa, assim como a sua missão, visão e os valores 

que dirigem as suas tomadas de decisão. 

Uma vez concluída essa etapa introdutória onde é apresentada a empresa a desenvolver, 

importa perceber o seu modus operandi9, através da sua estratégia empresarial. Essa estratégia 

permite delinear quais os segmentos de mercado em que a empresa atua, assim como a forma 

como esta pretende ser vista e posicionada na mente dos seus consumidores. 

Uma vez efetuada essa segmentação e posicionamento da empresa em causa, como forma de 

prosseguir a realização do relatório que pretende especificar as estratégias de marketing digital 

mais adequadas, é necessária uma análise sobre os pontos fundamentais do marketing, os 4 P’s. 

 

 

 

 

Em inglês product, price, place and promotion10, estes pontos dizem respeito ao método de 

operação da empresa em relação às diversas vertentes do denominado marketing-mix, sendo 

que este é um processo decisivo no momento de definir as políticas da empresa. Para que a 

empresa consiga alcançar notoriedade dentro do mercado, deve desenvolver estas políticas, 

porque assim são satisfeitas as necessidades do público-alvo, elemento fundamental para 

incremento da empresa comparativamente aos seus concorrentes.  

                                                             
9 Modo de atuação 
10 Produto, preço, distribuição e comunicação 
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Assim: 

 Produto/Serviço – diz respeito às caraterísticas e atributos do produto ou serviço que 

se pretende oferecer; 

 Preço – esta é uma política bastante importante uma vez que se refere à flexibilidade 

do preço dos produtos/serviços que a empresa pretende vender, referindo-se a quanto, 

quando e como será cobrado aos consumidores; 

 Distribuição – envolve os meios de distribuição a adotar pela empresa para 

disponibilizar a sua carteira de produtos (sejam produtos, sejam serviços) aos seus 

consumidores, seja essa distribuição feita em loja física, via website ou por ambas as 

vias; 

 Comunicação – esta vertente é extremamente importante nos dias de hoje. É composta 

por diversas estratégias possíveis de utilizar, que têm como fim chamar à atenção para 

o que a empresa pretende vender. Quando bem efetuada, pode ser um fator 

dinamizador para o negócio das empresas. 

A partir do momento em que estes pontos se encontram bem trabalhados pelas empresas, é 

chegada a hora de os aplicar em prol do desenvolvimento de novas estratégias de marketing ou 

da otimização de estratégias já existentes. Relativamente a essas estratégias, foi efetuada uma 

análise individual de quais as áreas a intervencionar a nível de estratégias digitais. 

 Search Engine Optimization – otimização das páginas das empresas com o objetivo de 

melhorar a sua visibilidade nos resultados orgânicos dos motores de busca, através de 

palavras-chave cuidadosamente selecionadas; 

 Redes Sociais – estas páginas permitem que as empresas divulguem os seus produtos e 

serviços, aumentando a sua notoriedade junto dos seus clientes, permitindo ainda que 

se criem relações de proximidade com estes; 

 Facebook Ads (anúncios pagos) – esta ferramenta permite segmentar o público-alvo de 

determinado anúncio tendo em conta diversos critérios como os demográficos, 

geográficos ou comportamentais. O principal objetivo do Facebook Ads é aumentar o 

reconhecimento das empresas, seja através do número de gostos nas suas páginas da 

rede ou do aumento do tráfego para os respetivos websites. Ainda outra forma de 

melhorar esse reconhecimento é através da partilha de críticas na página por parte dos 

clientes; 
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 Google Adwords (anúncios pagos por clique) – nesta ferramenta é possível, entre 

variadíssimas opções, gerir e otimizar diversas campanhas, melhorando a visibilidade 

dos diversos produtos e serviços a oferecer pelas entidades. À semelhança da 

ferramenta anterior, com o Adwords também é possível segmentar o mercado através 

de vários critérios, verificar o alcance das campanhas junto do público-alvo, bem como 

conversões e custos associados a estas (custo por clique, custo por conversão). As 

campanhas desenvolvidas devem sempre ser orientadas para alcançar um maior 

número de potenciais clientes; 

