
Tp , daGuarda
:?t:aCrt:iEÍC

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licencíatura em Gestão

Sara Carolina Simões Alves

julho 1 2019

ei

‘É

ii

u

‘1



 

 

 

 

 

 

 

  

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO  

 

Relatório para Obtenção do Grau de Licenciada em Gestão 

 

 

 

 

 

Sara Carolina Simões Alves 

Julho de 2019



 
 

i 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás; 

o segundo melhor tempo é agora.” 

 

Provérbio Zen 
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Plano de Estágio 
 

O Plano de Estágio1 previsto foi elaborado pelo Eng.º Carlos Afonso, gerente da empresa Buzina 

- Negócios Digitais e teve como principais tarefas as seguintes: 

 Monitorização e Gestão de Projetos: Projetos Desenvolvimento Web, 

Acompanhamento e Concessão;  

 Criação do Manual de Acolhimento; 

 Apoio à Elaboração de Relatórios de Consultoria Portugal 2020; 

 Apoio ao Nível de Gestão do CRM da Empresa. 

 

 

  

                                                           
1 Imagem ilustrativa do Plano de Estágio no anexo n.º 1 
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Resumo  
 

O presente relatório de estágio enquadra-se no âmbito de trabalho final da licenciatura em 

Gestão, no Instituto Politécnico da Guarda. Foi realizado na empresa Buzina Negócios Digitais, 

Lda, entre as datas de 30 de julho a 31 de outubro de 2018. 

Este relatório tem como finalidade a apresentação da empresa onde se realizou o estágio e a 

descrição das tarefas desempenhadas ao longo dos três meses de estágio. 

Pode observar-se a caracterização da empresa em vários aspetos, bem como os serviços e 

produtos por ela comercializados, os clientes e parceiros e as funções de cada departamento e 

faz-se a caracterização das atividades realizadas ao longo do período de estágio, destacando-se 

o Manual de Acolhimento, a Gestão de Projetos, de Clientes através do Customer Relashionship 

Management (CRM) e das Plataformas de Alojamentos e Domínios. 

 

Palavras-Chave: Gestão, Projetos, Manual de Acolhimento, Clientes, CRM, Alojamento, 

Domínio. 

Jel Classification: M0 – General 

    M11 – Product Management 

                  M12 – Personal Management 

    M31 – Marketing 
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Introdução 
 

O estágio curricular incorpora um papel fundamental na ligação do estudante ao mercado de 

trabalho, promove a sua evolução pessoal e profissional. Encontra-se inserido no plano 

curricular da licenciatura em Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda e tem como finalidade a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 

dos oito semestres curriculares. 

Este estágio foi realizado na empresa Buzina – Negócios Digitais, Lda, situada em Braga e teve a 

duração de 400 horas.  

A estagiária escolheu esta empresa devido ao seu interesse pela área de marketing e pela 

potencialidade no “mundo digital”, dado que o “digital” está em constante crescimento.  

O relatório encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo centra-se na 

caracterização da empresa, nomeadamente, a história, a visão, a missão, os valores, a estrutura 

organizacional, os produtos e serviços da empresa, as funções dos colaboradores de cada 

departamento, os principais clientes e parceiros. 

No segundo capítulo apresenta-se de forma detalhada as atividades desenvolvidas pela 

estagiária ao longo do estágio. 

Por último apresentam-se as conclusões retiradas ao longo do estágio. 
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Capítulo 1 - Buzina - Negócios Digitais, Lda 
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1.1. Enquadramento 
 

O capítulo que agora se inicia tem como objetivo apresentar a empresa onde foi realizado o 

estágio curricular. Pelo que, de seguida, se poderá ver a sua história, missão, visão e valores, 

estrutura organizacional, assim, como as funções que são inerentes aos departamentos que 

constituem a empresa. Ainda como forma de apresentação, mostra-se a localização, os 

contactos, o logótipo, os principais clientes e parceiros e os produtos e serviços 

produzidos/prestados pela Buzina – Negócios Digitais, Lda. 

 

1.2. Apresentação Empresa2 
 

A Buzina – Negócios Digitais, Lda nasceu em 2008 na cidade de Braga, com a criação de um 

portal automóvel por profissionais do setor automóvel e informático, que tinha como finalidade 

corresponder às expectativas dos clientes automobilísticos e utilizadores da internet. 

 

Com o portal pretendia-se oferecer toda a descrição dos problemas ou manutenções periódicas 

que os automóveis apresentavam e, em seguida, disponibilizavam-se aos clientes as localizações 

das empresas mais aptas a prestar o serviço desejado. Pretendia-se a aproximação do cliente 

aos serviços especializados na manutenção e reparação. 

Deste modo, o portal permitia: 

 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 

Contudo, em 2009, mudou a área de negócio, disponibilizando uma vasta gama de serviços na 

web, como o desenvolvimento web, o marketing digital, os serviços de design gráfico, a 

consultoria e os produtos. Apresentando os seguintes códigos de atividade económica (CAE): 

 62010 – Atividades de Programação Informática 

 74900 – Outras Atividades de Consultoria, Científicas, técnicas e Similares, n.e 

 73110 – Agências de Publicidade 

                                                           
2 Este capítulo foi elaborado tendo por base informações cedidas pela empresa. 
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A expansão tornou-se uma necessidade e, deste modo, foi instalado um escritório em Lisboa 

com a intenção de abranger novos mercados. Até ao dia de hoje, passaram-se 11 anos de modo 

satisfatório, uma vez que a empresa aumentou o seu volume de negócios e, por consequência, 

o número de colaboradores. 

A Visão de uma empresa é a tradução de um conjunto de interações e de aspirações para o seu 

futuro e que tem como finalidade inspirar todos os membros da organização.  

“Visão de uma empresa traduz de forma abrangente um conjunto de intenções e de aspirações 

para o futuro, servindo de inspiração a todos os membros da organização” (Oliveira, 2015). 

Quanto à Visão da Buzina – Negócios Digitais, Lda. consiste em ser reconhecida como empresa 

de referência a nível nacional no que diz respeito à prestação deste tipo de serviços e à criação 

de valor para os seus clientes. 

Por outro lado, a Missão de uma empresa é uma declaração escrita que transmite os princípios/ 

ideias pelos quais a empresa se rege. 

“…uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela define-se pela 

sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de existir da organização e torna 

possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa” (Drucker P., 1992). 

A Missão da Buzina – Negócios Digitais, Lda. é providenciar a solução adequada a cada 

organização, tendo em conta os seus recursos e as suas necessidades. Mais do que angariar 

clientes, procura-se desenvolver relações de confiança e parceria que resultem em sinergias. 

Os Valores pelos quais se orienta são: 

 Ética; 

 Profissionalismo; 

 Excelência da Carteira de Produtos; 

 Rigor; 

 Competência; 

 Espírito de Equipa. 

O seguimento destes valores, juntamente com a coerência entre a Missão e a Visão permite 

definir todos os processos e procedimentos de atuação, quer junto dos atuais clientes quer dos 

potenciais. Uma vez fidelizados os clientes, a Buzina – Negócios Digitais, Lda pretende definir e 

implementar as melhores estratégias empresariais para levar os mesmos a confiarem na Buzina 

– Negócios Digitais, Lda. e a alcançarem todos os seus objetivos. 
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1.3.  Estrutura Organizacional 
 

A Estrutura Organizacional da Buzina – Negócios Digitais, Lda. encontra-se esquematizada na 

Figura 1. Pela observação do organograma entende-se como se encontra dividida a empresa nos 

seus diversos departamentos: Departamento Administrativo, Departamento Desenvolvimento 

Web, Departamento de Desenvolvimento Gráfico, Departamento de Marketing Digital e 

Departamento Comercial. E facilmente se identifica quem são os superiores, a quem se 

responde e com quem se interage. 

Atualmente, a empresa conta com o apoio de 6 colaboradores: um administrativo – Eng.º Carlos 

Afonso, uma gestora comercial – Ana Araújo, um marketeer – Avelino Matos, uma designer 

gráfica – Lara Leite e dois programadores – Carlos Ferreira e Ricardo Mota. 

 

Organograma da Empresa  

 

Figura 1 - Organograma da Empresa  

Fonte: Elaboração Própria 

  

Gerência

Departamento de 
Desenvolvimento 

Web

Departamento de 
Desenvolvimento 

Gráfico

Departamento de 
Marketing Digital

Departamento 
Comercial  
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Funções dos Departamentos da Empresa  

Na tabela 1 são apresentadas e descritas as funções de cada departamento da Buzina – Negócios 

Digitais, Lda. 

Funções Buzina  

Gerência A administração da empresa é realizada pelo Eng.º Carlos Afonso. No 

entanto, a empresa tem contratualizado com um gabinete de 

contabilidade a prestação de serviços especializados no domínio da 

contabilidade, fiscalidade e processamento de salários.  

Principais Funções do Gestor/Gerente: 

 Gerir e coordenar as vendas; 

 Definir mensalmente objetivos para a organização; 

 Desenvolver estratégias para encontrar novos clientes; 

 Conservar e desenvolver os clientes atuais da empresa, 

criando novas ocasiões de adesão; 

 Responsabilizar-se por todos os equipamentos; 

 Recolher e tratar as reclamações dos clientes e não 

conformidades; 

 Elaborar e gerir orçamentos; 

 Assegurar que os objetivos da empresa sejam cumpridos; 

 Recrutar, afetar e fazer a apreciação do pessoal; 

 Velar pela adaptação à função e pela promoção do pessoal, 

através de todos os meios de desenvolvimento (formação, 

atribuição do trabalho, adaptação da organização); 

 

Departamento de 

Desenvolvimento 

Web 

(Programadores)  

A empresa possui especialistas na conceção de sistemas integrados 

bem como no desenvolvimento e implementação de tecnologias a 

diversas áreas. O Departamento Desenvolvimento Web 

(Programadores) dedica-se essencialmente a responder com 

eficiência a todas as necessidades das empresas por quem são 

contactados. 

Principais Funções do colaborador técnico:  

 Desenvolver tecnologias e novos sistemas integrados; 

 Ajudar a empresa a cumprir as metas estabelecidas; 
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 Executar os trabalhos solicitados de acordo com os requisitos 

previamente estabelecidos; 

 Acompanhar diariamente o sistema de backups de forma a 

salvaguardar sobretudo a informação dos clientes; 

 Acompanhar a plataforma disponível de alojamento de sites, 

lojas online e emails controlando o espaço disponível; 

 Dar assistência ao cliente; 

Departamento de 

Desenvolvimento 

Gráfico (Design 

Gráfico) 

 

O trabalho dos especialistas de Design Gráfico consiste na resolução 

de problemas de comunicação através da arte. 

Para cada projeto, o designer estuda e conhece questões como cores, 

tipografia, produção gráfica, ergonomia, suporte e tudo o que for 

preciso para que se encontre a melhor solução. De uma forma 

organizada, estética, viável e que, acima de tudo, traga resultados. 

Principais Funções: 

 Elaborar anúncios que comuniquem de forma direta com o 

público; 

 Fazer entidades visuais que identifiquem uma marca; 

 Desenvolver layouts na internet que garantam a melhor 

navegação; 

 Desenvolver e criar logótipos e as respetivas aplicações; 

 Criar, elaborar e monitorizar sites; 

 Manipular fotos.  

