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Seja você mesmo, porque todos os outros já existem. 

Oscar Wilde1

                                                 
1 Retirado do site: https://www.pensador.com/frase/MjAxNjI1Mg/ acedido a 24/10/2019 
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Resumo 

 

O presente relatório tem o intuito de apresentar todas as tarefas realizadas na Unidade 

Curricular de Estágio do Curso de Comunicação e Relações Públicas no IPG. O estágio 

decorreu numa empresa especializada em comunicação denominada Gigarte - Agência de 

Comunicação e Marketing, situada no Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã. No 

desenrolar das minhas atividades foi-me possível colocar em prática muitos dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos da Licenciatura de Comunicação e 

Relações Públicas.  

Durante o meu estágio curricular desempenhei diferentes tipos de tarefas, nomeadamente, 

ficar responsável pela gestão de três dos maiores clientes da Gigarte. Aprendi a utilizar 

diversas ferramentas de trabalho, tais como: Hootsuit, Dropbox e o Whatsapp. Criei rubricas, 

dicas e publicações para cada um dos clientes. Aprendi a gerir redes sociais de forma 

profissional, a agendar publicações, a estudar as suas estatísticas e a criar planos de 

publicações para cada um dos clientes. Realizei estudos de mercados e aprendi a usar o Portal 

MJ de forma a ficar a conhecer as novas empresas do mercado. Participei em briefings e tive 

a oportunidade de realizar e acompanhar campanhas publicitárias para os clientes da Gigarte. 

Desenvolvi duas análises SWOT, criei uma base de dados, realizei orçamentos e elaborei 

textos para protótipos de sites. Por fim, tive a oportunidade de desenvolver um brainstorming 

de nomes para um dos nossos clientes com a finalidade de criar a sua identidade. Ao ser 

realizado com sucesso, um dos nomes desenvolvidos por mim foi aceite pelo mesmo. 

Elaborei uma serie de propostas de slogans para a Gigarte e por fim fiz a tradução de um 

site. É de referir que até ao final do meu estágio fiquei a gerir as redes sociais e as suas 

publicações dos três clientes.  

O estágio curricular foi uma mais-valia para a minha formação enquanto profissional, não 

só foi possível pôr em prática os meus conhecimentos, mas também as minhas competências. 

Este, trouxe grandes benefícios para a minha experiência profissional, onde todos os 

conteúdos lecionados durante o curso foram indispensáveis para a realização das minhas 

tarefas com sucesso.  

 

Palavras-Chave: Gigarte; Comunicação; Gestão; Redes sociais; Marketing;  
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Abstract      

 

This report aims to present all tasks performed in the Curricular Unit of Internship of the 

Communication and Public Relations Course in the IPG. The internship took place in a 

company specialized in communication called Gigarte - Communication agency and 

Marketing, located in the Science and Technology Park of Covilhã. In the course of my 

activities It was possible for me to put into practice many of the knowledge acquired over 

the three years of the Communication and Public Relations Degree.  

During my curricular internship I played different types of tasks, namely being responsible 

for managing three of Gigarte's largest clients. I learned how to use a variety of work tools, 

such as Hootsuit, Dropbox, and Whatsapp. I created rubrics, tips, and publications for each 

of the customers. I learned to manage social networks professionally, schedule publications, 

study how your statistics and create publishing plans for each of the customers. I conducted 

market studies and learned how to use the MJ Portal to get to know the new companies in 

the market. I participated in briefings and had the opportunity to conduct and follow 

advertising campaigns for Gigarte customers. I developed two SWOT analyses, created a 

database, made budgets and prepared texts for site prototypes. In the end, I had the 

opportunity to develop a brainstorming of names for one of our clients for the purpose of 

creating their identity. When successfully accomplished, one of the names developed by me 

was accepted by it. I elaborated a series of slogan proposals for Gigarte and finally made the 

translation of a website. It should be noted that by the end of my internship I was managing 

social networks and their publications of the three customers. 

In conclusion, the curricular internship was an added value for my training as a professional, 

not only was it possible to put into practice my knowledge, but also as my skills. This brought 

great benefits to my professional experience, where all the contents taught during the course 

were indispensable for the realization of my tasks successfully.       

  

Keywords: Gigarte; Communication; Management; Social networks; Marketing;               
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Glossário   

 

Boomerang –  Mini vídeo que é executado para frente e para trás2 

Brainstorming-Técnica de criatividade3 

Branding- Processo pelo qual um produto, serviço, organização ou empresa se diferencia 
no mercado4 

Briefings-  Dar instruções5 

CEO-   Diretor Executivo6 

Cloud-  Nuvem de informações7 

Design-  Divulgação de mensagens publicitarias8 

Email-  Correio eletrónico9 

Feedback-  Retroação; retorno10 

Flyers-  Folheto11 

Hashtags-  Palavra antecedida de cardinal (#)12 

Instastories - Funcionalidade do Instagram que permite partilhar fotografias e/ou vídeos, 
visíveis durante o período de 24h13 

                                                 
2 Boomerang Adaptado de: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2015/10/22/instagram-lanca-
boomerang-app-de-videos-com-efeito-de-vai-e-volta.htm consultado a 22/10/2019 
3 Brainstorming Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$brainstorming?uri=ingles-
portugues/brainstorming 
4 Branding Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet:  https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/branding 
5 Briefing in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet:  https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/briefing 
6 CEO in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet:https://www.infopedia.pt/dicionarios/siglas-
abreviaturas/CEO?express=CEO 
7 Cloud in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-
portugues/cloud?express=cloud+de+informaç 
8 Design in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/design 
9 Email Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/email 
10 Feedback in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Feedback 
11 Flyers Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Flyers 
12 Hashtags Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Hashtags 
13 Instastories Adaptada de:  https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-usar-o-
stories-do-instagram.html consultado a 24/10/2019 
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Mailing –  Correio, de endereços14 

Marketing – Implantação de uma estratégia comercial15 

Marketing Manager- Gere os conjuntos de ações e técnicas das estratégias comerciais16 

Newsletter- Boletim informativo17 

Online- Em linha, ligado à rede18 

Opportunity-  Oportunidade19 

Site-   Local, sitio20 

Slogan-  Frase curta e apelativa, muito usada em publicidade21 

Strength -  Força22 

Rebranding-  Processo pelo qual um serviço, produto ou empresa passa a ter uma nova 
identidade23 

Threats-  Ameaça24 

“Top of minf”- De maior destaque25 

Weaknesses-  Fraqueza26 

                                                 
14 Mailing Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Mailing 
15 Marketing in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet:https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/Marketing 
16 Marketing Manager in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. 
Consultado a 24/10/2019. Disponível na Internet:https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/Marketing%20Manager 
17 Newsletter in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/newsletter 
18 Online Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Online 
19 Opportunity Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Opportunities 
20 Site Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/site 
21 Slogan in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/slogan 
22 Strength Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/strength 
23 Rebranding Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet:  https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/rebranding 
24 Threats Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
24/10/2019. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Threats 
25 “Top of mind” Adaptado de : https://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/top-of-mind  consultado a 
24/10/2019 
26 Weakness Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado a 
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Web Designer – Pessoa responsável pela criação da arquitetura de um sitio na Internet27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27Web Designer in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Consultado 
a 24/10/2019. Disponível na Internet:https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/Web%20Designer 
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Introdução 

 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio, referente ao 3ºano da licenciatura em 

Comunicação e Relações Públicas, do Instituto Politécnico da Guarda foi elaborado o 

presente relatório. Com vista ao término da licenciatura, este relatório contém todas as 

tarefas desempenhadas, experiências e conhecimentos adquiridos durante o estágio na 

Gigarte.  

O estágio é o primeiro contato que temos com o mundo do trabalho, sendo que este deve ser 

encarado com a maior dedicação e cuidado possível de forma a salientar a sua extrema 

importância. No início, surgiram-me algumas hipóteses de estágio, as quais me fizeram ficar 

um pouco confusa, mas após uma reunião num das empresas de estágio, o Hotel H2O, pude 

concluir que, sem dúvida, a Gigarte era a escolha certa para mim. Queria escolher um local 

que me desse a oportunidade de aprender, de adquirir experiência profissional e, acima de 

tudo, que me permitisse pôr em prática os conteúdos que aprendi ao longo destes 3 anos de 

licenciatura. Por todas estas razões é que posso dizer que não podia ter escolhido melhor 

local para estagiar.  