 Outros anúncios Online – desenvolvimento de uma landing page para o website das 

empresas. Estas “subpáginas” são utilizadas quando o objetivo é focar a atenção do 

cliente em determinado produto ou serviço. Os visitantes são direcionados para a 

landing page através de campanhas ou pesquisas orgânicas nos motores de busca, nas 

redes sociais ou através de email marketing. Esta página deve ser simples, sem menu de 

navegação e com informação incompleta, a fim de despertar no visitante a necessidade 

de deixar os seus dados para futuro contacto. Acerca do conteúdo, é pensado ao 

pormenor – textos curtos mas incisivos e um aspeto gráfico que seja capaz de causar 

impacto; 

 Content e Email Marketing - esta é das ferramentas menos utilizadas hoje em dia, ainda 

que mantenha algum valor para as empresas poderem chegar facilmente ao cliente. São 

ferramentas que permitem ainda gerar mais tráfego para as páginas online das 

empresas e também melhorar as relações existentes entre empresa e cliente, 

mostrando preocupação da entidade para com estes. O envio de newsletters, relativas 

quer a projetos da empresa ou apenas a notícias que possam surgir no setor de atividade 

podem ser uma ótima forma de garantir a fidelização de potenciais novos clientes.  

Concluída esta análise das possíveis áreas a intervencionar, o relatório inclui ainda possíveis 

sugestões de otimização, onde são sugeridas as alterações necessárias para que a empresa 

possa interagir de forma mais proativa online. Todas as sugestões dadas têm que ter sempre em 

consideração o mercado de atuação, assim como um plano onde são descritas todas as ações a 

levar a cabo e a duração da sua implementação. 

Em jeito de conclusão, são ainda tidas em conta diversas ações de controlo futuras, apenas para 

supervisionar a atuação da entidade e se esta necessita de qualquer tipo de apoio. 
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2.3. Relatórios de Vales de Indústria 4.0 

  

Todos estes relatórios são semelhantes em vários aspetos, nomeadamente a história da 

empresa e todas as informações relativas à sua forma de atuação.  

Os relatórios relativos à indústria 4.0 consistem na identificação das melhores estratégias 

conducentes à adoção de tecnologias e processos associados à modernização da indústria, a 

chamada Indústria 4.0.  

Este tipo de projetos tem como objetivo a elaboração de um diagnóstico, que contém um 

conjunto de recomendações e que permite a definição de um plano, com vista à referida 

modernização empresarial, nomeadamente através do ajustamento do modelo organizacional. 

Na fase inicial do projeto, é levado a cabo um diagnóstico e uma caraterização da situação 

tecnológica atual da empresa em causa, com a identificação dos seus pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças. O levantamento da situação da empresa e avaliação das práticas 

correntes associadas à área temática intervencionada foram os objetivos que nortearam esta 

primeira fase da intervenção. 

Numa segunda fase do projeto, são definidos os objetivos SMART (específicos, mensuráveis, 

atingíveis, realistas e temporizáveis) e pensados os segmentos de mercado a atingir. Posto isto, 

também a concorrência deve ser corretamente analisada, a fim de a empresa poder estabelecer 

as suas estratégias e desenvolver outras que lhe permitam obter de alguma forma vantagens 

em relação a esses concorrentes. 

Por fim, as últimas fases de relatórios deste género consistem na identificação e recomendação 

de estratégias e ferramentas digitais, que possam ser as mais adequadas para atingir os 

objetivos definidos.  

De um modo geral, todos os relatórios em que pude ajudar permitiram-me não só acompanhar 

de perto o desenvolvimento de várias empresas, de diversos mercados, como também fizeram 

com que me fosse mais fácil pensar em soluções inovadoras para melhorar, por exemplo, a 

comunicação destas no mundo digital, sendo que este é um fator cada vez mais importante para 

as entidades, independentemente do seu setor de atuação. 
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3. Elaboração e Monitorização de Campanhas 

 

Antes de proceder à elaboração de uma campanha em qualquer tipo de plataforma online, é 

importante que a empresa seja capaz de perceber muito bem onde quer chegar e em que 

mercado quer atuar, ou seja, o seu mercado de atuação e o seu público-alvo. Desta forma, a 

empresa garante que a campanha a desenvolver tenha muito mais probabilidades de sucesso. 

Entre várias plataformas possíveis de ser utilizadas, as que mais utilizei foram essencialmente 

quatro, o Google Adwords, o Facebook Ads, o Shopify e o MailChimp. Uma vez que o Google 

Adwords já foi introduzido anteriormente, importa apenas descrever as restantes três 

plataformas.  