Departamento de 

Marketing Digital   

Neste departamento trabalha um Marketeer e o principal objetivo 

deste é o conhecimento do mercado para conseguir desenvolver boas 

campanhas publicitárias e, acima de tudo, conhecer aquilo que o 

mercado mais deseja para respeitar a empresa onde trabalha e o 

cliente. 

Principais Funções: 

 Determinar que produtos ou serviços poderão interessar aos 

consumidores, assim como a estratégia a usar nas vendas, na 

comunicação e no desenvolvimento do negócio; 

 Desenvolver Estratégias de Marketing; 

 Desenvolver Estudos de Mercado e Planos de Marketing; 

 Planificar trabalhos; 
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 Identificar novas oportunidades; 

 Saber como investir, se é ou não rentável determinado 

Projeto; 

 Contactar com os clientes; 

 Criar valor e satisfação no cliente. 

Funções 

Transversais aos 

Departamentos 

de 

Desenvolvimento 

Web, Design  

Gráfico e 

Marketing  Digital 

Principais Funções: 

 Criar e desenvolver interfaces gráficas para ambientes Web; 

 Acompanhar diariamente o sistema de backups de forma a 

salvaguardar, sobretudo, a informação dos clientes; 

 Estar presente nas reuniões semanais da equipa; 

 Acompanhar a plataforma disponível de alojamento de sites, 

lojas online e emails controlando o espaço disponível; 

 Fornecer assistência remota aos clientes, sempre que esta lhe 

seja solicitada; 

 Criar contas de email sempre que devidamente autorizadas 

pelo diretor geral. 

Departamento 

Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal objetivo é atrair e manter os clientes, concedendo-lhes 

motivos para escolherem e continuarem com a Buzina – Negócios 

Digitais, Lda, sempre com a máxima dedicação e esforço. Esta função 

é desempenhada pelo Técnico Comercial, Ana Catarina Canário, sob 

a supervisão do administrador. 

Principais Funções: 

 Promover e realizar a atividade comercial no exterior da 

empresa;  

 Estabelecer as relações comerciais entre a empresa e o 

mercado mediante a prospeção, angariação e gestão de 

carteira de clientes; 

 Executar as vendas e acompanhar os clientes; 

 Recolher e tratar as reclamações dos clientes; 

 Prestar apoio no serviço pós-venda; 

 Fazer a Gestão diária do Customer Relashionship 

Management (CRM) da empresa. 

Tabela 1 - Funções dos Departamentos da Empresa 

Fonte: Elaboração Própria 
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1.4. Localização 
 

A Buzina – Negócios Digitais, Lda. localiza-se na cidade de Braga, mais especificamente no Largo 

12 de Dezembro, na porta n.º 25. 

Nas figuras 2 e 3 apresentam-se o mapa da sua localização e uma imagem da entrada da 

empresa.  

 

Figura 2 - Mapa De Localização 

Fonte: https://www.google.com/maps/place/Buzina+-+Neg%C3%B3cios+Digitais/@41.5368922,-

8.4333296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24feecfc5aef8b:0x2bbb0ec1099457df!8m2!3d41.5368882!4d-8.4311409 

 

Figura 3 - Fachada da Buzina 

Fonte: Elaboração Própria 

https://www.google.com/maps/place/Buzina+-+Neg%C3%B3cios+Digitais/@41.5368922,-8.4333296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24feecfc5aef8b:0x2bbb0ec1099457df!8m2!3d41.5368882!4d-8.4311409
https://www.google.com/maps/place/Buzina+-+Neg%C3%B3cios+Digitais/@41.5368922,-8.4333296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24feecfc5aef8b:0x2bbb0ec1099457df!8m2!3d41.5368882!4d-8.4311409
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1.5. Contactos 
 

Uma vez que a Buzina – Negócios Digitais, Lda opera no mundo digital, disponibiliza além do 

contacto telefónico, diversas formas de os clientes ou potenciais clientes entrarem em contacto 

para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou pedidos (Orçamentos, Reuniões, Consultoria, 

Suporte Técnico, entre outros assuntos). 

Na tabela 2 apresentam-se as diversas formas de contacto: 

Buzina – Negócios Digitais, Lda.                                                           Sede: Braga 

Telefone: 253 618 458 

Telemóvel: 935 243 577  

Website: www.buzina.pt 

Facebook: https://www.facebook.com/buzina.negocios.digitais/ 

Email: geral@buzina.pt 

Escritório de Lisboa 

Telefone: 219 821 293  

Email: lisboa@buzina.pt 

Tabela 2 - Contactos Buzina 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

1.6. Logótipo 
 

Inicialmente, aquando do aparecimento da empresa Buzina – Negócios Digitais, Lda no setor 

automóvel, foi desenhado um logótipo, mas após a mudança do ramo de atividade, renovou-se 

o visual da empresa, surgindo um novo logótipo. A ideia foi adaptar o já existente ao novo 

negócio, mantendo-se assim um logótipo apelativo e diferente dos demais que já estão 

presentes neste ramo de atividade (Ver Figura 4). 

Figura 4 - Evolução Logótipos  

Fonte: Elaboração Própria 

 

  

http://www.buzina.pt/
mailto:geral@buzina.pt
mailto:lisboa@buzina.pt
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1.7. Clientes 3 
 

Todas as empresas para subsistirem precisam de alguém que compre os seus produtos e/ou 

serviços, de tal forma que essas pessoas são o elemento mais importante da empresa.  

“Um cliente é a visita mais importante no nosso estabelecimento. Ele não é dependente de nós. 

Nós somos dependentes dele. Ele não é uma interrupção no nosso trabalho. Ele é o propósito 

dele. Ele não é um estranho ao nosso negócio. Ele é parte dele. Nós não estamos a fazer-lhe um 

favor ao servi-lo. Ele faz-nos a nós um favor ao dar-nos a oportunidade de o fazer.” (Gandhi, 

Mahatma). 

A Buzina – Negócios Digitais, Lda. não é exceção e apresenta um vasto leque de clientes e na 

figura 5 apresentam-se alguns logótipos destes. Salienta-se que alguns clientes passaram a ser 

parceiros nos seus negócios e estão apresentados mais à frente neste relatório (Figura 9). 

A Buzina Negócios Digitais, Lda apesar de conseguir operar no mercado nacional e internacional 

desenvolve o seu trabalho essencialmente no norte do país, destacando-se Braga e Porto. 

Contudo, uma vez que possui um escritório em Lisboa também é uma zona de destaque e com 

potencial crescimento. A região de Braga alcança 918 056 pessoas (Figura 6), a região do Porto 

alcança 3 730 000 pessoas (Figura 7) e a região de Lisboa alcança 4 710 000 pessoas (Figura 8). 

As três regiões juntas perfazem um total de 9 358 056 de pessoas, pelo que se pode considerar 

que a Buzina – Negócios Digitais, Lda. opera nas três maiores regiões de Portugal podendo 

através dos seus serviços chegar a cerca de 9 milhões de pessoas. 

Esta empresa ao disponibilizar os mais diversos serviços pode operar em todos os setores que 

procurem serviços web. Desde o ramo empresarial ao institucional a Buzina – Negócios Digitais, 

Lda é capaz de responder às necessidades de qualquer cliente. 

  

 

 

  

                                                           
3 Todos os valores abaixo mencionados foram retirados de https://ads.google.com/intl/pt-PT_pt 
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Logótipos dos Clientes da Buzina – Negócios Digitais, Lda .  

Figura 5 - Clientes Buzina 

Fonte: https://www.buzina.pt/clientes.php 
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Mercados de Atuação4 

 

Figura 6 - Mercado de Atuação - Braga 

 

Figura 7 - Mercado de Atuação – Zona Metropolitana doPorto 

 

Figura 8 - Mercado de Atuação – Zona Metropolitana de Lisboa  

                                                           
4 Imagens retiradas de: https://ads.google.com 
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1.8. Parceiros 
 

As parcerias são para todas as empresas um fator de extrema importância, não só porque, 

conferem um maior destaque, uma vez que a sua imagem pode ser associada a grandes 

empresas, com elevado grau de reconhecimento no setor de atuação ou outros setores, como 

também poderão funcionar como fator de diferenciação relativamente à concorrência mais 

direta.  

Estes são fatores que, constando nos pontos fortes (Ver Tabela 7) da Buzina – Negócios Digitais, 

Lda, convergem com os fatores críticos de sucesso definidos para o seu mercado de atuação. 

Exemplo desses fatores são: 

 Excelente Capacidade Técnica; 

 Ótimo Serviço de Apoio ao Cliente; 

 Rápida e Otimizada Capacidade de Resposta. 

Considerando a necessidade da Buzina – Negócios Ditais, Lda em ser reconhecida, de forma 

positiva, no mercado em que atua, deverá continuar a apostar nestes fatores diferenciadores, 

não só como forma de manter e fortalecer relações de confiança já criadas, como também de 

gerar interesse de potenciais clientes na sua oferta.  

Os principais parceiros da Buzina – Negócios Digitais, Lda são os apresentados na figura 9: 

 

 

Figura 9 - Logótipos Parceiros Buzina 

Fonte: https://www.buzina.pt/protocolos.php 
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1.9. Produtos5 
 

Atualmente, a Buzina – Negócios Digitais, Lda tem nove produtos para apresentar aos seus 

clientes atuais e potenciais. Cada produto foi pensado ao detalhe e sempre com o intuito de 

satisfazer as necessidades de quem os procura. Os produtos disponibilizados são: 

 Buzina GestPro 

É um aplicativo que serve para organizar, gerir e controlar diversos projetos simultaneamente. 

As principais características são: criar alertas para cumprir prazos, identificar estados do projeto, 

controlar documentos, entre outros (Figura 10); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buzina 2BSales 

Trata-se de uma plataforma de revenda. Permite gerir stocks, interagir com os clientes, 

promover os produtos de uma forma exclusiva e leiloar os produtos (Figura 11); 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Informação retirada de: https://www.buzina.pt/product.html 

Figura 10 - BuzinaGestPro 

Figura 11 - Buzina2BSales 

https://www.buzina.pt/product.html
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 Buzina BSicuro 

É um produto indicado para todo o tipo de seguradora, uma vez que gere a carteira de clientes. 