O meu estágio iniciou-se dia 1 de julho e terminou a dia 30 de setembro de 2019. A Gigarte 

situa-se na Covilhã, é uma agência de Comunicação e Marketing, que visa cuidar da 

comunicação de médias e pequenas empresas. Como podemos observar no meu plano de 

estágio, presente no Anexo I, desempenhei diversas funções realizadas com o maior 

empenho possível. Algumas das tarefas foram consideradas como grandes desafios, que 

consegui terminar com sucesso. As principais atividades outorgadas pela minha 

coordenadora Drª. Tânia Silva passaram principalmente pela gestão de três dos grandes 

clientes da Gigarte e a gestão das suas redes sociais. Posto isto, realizei as mais diversas 

funções como, criação de rubricas, publicações e dicas para cada um dos clientes; desenvolvi 

análises SWOT; criei planos de publicações para os três clientes dos quais estava 

responsável; utilizei plataformas de agendamento e ferramentas de trabalho, como o 

Hootsuit, Dropbox e o Whatsapp; participei em briefings dos clientes da Gigarte; realizei 

um estudo das estatísticas das publicações de cada um dos clientes dos quais estava 

responsável; pesquisei e enviei cartas de apresentação a novas empresas; realizei orçamentos 

e questionários de forma a estudar o mercado atual; criei conteúdos para sites e uma base de 

dados; realizei e participei em campanhas promocionais; desenvolvi um plano estratégico de 



Relatório de Estágio| Inês Velho  

2 
 

marketing; criei um brainstorming de nomes para uma nova empresa, e por fim, sugeri 

diversas propostas de slogans e concretizei a tradução de um site. 

O presente relatório está dividido em dois capítulos. O Capítulo I, onde se apresenta o 

enquadramento teórico da Gigarte, isto é, a identificação da agência, história missão e 

valores, estrutura organizacional, público-alvo, comunicação interna e externa, identidade 

visual de posicionamento, os objetivos da Gigarte e a análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). No Capítulo II, encontramos uma parte mais prática, onde estão 

descritas todas as atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do meu estágio curricular. 

Algumas das fotografias que constam no relatório de estágio são da minha autoria enquanto 

estagiária. 

Relativamente às metodologias de trabalho, utilizei referências bibliográficas, recorri à 

recolha de informação em livros, sites e alguns documentos que me foram fornecidos pela 

empresa. Outras informações presentes foram obtidas através da observação participante.  
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O primeiro capítulo do meu relatório é constituído pela caraterização da empresa, irei 

abordar temas como a sua identificação, apresentação, missão, visão e valores, a sua 

ergonomia, a sua estrutura organizacional, público-alvo, comunicação interna e externa, 

identidade visual, posicionamento e objetivos e, por fim, a sua analise SWOT. 

 

1.Identificação da Gigarte 

A Gigarte localiza-se em Portugal Continental, que se situa na Península Ibérica, mais 

concretamente na cidade da Covilhã no distrito de Castelo Branco. 

 

1.1 A Covilhã 

A Covilhã é uma cidade do interior de Portugal que já vem dos tempos dos Romanos, tendo 

sido elevada a cidade em 1870. Situa-se na Beira Baixa no Distrito de Castelo Branco, sendo 

esta uma zona natural com inúmeras serras tais como: Serra da Estrela, da Lousã, da 

Gardunha, da Malcata, de Alvelos e Muradal. Durante muitas décadas a região desenvolveu-

se economicamente sobretudo baseada na indústria dos Lanifícios.  

 

2.Apresentação da Gigarte 

A Gigarte é uma agência de comunicação e marketing que apresenta diversas soluções 

completas para o design, a comunicação e marketing das empresas. Defere golpes de 

comunicação desde 2011, ano da sua criação, visto que a empresa pensa e estrutura os 

ataques de forma cuidadosa, personalizada e individual para cada um dos seus clientes, pois 

as suas necessidades também variam. A Gigarte estuda cada cliente ao pormenor para que 

se consiga chegar à melhor solução, fazendo com que o cliente adquira o valor que merece, 

acompanhado da criação de uma marca verdadeira. Trata-se de uma empresa que visa dar 

valor aos seus clientes. Esta agência de Design e Comunicação possui diferentes 

profissionais nas áreas de Designer Gráfico, Designer Multimédia, Web Designer, Assessora 

de Comunicação, Marketing Manager, Fotografia e Vídeo. 
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2.1 Missão, visão e valores  

Para criar uma empresa com sucesso é necessário que se estabeleçam objetivos e metas com 

coerência, ou seja, é necessário alinhar e organizar a empresa de forma a que se obtenham 

os objetivos desejados. É necessário então, definir estes pontos a curto, médio e longo prazo 

para que seja possível indicar o caminho que a empresa deve seguir. Para que existam bons 

resultados e que a empresa se mantenha competitiva é crucial que se procure sempre adquirir 

os melhores resultados, para isso é importante que ocorra um planeamento estratégico 

delineado por três definições: missão, visão e valores. “A estratégia de uma organização 

deve estar associada à visão do que a organização quer ser e fazer, à missão a ser 

desenvolvida nos seus negócios e clientes e observar os seus valores, ou seja, os princípios 

que regerão o desenvolvimento dos trabalhos da organização” (Lemos et.al, 2012. p.9). 

A missão de uma empresa ou organização é a sua razão de existir, isto é, o porquê da 

empresa, acentua-se no seu propósito e no papel que irá desempenhar. 

A missão de uma empresa, segundo Lemos et.al (2012, p. 14) “A missão é uma declaração 

que deve comunicar o propósito, a essência ou o negócio central da organização. Ela deve 

esclarecer por que a organização existe, qual a sua razão de ser, porque ela faz o que faz e 

não está fazendo outra coisa. A missão passa por propiciar um sentido de grupo, um sentido 

de equipa, e deve delimitar as fronteiras dentro das quais a organização procurará as 

oportunidades que se apresentam.” 

A visão direciona a trajetória da empresa, visualizando como vai estar futuramente e aquilo 

que deseja ser e como quer ser vista. 

Segundo, Gassenferth et.al (2015, p.29) “A visão de uma empresa deve ser a responsável 

por nortear a organização. Ela representa o estado futuro desejado; um sonho possível a ser 

alcançado que motiva e energiza a empresa para sua perenidade no mercado. Ela deve mudar 

de acordo com as tendências e os desafios que o mercado oferece. (…) Muitas vezes essa 

visão é feita a partir de um sonho de seu proprietário ou de um de seus altos executivos”. 

 O último conceito são os valores de uma organização. Estes são constituídos pelos 

princípios éticos e crenças da empresa, refletindo-se nos comportamentos, nas atitudes e nas 

decisões tomadas na organização. 

“Os valores da organização se referem a conceitos como éticas e honestidade. Os valores 

organizacionais correspondem aos atributos e às virtudes da organização, como prática de 
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transparência, respeito à diversidade, cultura para a qualidade ou respeito pelo meio 

ambiente” (Matos et.al, 2007, p.125). 

Podemos então concluir que, a missão, visão e valores da empresa representam um conjunto 

de caraterísticas indispensáveis para a concretização de todas as metas e objetivos impostos 

pela mesma. 