Desta forma, o Facebook Ads é uma plataforma de publicidade disponibilizada pela maior rede 

social do mundo, que dispõe de cerca de 2 mil milhões de utilizadores (alcance total da 

plataforma). Esta é uma plataforma bastante completa e que disponibiliza inúmeras 

ferramentas na criação de campanhas mais eficazes. 

Estas duas plataformas mencionadas foram por mim utilizadas no âmbito da criação, gestão e 

monitorização de conteúdos para diversas entidades. Por outro lado, as duas plataformas abaixo 

descritas apenas foram utilizadas como meio de controlo para campanhas desenvolvidas. 

Assim, comecemos pelo Shopify. Esta plataforma, fundada em 2004, era inicialmente um 

software para a loja online de snowboard de um dos seus fundadores. Hoje em dia, e muitas 

transformações depois, a empresa conta com 150 mil comerciantes e um volume total de 

mercadoria superior a 8 mil milhões de dólares. Hoje em dia, o Shopify é uma plataforma de 

comércio online, que ajuda a estabelecer negócios online e permite aos utilizadores o total 

controlo das vendas da sua empresa. As suas principais caraterísticas consistem em permitir 

gerir stocks, produtos, clientes, encomendas e ainda descontos relativos a eventuais campanhas 

a desenvolver.  

Relativamente ao MailChimp, é uma ótima ferramenta para o desenvolvimento de estratégias 

de email marketing. Apesar de haver alguma desacreditação deste tipo de estratégia hoje em 

dia, continua a ser usada entre as empresas do ramo e não só. Esta plataforma permite, em 

particular, o desenvolvimento de emails publicitários, de uma forma muito intuitiva e fácil para 

todos os seus utilizadores. 
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Uma vez concluída a introdução, onde cada uma das plataformas foi descrita, importa agora 

descrever quais as medidas mais importantes a ter em atenção no momento da criação de 

conteúdos. Diversas taxas e métricas, assim como palavras-chave são tidas em conta e 

analisadas diariamente para poder otimizar a performance destas. Desta forma, e sendo estas 

métricas semelhantes a todas as plataformas, serão descritas de uma forma geral.  

Assim: 

 Cliques – número de vezes que os utilizadores clicam nos anúncios das empresas;  

 Impressões – número de vezes que determinado anúncio é apresentado no motor de 

busca; 

 CTR (Taxa de Conversão) – percentagem de utilizadores que clicaram no anúncio; 

 CPC Médio (Custo Por Clique Médio) – custo médio de cada clique no anúncio; 

 Posição Média – posição que o anúncio publicado ocupa no motor de busca. 

 

Estes indicadores são transversais a todas as plataformas, e são considerados os mais 

importantes quando a questão é analisar a performance de anúncios ou grupos de anúncios 

colocados online.  

Esta foi uma tarefa que ao longo do período de estágio desempenhei várias vezes, cabendo-me 

a mim o desenvolvimento de várias campanhas de Adwords, Facebook Ads, Shopify ou 

MailChimp, para algumas empresas clientes da Buzina.  

De um modo geral, foi uma tarefa que me agradou bastante desempenhar, tendo em conta a 

sua importância, por um lado para a empresa beneficiária, na medida em que passaria a dispor 

de melhores formas de comunicar, quer para mim, visto ser um projeto bastante desafiador e 

que me permitia pôr constantemente à prova diversas capacidades que adquiri no IPG, sejam 

capacidades criativas ou de comunicação. 

Tendo em conta a experiência vivida, posso afirmar com toda a certeza que me encontro melhor 

preparado para um futuro profissional no âmbito do marketing digital ou mesmo na gestão de 

clientes por exemplo, considerando a diversidade de projetos que tive a oportunidade de 

abraçar na Buzina. Não só a criação e gestão de conteúdos para empresas como o apoio no 

desenvolvimento de relatórios de consultoria contribuíram para essa maior aptidão. 
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4. Desenvolvimento da Apresentação da Empresa 

 

Esta foi uma atividade que, apesar de não ter sido levada a cabo aquando da minha chegada à 

empresa, considero ser importante para a integração de recursos humanos nesta. Foi também 

parte importante da minha integração na Buzina, uma vez que a procura por informação para o 

seu desenvolvimento fez com que também eu ficasse a conhecer melhor a empresa que me 

acolheu. 