A sua principal característica é obter informação sobre os sinistros, apólices, conta corrente, 

companhia e angariadores, permitindo encontrar a melhor solução para os seus clientes (Figura 

12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buzina Route  

É um aplicativo que permite agrupar os clientes de uma mesma zona geográfica com o objetivo 

de melhorar as rotas comerciais e fazer atualizações imediatas do processo de cada cliente 

(Figura 13); 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12 - BuzinaBSicuro 

Figura 13 - BuzinaRoute 
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 Buzina Abacus 

Este produto é ideal para gestão de alertas. Destaca-se pela criação de alertas de validade de 

produtos/serviços, como por exemplo, a renovação de um contrato; pela gestão de 

encomendas/fornecedores, alertando como avisos de pagamento; pela gestão da faturação, 

referências de pagamento, emissão de recibos e faturas e, ainda, permite realizar análises 

estatísticas (Figura 14); 

 

 

 

 

 

 

 

 Buzina Makina 

É um produto que permitir gerir a manutenção de máquinas e equipamentos. Cria alertas para 

substituir componentes e organizar o histórico de manutenção e informa qual o fornecedor a 

contactar tendo em conta o problema que possa surgir (Figura 15); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14 - BuzinaAbacus 

Figura 15 - BuzinaMakina 
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 Buzina GestDoc 

Esta aplicação permite arquivar, organizar e consultar documentos. Permite às equipas a 

cooperação uma vez que suporta e partilha documentos, facilitando as operações inerentes a 

cada projeto (Figura 16);  

 

 

 

 

 

 

 

 Buzina Energy 

É um produto que faz o cruzamento de informação sobre o consumo e custos energéticos com 

os valores reais de produção/atividade (Figura 17); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 - BuzinaGestDoc 

Figura 17 - BuzinaEnergy 
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 Buzina CRM  

É uma plataforma que gere processos de venda, gestão dos clientes, stocks, compras e custos 

processuais (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18 - BuzinaCRM 
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1.10. Serviços 
 

Os serviços da Buzina – Negócios Digitais, Lda encontram-se divididos em quatro vertentes 

distintas: Serviços Web, Marketing Digital, Design Gráfico e Consultoria. De seguida nasTabelas 

3, 4,5 e 6 pode-se ver a sua divisão e, consequentemente, os serviços que cada uma delas 

engloba. 

 
Tabela 3 - Serviços Web 

Fonte: https://www.buzina.pt/servicos.php?p=3  

Serviços Web  

Website 

Elaborar um website é um processo rigoroso que exige elevadas capacidades 
técnicas. O planeamento, o engenho e a experiência profissional são fatores a 
ter em conta. A Buzina garante a todos os seus clientes e potenciais clientes 
as capacidades técnicas que a criação de um website requer. 

Plataformas E-
Commerce 

(Lojas online) 

As lojas online são, cada vez mais plataformas a que muitas empresas 
recorrem para vender os seus produtos/serviços. Os colaboradores da Buzina 
– Negócios Digitais, Lda são especialistas na criação das mesmas, primando 
por designs de elevada qualidade, garantindo uma loja com todas as 
funcionalidades, tais como: exposição dos produtos e serviços, métodos de 
pagamento e ligação imediata às redes sociais. 

Aplicações 
Mobile & 

Aplicações 
Web 

O objetivo da Buzina – Negócios Digitais, Lda é que os seus clientes estejam 
sempre atualizados e, para isso, disponibiliza serviços de desenvolvimento de 
aplicações móveis para android e iOS adaptados às necessidades dos 
consumidores. De igual forma, as aplicações web desenvolvidas pela empresa 
regem-se pelos mesmos princípios, sendo totalmente personalizadas, de fácil 
manuseamento e intuitivas, 
São aplicações que pretendem satisfazer todas as necessidades até dos 
consumidores mais exigentes. 

Landing Pages 

A Buzina – Negócios Digitais, Lda é especialista na criação de landing pages. O 
conteúdo é pensado ao pormenor e de acordo com as necessidades dos 
consumidores. O seu objetivo é que estas páginas sejam simples e 
incompletas, mas que despertem interesse dos clientes em aceder ao website 
da empresa, ou seja, todo o conteúdo desenvolvido, simples e incisivo é 
pensado para causar o maior impacto possível. 

Auditorias 

A Buzina – Negócios Digitais, Lda desenvolve auditorias em três vertentes: 
Auditoria Funcionalidades, Auditoria Search Engine Optimization (SEO) e 
Auditoria Segurança.  
Auditoria Funcionalidades: é uma operação junto de links, formulários, 
encomendas, abertura de páginas e design/estrutura; 
Auditoria SEO: Tags, meta tags, descrição de imagens, títulos, estrutura de 
URLs, estrutura de conteúdos e textos âncora/links internos; 
Auditoria Segurança: Diagnósticos de segurança, prevenindo eventuais 
vulnerabilidades no código do website, aplicação web ou mobile; 
Conformidade com o Regulação Geral da Proteção de Dados (RGPD). 

Vídeos 
Promocionais 

Na Buzina – Negócios Digitais, Lda desenvolve-se conteúdo audiovisual com o 
objetivo de promover a imagem e a comunicação entre a empresa e o cliente. 

https://www.buzina.pt/servicos.php?p=3
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Marketing Digital  

SEO 

Trata-se da utilização de palavras-chave, previamente pensadas, para 
gerar tráfego para o website através das pesquisas feitas pelo 
utilizador em motores de busca, sem usar publicidade. A Buzina – 
Negócios Digitais, Lda é especialista em técnicas de otimização de 
websites capaz de atrair milhares de visitantes aos sites que elabora. 
Vantagens: Aumenta o tráfego e, por consequência, o volume de 
vendas; Cria notoriedade da marca; Não permite que a concorrência 
esteja na preferência; Permite conquistar novos clientes e novos 
mercados. 

Google Adwords 

Esta ferramenta consiste no pagamento por clique, isto é, o cliente 
apenas paga quando alguém clica na publicidade. Desta forma, a 
empresa cria um anúncio a decorrer na pesquisa Google, onde este 
se encarrega de o disseminar, chegando ao cliente no momento em 
que este pesquise pelo produto/serviço em causa. Para além da rede 
de pesquisa, a rede display permite colocar os diversos anúncios da 
empresa numa variedade de websites. 
Vantagens: Permite saber quando e quanto se está a investir em 
tempo real; Só paga quando alguém clica no anúncio; Mais 
económico do que a publicidade tradicional; os anúncios são 
destinados a consumidores que procurem produtos semelhantes aos 
que a empresa oferece; Mais rápido. 

Redes Sociais – 
Anúncios e Gestão 

As redes sociais apresentam um crescimento significante, por este 
motivo, quando uma marca não se encontra presente em redes 
sociais já apresenta uma desvantagem perante a sua concorrência. A 
Buzina Negócios Digitais, Lda ajuda a definir a melhor rede a usar; 
Indica a melhor estratégia; Ativa, faz manutenção e gere as redes 
sociais.  

Content & Email 
Marketing 

A newsletter é uma ferramenta de comunicação forte e permite 
fidelizar clientes. Para tal a Buzina – Negócios Digitais, Lda define o 
público-alvo e a mensagem, cria o design do template e analisa os 
resultados das campanhas.  

Web Analytics Este serviço permite perceber e otimizar o uso das páginas web.  

Inbound Marketing 
– Blog 

O Blog é um bom instrumento para fidelizar os clientes à marca e 
manter essas relações. Através da disposição de conteúdo relevante, 
é possível aumentar consideravelmente o número de visitas. A Buzina 
– Negócios Digitais, Lda cria e gere blogs adaptáveis a qualquer 
plataforma móvel. 

 

Tabela 4 - Marketing Digital 

Fonte: https://www.buzina.pt/servicos.php 
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Design Gráfico  

 

O Design Gráfico consiste numa forma de comunicação visual que 
procura organizar da melhor forma a informação e transmitir uma 
mensagem, um conceito, uma ideia, com o maior impacto possível. A 
Buzina – Negócios Digitais, Lda desenvolve: Logótipos, Cartões de Visita, 
Papel Timbrado, Envelopes, Capa de Documentos, Flyers, Desdobráveis, 
Catálogos em papel e digitais, Cartazes, Mupis, Outdoors e Panfletos. 

 

Tabela 5 - Design Gráfico 

Fonte: https://www.buzina.pt/servicos.php?p=5 

 

 

Consultoria  

 

Com o novo quadro comunitário Portugal 2020 as empresas têm ao seu 
dispor excelentes instrumentos de estímulo para melhorar a qualificação 
e a competitividade. 
A Buzina – Negócios Digitais, Lda fornece serviços de consultoria, a fim 
de apoiar os clientes no diagnóstico e no desenvolvimento das melhores 
soluções que permitem otimizar o negócio e inseri-los nos Projetos do 
Portugal 2020 
No entanto, os serviços de consultoria não se destinam apenas ao 
Portugal 2020. Tem disponíveis outras soluções: Planos de Marketing; 
Estudos de Mercado; Implementação de Sistemas de Gestão. 

 

Tabela 6 - Consultoria 

Fonte: https://www.buzina.pt/servicos.php?p=14 

 

 

  

https://www.buzina.pt/servicos.php?p=14
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1.11. Análise SWOT  
 

A Análise SWOT é uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico estratégico da empresa. 

Está dividida em duas partes: A Envolvente Interna e a Envolvente Externa.  Internamente divide-

se em pontos fortes e fracos e externamente divide-se em oportunidades e ameaças. A 

Envolvente Interna trata de fatores que a empresa pode controlar, por outro lado, a Envolvente 

Externa corresponde a fatores que não estão diretamente relacionados com a empresa, mas 

com o meio em que esta está envolvida. Na tabela seguinte (Tabela 7) apresenta-se a Análise 

SWOT referente à Buzina – Negócios Digitais, Lda. 

Tabela 7 - Análise SWOT 

Fonte: Elaboração Própria 

Do cruzamento entre Pontos Fortes e Oportunidades salienta-se a possibilidade de a empresa 

recorrer à qualidade dos seus produtos e serviços, assim como, à sua boa metodologia  afim de 

tentar a expansão para mercados internacionais, através de novas parcerias estratégicas.  

Entre os Pontos Fracos e as Ameaças sugere-se a abertura de um novo escritório com uma 

localização mais estratégica para puder combater a concorrência e aumentar o número de 

colaboradores. 

Envolvente Interna 

Pontos Fortes 

 Boas parcerias 

 Vasto leque de produtos e serviços 

 Qualidade dos serviços 

 Qualidade dos produtos 

 Excelente Capacidade Técnica 

 Empenho e profissionalismo da equipa 

 Boa metodologia de operações 

 Notoriedade no seu círculo de atuação 

Pontos Fracos 

 Poucos recursos humanos 

 Localização física 

 

 

Envolvente Externa 

Oportunidades 

 Internacionalização 

 Crescimento do mercado 

 Aparecimento de novas parcerias 

 Aumento do interesse da população pelo mundo 

web 

 

Ameaças 

 Aumento da concorrência  

 Freelancers 
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Capítulo 2 - Atividades Desenvolvidas no Estágio 
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2.1. Enquadramento 
 

O presente capítulo está direcionado para as tarefas desenvolvidas ao longo das 400 horas do 

estágio curricular. O ponto de partida foi o plano de estágio elaborado pelo Eng.º Carlos Afonso, 

onde se encontram todas as atividades previstas e realizadas. 

As atividades previstas foram: Monitorização e Gestão de Projetos: Projetos Desenvolvimento 

Web, Acompanhamento e Concessão; Criação do Manual de Acolhimento; Apoio à Elaboração 

de Relatórios de Consultoria Portugal 2020; Apoio ao Nível de Gestão do CRM da Empresa. 

Além das atividades que estavam previstas a estagiária ainda desenvolveu as seguintes: 

Tratamento de faturas de compras e de vendas; Organização do Arquivo da Empresa; Apoio no 

Desenvolvimento de um Aplicativo para Monitorização Interna de Projetos; Controlo das 

Plataformas de Alojamento; Faturação de Domínios e Alojamento aos Clientes. 