 

2.1.1 Missão, visão e valores da Gigarte 

A Gigarte, pretende ter uma comunicação inteligente, e para que tal aconteça é necessário 

seguir a missão, visão e valores estipulados pela mesma. A missão da Gigarte passa pela 

criação de métodos e estratégias de marketing e comunicação que façam com que os seus 

clientes atinjam o sucesso no que toca à comunicação da sua empresa. A Gigarte, procura, 

ainda, desenvolver soluções personalizadas ajustando-se a cada uma das empresas. 28 

Em termos de visão, parte do ponto vista que ao entrar num mercado governado por grandes 

marcas é necessário desenvolver o potencial competitivo de pequenas e médias empresas 

através do desenvolvimento da comunicação e do marketing das mesmas.29 

Por último, em relação aos valores da empresa, esta detém como valores o profissionalismo 

na prestação de serviços, criatividade na criação de estratégias, originalidade dos materiais 

produzidos, dedicação a cada um dos clientes e principalmente ética na relação com os 

mesmos.30 

 

2.2 Ergonomia 

A ergonomia é um elemento muito importante, visa correlacionar o trabalhador com o 

contexto de trabalho de forma que se torne mais simples ultrapassar determinadas barreiras 

impostas pelo mesmo e a sua adaptação. Como afirma Iida & Guimarães (2016, p.4) “A 

Ergonomia estuda os diversos fatores que influenciam no desempenho do sistema produtivo 

e procura reduzir as consequências nocivas sobre o trabalhador.”  

                                                 
28 Adaptado de http://gigarte.pt/ acedido a: 20/10/2019 
29 Adaptado de http://gigarte.pt/ acedido a: 20/10/2019 
30 Adaptado de http://gigarte.pt/ acedido a: 20/10/2019 
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O principal objetivo da ergonomia é trazer bem-estar ao trabalhador, uma maior qualidade 

de vida, de atividade laboral e técnicas adaptadas para facilitar as atividades dos 

trabalhadores, com o intuito de melhorar o rendimento dos colaboradores. 

 

2.2.1 A Ergonomia da Gigarte 

A Gigarte esta posicionada num Parque de Ciência e Tecnologia - PARKURBIS que se situa 

na Covilhã, mais propriamente no Tortosendo.  

O edifício apresentado na figura 1 está dividido por salas de incubação, onde as empresas 

em início de atividade se podem instalar. O edifício possui, também, espaços comerciais 

para empresas de serviços com acessos diretos ao exterior para facilitar o contacto com o 

cliente. Por fim, este, tem um edifício-sede, onde dispõe de outros espaços como: sala de 

reuniões, espaço multiusos, auditório com capacidade para 200 pessoas, restaurante e bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gigarte optou por uma sala de incubação, um espaço não muito grande, mas suficiente 

para a realização do seu trabalho com qualidade. Como podemos verificar na figura 2, em 

baixo, a sala possui seis secretárias, cinco retangulares e uma em circulo, distribuídas em 

Figura 1. PARKURBIS 

Fonte: retirado de  https://beira.pt/portal/noticias/jorge-patrao-preside-ao-parkurbis/  
acedido a: 21/10/2019 
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forma de ilha, para facilitar a comunicação. Tem também nove cadeiras cómodas, três 

computadores portáteis e dois computadores fixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar no Apêndice I, a sala dispõe de uma grande janela que transmite 

muita luminosidade de forma não perturbadora, uma porta de vidro e, ainda, ar condicionado 

que permite manter um clima ajustável e agradável. 

 

2.3 Estrutura Organizacional da Gigarte 

Toda a empresa tem uma estrutura organizacional, isto é, a forma e o modo como a empresa 

é hierarquizada e a forma pela qual as atividades da empresa são organizadas, coordenadas 

e divididas. É necessário salientar que a forma como a estrutura organizacional é formada é 

impactante na eficiência da empresa e no foco para alcançar os objetivos da mesma. 

A estrutura organizacional “está relacionada com a formalização das responsabilidades, 

autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais da organização, 

projetando, ordenando, padronizando e coordenando as atividades e os relacionamentos dos 

seus níveis hierárquicos e suas decisões. Requer a distribuição das pessoas nas posições e 

papeis a serem desempenhados pelas mesmas e por meio da estruturação dos seus processos 

para produzir ou elaborar os serviços (…)” (Rezende 2008, p.60). 

Figura 2. Sala de incubação da Gigarte 

Fonte: Própria 
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Contudo, uma das melhores formas para organizar a empresa é a utilização de um 

organograma. O organograma tem como função a representação gráfica e visual da estrutura 

organizacional da empresa. O seu principal objetivo é a apresentação da hierarquização e as 

relações entre os diferentes cargos e setores. Por norma, este é apresentado na vertical, sendo 

que cada órgão da empresa é representado com o respetivo cargo e setor. Estes, estão 

organizados de forma hierárquica, onde os cargos mais altos estão no topo seguidos do resto 

dos cargos.  

Esta ferramenta permite ajudar na organização da empresa e fornece informação sobre a 

constituição da empresa permitindo o esclarecimento de qualquer dúvida que possa existir, 

seja vinda do exterior como do interior. 

“Organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. Os 

organogramas mostram como estão dispostos os órgãos ou setores, a hierarquia e as relações 

de comunicação existentes entre elas” (Daychoum, 2008, p.190). 

A Gigarte de momento não tem organograma, mas segue uma estrutura organizacional, a 

qual podemos observar na figura 3, constituída por um CEO o Dr. Henrique Gigante, 

fundador da empresa que trabalha na área de diretor criativo, e mais três colaboradores de 

diferentes áreas/departamentos. Temos a Dra.Tânia Silva, que foi a minha tutora na área de 

Marketing Manager, Filipa Minhós na área de Assessoria de Comunicação e por fim, João 

Venâncio na área do Web and Graphic Design. Todas as áreas/departamentos estão dentro 

da mesma sala, no mesmo edifício, como referido na Ergonomia da empresa. 

  

Figura 3. Equipa da Gigarte 

Fonte: retirado de http://gigarte.pt/ acedido a 20/10/2019 
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2.4 Público-alvo da Gigarte 

O público-alvo é um dos pontos mais importantes na comunicação de uma empresa, é 

essencial determinar qual o público que queremos alcançar com o serviço ou produto que 

pretendemos vender. Para que o sucesso da empresa se concretize temos de saber a quem 

direcionar a comunicação, as estratégias de marketing e o produto. 

“Definir o público-alvo, significa entender quais são as suas caraterísticas. Muitos são os 

casos de empreendedores sociais que, por não terem grande experiência na gerência de 

negócios, lançam-se em empreendimentos sem conhecer as caraterísticas (…), o negócio 

não prospera, podendo até mesmo comprometer a própria atuação social da organização” 

(Mckinsey&company, 2001, p.51). 

O público-alvo da Gigarte é mais direcionado para a região do interior, o distrito de Castelo 

Branco, e distrito da Guarda. A Gigarte procura empresas a iniciar, que queiram uma 

comunicação de excelência, ou então empresas já criadas que queiram trabalhar melhor ou 

de forma diferente a parte da comunicação. Tem como foco principal as pequenas e médias 

empresas que querem apostar na divulgação dos seus serviços, colocando toda a 

comunicação da empresa nas mãos da Gigarte através de um contrato de avença mensal e 

como foco secundário as pequenas e médias empresas com trabalhos de comunicação e 

design esporádicos. 

Relativamente a áreas de trabalho, a Gigarte trabalha principalmente com a área da saúde e 

superfícies comerciais, como por exemplo o Bricomarché e indústrias de qualquer tipo de 

produto.  

 

2.5 Comunicação Interna e Externa 

A comunicação interna é algo muito importante numa empresa, esta possibilita o 

alinhamento da empresa e que todos os seus trabalhadores estejam coordenados, sendo que 

a “Comunicação Interna é todo o tipo de fluxo de informações ocorridos dentro de uma 

empresa, numa relação de troca entre os funcionários, chefes, departamentos e todos os 

níveis que compõem a organização” (Silva,2010, p.15). 

Com a comunicação, existe a possibilidade de uma transmissão de conhecimentos e 

experiência dentro da empresa, o que oferece uma maior eficiência no trabalho e uma 

interação entre os trabalhadores e a organização. 
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É importante que exista, pois, qualquer empresa organizada e com uma estratégia bem 

definida traz sempre benefícios em todos os níveis, já que até mesmo em situações de crise 

é essencial a existência de uma boa comunicação interna. Esta permite a integração dos 

trabalhadores e um aumento da motivação e diminuição da rotatividade. 