Em que consistiu então essa apresentação? 

A apresentação de power point desenvolvida pretende ser um mecanismo a utilizar pela 

empresa, nomeadamente pelo seu gerente, no momento de inserção e adaptação de potenciais 

novos colaboradores ao ambiente da empresa, apresentando vários aspetos importantes acerca 

da empresa, nomeadamente: 

 Informações gerais da história da empresa; 

 Missão, Visão e Valores Buzina; 

 Estrutura organizacional da empresa; 

 Segmentação, Posicionamento e Mercados de Atuação; 

 Serviços e Produtos Buzina; 

 Clientes e Estratégia Empresarial; 

 Análise SWOT. 

Toda a informação apresentada no documento tem como objetivo a completa integração de 

novos colaboradores na Buzina, uma vez que permite que estes fiquem desde logo a conhecer 

aspetos centrais da empresa.  

Após a elaboração do documento, coube-me ainda fazer uma apresentação da mesma no 

primeiro dia na empresa de uma colega, que também escolhera a Buzina como parceira de 

estágio. Este foi um bom projeto, uma vez que me permitiu trabalhar também a componente 

de interação pessoal, visto que a apresentação do documento envolvia também o gerente da 

empresa. 
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5. Desenvolvimento de Conteúdos para novas Páginas da Empresa 

 

Uma outra tarefa que me foi proposta consistiu no desenvolvimento de diversos conteúdos, 

com o objetivo de serem produzidas novas páginas para o website institucional da Buzina 

(imagens em anexo). Após algumas reuniões com o gerente da empresa, Eng. Carlos Afonso, foi-

me transmitida a ideia de que seriam necessárias algumas mudanças no website, para fazer 

chegar aos seus clientes a melhor imagem possível daquilo que se passa na entidade.  

Este foi um projeto que me permitiu também interagir mais diretamente com outros 

colaboradores da empresa, nomeadamente com o programador responsável pela 

implementação das mudanças e também com a responsável pelo design da empresa, neste caso 

destinando-se à própria empresa. Foi esse trabalho conjunto que permitiu que no final o website 

estivesse totalmente em consonância o que era pretendido pelo gerente da Buzina, o Eng. Carlos 

Afonso. 

Essas mudanças eram necessárias tendo em conta algumas lacunas que consegui identificar: 

 O separador “Serviços” encontrava-se algo confuso e incompleto, na medida em que a 

informação era pouco útil a verdadeiros interessados; 

 A brochura disponibilizada no website encontrava-se desatualizada; 

 Havia a necessidade de apresentar os produtos da empresa; 

 Ausência de uma página relativa a projetos de Portugal 2020; 

 Ausência de serviços da empresa no separador respetivo. 

Uma vez identificados os principais aspetos a melhorar no website, foi necessária uma pesquisa, 

quer da melhor informação a utilizar, quando necessário, quer do que a concorrência da Buzina 

vem fazendo, uma vez que esse é um bom método para esta ser capaz de prever futuras ações 

e pensar em melhores soluções para estar sempre um passo à frente. 

Assim, com esta melhoria na sua página, será de esperar que a Buzina consiga adaptar-se 

constantemente às evoluções registadas no mundo da internet, na medida que este é 

extremamente importante para a sua atividade diária. Essa mesma melhoria tende a permitir 

ainda que a entidade seja capaz de se destacar da sua concorrência, sendo sempre a escolha 

número um entre os clientes que procurem serviços de marketing digital, desenvolvimento web, 

design gráfico ou de consultoria, todos estes altamente qualificado.  
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6. Elaboração de Relatórios de Google Adwords  

 

Este tipo de relatórios são bastante importantes do ponto de vista do marketing digital, porque 

permitem que sejam analisados inúmeros indicadores de performance (por exemplo CTR, 

Cliques, Impressões, CPC, entre outros) dos anúncios que constantemente procuramos que 

sejam eficientes e que tragam retorno às empresas.  

Desta forma, os relatórios de Adwords foram um projeto que me permitiu aprender muito, que 

ajudou a avaliar performances de anúncios, e a procurar ativamente por soluções para diversos 

problemas das empresas nesse âmbito. Assim, estes relatórios têm como principais objetivos: 

 Promover a divulgação da marca no mundo web; 

 Aumentar as vendas; 

 Garantir um aumento da carteira de clientes; 

 Garantir uma maior frequência de compra entre os clientes atuais; 

 Promover o contacto entre a empresa e potenciais novos clientes, como oportunidade 

de negócio. 