 

2.2. Monitorização e Gestão de Projetos 
 

A Monitorização e Gestão dos Projetos permite definir estratégias, objetivos e o 

acompanhamento em tempo real do projeto que se encontra em desenvolvimento, pelo que se 

sabe em que fase se está, o que se pode melhorar mas, acima de tudo, permite corrigir possíveis 

erros que estejam a ser cometidos e, assim, evitar custos não planeados. Ou seja, através da 

monitorização e da gestão dos projetos podem fazer-se correções de gestão atempadas. 

Numa fase inicial foram apresentados à estagiária todos os projetos em desenvolvimento, os 

pendentes e os já terminados. Assim, foi-lhe permitido estar ao corrente de todos os projetos 

em desenvolvimento, as suas características e os seus tempos de execução. 

O objetivo desta apresentação era que a estagiária, em conjunto com o Eng.º Carlos Afonso, 

desenvolvessem um plano para monitorizar e gerir os projetos para mais tarde os colaboradores 

da Buzina – Negócios Digitais, Lda criarem um aplicativo para controlo interno de todos os 

projetos, tempos e custos e, no futuro, apresentarem mais um produto aos seus clientes. 

Assim, nesta primeira fase a estagiária só teve de acompanhar a evolução dos projetos, as 

alterações que foram sendo alvo, o que os clientes pretendiam desde as cores aos textos, 

passando pelas imagens, se o projeto era o idealizado e se estava enquadrado no que 

socialmente era esperado. 
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2.3. Acompanhamento e Concessão 
 

Foi permitido à estagiária acompanhar os projetos ao longo da sua realização para que lhe fosse 

possível sugerir melhorias antes de ser entregue ao cliente. Nesta parte do estágio a estagiária 

não só acompanhou, como deu a sua opinião e ainda lhe foi possível escrever conteúdo para um 

website. Com esta tarefa a estagiária conseguiu perceber com mais facilidade o que se pretende 

obter com a criação de um website e qual a informação mais importante. Ou seja, o principal é 

que esteja de acordo com aquilo que o cliente pretende, saber os seus gostos, a informação a 

destacar, escolher o design e o layout. Depois da primeira fase estar concluída avança-se para a 

programação e, por fim, realizam-se os testes. Após a conclusão destas fases o cliente é 

chamado para verificar se o projeto corresponde ao pretendido e fazer a aprovação.  

Independentemente do tipo de projeto, o mais importante é a concordância do cliente com o 

trabalho que está a ser desenvolvido, por isso é que o acompanhamento em tempo real é 

imprescindível. Assim não há espaço para erros que poderão causar atrasos, custos ou a 

insatisfação do cliente. 

 

2.4. Criação do Manual de Acolhimento6 
 

O Manual de Acolhimento é um documento que todas as empresas devem ter, uma vez que 

nele estão descritos todos os direitos e deveres do colaborador, as principais características da 

gestão pela qual a empresa se rege e, acima de tudo, serve para o colaborador conhecer ao 

pormenor tudo aquilo que esperam dele e aquilo que ele pode esperar da empresa. 

Simplificando, serve de apoio ao colaborador e é uma ferramenta de comunicação interna. 

Uma vez que a empresa não possuía um manual de acolhimento, a estagiária propôs-se a 

desenvolver o Manual de Acolhimento da Buzina – Negócios Digitais, Lda. O Eng.º Carlos Afonso 

aprovou a ideia da estagiária e para tal, foram disponibilizados documentos com as 

características que cada colaborador deve ter para desempenhar determinadas tarefas. Até à 

entrada da estagiária, tudo era feito oralmente, não havendo nenhum documento a que o 

colaborador pudesse recorrer para esclarecimento de dúvidas.  

A estagiária desenvolveu um manual simples, com todas as informações que o colaborador 

necessita para a sua integração e orientação ao longo dos primeiros dias de trabalho e o mesmo 

                                                           
6 O Manual de Acolhimento encontra-se no anexo n.º 2 
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foi aprovado pelo Eng.º Carlos Afonso. O Manual de Acolhimento apresenta a seguinte 

estrutura: no ponto 1 com a Apresentação dá-se as boas vindas ao colaborador, no ponto 2 faz-

se a Identificação da empresa, a distribuição e caracterização das funções de cada 

departamento, no ponto 3 apresentam-se os Direitos e Deveres da Buzina – Negócios Digitais, 

Lda., bem como os direitos e deveres do colaborador, assim como, as regras básicas que todas 

as pessoas que fazem parte da Buzina – Negócios Digitais, Lda. devem respeitar. No ponto 4 

disponibilizam-se as informações relativas às Remunerações. No ponto 5 apresenta-se o Horário 

de trabalho e no ponto 6 apresenta-se uma listagem de todos os Serviços e Produtos 

comercializados pela Buzina – Negócios Digitais, Lda. 

Do Manual de Acolhimento ainda fazem parte as Instruções de Trabalho (IT’S) que se encontram 

nos anexos do Manual, uma vez estas já existirem foi pedido à estagiária que as atualizasse.     

 

2.5. Apoio ao Nível de Gestão do CRM da Empresa 
 

“O CRM vincula pessoas, processos e tecnologia para otimizar a receita e os lucros de uma 

empresa, proporcionando a máxima satisfação do cliente.” (Brown, 2000) 

Fazer a gestão dos clientes e gerir os projetos realizados é de extrema importância para a 

empresa. Para não se falhar com os clientes e para que tudo estivesse organizado e de fácil 

acesso foi necessário criar uma plataforma para organizar a informação dos atuais e potenciais 

clientes. Esta plataforma continha diversas informações, como os contactos, a morada, os 

projetos desenvolvidos e com possibilidade de se virem a desenvolver, assim como algumas 

carências que poderiam apresentar e que a Buzina – Negócios Digitais, Lda pudesse solucionar7.  

Perante esta necessidade a estagiária ajudou na inserção dos dados dos clientes atuais e 

potenciais, bem como dos parceiros de negócio colocando todos os seus dados, procurando 

atualizações dos mesmos e falhas nos respetivos websites. Simultaneamente, verificou se a 

respetiva presença na internet era forte para que a Buzina - Negócios Digitais, Lda, lhe pudesse 

apresentar novas propostas baseadas nas necessidades detetadas. Esta foi a tarefa que 

requereu mais atenção e tempo por parte da estagiária, uma vez que era de extrema 

importância que a plataforma estivesse operacional e atualizada.  

                                                           
7 Imagens Ilustrativas do CRM no anexo n.º 3 
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2.6. Tratamento de faturas de compras e de vendas 
 

A contabilidade da empresa está entregue a terceiros, contudo é do interesse da Buzina – 

Negócios Digitais, Lda estar ao corrente do que se passa no campo contabilístico. Uma das 

preocupações do Eng.º Carlos Afonso é o apuramento do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA), para esse mesmo efeito foi pedido à estagiária a elaboração de um documento onde 

estivessem presentes os valores do IVA das compras e das vendas realizadas pela empresa. 

Desta forma, nos três meses de duração do estágio, a estagiária realizou, de uma forma simples 

e clara, o apuramento do IVA para cada mês o que permitiu ao Eng.º Carlos Afonso estar ao 

corrente não só do valor do líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), mas também 

de todas as compras e vendas realizadas nesses mesmos meses.8 

 

2.7. Organização do Arquivo da Empresa 
 

Ainda que a empresa pertença ao ramo do digital, existem documentos que necessitam de estar 

em formato de papel. Por este mesmo motivo, existia um arquivo com todos estes documentos, 

mas que se encontrava desatualizado.  

A estagiária reorganizou os portfólios, colocando documentos que se relacionam entre si num 

mesmo arquivo para que fosse fácil o seu acesso. Criou novas etiquetas quer para as capas, onde 

se encontravam os documentos, quer para o armário onde as mesmas seriam colocadas. Desta 

forma, qualquer colaborador que tivesse a necessidade de aceder ao arquivo saberia 

exatamente onde encontrar o pretendido e saberia onde colocar a documentação que usou, 

não havendo perda de informação nem de tempo.  

  

                                                           
8 Ficheiro excel no anexo n.º 4 
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2.8. Apoio no Desenvolvimento de um aplicativo para Monitorização Interna 

de Projetos 
 

Tal como referido anteriormente, numa fase inicial foram apresentados à estagiária todos os 

projetos em desenvolvimento, os que se iniciariam brevemente e os que ainda se encontravam 

em negociações. O objetivo era que, em conjunto com o Eng.º Carlos Afonso, a estagiária 

ajudasse a criar um plano para um aplicativo9. Assim, a gestão de projetos era feita de uma 

forma mais rápida e eficaz. Após a realização do plano a estagiária enviou-o ao programador e 

este desenvolveu-o. Este aplicativo permite, em tempo real, mostrar a evolução de todos os 

projetos de tal forma que, todos os colaboradores envolvidos, sabem exatamente em que fase 

se encontra cada projeto e quando é a sua vez de intervirem. O objetivo principal é o controlo 

do tempo e dos custos inerentes a cada projeto. Para tal, o aplicativo envia avisos aos 

colaboradores e ao administrador quando estão perto de atingir o limite do tempo para terminar 

o projeto em causa. No anexo n.º 6 é possível visualizar diversas imagens relativas a este 

aplicativo, nomeadamente: “Dashboard”, “Agenda”, “Todas as Tarefas”, “Projetos”, “Edição de 

Projeto” e “Checklist”. 

 

2.9. Controlo das Plataformas de Alojamento 
 

Uma plataforma de alojamento é onde se colocam todas as informações e ficheiros que estão 

presentes nos websites, como, ficheiros HTML, PHP, JavaScript, CSS, imagens, bases de dados. 

Todas estas informações irão ficar disponíveis para qualquer utilizador que visitar o website. 

Desta forma, a Buzina – Negócios Digitais, Lda aquando da criação ou manutenção dos websites 

compra espaços na internet para colocar estas informações e está encarregue de as atualizar e 

gerir.  

Nesta tarefa foram entregues à estagiária as credenciais necessárias para a aceder a algumas 

plataformas nomeadamente: 

 ycorn.pt; 

 dns.pt; 

 domínios.pt; 

                                                           
9 Plano do aplicativo no anexo n.º 5 
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 linxisp.com 

No entanto, a plataforma que mereceu mais destaque foi a “ycorn.pt”. Esta plataforma divide-

se em três: Buzina2ycorn.pt; Buzinaycorn.pt; Buzina.net  

Após aceder à plataforma a estagiária teve de controlar os prazos de pagamento, o espaço 

ocupado por cada cliente e a necessidade de realizar ou não realizar um upgrade. 

Depois de criar um ficheiro com todos estes parâmetros10 a estagiária passou toda a informação 

ao Eng.º Carlos Afonso para que este comunicasse aos seus clientes a situação em que estes se 

encontravam. Esta tarefa serviu também para verificar se existia necessidade de comprar mais 

espaço para alojamentos. 

 

  

                                                           
10 Ficheiro em excel com os dados de espaço ocupado e por ocupar (Anexo n.º 7) 
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2.10. Faturação de Domínios e Alojamentos aos Clientes  
 

Esta última tarefa está relacionada com a anterior, ou seja, com o controlo das plataformas de 

alojamento, uma vez que só foi possível ser realizada após a análise da anterior. Consistiu no 

envio de faturas a pagamento aos clientes que tinham os seus domínios e alojamento a caducar. 