Contudo existem dois tipos de comunicação, a comunicação formal e informal. A 

comunicação formal passa por uma comunicação relacionada com as tarefas a desempenhar 

pelos diferentes órgãos ou pessoas. 

A comunicação informal é realizada oralmente, onde se processa de qualquer forma sem 

respeitar as linhas estabelecidas, é uma comunicação muito rápida, contudo menos rigorosa. 

Este tipo de comunicação pode vir a criar algumas dificuldades no seu funcionamento e 

controlo, como por exemplo, surgir boatos e até mesmo ser utilizada para recusar ou impedir 

decisões tomadas pela hierarquia, porém esta comunicação oferece um maior conhecimento 

das pessoas e possuem uma maior rapidez na tomada de decisões. 

“Nas organizações, existem dois tipos de sistemas de comunicação: a comunicação formal e 

a comunicação informal. As comunicações formais são aquelas que são regulamentadas pela 

empresa, por exemplo, os planos e as políticas, as normas, os canais oficiais (…). As 

comunicações informais nascem do relacionamento social das organizações” (Stacheski, 

2012, p.12). 

A comunicação interna da Gigarte, passa por uma comunicação muito próxima, onde as 

mesas observadas na figura 3 em cima referida, estão em forma de ilha para facilitar a 

interação. Utiliza-se bastante a plataforma WhatsApp onde foi criado um grupo para que 

exista uma comunicação mais ágil, eficaz e fácil e a plataforma Cloud onde todos os 

membros têm acesso para partilha de material e informação. 

A comunicação externa é a forma de partilha e transmissão de informação entre uma empresa 

e os seus públicos-alvo. Define-se como o conjunto de informações que a 

organização/empresa passa e dirige ao seu público em geral, isto é, aos seus potenciais 

consumidores, fornecedores, investidores, clientes. O objetivo da comunicação exterior 

passa por manter a interação e as relações entre a empresa e os seus diferentes públicos, de 

forma a melhorar a imagem da marca e a passar informação de interesse público pretendendo 

receber feedback e interação dos diferentes públicos. Os principais canais de comunicação 

externa são, comunicados de imprensa, publicidade, internet e newsletters.  
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Em termos de comunicação externa, as estratégias e ações utilizadas pela Gigarte, são 

realizadas através de campanhas publicitárias, cartas de apresentação para novas empresas e 

potenciais clientes, telefone e ainda a realização de briefings de forma a manter atualizada 

tanta a empresa como os clientes, relativamente aos seus serviços e às necessidades e 

interesses dos clientes. A empresa foca a utilização das redes sociais frequentemente para 

criar uma relação de proximidade com o público, utiliza o site e o blog do site para partilhar 

temas de interesse público e participa em algumas feiras de atividade empresarial 

esporadicamente. 

 

2.6 Identidade visual  

“Uma identidade visual é aquilo que vemos através do aspeto físico e é aqui onde 

conseguimos visualizar o valor da marca. A identidade consiste no conjunto único de 

associações de marca que o estratega da marca aspira a criar ou a manter, representando o 

que a marca significa “(Aaker, 1996, p.75).  

A identidade visual é considerada a forma como a marca se apresenta ao público, isto é a sua 

representação, grafismo, tudo junto consiste em uma linguagem visual que comunica com o 

público-alvo de forma a estabelecer a imagem como a empresa é vista. 

“A utilização dos componentes visuais básicos como meio de conhecimento e compreensão, 

tanto de categorias completas dos meios visuais quanto de obras individuais, é um método 

excelente para explorar o sucesso potencial e consumado de sua expressão” (Dondis; 1991, 

p.51). 

Uma identidade visual é tudo aquilo que apresenta visualmente a marca, mas também os 

seus valores, ideias e conceitos. A identidade visual é constituída pelos elementos visuais da 

marca, ou seja, o logotipo, símbolo e o slogan. Todo o público deve saber identificar a marca 

pela sua identidade visual para que esta seja bem-sucedida. 

É necessário saber que a marca é o nome das empresas com o intuito de se diferenciar da 

concorrência e identificar que o serviço tem qualidade. O logotipo vem do grego Logos, que 

é a junção de símbolos e letras que representam graficamente a marca para que seja possível 

o seu reconhecimento pelo cliente. Por fim, o símbolo é a figura da marca, que permite 

expressar o significado a marca e do seu serviço, este pode ser abstrato ou figurativo de 

forma a ser reconhecido sem que esteja nenhum tipo de grafia.  
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2.6.1 Marca da Gigarte 

A marca é considerada uma forma de identificar e distinguir os produtos ou serviços de uma 

empresa das outras. A marca da Gigarte foi criada com o intuito de que o cliente pudesse 

confiar toda a comunicação da sua empresa sem qualquer tipo de preocupações de forma 

muito simples e facilitada. A mensagem que a marca passa é algo fundamental para a 

empresa em questão, e neste caso a Gigarte procura comunicar benefícios, sentimentos ou 

até mesmo a personalidade da mesma. Esta, pretende que a mensagem seja divulgada em 

duas fases: fazer sobressair a importância da comunicação nas empresas; e incutir o conceito 

do “cada macaco no seu galho”.  

“As marcas são importantes para os consumidores porque elas tornam a escolha mais fácil. 

As marcas serem de atalho para uma porção de atributos, tanto funcionais como emocionais” 

(Jones, 2004, p.193). 

Estes dois conceitos encontram-se na medida em que o cliente percebe que a comunicação 

é essencial para o sucesso do seu negócio, é melhor atribuir esta tarefa a alguém que consiga 

tomar conta do recado de forma a conseguirem dedicar todo o seu tempo livre à sua área 

profissional e contribuir da melhor forma possível para o sucesso do seu negócio. 

 

2.6.2 Logotipo  

O logotipo é uma peça essencial para a empresa, permite identificar ou representar a mesma 

para além de ser importante na comunicação, publicidade e marketing da empresa.  

Na identidade de uma empresa é importante reter a cor, as formas tipográficas e as aplicações 

específicas (sinalética). O símbolo é o elemento gráfico que constitui a identidade visual da 

marca, posto isto, concluímos que a identidade visual que corporaliza a marca. 

“O logotipo passa a ser, portanto, a representação gráfica da marca. Para tal, é preciso uma 

visão mais ampla. Valores e caraterísticas da empresa devem estar refletidos no logotipo da 

marca” (Melo, 2014, p.7). 

Em termos de identidade visual a Gigarte iniciou-se em 2010 com um logotipo diferente do 

atual como podemos ver na figura 4 e na figura 5. O logotipo anterior foi criado quando a 

Gigarte iniciou a sua atividade com o objetivo de chamar a atenção do mercado levando-o 

mesmo a pararem para pensar no que estavam a ver, uma vez que era um símbolo abstrato, 

mas sempre acompanhado com o nome da empresa. “Sabendo que era uma estratégia muito 
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arriscada a nível da comunicação, tentamos minimizar esse efeito e ao mesmo tempo reforçar 

o impacto visual da marca utilizando cores muito aguerridas para despertar a atenção. Daí a 

justificação da magenta que utilizamos.” afirma o CEO da empresa Dr. Henrique Gigante. 

A nova foi implementada em 2015, com a ideia de criar uma nova visão e serviços da 

empresa e também, mudar a estratégia de comunicação e de negócio. Isto é, a empresa apoia 

nos serviços integrados de comunicação, onde se incluiu a área de comunicação, do 

marketing, do design e o web design. Acrescenta o CEO da empresa: “O que se pretende 

transmitir ao mercado, é que somos uma agencia de comunicação e com resultados 

comprovados, passando uma mensagem de segurança e de confiança.” Assim, houve a 

alteração da cor magenta para os tons azuis, que representa exatamente o que foi descrito 

anteriormente, acrescentando dois balões de fala para representar a área de comunicação e 

de marketing. Foi uma passagem de um símbolo criativo para algo mais sério e elegante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Slogan 

O slogan é considerado a ferramenta mais importante da comunicação. Esta, se for bem-

sucedida, permite que os consumidores fiquem com a frase memorizada de forma a fixar-se 

na sua mente e a relembrar constantemente o seu serviço ou produto. É crucial que a empresa 

escolha o slogan adequado com o objetivo de cativar o seu público-alvo. 