Uma vez concluída a introdução, importa proceder à descrição de todos os anúncios utilizados, 

começando pelos títulos utilizados (título principal e subtítulo), descrição, URL e, finalmente, os 

resultados obtidos durante o período pretendido. 

A monitorização destes anúncios implica uma dedicação e empenho diários, principalmente na 

constante alteração de palavras-chave – mais e menos relevantes – e também dos seus lances. 

Falando em palavras-chave, também aqui é importante proceder à análise dos diversos 

indicadores, referidos acima, referentes à sua performance. É essa análise que permite que estas 

sejam mudadas e otimizadas diariamente, o que garante que a empresa não desperdice parte 

nenhuma do seu investimento em termos de palavras-chave (pagando mais do que devia por 

clique).  

Finalmente, concluída a descrição de como os anúncios se comportaram durante o período 

determinado, importa na conclusão do relatório fazer um balanço acerca da campanha. É neste 

ponto que é avaliada, de um modo geral, a prestação de todos os anúncios desenvolvidos e se 

conclui se a empresa deve ou não continuar a apostar neles. Neste ponto, é normalmente 

apresentado o investimento total efetuado, para que o cliente possa ter uma noção do retorno 

que os anúncios lhe estão a trazer.  
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7. Criação de Conteúdos para Páginas, da Empresa e de Clientes 

 

Este ponto foi-me proposto desde o início do meu período de estágio pelo meu supervisor na 

empresa, o Eng. Carlos Afonso, e foi algo que desde logo me pareceu correto. A possibilidade de 

poder sugerir e produzir conteúdo, inicialmente para o website da própria empresa e 

posteriormente para clientes, é, no meu ponto de vista, um voto de confiança que o gerente da 

Buzina me deu, pelo que só tenho a agradecer. 

Posto isto, essa criação de conteúdo seguiu vários caminhos distintos, desde a criação de 

conteúdo para o website em si, em relação à Buzina, até à criação de conteúdo para as várias 

redes sociais, da empresa ou de outras. 

Relativamente ao conteúdo produzido para as redes sociais, centrou-se essencialmente na 

criação de posts, com conteúdo simples, mas que ao mesmo tempo fosse eficaz a cativar os 

utilizadores das redes (Facebook, LinkedIn e Instagram são as mais utilizadas) para clicarem nos 

links e a visitarem os websites das empresas, onde posteriormente podem proceder à aquisição 

de algum tipo de serviço ou produto (exemplo de posts da Buzina em anexo). 

Em termos de conteúdo para o website, somente no caso da Buzina, consistiu no seu 

desenvolvimento, inicialmente, para a implementação de uma página relativa aos projetos do 

balcão de Portugal 2020, onde procurei elucidar os interessados sobre o que são estes 

programas, e quais as modalidades disponíveis: Sistemas de Incentivo ou Vales Simplificados.  

No caso dos Sistemas de Incentivo, SI, pretendem reforçar a capacitação empresarial das PME 

através de um incentivo não reembolsável de 45% (valor médio) das despesas elegíveis 

(projetos de presença online, participação em feiras e exposições no exterior ou campanhas de 

marketing, entre outras elegibilidades), sendo que o limite mínimo de despesas por projeto é de 

25 mil euros. 

Acerca dos Vales, trata-se de uma forma de financiamento simplificada, a uma taxa de incentivo 

não reembolsável de 75%. Este tipo de financiamento destina-se principalmente à aquisição de 

serviços especializados de consultoria. 

Tendo em conta que a criação de conteúdo não se centrou apenas na página relativa a estes 

projetos, importa, em seguida, referir quais as outras páginas, assim como o conteúdo em si, na 

medida em que este deve ser pensado tendo em conta os diferentes objetivos desenhados. 
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Uma vez finalizado o conteúdo para a página relativa ao Portugal 2020, foi-me pedido que 

procurasse desenvolver também novos conteúdos quer para a página das notícias da empresa, 

quer para o seu blog. 

Este deve ser um conteúdo informativo, sobretudo, mas também que cative o cliente e que 

contribua para que este efetive algum tipo de serviço junto da empresa. O objetivo destas 

partilhas consiste em esclarecer o cliente acerca de determinada matéria, que possa ser 

novidade ou que venha a causar algumas dúvidas.  