Para tal, a estagiária usou uma plataforma criada pela Buzina – Negócios Digitais, Lda, que envia 

aos clientes os avisos para pagamento assim como as referências de pagamento e, quando os 

pagamentos são feitos, é gerada a fatura que também será enviada ao cliente com a validade 

do seu domínio e alojamento. 

Apesar de não ser a principal fonte de receita da Buzina- Negócios Digitais, Lda os domínios e 

alojamentos ajudam na liquidez da empresa e, é por isso, que estes devem estar atualizados, 

assim a empresa não estará a pagar por espaços na internet sem ter rendimento dos mesmos. 

 

Nota: A estagiária não tem comprovativos desta atividade, uma vez que contém dados pessoais 

dos clientes da Buzina – Negócios Digitais, Lda. 
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Conclusão 
 

O estágio curricular foi o primeiro contacto com o mercado de trabalho da estagiária, onde lhe 

foi possível aplicar os conhecimentos que adquiriu ao longo da licenciatura em Gestão no 

Instituto Politécnico da Guarda. 

Todas as unidades curriculares da licenciatura em Gestão mostraram-se essenciais para a 

concretização das tarefas propostas ao longo do estágio curricular, assim como também foram 

essenciais para a realização do relatório de estágio.  

Para além dos conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares, a estagiária contou com o 

apoio de uma excelente equipa de trabalho. Desde cedo se mostraram disponíveis e 

preocupados em ajudar não só na integração, mas também no desenvolvimento das tarefas 

impostas pelo plano de estágio, tornando-se evidente que a estagiária fazia parte integrante da 

empresa Buzina – Negócios Digitais, Lda. Exemplo dessa integração foi a criação do “Dia Buzina”, 

onde se comemorou o seu décimo aniversário e onde a estagiária teve oportunidade de 

participar. 

Ao longo do período de estágio, a estagiária mostrou autonomia, preocupação, profissionalismo 

e dinamismo em todas as tarefas realizadas, contribuindo para o desenvolvimento da empresa 

e aperfeiçoamento das suas características profissionais. Desta forma, o plano de estágio foi 

cumprido na sua totalidade e ainda foi possível desenvolver outras tarefas que não constavam 

no mesmo. 

Em suma, a estagiária considerou o seu primeiro contacto com o mercado de trabalho uma 

experiência enriquecedora, útil e encorajadora para futuramente estar apta a desempenhar 

qualquer tarefa que lhe seja proposta. 
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Anexo 1 – Plano de Estágio 
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Anexo 2 – Manual de Acolhimento 

 

 

 
 
 

 

Anexo 8– Manual de Acolhimento 

 

 

 

 

 

 

Manual de Acolhimento e Integração do 

Colaborador 

 
 

“A nossa maior vitória é o seu sucesso.” 
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1. Apresentação 
 

Caro Colaborador e Colega, bem-vindo à Buzina - Negócios Digitais! 

A integração de um novo elemento na nossa equipa começa por lhe fornecer as melhores 

condições de adaptação para que se sinta parte integrante da nossa equipa o mais breve 

possível. 

Este manual foi elaborado a pensar em si, com o objetivo de lhe facultar todas as informações 

necessárias relativas à organização e funcionamento. 

Este manual serve de guia para lhe mostrar o que fazemos, onde estamos e para onde queremos 

ir. 

Colocamos assim, ao seu dispor informações sobre: horários, faltas, avaliação de desempenho, 

formação, entre outras para que compreenda a dinâmica da Buzina. 

No caso de ter a necessidade de ver alguma dúvida esclarecida, poderá sempre colocá-la ao seu 

superior hierárquico. 

Posto isto, a Buzina deseja-lhe um bom desempenho, esperando que se sinta profissionalmente 

realizado nesta nossa Missão e que tenha gosto e satisfação em trabalhar connosco. 

 

Estamos juntos! 

 

 

 

O Diretor Geral,  

_____________________ 
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2. Identificação da Empresa 
 

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

do setor automóvel e informático, que tinha como finalidade corresponder às expectativas dos 

clientes automobilísticos e utilizadores da internet. 

Com o portal pretendíamos oferecer toda a descrição dos problemas ou manutenções 

periódicas que os automóveis necessitavam e colocávamos ao dispor dom cliente a localização 

das empresas mais aptas a prestar o serviço desejado. Pretendíamos aproximar o cliente e os 

serviços especializados na manutenção e reparação. 

Deste modo, o portal permitia-nos: 

 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 

Contudo, em 2009, decidimos proliferar a nossa área de negócio, disponibilizando uma vasta 

gama de serviços na web, como o desenvolvimento web, o marketing digital, serviços de design 

gráfico, consultoria e produtos.  

A nossa expansão tornou-se uma necessidade e, deste modo, foi instalado um escritório em 

Lisboa com a intenção de abranger novos mercados. 

Até ao dia de hoje, passaram-se 11 anos e o balanço é positivo. 

Desta forma, servimo-nos da nossa experiência para ajudar empresas a desenvolver ou a 

consolidar a sua imagem no mercado de forma sustentável. 

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

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

confiança e parceria que resultem em sinergias. 

Quanto à nossa Visão consiste em ser reconhecida como empresa de referência a nível nacional 

no que diz respeito à prestação deste tipo de serviços e à criação de valor para os seus clientes. 

Os Valores pelos quais no orientamos são: 

 Ética; 

 Profissionalismo; 

 Excelência da Carteira de Produtos; 
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 Rigor; 

 Competência; 

 Espírito de Equipa. 

O seguimento destes valores, juntamente com a coerência entre a nossa missão e visão permite-

nos definir todos os processos e procedimentos de atuação, quer junto dos atuais clientes quer 

de potenciais clientes. 

Uma vez fidelizados os clientes, a Buzina pretende definir e implementar as melhores estratégias 

empresariais para levar os mesmos a confiarem em nós e a alcançarem todos os seus objetivos. 
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2.1 Organograma e Caracterização das Funções 

 

Figura 19 - Organograma Buzina - Negócios Digitais 

Na tabela seguinte são apresentadas e descritas as funções de cada departamento da Buzina - 

Negócios Digitais – Lda.: 

Funções Buzina  

Gerência A gestão da empresa é realizada pelo administrador Carlos Afonso, no entanto 

a empresa tem contratualizado com um gabinete de contabilidade a prestação 

de serviços especializados no domínio da contabilidade, fiscalidade e 

processamento de salários.  

Principais Funções do Gestor/Gerente: 

 Gerir e coordenar as vendas; 

 Definir mensalmente objetivos para a organização; 

 Desenvolver estratégias para encontrar novos clientes; 

 Conservar e desenvolver os clientes atuais da empresa, criando novas 

ocasiões de adesão; 

 Responsabilizar-se por todos os equipamentos; 

 Recolher e tratar as reclamações dos clientes e não conformidades; 

 Elaborar e gerir orçamentos; 

 Assegurar que os objetivos da empresa sejam cumpridos; 

 Empreender uma ação contínua junto de cada colaborador para 

melhorar a qualidade do serviço; 

 Recrutar, afetar e fazer a apreciação do pessoal; 

Gerência

Departamento de 
Desenvolvimento 

Web

Departamento de 
Desenvolvimento 

Gráfico

Departamento de 
Marketing Digital

Departamento 
Comercial  

Apoio à Gestão
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 Velar pela adaptação à função e pela promoção do pessoal, através 

de todos os meios de desenvolvimento (formação, atribuição do 

trabalho, adaptação da organização); 

 Propor e implementar sugestões de melhoria. 

 

 

Departamento de 

Desenvolvimento 

Web 

(Programadores) 

A empresa possui especialistas na conceção de sistemas integrados bem como 

no desenvolvimento e implementação de tecnologias a diversas áreas, o 

Departamento Desenvolvimento Web dedica-se essencialmente a responder 

com eficiência a todas as necessidades das empresas por quem são 

contactados 

Principais Funções do colaborador técnico:  

 Desenvolver tecnologias e novos sistemas integrados; 

 Ajudar a empresa a cumprir as metas estabelecidas; 

 Executar os trabalhos solicitados de acordo com os requisitos 

previamente estabelecidos; 

 Acompanhar diariamente o sistema de backups de forma a 

salvaguardar sobretudo a informação dos clientes; 

 Acompanhar a plataforma disponível de alojamento de sites, lojas 

online e emails controlando o espaço disponível; 

 Assistência ao cliente; 

 Procurar manter um bom ambiente de trabalho; 

 Propor melhorias à empresa. 

 

Departamento de 

Desenvolvimento 

Gráfico (Design 

Gráfico) 

 

O trabalho destes especialistas consiste na resolução de problemas de 

comunicação através da arte. 

Para cada projeto, o designer estuda e conhece questões como cores, 

tipografia, produção gráfica, ergonomia, o suporte e tudo o que for preciso 

para que se encontre a melhor solução, de forma organizada, estética, viável 

e que, acima de tudo, traga resultados. 

Principais Funções: 

 Elaborar anúncios que comuniquem de forma direta com o público; 

 Fazer entidades visuais que identifiquem uma marca; 

 Desenvolver layouts na internet que garantam a melhor navegação; 

 Desenvolver e criar logótipos e as aplicações; 

 Criar, elaborar e monitorizar sites; 

 Manipulação de fotos.  

Departamento de 

Marketing Digital  

O principal objetivo de um Marketeer é o conhecimento do mercado para 

conseguir desenvolver boas campanhas e, acima de tudo, conhecer aquilo que 

o mercado mais deseja para respeitar a empresa onde trabalha e o cliente. 

Principais Funções: 



 

43 

 

 Determinar que produtos ou serviços poderão interessar aos 

consumidores, assim como a estratégia a usar nas vendas, nas 

comunicações e no desenvolvimento do negócio; 

 Desenvolvimento da Estratégia de Marketing 

 Desenvolvimento de Estudos de Mercado e Planos de Marketing; 

 Planificar trabalhos; 

 Identificar novas oportunidades; 

 Saber como investir, se é ou não rentável determinado Projeto; 

 Capacidade de contactar com os clientes; 

 Criar valor e satisfação no cliente. 

Funções 

Transversais aos 

Departamentos 

de 

Desenvolvimento 

Web, Design 

Gráfico e 

Marketing Digital 

Principais Funções: 

 Criar e desenvolver interfaces gráficas para ambientes Web; 

 Acompanhar diariamente o sistema de backups de forma a 

salvaguardar sobretudo a informação dos clientes; 

 Estar presente nas reuniões semanais da equipa; 

 Acompanhar a plataforma disponível de alojamento de sites, lojas 

online e emails controlando o espaço disponível; 

 Fornecer assistência remota aos clientes, sempre que esta lhe seja 

solicitada; 

 Criação de novas contas de email sempre que devidamente 

autorizadas pelo diretor geral. 

Departamento 

Comercial 

 

 

O principal objetivo é atrair e manter os clientes, concedendo-lhes motivos 

para escolherem e continuarem com a Buzina, sempre com a máxima 

dedicação e esforço. Esta função é desempenhada pelo Técnico Comercial, 

Ana Catarina Canário, sob a supervisão do administrador. 

Principais Funções: 

 Promover e realizar a atividade comercial no exterior da empresa;  

 Estabelecer as relações comerciais entre a empresa e o mercado 

mediante a prospeção, angariação e gestão de carteira de clientes; 

 Executar as vendas e acompanhar os clientes; 

 Recolher e tratar as reclamações dos clientes; 

 Prestar apoio no serviço pós-venda; 

 Fazer a gestão diária do CRM da empresa. 