“As marcas podem utilizar jingles e slogans como valiosos instrumentos de comunicação 

para ajudar na criação ou manutenção da lembrança. (…). Já o slogan tem a função de 

reforçar uma imagem de marca por meio da associação de um valor a um nome. Embora 

algumas vezes seja basicamente empregado para a fixação da marca “(Pinho, 1996, p.77). 

Em 2011, foi criado o primeiro slogan da Gigarte, que visava a transmissão da criatividade 

das pessoas e a inovação que se estavam a inserir no mercado, assentando numa 

comunicação de arte, daí o slogan ser “comunicar é a nossa arte!”. Com a evolução do 

Figura 4. Logotipo atual da Gigarte 

    Fonte: fornecido pela Gigarte 

Figura 5.Logotipo antigo da Gigarte 

Fonte: fornecido pela Gigarte 
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projeto, sentiu-se a necessidade de transmitir a mensagem de que se faria todo o projeto das 

marcas então o slogan foi alterado para “nós projetamos, o mundo vê!”.  

Mais tarde, quando se realizou um rebranding da empresa, teve que ser criado um novo 

slogan que estivesse à altura de acompanhar a nova identidade. Então, o slogan passou a ser 

“Comunicação inteligente.” 

 

2.7 Posicionamento e os objetivos da Gigarte 

O posicionamento consiste na adoção de estratégias e ações na empresa com o efeito de 

divulgar a marca, serviços e produtos. 

“O posicionamento é a escolha, por parte da empresa, dos traços salientes e distintivos que 

permite ao público situar o produto num universo dos que são comparáveis e de o distinguir 

da concorrência” (Baynast et al., 2018, p.211). 

A Gigarte optou por dividir os objetivos em dois, ou seja, em empresa e em comunicação. 

Os objetivos para a empresa visavam em aumentar a cota de mercado da Gigarte e aumentar 

o número de clientes com avença mensal. Os objetivos de comunicação, tinham como função 

uniformizar a marca, aumentar a divulgação dos serviços disponíveis, aumentar níveis de 

notoriedade da empresa, colocar a Gigarte no “top of mind” das agências de comunicação da 

região, encontrar potenciais clientes e persuadir a experimentar e comprar, por fim, 

desenvolver/aprofundar as relações com clientes existentes.  

Através dos objetivos estipulados, a Gigarte pretende que os clientes vejam a empresa como 

sinónimo de confiança e uma marca na qual os clientes possam depositar a sua confiança 

relativamente à parte de comunicação da empresa. Isto é, a Gigarte pretende que o cliente 

sinta, que a partir do momento em que contrata os seus serviços pudesse deixar tudo ao cargo 

da mesma, sem ter que se preocupar com a parte da comunicação. No fundo, como o CEO 

da empresa, Dr. Henrique Gigante afirma, a Gigarte, “pretende ter um posicionamento de 

destaque enquanto “a” agência de comunicação da região, com valores fortes como 

criatividade, originalidade, qualidade e profissionalismo.” 

 

2.8. Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta bastante utilizada que possui a capacidade de fazer uma 

análise/diagnóstico da parte estratégica da empresa no seu meio. Assim, as letras SWOT 
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referem-se a Strenghts (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças). A análise SWOT é feita a nível interno e externo, 

permitindo observar os pontos fracos e fortes da empresa e as oportunidades e ameaças do 

seu exterior. 

“A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer Análises de Cenário (ou Análises 

de Ambiente), sendo usada como base para a gestão e o planeamento estratégico de uma 

organização. É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da 

empresa no ambiente em questão” (Daychoum, 2008, p.7). 

Como se pode verificar na tabela 1, a Gigarte criou uma análise SWOT em 2016 

relativamente à empresa. 

 

Tabela 1.Análise SWOT da GIGARTE 2016 

Fonte: Análise SWOT criada por Dra.Tânia. Silva, marketing manager da 

Gigarte 

Pontos Fortes Concorrência fraca 

Agência de comunicação mais completa dos distritos da Guarda e 

Castelo Branco 

Acompanhamento ao cliente mais completo 

Profissionalismo 

Execução  

Pontos Fracos Pouca visualização  

Oportunidades Concorrência quase inexistente 

Ameaças Agência Desmarka-te 
 

Na segunda tabela, apresento uma nova análise SWOT referente à empresa realizada por 

mim, visto que a anterior foi realizada há bastante tempo e já se encontrava desatualizada. 

A realização da análise SWOT da Gigarte foi uma das tarefas desempenhadas durante o 

estágio.  
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Tabela 2- Análise SWOT da GIGARTE 2019 

Fonte: Análise SWOT elaborada pela estagiaria com a colaboração da supervisora. 

 

 

 

 

 

PONTOS FORTES 

Pouca competitividade/concorrência na área 

Agência completa, com serviços de marketing, branding e redes 

sociais 

Acompanhamento ao cliente mais completo 

Boa reputação na área 

Bom ambiente e colaboração interno 

Equipa técnica de excelência  

Qualidade de serviços  

Boa comunicação interna e externa 

Inovação e criatividade 

Localização da empresa, visto que está inserido num ninho de 

empresas que são potenciais clientes 

 

 

PONTOS FRACOS 

Localização da empresa, devido ao fraco movimento e ao 

afastamento da cidade 

Pouca visibilidade por parte das empresas 

Falta de um profissional de multimédia  

 

 

OPORTUNIDADES 

Surgimento de cada vez mais clientes e com necessidades 

diferentes 

Utilização e integração das redes sociais, media e multimédia 

Inovação e criatividade dos serviços prestados 

Aumento do número de clientes 

Campanhas de marketing e publicidade 

Pouca concorrência 

 

 

AMEAÇAS 

Lojas concorrentes como por exemplo: DESMARKATE; EDC 

Mudanças e desenvolvimento tecnológico 

Economia 

Falta de investimento na comunicação por parte das empresas 
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No segundo capítulo do meu relatório será apresentado o plano de estágio e todas as 

atividades realizadas durante o mesmo. Após o enquadramento dos conteúdos teóricos no 

primeiro capítulo, torna-se possível entender todas as práticas realizadas. Por fim, será 

também apresentado um cronograma com o resumo de todas as atividades.  

 

1.Plano de Estágio 

O estágio curricular que desenvolvi na Gigarte, diz respeito à Licenciatura em Comunicação 

e Relações Públicas da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda, onde exerci tarefas na área de comunicação e de marketing. O período 

de estágio foi de três meses, tendo como data de início, 1 de julho de 2019 e terminado a 30 

de setembro de 2019, com um horário laboral das 9h às 18h. 

Como se pode verificar no anexo I, realizei vários tipos de tarefas onde foi possível pôr em 

prática grande parte dos conteúdos lecionados durante estes três anos de curso. No primeiro 

dia de estágio, dia 1 de julho de 2019, fui recebida de forma calorosa pelo CEO da empresa, 

Dr. Henrique Gigante e pela minha coordenadora de estágio Drª. Tânia Silva, os quais me 

apresentaram ao resto da equipa. Posto isto, foi-me explicado, pela minha coordenadora, o 

funcionamento da empresa, quais os clientes e foram-me fornecidos todos os dados e 

informações necessárias sobre os clientes para conseguir concretizar as tarefas solicitadas. 

O plano foi realizado com sucesso. 

As equipas de trabalho na Gigarte estavam divididas em duas, uma tratava da parte de 

comunicação e marketing e a outra estava encarregue do design e web design dos clientes. 