Assim, o corpo quer da notícia quer do post do blog é composto por uma pequena introdução 

acerca da questão abordada e, em seguida, em que medida é que esta pode 

beneficiar/prejudicar (dependendo do assunto) o funcionamento das entidades afetadas. 

Dito isto, segue-se uma contextualização acerca daquilo que a Buzina pode fazer, para ajudar as 

empresas na resolução de determinadas questões, que possam surgir no decurso do assunto 

apresentado.  

Esta é uma forma que a Buzina encontrou e considera importante para estar perto dos seus 

clientes, procurando sempre ajudar em tudo o que é necessário, uma vez que, sendo esta uma 

empresa a operar no mundo web, é importante estar sempre perto dos clientes. Esta relação de 

proximidade permite gerar empatia junto dos clientes, algo importante para a carteira de 

clientes da empresa.  

Desta forma, foi-me possível perceber a importância da constante criação de conteúdos e 

também da comunicação das empresas através de blogs e/ou páginas de notícias. 

No caso da criação de conteúdos, permitiu que pudesse estar em constante procura por nova 

informação para posts, assim como o desenvolvimento da vertente criativa associada à criação 

de conteúdos em si. Relativamente às notícias e posts de blog criados, estes são bastante 

importantes, na medida em que, como já foi referido, permitem à Buzina transmitir a ideia de 

constante preocupação com os seus clientes. 

Para mim foi também uma experiência diferente, na medida em que é algo que nunca havia 

feito e que me agradou imenso. 
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8. Gestão de SEO para Empresas Clientes 

 

Para a realização desta tarefa, de melhorar o SEO (Search Engine Optimization11) de uma 

empresa, é necessário seguir vários passos. Antes de apresentar o processo adotado, considero 

importante fazer uma contextualização do que é esta vertente importantíssima do Marketing 

Digital e quais as suas vantagens para a comunicação das empresas afetadas. Posto isto, será 

exemplificado o procedimento de atuação, com recurso ao exemplo de uma empresa onde tive 

a oportunidade de implementar essas diversas estratégias, finalizando com uma pequena 

observação acerca do auxílio que estas garantiram para uma melhor comunicação da empresa.  

Assim, o SEO consiste num conjunto de estratégias muito utilizadas no âmbito do Marketing 

Digital que procuram gerar tráfego para os websites das empresas de forma orgânica, ou seja, 

através das pesquisas feitas pelos utilizadores em motores de busca, sendo que, neste caso, não 

são utilizadas plataformas publicitárias. Importa ainda referir que a boa posição dos websites é 

imperativa para uma maior possibilidade de sucesso, uma vez que os utilizadores consultam 

pouco mais do que a primeira página de resultados.  

O investimento em otimização de motores de busca traz inúmeras vantagens para as empresas, 

das quais se destacam: 

 Permite aumentar o tráfego para o seu website; 

 Tende a aumentar o volume de vendas da sua empresa; 

 Gera notoriedade para a marca; 

 Não permite que a sua concorrência esteja à frente na preferência dos consumidores; 

 Conquistar novos clientes e novos mercados. 

Uma vez introduzido o SEO e as suas vantagens, foi-me proposta a aplicação destas estratégias 

num website de um cliente da empresa. Esse cliente opera no ramo dos casamentos, 

nomeadamente através do aluguer do seu espaço (quinta) e da prestação de serviços de 

catering, para que todos os seus clientes tenham o casamento que sempre desejaram. Assim, 

estas estratégias de SEO pretendiam melhorar quer a posição da empresa no mundo online, 

quer a sua comunicação, uma vez que o SEO foi desenvolvido em simultâneo com campanhas 

de Google Adwords.  

  

                                                             
11 Otimização para motores de busca 
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Em relação ao procedimento efetuado, consistiu essencialmente em produzir conteúdo para o 

website aquando da sua criação e, depois, utilizar esse conteúdo e desenvolver as palavras-

chave, a colocar no gestor de conteúdo do site, o que fará com que, quando os utilizadores 

procurarem por essas palavras ou palavras semelhantes, o website da empresa em causa surgirá 

nos primeiros resultados do motor de busca, caso estas estratégias tenham sido implementadas 

corretamente.  