 

 

Nota 1: Em anexo encontram-se as Instruções de Trabalho inerentes a cada área. 
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3. Direitos e Deveres  
 

1. Direitos da Entidade 

 

 A definição das atividades, tarefas e funções de cada Funcionário, não podendo estes ir 

contra as normas jurídicas e o contrato de trabalho; 

 A definição de regras, normas e diretivas, não podendo ir contra as disposições legais; 

 A beneficiação dos resultados do trabalho exercido pelos seus Funcionários, conforme 

o contrato de trabalho; 

 Fixar os períodos de gozo de férias dos seus Funcionários; 

 Estipular os horários dos Funcionários e solicitar a realização de horas extra; 

 Receber de todo e cada Funcionário, a comunicação dos seus períodos de ausência, 

devidamente justificados e com a antecedência adequada prevista na lei; 

 Aplicar processos disciplinares e respetivas sanções ao Funcionário, de acordo com o 

tipo de infração e a gravidade desta; (*) 

 Exigência da confidencialidade e sigilo a todos que permanecem frequente ou 

pontualmente nas instalações da Empresa, ou que por qualquer outro motivo tenham 

acesso aos dados do Grupo. 

 

(*) São as seguintes, as sanções disciplinares possíveis de ser aplicadas: 

 Repreensão (verbal); 

 Repreensão registada; 

 Sanção pecuniária; 

 Perda de dias de férias; 

 Suspensão do trabalho com perda de retribuição e antiguidade; 

 Despedimento sem qualquer indeminização ou compensação. 
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2. Deveres da Entidade 

 Permitir ao Funcionário usufruir de todas as condições de trabalho necessárias à sua 

higiene, segurança e bem-estar, sejam individuais ou partilhadas, físicas ou morais; 

 Respeitar e tratar o Funcionário como elemento integrante de uma equipa de trabalho 

com o mesmo objetivo; 

 Instruir e formar o Funcionário de como estar e trabalhar dentro da Empresa; 

 Pagar uma retribuição ao Funcionário que, dentro das exigências do bem comum, seja 

justa e adequada ao seu trabalho; 

 Impulsionar o desenvolvimento e a elevação do nível profissional de cada Funcionário; 

 Cumprir todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e normas que o 

regem; 

 Indemnizar, em detrimento dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho ou 

doenças profissionais, os seus Funcionários. 

 Possibilitar a criação de organizações e cargos representativos dos trabalhadores; 

 Ter atualizados os dados de todos os Funcionários; 

  Fazer chegar a todos os funcionários as informações relevantes. 
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3. Direitos do Funcionário 

 Igualdade de oportunidades e de tratamento no que se refere ao acesso ao emprego, 

formação, promoção e condições de trabalho. Assim sendo, não pode ser privilegiado, 

beneficiado, prejudicado ou privado dos seus direitos por motivos de ascendência, 

idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, 

condição social, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, 

língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical; 

 Trabalhar em condições de segurança e, por sua vez, a empresa deve assegurar que os 

requisitos são cumpridos, aplicando as medidas necessárias. O Funcionário deverá estar 

também informado sobre os aspetos relevantes para a sua proteção, assim como 

prestar formação que os habilite a prevenir riscos; 

 Remuneração mensal correspondente à prestação efetiva do seu trabalho e demais 

subsídios; 

 Exercer os seus direitos, livre de sanções neste sentido; 

 Estar desprendido de baixar de categoria e diminuição de salário, salvo as exceções 

previstas na lei; 

 Receber as formações e instruções necessárias ao seu bom desempenho dentro da 

Empresa; 

 Escolher o período de gozo de férias que ao Funcionário é destinado. 
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4. Deveres do Funcionário  

 Respeitar e tratar com urbanidade e lealdade os superiores hierárquicos, os colegas de 

trabalho e demais pessoas que estejam ou entrem em relações com a Buzina – Negócios 

Digitais; 

 Zelar pela boa conservação e manutenção dos equipamentos e demais que lhe forem 

confiados; 

 Cumprir as ordens e instruções dos superiores hierárquicos em tudo que respeite à 

execução e disciplina do trabalho; 

 Guardar lealdade à Empresa, nomeadamente não negociando por conta própria ou 

alheia, em concorrência com ela, nem divulgando informações referentes à Empresa, 

sejam métodos, organização, negócios ou outros; 

 Não fazer uso de nenhum tipo de património do Grupo para fins pessoais; 

 Comunicar com a devida antecedência as ausências ao trabalho, previstas ou não 

previstas, a respetiva justificação e validação, assim como os períodos de intenção do 

gozo de férias. 

 

5. Regras Básicas  

 

 Proibido ingerir bebidas alcoólicas no local ou horário de trabalho; 

 Proibido consumir drogas ou outras substâncias que alterem o comportamento; 

 Proibido usar o telemóvel durante o tempo de laboração; 

 Manusear de forma correta todos os equipamentos; 

 Cumprir as normas de higiene e segurança do local de trabalho assim como os 

procedimentos de trabalho definidos;  

 Zelar pela própria segurança e saúde assim como os demais;  

 Zelar pela arrumação e limpeza do posto de trabalho e locais partilhados, em especial 

quartos de banho; 

 Utilizar de forma eficiente e racional a energia elétrica e a água. 
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4. Remunerações 
 

 O pagamento efetivo é realizado nos últimos dias úteis de cada mês através de 

transferência bancária; 

 À remuneração mensal do trabalho efetivo realizado será acrescentado, 

proporcionalmente, o subsídio de alimentação; 

 De acordo com o estipulado no início do ano civil o Funcionário receberá os seus 

subsídios de Férias e Natal nos meses de agosto e dezembro, respetivamente; 

 O trabalho suplementar realizado em dias de descanso ou feriados tem uma retribuição 

de acordo com a percentagem contemplada na legislação em vigor; 

 A entrega dos recibos é feita no dia do pagamento. 

 

5. Horário  
 

 Manhã Tarde 

De segunda a sexta 9h00 às 12h30 14h00 às 18h30 

Tempo para Pausa 11h00 – 11h10 16h00 – 16h10 
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6. Nossos Serviços  
 

1. Serviços Desenvolvimento Web  

 Websites 

 Plataformas E-commerce (Lojas Online) 

 Aplicações Mobile 

 Aplicações Web 

 Mobile APP 

 Landing Page 

 Auditorias  

 Vídeos Promocionais 

 

2. Marketing Digital  

 SEO  

 Google Adwords 

 Redes Sociais (Anúncios e Gestão) 

 Content & Email Marketing 

 Web Analytics 

 Inbound Marketing – Blog 

 

3. Design Gráfico 

 Logótipos 

 Cartão de Visita, Papel Timbrado, Envelopes, Capas de Documentos 

 Flyers, Desdobráveis, Catálogos 

 Catálogos Digitais 

 Cartazes, Mupis e Outdoors 

 Panfletos 

 

4. Consultoria 

 Projetos Portugal 2020 

 Estudos de Mercado 

 Planos de Marketing 

 Implementação de Sistemas de Gestão. 
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5. Produtos 

São aplicações criadas e desenvolvidas com o intuito de corresponder às necessidades dos 

clientes. Atualmente a Buzina conta com nove produtos, nomeadamente: 

 Buzina CRM 

 Buzina GestPro 

 Buzina Route 

 Buzina BSicuro 

 Buzina 2BSales 

 Buzina Abacus 

 Buzina Makina 

 Buzina GestDoc 

 Buzina Energy 

 

 

 

SEJA BEM-VINDO! (qualquer dúvida… Buzine!) 

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás; o segundo 
melhor 

tempo é agora.” 

 

Provérbio Zen 
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Anexos do Manual de Acolhimento da Buzina – Negócios Digitais, Lda. 
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Anexo 1 – Instruções de Trabalho  

1. Comercial 
 

1.1 Objetivo 

O presente documento descreve a metodologia utilizada pelo comercial no exercício da sua 

atividade, bem como a passagem para o desenvolvimento do projeto adjudicado. 

 

1.2 Procedimento 

1.2.1 Prospeção de Mercado e Gestão de Clientes 

Numa ação de prospeção, o comercial contacta com os potenciais clientes, fazendo 

apresentações dos nossos serviços. 

Durante esta atividade o comercial deve registar, no final de cada dia, no CRM, os contactos de 

potenciais clientes visados nesse dia. Deverá também efetuar o agendamento das próximas 

visitas. 

Deverá preparar a reunião através do documento “Preparação de Reunião”. 

 

1.2.2 Elaboração de Proposta e Negociação  

Após a receção de um pedido de cotação, o Diretor Geral procede à elaboração da proposta 

comercial. 

Cada proposta é devidamente codificada, sendo-lhe atribuída uma referência composta por: 

“BZ00932018 DW Junta de Freguesia de Cambeses”. (onde a sigla “BZ” significa Buzina, os 

primeiros quatro dígitos são o número sequencial e os restantes o ano corrente. De seguida 

usam-se siglas para fazer referência ao serviço que está a ser prestado e, por último, é colocado 

o nome da empresa a que se refere o projeto.)  

Sempre que, na sequência da negociação seja efetuada uma revisão à proposta, a mesma é 

devidamente registada, sendo atribuída, após a codificação, o número sequencial da revisão em 

questão (ex.: BZ01272018.1). 

Todas as propostas elaboradas são registadas. 

Só o Diretor Geral tem autoridade e autonomia para baixar a margem comercial de uma 

proposta. 



 

53 

 

1.3 Adjudicação  

Assim que o cliente adjudicar a proposta, que pode ser via mail, telefone ou presencial, o 

comercial para formalizar a adjudicação, preenche uma nota de adjudicação, devidamente 

assinado pelo cliente, ficando o cliente com o original e a Buzina com o duplicado. A nota de 

adjudicação deverá fazer referência à proposta apresentada ao cliente bem como as condições 

de pagamento. 

Nos casos em que não for possível assinar a adjudicação (através de email), a sinalização do 

projeto por parte do cliente é suficiente para darmos início à elaboração do projeto. 

O comercial efetua um registo dos requisitos acordados com o cliente para elaboração da 

maqueta (através de uma nota de reunião). Este registo deve mencionar sempre o prazo de 

entrega previsto para conclusão do projeto, bem como o prazo para entrega dos conteúdos por 

parte do cliente. 

 

O comercial deverá explicar ao cliente a importância do cumprimento do prazo acordado para 

entrega dos conteúdos, pois a falta destes poderá provocar atrasos na conclusão do projeto. 

 

Exemplo do documento a preencher para a preparação de reunião 

 

NOME DA EMPRESA| REUNIÃO – DATA E HORA 

PESSOA DE CONTACTO  
CONTACTO 

EMAIL  
MORADA  
DISTÂNCIA  
EMPRESAS PERTO  
CONTACTOS ANTERIORES 
(REGISTO DE TODOS OS 
CONTACTOS EFETUADOS) 

 

NIF  
CAE  
OBJETO  
ANO DE FUNDAÇÃO  
WEB  
FACEBOOK  
APRESENTAÇÃO  
SERVIÇOS  
SÓCIOS E QUOTAS  
OPERAÇÃO  
APP  
NOTAS  
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2. Conceção e Desenvolvimento 
 

2.1 Objetivo 

Definir a metodologia para o controlo da conceção e desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.2 Definições 

Conceção e Desenvolvimento – Conjunto de processos que transformam requisitos em 

características especificadas ou em especificações de um produto. 