A minha tutora, Drª. Tânia Silva, faz parte da área de comunicação e marketing e fornecia-

me funções nessa mesma área. Como observamos no Plano de Estágio, as minhas funções 

focaram-se na gestão dos clientes e das suas redes sociais, na criação de conteúdo e 

planeamento de publicações, na criação de campanhas publicitárias, na criação de briefings, 

na participação e desenvolvimento de brainstormings criativos, em assistências ao branding 

dos clientes, na criação de planos de marketing e comunicação, na execução de estratégias e 

no contato com áreas de comunicação e plataformas de divulgação.  
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2.Objetivos 

O meu primeiro objetivo passava por desempenhar todas as funções que me eram confiadas 

da melhor forma possível e conseguir cumprir o plano de estágio pondo em prática os 

conteúdos que me tinham sido lecionados durante o curso de Comunicação e Relações 

Públicas. Mais tarde, comecei a dar conta que era importante observar o trabalho dos meus 

colegas de forma a conseguir reter e aprender com a experiência dos mesmos na área. Todos 

os meus objetivos foram atingidos com sucesso, consegui sem qualquer dificuldade pôr em 

prática os conteúdos retidos durante estes três anos de curso de forma dedicada e empenhada, 

fui o mais autónoma possível na realização das minhas tarefas, tornei-me numa pessoa mais 

dinâmica e organizada. Aprendi muito com os meus colegas e principalmente com a minha 

coordenadora Drª. Tânia Silva, que esteve sempre pronta para me ajudar e abrir horizontes.  

 

3.Atividades desempenhadas  

Para além das tarefas descritas no plano de estágio, consegui realizar mais do que aquelas 

que tinham sido propostas. Enviei cartas de apresentação da Gigarte a possíveis clientes, 

atendi o telefone da empresa e realizei atendimento ao público, sempre que não estava 

ninguém presente ou em caso de férias dos colaboradores.  

“O atendimento ao público é uma das atividades de maior relevância em uma empresa no 

que diz respeito com o trato ao cliente, por isso é tão importante para as organizações, 

estando presente em diversas discussões. Trata-se da forma como todos os funcionários 

interagem com o cliente, ou seja, o publico, e fazem desse processo todas as pessoas que 

mantêm algum tipo de relacionamento com a empresa” (Ramos, 2018, p.8). 

Realizei alguns contactos telefónicos quando havia assuntos a tratar relativamente a 

campanhas publicitárias dos clientes e assuntos urgentes ou pendentes. No Apêndice II, 

apresento um cronograma criado por mim com as atividades desempenhadas durante os três 

meses para que se perceba melhor as funções que desempenhei na empresa. 

 

3.1. Primeiro dia de estágio 

No primeiro dia realizou-se uma apresentação da empresa e do local. Posto isto, forneceram-

me uma listagem dos clientes de avença mensal da Gigarte, isto é, os clientes que usufruem 

do serviço completo: gestão de redes sociais, planos de comunicação e marketing, 
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publicidade e web design. Os clientes de avença mensal são o Bricomarché Covilhã e mais 

tarde o Bricomarché de Castelo Branco, Copialta, Clínica Dentária Nuno Quaresma, Quinta 

das Rasas e a Gigarte em si. Forneceram-me também, as suas redes sociais e emails para ver 

todo o trabalho realizado até ao momento, de forma a conseguir entender o trabalho que ia 

desempenhar durante o estágio. Observei as redes sociais de cada cliente e a sua forma de 

trabalho, pois cada empresa tem a sua. Analisei a frequência de publicações, o grafismo, a 

estrutura, as campanhas realizadas, as publicidades e todo o tipo de atividade que era 

realizado e criado nas redes sociais.  

“Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas compreendido 

através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os nós das redes representam cada 

indivíduo e suas conexões, os lações sociais que compõem os grupos. Esses lados são 

ampliados, complexificados e modificados a cada nova pessoa que conhecemos e com que 

interagimos” (Recuero, 2009, p.29).  

Os métodos de comunicação interna passavam pela utilização de plataformas como o 

WhatsApp, onde se criavam grupos como ferramentas de trabalho, e ainda o Dropbox para 

a partilha de imagens. Em relação ao gerenciamento das redes sociais, a empresa usufruía 

do Hootsuit, com o qual eu também trabalhei. O Hootsuit é uma plataforma de 

gerenciamento das redes sociais, justificando a sua utilização como uma forma de 

economizar o tempo, permitindo agendar as publicações das redes sociais de cada um dos 

clientes. Ou seja, o Hootsuit é uma plataforma segura de gerenciamento das redes sociais, 

criada para ouvir, analisar e interagir. Posto isto, forneceram-me também o plano de 

comunicação do Bricomarché Nacional para que pudesse ver como o trabalho foi realizado, 

isto é, a sua elaboração. No Apêndice III, podemos observar como se agenda no Hootsuit, a 

utilização do Dropbox e do Whatsapp como ferramenta de trabalho. 

Foi-me pedido a criação de um novo email de todos os clientes da Gigarte, para utilizar com 

a plataforma do Hootsuit, pois os anteriores não estavam a funcionar. Aprendi a utilizar o 

Facebook e Instagram de forma profissional, ou seja, observando as páginas de cada um dos 

clientes. Por exemplo, o facebook do Bricomarché Covilhã, observei as estatísticas: 

 O horário para publicações durante o dia é entre as 12:30h e as 13h, à noite o horário 

seria entre as 20:30h e as 21:00h.  

 As estatísticas dependem da publicação, das horas e do produto que é exposto. 

 O Bricomarché Covilhã obriga a duas publicações por dia. 



Relatório de Estágio| Inês Velho  

22 
 

Comecei então a utilizar o Facebook como administradora das páginas dos clientes da 

Gigarte, para conseguir comparar as estatísticas da semana, agendar as publicações de cada 

um e fazer a sua gerência.  

 

3.2 Criação de conteúdos para as redes sociais 

Ao longo do tempo, era necessário criar conteúdos para cada uma das redes sociais dos 

clientes. Os conteúdos eram diferentes conforme a empresa com que se está a trabalhar, 

contudo, para muitos deles passava por criar dicas ou encontrar notícias interessantes de 

forma a cativar, interagir e manter o interesse do público online. Para a clínica dentária, por 

exemplo, procurei dicas de saúde oral com o intuito de visar que a clínica se importa com o 

paciente mantendo-o informado e demostrar um certo cuidado e atenção pela sua saúde 

(Apêndice IV). Foi-me então proposto durante os três meses de estágio ficar responsável 

pela criação de conteúdos e gerenciamento de três clientes, a Quinta das Rasas, a Clínica 

Dentária e a Copialta. No Apêndice V, apresento algumas dicas e notícias que foram 

utilizadas para as publicações de cada um dos clientes ao longo do estágio. Ao realizar as 

publicações tive sempre que ter em conta cada cliente, a sua área de atividade, os seus 

interesses publicitários e de comunicação, de forma a que estas estivessem sempre de acordo 

com a mensagem que querem passar. Como podemos observar no anexo II, no caso da 

campanha da Copialta, criei também publicações para a divulgação da mesma que se 

encontram no Apêndice VI. Sugeri também, a utilização de novas ferramentas das redes 

sociais, tais como: utilização de boomerangs, instastories e a colocação de hashtags para 

alcançar o interesse e maior quantidade de pessoas. (Apêndice VII) 

 

3.3 Cartas de Apresentação 

Para que o público conheça a Gigarte e os seus serviços são enviadas frequentemente cartas 

de apresentação a potenciais clientes. Mensalmente são pesquisadas, através do Portal MJ, 

empresas acabadas de iniciar dentro das áreas de interesse da Gigarte, ou seja, dentro da área 

do distrito de Castelo Branco e da Guarda e, ainda, nos concelhos da Covilhã, Fundão, 

Belmonte. Ao fazer uma seleção das empresas no Portal MJ, foi-me fornecida uma base de 

dados no Excel onde colocava o nome, a morada e o código postal das novas empresas para 

que mais tarde se enviassem as cartas. Deram-me, também, um documento em word que se 

encontra no anexo III, onde estava formatada a carta de apresentação da Gigarte. Com a 
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função Mailings do word conseguimos ligar essa base de dados do Excel com o documento 

do word e através de alguns comandos é possível mudar as moradas e nome das empresas 

do documento base do word tornando-se tudo muito mais simples e prático. No Apêndice 

VIII encontramos os passos que fiz para realizar esta tarefa. A ideia desta atividade passa 

por despertar interesse nos possíveis clientes e mostrar que é importante cuidar da imagem 

e da comunicação da sua empresa. Foi necessário aprender a retirar as empresas que não 

interessavam, como por exemplo: unipessoal equivale a capitais pequenos, isto é, 

provavelmente não irão dar ênfase à comunicação da empresa. 