Posto isto, importa confirmar, com o gestor da página ou mesmo com websites que o 

possibilitam, a existência de possíveis problemas com a página, seja com a sua velocidade, a sua 

usabilidade, ou seja, se este é fácil de utilizar e se a informação é útil, ou o conteúdo (eventual 

falta ou falhas neste).  

Uma vez concluída a implementação destas estratégias, era importante proceder à avaliação 

dos resultados, ou seja, perceber se as estratégias estão ou não a trazer à empresa os resultados 

previstos. Essa avaliação é levada a cabo através da realização de um documento onde são 

descritos todos os anúncios efetuados, nomeadamente em campanhas de Google Adwords, 

visto que é o método mais fácil de analisar se o SEO foi ou não bem implementado. Analisando 

todas as métricas mais importantes relativas à avaliação da performance da empresa, podemos 

perceber se as estratégias de SEO e consequentes campanhas de Adwords foram ou não bem 

conseguidas. 

Figura 5 - Exemplo de resultados obtidos 

 

Da análise do quadro apresentado, relativo a um anúncio efetuado, é possível concluir que as 

estratégias obtiveram bons resultados, considerando o difícil e competitivo mercado em que a 

empresa se encontra e também alguma sazonalidade associada, visto que eventos como 

casamentos, por exemplo, tendem a ser mais procurados nas alturas de verão. Em relação aos 

resultados obtidos em cerca de um mês de análise, a empresa obteve 198 cliques num total de 

3.168 impressões, o que se traduz numa CTR (Taxa de Conversão) de 6.25%. Relativamente ao 

Custo por Clique Médio do anúncio em causa, este fixou-se nos 0.31€, valor bastante aceitável, 

uma vez que existiam algumas palavras que, dado o seu alcance, eram consideravelmente caras.   

Cliques 198 

Impressões 3.168 

CTR – Taxa de Conversão 6.25% 

CPC Médio 0.31€ 
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Por fim, importa realçar que a campanha em causa obteve bastante sucesso nos motores de 

busca, sendo capaz de trazer vários contactos à empresa, que posteriormente procurou garantir 

a prestação de serviços a esses potenciais clientes. Estas estratégias tendem a ser cada vez mais 

importantes para as empresas na medida em que, quando bem efetuadas, permitem estar 

sempre “um passo à frente” da sua concorrência. 

Desta forma, através do contacto pessoal e procura por resolver um projeto que me foi confiado, 

tive a oportunidade e consegui perceber a real importância do correto desenvolvimento e 

implementação de estratégias de SEO. Todo o processo que foi preciso desenvolver permite não 

só entender muito bem o que são estas estratégias, como operar neste âmbito e aplicar diversos 

conceitos e diversas matérias abordadas ao longo da licenciatura. 

Assim, e em jeito de conclusão, importa referir que ao desenvolver esta tarefa durante o estágio, 

tive a oportunidade de aplicar na prática todo o conteúdo lecionado relativo ao correto 

desenvolvimento de estratégias de SEO, de comunicação online e também de introdução de 

empresas ao mundo web, com todas as mudanças que daí advêm. 

Esta foi umas das tarefas que mais gostei de desenvolver, não só pelo que estas estratégias 

podem proporcionar às empresas que as utilizem, como também por ser algo que gostei de 

desenvolver e que certamente vejo como parte importante do meu futuro enquanto Marketeer.  
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9. Desenvolvimento e Envio de Newsletters 

 

Outra tarefa proposta ao longo do período de estágio foi a de procurar desenvolver uma série 

de newsletters (com diferentes objetivos, durante as 400 horas de estágio). 

Uma newsletter consiste num anúncio e numa forma de publicidade e promoção para as 

empresas, através do desenvolvimento de conteúdos apelativos, de fácil e rápida interpretação 

e que sejam capazes de gerar interesse nos seus potenciais clientes.  

Estes jornais, ou páginas informativas, pretendem mostrar aos seus clientes e também a 

potenciais novos, diversos produtos e/ou serviços que a empresa esteja a oferecer, assim como 

possíveis promoções ou ofertas, sejam estas para clientes já fidelizados, como forma de 

despertar o seu sentido de compra, seja como forma de cativar novos clientes a experimentarem 

o que a empresa tem para oferecer e, dessa forma, procurar também a sua fidelização. 