 

2.3 Procedimento 

No caso de adjudicação de uma proposta, esta é colocada no Placard e o programador é 

informado do novo trabalho a desenvolver, sendo-lhe comunicado pelo Diretor Geral o prazo 

para entrega ao cliente. O Diretor Geral deverá enviar também o registo de requisitos por email 

com outras especificações, sempre que aplicável. 

O programador deverá abrir de imediato a folha de registo de conceção e desenvolvimento. 

Todas as etapas devem ser registadas até ao fecho do mesmo. 

 

2.3.1 Conceção e Desenvolvimento 

O desenvolvimento de um novo projeto, face às solicitações/ necessidades do cliente, é 

preparado de acordo com as seguintes atividades: 

 O cliente especifica os requisitos para o novo projeto; 

 Procede-se ao desenvolvimento do projeto e preparação da maqueta para aprovação por 

parte do cliente; 

 O cliente aprova a maqueta ou pede alterações. No caso do pedido de alterações, estas 

serão então executadas; 

 O cliente fornece os conteúdos (textos, imagens, fotos, etc.) necessários para o 

desenvolvimento do projeto; 

 O projeto é desenvolvido e submetido a verificação através de testes em vários browsers. 

  De seguida é feita a otimização (SEO) para conseguir o melhor posicionamento nos 

motores de busca. 
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 O Diretor Geral verifica visualmente o projeto, de forma a detetar erros, para que o 

programador os possa corrigir antes da aprovação do cliente.   

 É solicitado, então, ao cliente que valide o projeto consultando o subdomínio da Buzina. 

 Após a aprovação final do cliente, o projeto é colocado online. 

 

2.3.2 Após colocação do projeto online 

Após a conclusão do projeto online e a liquidação do mesmo, são entregues ao cliente os 

códigos de acesso. 

No caso de ser o cliente a fazer as atualizações futuras no seu projeto, é-lhe dada formação 

com os acessos e explicações para as respetivas atualizações.  

Após a disponibilização online do site, está previsto um período de acompanhamento que 

poderá estender-se até aos 30 dias, se necessário, sem qualquer encargo adicional. O 

programador, sempre que proceda a uma correção neste período, deve efetuar o seu registo. 

Após este período terá ao dispor apoio técnico através de um banco de horas denominado 

por “Sistema de Tickets” onde o cliente poderá comprar horas de que necessita para ver o 

seu problema resolvido. Pode ser subscrito diretamente no nosso site ou através de um 

formulário. Trata-se assim de um plano com as seguintes vantagens:  

 Rapidez no atendimento (prioridade na intervenção solicitada); 

 Preço/hora mais baixo; 

 Controlo absoluto dos tempos gastos através da sua área de clientes, que terá 

associado o plano subscrito; 

 Ao contrário de uma avença, o tempo do plano subscrito, mas não utilizado, passará 

para os meses seguintes. 

 

 

2.3.3 Propriedade do Cliente 

Tudo aquilo que é entregue pelo cliente é arquivado numa pasta temporária, no computador, 

pelo programador. 

Depois da conclusão do projeto, toda a documentação recebida do cliente é arquivada, numa 

pasta pelo programador e gravada no servidor. 
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3. Compras e Qualificação de Fornecedores 
 

3.1 Objetivo 

Definir a metodologia para as compras e avaliação e qualificação dos fornecedores. 

 

3.2 Compras 

Dado que a atividade da empresa consiste no desenvolvimento de projetos, as compras não 

são uma atividade relevante, pois não existe compra de matérias-primas. 

Podemos considerar que o fornecedor mais importante, dado que pode interferir na 

satisfação dos clientes, é o fornecedor do alojamento.  

O fornecedor dos domínios também é importante, mas à partida não causará grandes 

problemas.  

Compete ao Diretor Geral acordar as condições de compra do alojamento e gestão de domínios. 

 

3.3 Avaliação e Qualificação de Fornecedores  

A qualificação dos fornecedores é efetuada da seguinte forma: primeiro, seleciona-se um 

fornecedor a avaliar, em seguida, analisa-se o seu desempenho semestral e por último, 

analisa-se anualmente através da classificação dada pela empresa.  

Para cada fornecedor, semestralmente, é analisado o seu desempenho com base nas não 

conformidades e decide-se da sua inclusão ou não na lista de fornecedores qualificados. 

Caso se verifiquem ocorrências que interfiram no bom funcionamento dos projetos e na 

satisfação dos clientes, serão levantadas não conformidades. 

Assim, os fornecedores são avaliados pelo tipo de não conformidades onde:  

NC corresponde a uma não conformidade – Não Crítica – Não concretização, pelo fornecedor, 

dos requisitos definidos, mas que não motivou a insatisfação do cliente nem causou custos 

adicionais para a empresa. 

C corresponde a uma não conformidade – Crítica – Não concretização, pelo fornecedor, dos 

requisitos definidos e que motivou a insatisfação do cliente ou causou custos adicionais para a 

empresa. 
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Quando apresentam 1 ou mais não 

conformidades críticas (C), atribui-se a 

letra C. 

C - Logo que possível excluir o fornecedor  

Quando apresentam 1 ou mais Não Crítica 

(NC), atribui-se a letra B. 
B - Deve melhorar 

Quando apresentam 0 Não Crítica (NC), 

atribui-se a letra A. 
A – Desejável – Manter o fornecedor 

 

Se algum fornecedor obtiver pontuação B ou C o Diretor Geral deverá comunicar ao fornecedor 

o resultado obtido. 
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4. Avaliação e Satisfação do Cliente 
 

4.1 Objetivo 

Definir a metodologia utilizada para medir e monitorizar a satisfação de clientes. 

 

4.2 Procedimento 

4.2.1 Envio de questionários 

Semestralmente, o Diretor Geral deverá enviar os inquéritos de avaliação da satisfação dos 

clientes, via Net, a todos os clientes com o objetivo de avaliar a sua satisfação para com a 

empresa e o trabalho por ela desenvolvido. 

Assim, durante os meses de junho e dezembro devem ser enviados os inquéritos dos projetos 

entregues até ao momento. 

4.2.2 Receção das respostas  

Os inquéritos devem ser analisados após receção e registadas as devidas ações a tomar, caso se 

detete alguma insatisfação por parte dos clientes. 

O relatório da avaliação dos inquéritos e a elaboração dos gráficos deverão ser feitos 

anualmente, aquando da revisão do sistema. 

4.2.3 Tratamento estatístico das respostas  

Com base nas respostas obtidas nos questionários, é efetuado um tratamento das mesmas 

através dos seguintes passos: 

 Atribuição de pontos às questões de 1 a 4 de acordo com o seguinte: 

Muito bom = 4 

Bom = 3 

Suficiente = 2 

Insuficiente = 1 

 Recolha e organização dos valores atribuídos nos inquéritos inseridos em cada grupo. 

 Elaboração de um gráfico de barras que mostra a satisfação global (pontuação obtida / 

pontuação máxima possível) obtida no inquérito para cada cliente.  
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 Todos os clientes que tenham obtido uma percentagem de pontuação média inferior a 

75% são considerados insatisfeitos. São analisadas as causas com o responsável da área 

envolvida, com o objetivo de definir ações apropriadas.  

 Questões a que 25% dos clientes não tenham respondido são consideradas incorretas e 

são reformuladas.  

 Sempre que se proceda à avaliação da satisfação dos clientes, deverá ser feita a 

avaliação da relevância da amostra, devendo esta ser considerada representativa 

quando atingir uma percentagem de 55% face ao total faturado. 
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Anexo 3– Customer Relationship Management (CRM)11 

Listagem de Clientes 

 

Informação do Cliente 

                                                           
11 Fonte: http://buzina.eu/buzcrm-demo/ (Todos os nomes e valores utilizados são fictícios) 

 

http://buzina.eu/buzcrm-demo/
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Anexo 4 – Excel Apuramento Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)12 

3º Trimestre de 2018 

 

                                                           
12 Fonte: Elaboração Própria 

Data Serviço Fornecedor Valor S/Iva Taxa de Iva Valor do Iva Valor Total 

09-06-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

24-07-2018 Serviços Auto-Garrido 138,2200 €           23% 31,7900 €             170,01 €          

26-07-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 17,6200 €              13 / 23% 2,3800 €               20,00 €            

28-07-2018 Combustível E.Leclerc 20,3300 €              23% 4,6700 €               25,00 €            

30-07-2018 Combustível Prio 20,3300 €              23% 4,6700 €               25,00 €            

30-07-2018 Alimentação Continente 2,7600 €                13% 0,3600 €               3,12 €               

31-07-2018 Combustível GALP 16,2600 €              23% 3,7400 €               20,00 €            

31-07-2018 Comunicações PT Empresas 23,8300 €              23% 5,4800 €               29,31 €            

31-07-2018 Água Agere 46,7400 €              6% 0,8700 €               47,61 €            

31-07-2018 Finanças Autoridade Tributária 200,0000 €           23% 46,0000 €             223,00 €          

31-07-2018 Serviços Narrativa Dinâmica 1.650,0000 €        23% 379,5000 €          2.029,50 €      

01-08-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7000 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

01-08-2018 Serviços GR TURBO 586,3800 €           23% 134,8000 €          721,25 €          

02-08-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

02-08-2018 Serviços ASPECTU 8.158,6736 €        23% 2.437,0064 €       10.595,68 €    

04-08-2018 Papelaria Continente 23,8800 €              6% 1,4300 €               25,31 €            

04-08-2018 Combustível Cepsa 20,3300 €              23% 4,6800 €               25,01 €            

04-08-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

04-08-2018 Portagens Brisa 2,5950 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

05-08-2018 Alimentação Continente 2,9600 €                13% 0,3900 €               3,35 €               

06-08-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

06-08-2018 Serviços Dominios.pt 19,1200 €              23% 4,4000 €               23,52 €            

07-08-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

07-08-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

07-08-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

08-08-2018 Serviços VORTAL 1.620,0000 €        23% 372,6000 €          1.992,60 €      

09-08-2018 Combustível Intermarché 20,3300 €              23% 4,6700 €               25,00 €            

09-08-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

09-08-2018 Serviços GR TURBO 788,6200 €           23% 181,3800 €          970,00 €          

10-08-2018 Serviços Dominios.pt 19,1200 €              23% 4,4000 €               23,52 €            

10-08-2018 Comunicações PT Empresas 18,9266 €              23% 5,6534 €               24,58 €            

11-08-2018 Combustível Cepsa 16,2600 €              23% 3,7400 €               20,00 €            

11-08-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

20-08-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

20-08-2018 Alimentação Pingo Doce 2,7600 €                13% 0,3600 €               3,12 €               

20-08-2018 Eletricidade gasNATURALfenosa 77,5600 €               6 / 23% 17,3500 €             94,91 €            

22-08-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,0780 €                23% 0,3220 €               1,40 €               

23-08-2018 Combustível Prio 24,3900 €              23% 5,6100 €               30,00 €            

23-08-2018 Serviços BRAGASOFT 1.900,0000 €        23% 437,0000 €          2.337,00 €      