 

3.4 Orçamentos e proposta de ação  

Um dos trabalhos a desempenhar pela Gigarte passa por criar ações ou campanhas para os 

seus clientes. O Bricomarché da Covilhã e o Bricomarché de Castelo Branco são dois dos 

clientes que mais usufruem desse serviço, pois é necessário cativar e chamar o cliente de 

forma mais intensa e eficaz, e para isso acontecer, vão se realizando diversas ações onde seja 

a interação direta com o seu público-alvo. Contudo, para realizar uma ação é necessário saber 

quais são os custos da mesma e como esta se vai desenvolver. Então, passaram-me a 

informação de que a Gigarte ia apresentar uma proposta de ação ao Bricomarché da Covilhã, 

que consistia em dar brindes durante quatro horas na piscina municipal da Covilhã através 

de uma roleta giratória com duas promotoras. 

Posto isto, procurei em diferentes lojas online brindes relacionados com praia, piscina ou 

verão de forma a cativar o público a ir jogar na roleta. A ideia dos brindes era chamativa, 

por isso dei ênfase ao fato das crianças ficarem entusiasmadas com os brindes e ainda pela 

utilidade de cada um, então optei por procurar bolas de praia insufláveis, para-sol para os 

carros (algo muito chamativo e visível), uma bolsa impermeável e por fim uma almofada 

insuflável. Realizei uma pesquisa em diferentes lojas online para comparar preços e tentar 

encontrar o mais em conta possível para mostrar à minha coordenadora, Drª. Tânia. No final, 

escolheram qual a loja a encomendar os brindes e realizei um orçamento geral dos gastos 

que iriam surgir no segmento da ação a realizar (Apêndice VIII). 

Como afirma Storino (2016, p.10), “Na sua forma mais simplista o Orçamento pode ser 

definido como um plano de ação de alocação de recursos e despesas”. 

Apresentei um documento com toda a informação da ação para que a minha coordenadora 

pudesse realizar a proposta ao Bricomarché da Covilhã. Ao longo do estágio realizei mais 



Relatório de Estágio| Inês Velho  

24 
 

alguns orçamentos para diferentes tipos de ações. No Apêndice IX apresento o orçamento 

geral com a pesquisa de diferentes lojas e orçamento final apresentado ao cliente. 

 

3.5 Gestão das redes sociais dos clientes 

Hoje em dia as redes sociais são um dos maiores trunfos das empresas, cada vez mais se 

trabalha e se vende a partir da internet, sendo esta uma ferramenta de comunicação 

indispensável para qualquer empresa. Por isso, é importante que cada empresa marque uma 

presença online de forma a criar ligação com o seu público-alvo para que consiga conquistar 

novos clientes e aumentar as suas vendas. As redes sociais são uma forma de comunicação 

que oferecem uma grande promoção dos seus produtos ou serviços, fidelização de clientes, 

permitem demonstrar a missão da empresa ou até mesmo fazer negócios com outros 

profissionais. As redes sociais mais utilizadas pela Gigarte são o Facebook, o Instagram e o 

Link in. Como afirma Porto (2014, p.223) “Levando em consideração o volume de usuários, 

mensais, diários e o tempo de permanência e retorno ao Facebook, suas campanhas têm 

grandes chances de impactar aqueles com quem a sua empresa deseja se comunicar. “.  

Em termos de gestão de redes, eu fiquei a gerir as redes sociais de três dos maiores clientes 

da Gigarte, o meu trabalho passava não só pela realização das publicações, mas também pelo 

seu agendamento para criar notoriedade da marca através do meio online, isto é, aumentar o 

trafego online, angariar mais “gostos” em cada página e obter uma evolução das mesmas. 

Ao convidar os meus amigos para gostarem das páginas do Facebook, iria aumentar o 

número de visualizações das publicações, pois quanto mais “gostos” na página, mais pessoas 

vão ver as publicações quando estas são criadas. No Instagram, recorria à página oficial do 

Município da Covilhã e seguia as pessoas que me pareciam ser potenciais clientes de forma 

a criar interação entre a página e elas. Esta função era desempenhada todos os dias, para 

obter uma evolução nas visualizações das páginas. No Apêndice X, demonstro todas as 

atividades feitas neste âmbito. 

 

3.6 Criação de textos para um protótipo de site 

A Gigarte para além de trabalhar com a comunicação tem também profissionais a trabalhar 

com a parte de webdesign e design. Nesse aspeto, a empresa foca-se na criação de conteúdos 

em diversos programas que lecionamos durante o curso de Comunicação e Relações 

Publicas, como por exemplo: o Photoshop, e Adobe Premier. O webdesign da Gigarte, 
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desenvolve também sites para os clientes, onde estes ao longo do tempo vão sendo 

informados sobre o estado atual do site para que seja possível entender o que o cliente 

pretende. Como mostro no Apêndice XI, a minha função passava por criar textos 

relativamente à história, missão, visão e valores da empresa para o site de um dos nossos 

clientes, com a finalidade de conseguirmos realizar um protótipo de forma a demostrarmos 

o estado atual e o desenvolvimento do site.  

 

3.7 Briefings com os clientes 

O briefing é uma das ferramentas fundamentais para o planeamento de um processo 

publicitário e a Gigarte, como empresa de comunicação e marketing, realizava-o 

mensalmente com os seus clientes, de forma a mantar a informação atualizada de ambas as 

partes. Fazia-o, igualmente, no início do seu trabalho com o cliente.  

“É comum haver um briefing inicial, mais geral, e que orienta, em termos abrangentes, o que 

se espera dos trabalhos de comunicação a serem desenvolvidos como um todo. Pode haver, 

também, briefings específicos, complementares, elaborados quando necessário, para tarefas 

mais dedicas, como, por exemplo, para pesquisa, criação, mídia ou promoção de vendas” 

(Alves&Camarotto, 2012, p.49). 

O briefing é considerado um documento com um resumo ou uma coleta de informações de 

uma reunião para a realização de um trabalho, este não é só utilizado para partilhar 

informação, mas sim quando existe algum projeto em mão, como por exemplo, campanhas 

publicitárias, lançamentos e posicionamentos de produtos ou marcas no mercado. É 

necessário que o briefing contenha todas informações obtidas com o cliente, portanto, na 

reunião é necessário apontar as informações fundamentais para que exista organização no 

planeamento, direcionamento e assertividade. O briefing para ser bem realizado deve conter, 

os dados da empresa, a data, os participantes, os objetivos, os prazos, orçamentos, o público-

alvo e todo o processo a ser realizado. Como podemos observar no anexo III, o documento 

contém todas as informações necessárias do briefing realizado no Bricomarché Covilhã, no 

qual eu também estive presente, contudo algumas informações foram retiradas devido ao 

direito de confidencialidade do cliente.  

Embora se façam briefings, realizaram-se também visitas esporádicas tanto ao Bricomarché 

da Covilhã como ao Bricomarché de Castelo Branco com a finalidade de fazer sessões 

fotográficas aos produtos de cada uma das lojas para a criação de conteúdo online. Foi 



Relatório de Estágio| Inês Velho  

26 
 

também realizada uma sessão fotográfica à clínica dentária Nuno Quaresma. Algumas 

fotografias são apresentadas no anexo IV. 