Este é um método que, apesar de não ser tão utilizado como outrora, continua a mostrar 

resultados bastante positivos, quando a campanha é desenvolvida de acordo com diversos 

pontos tidos como fatores capazes de atrair clientes. 
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Conclusão 
 

Uma vez concluída a elaboração do documento em causa, referente a todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio, importa fazer um ponto de situação final referente a esta 

primeira experiência profissional. 

Relativamente à empresa que me acolheu ao longo das 400 horas, faz todo o sentido referir que, 

em termos pessoais e profissionais, não poderia ter escolhido melhor lugar para dar início à 

prática das atividades para que fui preparado durante a Licenciatura de Marketing do Instituto 

Politécnico da Guarda. 

No que diz respeito a essas atividades propriamente ditas, foi algo que gostei bastante de fazer, 

sentindo que fui útil no dia-a-dia da empresa e dos seus negócios com a sua carteira de clientes 

e alguns novos que foi angariando, em resultado das campanhas publicitárias onde também tive 

a oportunidade de participar, como forma de auxiliar nas já existentes ou desenvolvendo outras, 

em diversos âmbitos. 

Após a finalização do estágio, pude corroborar o pensamento que tinha em relação à 

importância da vertente digital do Marketing no mundo empresarial. Atualmente, qualquer 

empresa que procure ter alguma projeção online deve apostar continuamente na melhoria das 

suas páginas, nomeadamente o seu website e as suas redes sociais com o intuito de se destacar 

da concorrência. 

Desta forma e, em jeito de conclusão, apenas importa mencionar que não só estes três anos de 

Licenciatura foram um período de bastante aprendizagem pessoal e profissional, auxiliando-me 

no desenvolvimento de um perfil profissional capaz, como também o período passado na Buzina 

– Negócios Digitais, Lda. permitiu aprimorar o meu crescimento. 
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Anexo 1 – Plano de estágio 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 2 – Produtos Buzina 

 

 

  

Buzina GestPro 

Buzina Energy Buzina GestDoc 

Buzina Makina Buzina Abacus 

Buzina 2BSales Buzina BSicuro 

Buzina Route 



 

 
 

Anexo 3 – Mercados de atuação e seu alcance 

  

 Mercado – Braga 

 Alcance – 918 056 

 Mercado – Lisboa 

 Alcance – 4 710 000 

 Mercado – Porto 

 Alcance – 3 730 000 



 

 
 

Anexo 4 – Quadro de empresas que partilham o mesmo CAE da Buzina 

Empresas com o CAE 62010 – Atividades de Programação Informática 

  

Dados de 2018  Racius.pt 

Portugal 

Açores  7 

Aveiro  186 

Beja  16 

Viana do Castelo  36 

Bragança  10 

Castelo Branco  44 

Braga 

Amares 4 

Barcelos 11 

Braga 134 

Póvoa de Lanhoso 7 

Vila Nova de Famalicão 25 

Esposende 4 

Fafe 3 

Guimarães 28 

Vila Verde 11 

Vizela 1 

Total 228 

Coimbra  145 

Évora  60 

Faro  90 

Guarda  12 

Leiria  123 

Lisboa  1476 

Madeira  112 

Portalegre  15 

Porto  664 

Vila Real  21 

Santarém  66 

Setúbal  227 

Viseu  41 

  Total 3.579 



 

 
 

Anexo 5– Imagem exemplo de painel de controlo Google Adwords 

 

 

 

 

  

Exemplo página “Início” - Google Adwords 

Exemplo página “Campanhas” – Google Adwords 



 

 
 

Anexo 6 – Imagens exemplo de novas páginas da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemplo Página “Portugal 2020” – Website Buzina 

Exemplo Página “Marketing Digital” – Website Buzina 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemplo Página “Marketing Digital” – Website Buzina 

Exemplo Página “Produtos” – Website Buzina 



 

 
 

Anexo 7 – Exemplo de Post Facebook, LinkedIn, notícia e post blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo Post Facebook (inclui número de pessoas alcançadas e de interações com a publicação, 

nomeadamente cliques que redirecionam para o website da empresa.) 

 

 

Exemplo de notícia partilhada no website da empresa



 

 

 

Exemplo de notícia publicada no website da Buzina, no separador relativo a notícias 

 

 

Publicação efetuada na página da empresa na rede social direcionada ao mercado de trabalho, 

LinkedIn 