27-08-2018 Alimentação Loja das Sopas 10,2100 €              13 / 23% 1,6900 €               11,90 €            

27-08-2018 Serviços Dominios.pt 19,1200 €              23% 4,4000 €               23,52 €            

28-08-2018 Combustível prio 20,3300 €              23% 4,6800 €               25,01 €            

28-08-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

28-08-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

28-08-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

28-08-2018 Combustível Rede Energia 16,2600 €              23% 3,7400 €               20,00 €            

28-08-2018 Serviços Carlos & Miguel 1.090,1000 €        23% 250,7300 €          1.340,83 €      

28-08-2018 Água Agere 48,8900 €              6% 1,0000 €               49,89 €            

28-08-2018 Serviços Dominios.pt 153,1200 €           23% 35,2200 €             188,34 €          

30-08-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 2,0405 €                23% 0,6095 €               2,65 €               

30-08-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 2,0405 €                23% 0,6095 €               2,65 €               

30-08-2018 Portagens Brisa 1,8095 €                23% 0,5405 €               2,35 €               

30-08-2018 Portagens Brisa 0,8470 €                23% 0,2530 €               1,10 €               

30-08-2018 Serviços BRAGASOFT 1.213,0100 €        23% 278,9900 €          1.492,00 €      
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01-09-2018 Serviços Martins & Martins 4,0700 €                23% 0,9400 €               5,01 €               

04-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 13,2000 €              13/23% 1,8000 €               15,00 €            

05-09-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

05-09-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

06-09-2018 Combustível Intermarché 20,3300 €              23% 4,6700 €               25,00 €            

06-09-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 2,9645 €                23% 0,8855 €               3,85 €               

06-09-2018 Higiene e Limpeza Continente 3,7200 €                23% 0,8600 €               4,58 €               

07-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

07-09-2018 Finanças Autoridade Tributária 75,0000 €              23% 17,2500 €             83,62 €            

07-09-2018 Comunicações PT Empresas 20,9300 €              23% 4,8100 €               25,74 €            

07-09-2018 Serviços Dominios.pt 19,1200 €              23% 4,4000 €               23,52 €            

07-09-2018 Serviços Dominios.pt 9,5600 €                23% 2,2000 €               11,76 €            

10-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

11-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

14-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

15-09-2018 Combustível Prio 20,3300 €              23% 4,6800 €               25,01 €            

15-09-2018 Decoração Leroy Merlin 28,4400 €              23% 6,5400 €               34,98 €            

17-09-2018 Serviços Intensidade Global 3.625,0000 €        23% 833,7500 €          4.458,75 €      

18-09-2018 Papelaria Continente 2,6700 €                23% 0,6200 €               3,29 €               

18-09-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

18-09-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

18-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

18-09-2018 Serviços CUBO COMPUTADORES 9.600,0000 €        23% 2.208,0000 €       11.808,00 €    

19-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 14,0200 €              13/ 23% 1,9800 €               16,00 €            

19-09-2018 Combustível Rede Energia 16,2600 €              23% 3,7400 €               20,00 €            

19-09-2018 Serviços Dominios.pt 9,5600 €                23% 2,2000 €               11,76 €            

20-09-2018 Serviços Ideias Dinamicas 7.500,0000 €        23% 1.725,0000 €       9.225,00 €      

20-09-2018 Serviços Intensidade Global 3.625,0000 €        23% 833,7500 €          4.458,75 €      

21-09-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 2,9645 €                23% 0,8855 €               3,85 €               

21-09-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 2,9645 €                23% 0,8855 €               3,85 €               

21-09-2018 Serviços BRAGASOFT 1.765,0000 €        23% 405,9500 €          2.170,95 €      

22-09-2018 Portagens Brisa 1,6170 €                23% 0,4830 €               2,10 €               

22-09-2018 Portagens Brisa 1,6170 €                23% 0,4830 €               2,10 €               

22-09-2018 Combustível Prio 20,3300 €              23% 4,6800 €               25,01 €            

22-09-2018 Serviços Norauto 33,5300 €              23% 7,7200 €               41,25 €            

23-09-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

23-09-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

23-09-2018 Eletricidade gasNATURALfenosa 52,2500 €               6 / 23% 11,5300 €             63,78 €            

24-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

25-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

25-09-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

25-09-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

25-09-2018 Finanças Autoridade Tributária 1.000,0000 €        23% 230,0000 €          1.230,00 €      

26-09-2018 Alimentação Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

26-09-2018 Serviços Dominios.pt 6,0000 €                23% 1,3800 €               7,38 €               

27-09-2018 Serviços Nuwave 22.500,0000 €     23% 5.175,0000 €       27.675,00 €    

28-09-2018 Finanças Autoridade Tributária 1.000,0000 €        23% 230,0000 €          1.230,00 €      

28-09-2018 Serviços Dominios.pt 38,2400 €              23% 8,8000 €               47,04 €            

28-09-2018 Serviços Iberweb 6,3600 €                23% 1,4600 €               7,82 €               

TOTAL 69.207,8537 €     16.441,9418 €    85.618,29 €    

Nota: As discrepâncias entre os Valores Total e Iva+Valor S/iva 

acontecem porque existem algumas faturas com descontos 

(Exemplo: Finanças)
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4º Trimestre de 2018 

 

Nota: Os valores referentes ao 4º Trimestre não estão concluídos uma vez que a estagiária 

terminou o estágio em 31/10/2018. 

 

 

  

Data Serviço Fornecedor Valor S/Iva Taxa de Iva Valor do Iva Valor Total 

24-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

16-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

15-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

14-10-2018 Diversos Maxmat 9,0700 €                23% 2,0900 €               11,16 €            

13-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 13,2000 €              13 / 23% 1,8000 €               15,00 €            

11-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

10-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,7700 €                13 / 23% 1,2300 €               10,00 €            

08-10-2018 Diversos Continente 11,0800 €              23% 2,5500 €               13,63 €            

07-10-2018 Diversos Pingo Doce 5,6000 €                13 / 23% 1,0100 €               6,61 €               

07-10-2018 Combustível Prio 20,3300 €              23% 4,6700 €               25,00 €            

04-10-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

05-10-2018 Combustível Prio 24,4000 €              23% 5,6100 €               30,01 €            

04-10-2018 Portagens Infraestruturas de Portugal 1,1935 €                23% 0,3565 €               1,55 €               

03-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 13,2700 €              13% 1,7300 €               15,00 €            

02-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

01-10-2018 Diversos Worten 26,8200 €              23% 6,1700 €               32,99 €            

01-10-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

01-10-2018 Portagens Brisa 2,5795 €                23% 0,7705 €               3,35 €               

18-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 8,8500 €                13% 1,1500 €               10,00 €            

17-10-2018 Diversos Continente 3,1600 €                23% 0,7300 €               3,89 €               

19-10-2018 Combustível Intermarché 20,3300 €              23% 4,6700 €               25,00 €            

23-10-2018 Restauração Taberna Portuguesa 13,2700 €              13% 1,7300 €               15,00 €            

01-10-2018 Serviços Intensidade Global 1.000,0000 €        23% 230,0000 €          1.230,00 €      

02-10-2018 Serviços BRAGASOFT 320,0000 €           23% 73,6000 €             393,60 €          

02-10-2018 Serviços Ideias Dinâmicas 7.500,0000 €        23% 1.725,0000 €       9.225,00 €      

11-10-2018 Serviços RatesPark 100,8100 €           23% 23,1900 €             124,00 €          

11-10-2018 Serviços Salto Dinâmico 5.000,0000 €        23% 1.150,0000 €       6.150,00 €      

12-10-2018 Serviços Domínios 6,0000 €                23% 1,3800 €               7,38 €               

12-10-2018 Serviços Domínios 9,5600 €                23% 2,2000 €               11,76 €            

19-10-2018 Comunicações PT Empresas 44,8294 €              23% 13,3906 €             58,22 €            

19-10-2018 Serviços Norversa & Pinto 361,0900 €           23% 83,0500 €             444,14 €          

19-10-2018 Serviços BRAGASOFT 3.946,8900 €        23% 907,7800 €          4.854,67 €      

22-10-2018 Serviços RatesPark 151,2200 €           23% 34,7800 €             186,00 €          

23-10-2018 Serviços Domínios 9,5600 €                23% 2,2000 €               11,76 €            

22-11-2018 Serviços Sublime Plateia 6.875,0000 €        23% 1.581,2500 €       8.456,25 €      

03-11-2018 Serviços XZ Consultores 125,0000 €           23% 28,7500 €             153,75 €          

22-10-2018 Serviços gasNaturalfenosa 45,9200 €               6 / 23% 10,0800 €             56,00 €            

29-10-2018 Serviços agere 46,7200 €              6% 0,8700 €               47,59 €            
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Anexo 5 – Plano do Aplicativo - Gestão de Projetos 13 

Protótipo 

 

  

                                                           
13 Fonte: Elaboração Própria 

Gestão de Projetos (Protótipo) 

2 Níveis de utilizadores:  

 Gestor de Projetos (Sr. Carlos e Catarina);  

 Colaboradores 

 

1ª Fase 

1- Atribuição de Projeto (1 ou mais colaboradores), pelo gestor. (Deve incluir: notas de 

reunião, proposta e preço); 

2- Dados dos colaboradores (email e contacto) afetos ao projeto; 

3- Email personalizado (enviado a partir do CRM) que dê a indicação ao cliente de que o 

projeto começou a ser realizado; 

4- Toda a informação do potencial cliente passa para cliente ativo na gestão 

de projetos.  

5- Atribuir as horas disponíveis a cada projeto. (Tempo médio que demorará 

o projeto em questão) 

6- Agenda personalizada com cores. 

 

 

 

2ª Fase 

1- O técnico faz lançamento diário dos tempos dispensados no projeto; 

2- Barra de Progressão (com percentagens, 100% corresponderá ao tempo máximo do 

projeto) - Criar aviso aos 50,80 e aos 100%; 

 

 

3- Obter: Rácios de desempenho por mês de cada colaborador e acumulado anual; 

4- Obter: Valores de faturação por cada colaborador mensal e acumulado anual; 

5- Despesas adicionais (compra de templates, aplicativos…); 

6- Campo de motivos para eventuais desvios. 
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Anexo 6 - Plataforma de Gestão de Projetos14 

“Dashboard” Plataforma de Gestão de Projetos 

 

“Agenda” Plataforma de Gestão de Projetos 

 

 

  

                                                           
14 Fonte: http://buzina.eu/buzcrm-demo/ 
 

http://buzina.eu/buzcrm-demo/
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“Todas as Tarefas” Plataforma de Gestão de Projetos 

 

 

“Projetos” Plataforma de Gestão de Projetos (Listagem) 

 

 

 

  



 

67 

 

“Projetos” Plataforma de Gestão de Projetos (Gráficos) 

 

 

“Edição de Projeto” Plataforma de Gestão de Projetos (1) 
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“Edição de Projeto” Plataforma de Gestão de Projetos (2) 

 

 

 

“Checklist” Plataforma de Gestão de Projetos 
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Anexo 7 – Excel Plataforma de Alojamento YCORN 

1 – Buzina2ycorn.pt15 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Fonte: www.ycorn.pt 
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2- Buzinaycorn.pt 
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3 - Buzina.net 

 