 

3.8 Estudos das estatísticas das publicações  

É importante estar sempre atento às estatísticas de cada uma das publicações, estas 

permitem-nos saber a quantidade de pessoas que viram a publicação e a sua interação. Tanto 

o horário como o conteúdo que é publicado são muito importantes e exigem uma atenção 

redobrada para a página ter sucesso. Então, foi-me proposto fazer um estudo em que 

observava as estatísticas das publicações das redes sociais com que estava a trabalhar, criei 

tabelas relativamente ao Instagram e ao Facebook, para ser mais fácil observar os resultados 

obtidos. Durante alguns dias, o objetivo desta pesquisa passava por conferir qual seria o 

melhor horário de publicações para conseguir mais interação, então, fui partilhando 

diferentes tipos de publicações a diferentes horários para ver qual deles obtinha maior 

afluência. Por fim, conclui que o horário que melhor se enquadrava seria à 13h00 e entre as 

21:00h e as 22:00h, em relação às publicações que despertavam maior interesse, observei 

que publicações com pessoas criam maior interação do que somente um produto numa 

fotografia. O público-alvo gosta de ver pessoas nas publicações, pois desta forma sentem 

que se identificam com a pessoa e com o produto que está a ser demonstrado. As minhas 

tarefas desempenhadas, encontram-se no Apêndice XII, e podemos concluir que ao estudar 

as estatísticas conseguimos melhorar o nosso trabalho de forma a obter resultados 

exponenciais, contudo é necessário dar um certo tempo e juntar alguns valores para que estes 

nos ajudem a tomar as decisões e conclusões certas. “Existem inúmeras maneiras de utilizar 

os recursos do Facebook para conseguir mais fãs, aumentar sua base de dados, gerar tráfego, 

mais vendas e exposição da sua marca “(Porto, 2014, p.221). 

Estudar as estatísticas é aprender a perceber o que realmente importa para o nosso público-

alvo de forma a melhor a imagem da marca, adquirir mais interações, ter mais visitantes e 

novas perspetivas que fazem com que melhor a forma de atingir o público e de fazer 

negócios.   

 

3.9 Questionário para estudo de mercado 

Aprender a satisfazer as necessidades do público-alvo é algo muito importante para uma 

empresa, mas nem sempre é fácil de saber quais são. Para que se torne mais simples e se 
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consiga adquirir a informação necessária existem diferentes tipos de métodos que podemos 

utilizar. Como aprendi na cadeira de Marketing, o questionário é uma das formas mais 

eficazes para obtermos as respostas que precisamos e o caminho certa para desenvolver um 

negócio que atraia e satisfaça o seu público-alvo. Por exemplo, o questionário por telefone, 

permite que a empresa saiba o que deve ou não deve desenvolver e se o público está 

preparado para receber novas ideias, produtos ou serviços. 

“O telefone e a pesquisa de mercado são aliados naturais. Funcionam melhor, no entanto, 

quando você faz as perguntas certas e quando respeita a diferença entre pesquisas por 

telefone e vendas do telefone” (Stone&Wyman, 1991, p.161). 

Neste caso, como podemos observar no Apêndice XIII, realizei um questionário com 

perguntas relativamente à área de marketing, comunicação e design, iniciando com 

perguntas gerais para perguntas mais específicas, de forma a conseguirmos obter mais 

clientes. Ou seja, a finalidade do questionário passa por entender se novas empresas estariam 

dispostas a trabalhar na sua comunicação ou não. O questionário ao ser aplicado por telefone, 

faz com que tenhamos de ter atenção a alguns pontos, como por exemplo realizar perguntas 

curtas, simples e diretas. 

 

3.10 Realização de Planos de Publicações  

De forma a manter a organização da empresa, a Gigarte faz todos os meses planos de 

publicações de cada um dos clientes de modo a conseguirem atingir todos os objetivos e para 

que nada seja deixado para trás. Os planos contêm o tipo de conteúdo a publicar e a 

quantidade de publicações ao longo do mês, cada plano é realizado após uma recolha de 

informações, necessidades e objetivos de cada cliente. Este, pode vir a ser futuramente 

alterado pelo cliente ou pela empresa, inserindo um novo plano ou novas publicações sempre 

que seja necessário. Como podemos observar no Apêndice XIV, mais tarde, ficou ao meu 

critério a realização dos planos de publicações dos clientes que estava a gerir. Observei as 

publicações e os planos anteriores para ter uma noção de quais os objetivos, quantidades e o 

tipo de publicações que eram agendados para cada uma das redes sociais em questão. Após 

a sua realização, enviei os planos para a Dra. Tânia, a minha coordenadora, para que ela 

conferir e de seguida, enviasse ao resto da equipa.  
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3.11 Análises SWOT  

Fazer uma análise SWOT de uma empresa é compreender como esta trabalha e qual a sua 

estratégia empresarial. Através desta ferramenta, conseguimos entender qual o seu ambiente 

interno e externo, de forma a fazer uma análise e criar o diagnóstico da empresa. Realizar 

uma análise SWOT é observar os pontos fracos, pontos fortes, as oportunidades e as ameaças 

da empresa. Esta ferramenta pode ser utilizada no início de uma empresa ou quando a análise 

SWOT já está desatualizada. Ao longo dos três meses, como podemos ver no Apêndice XV, 

realizei duas análises SWOT, inicialmente uma referente à Gigarte, pois a anterior já estava 

desatualizada. Mais à frente, realizei outra análise SWOT a um novo cliente da Gigarte, o 

Bricomaché de Castelo Branco, é tão importante conter isso no plano de comunicação, que 

se realiza no início, para definir as estratégias a seguir. 

 

3.12 Base de dados  

Para uma empresa é importante a realização de bases de dados, pois estas permitem a recolha 

e organização das informações. Estas informações podem ser sobre pessoas, empresas, 

contactos, encomendas ou qualquer outro tema. Uma base de dados sempre atualizada 

facilita o acesso às informações que a empresa necessita para realizar qualquer trabalho. As 

bases de dados, por norma, são criadas e processadas por meios informáticos, como por 

exemplo uma folha de calculo no Excel.  

“Banco de dados é por definição um arquivo que contenha dados de maneira ordenada. Estes 

dados estão “guardados” em células denominadas campos, que fazem parte de uma coluna 

reconhecida por um nome e um conjunto de dados por linha” (Costa, 2017, p.66). 

A Gigarte, de forma a manter toda a sua informação organizada utiliza diversas bases de 

dados atualizadas com a finalidade de simplificar o seu trabalho. Com a entrada de um novo 

cliente para a empresa foi necessário criar uma base de dados relativamente aos contatos das 

rádios e dos jornais da sua localidade. Como podemos observar no Apêndice XVI, visto que 

o cliente é de Castelo Branco, criei uma base de dados relativamente ao seu distrito.   

  

3.13 Proposta de campanhas promocionais e ações 

Uma das funções principais da Gigarte, passa por criar campanhas publicitárias e ações 

promocionais para os seus clientes. As campanhas publicitárias permitem que a atenção do 
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cliente seja captada e, hoje em dia, com um mercado cada vez mais competitivo, torna-se 

um elemento crucial para fazer a diferença nos seus lançamentos ou divulgações. As 

campanhas promocionais fazem com que os consumidores saibam da existência da sua 

empresa e que queiram adquirir os seus serviços, ou seja, quanto mais se divulga mais a 

empresa irá vender. É necessário também ter um certo tipo de cuidados quando se realizam 

campanhas, isto é, o preço a que vai ser vendido e o produto que irá ser divulgado, pois nem 

sempre será possível chegar aos resultados pretendidos. Neste momento, não só é 

preocupante a competitividade do mercado, mas também o grau de exigência dos clientes, 

hoje em dia já não basta oferecer um produto, é necessário que o produto seja atrativo, 

interessante e útil. Como refere Santos, “As promoções de vendas são todas as ações que 

utilizam algum incentivo para impulsionar as transações no curto e médio prazos, por um 

período limitado “(2005, p.67). 

Posto isto, a Gigarte elabora diferentes tipos de campanhas e ações para os seus clientes 

consoante a sua época, por exemplo: no aniversario do Bricomarché Covilhã foi realizada 

uma campanha, em que em compras iguais ou superiores a 50,00€ haveria a probabilidade 

de ganhar uma scooter. O meu trabalho nesta campanha passou por contactar o stand 

Motobrioso para a realização do sorteio da scooter. É importante ter noção que a publicidade 

é tão crucial como o consumidor é para nós, então é fundamental manter o consumidor 

sempre interessado nos produtos que são divulgados. As campanhas publicitárias são 

fundamentais para a promoção dos produtos e dos serviços, para além de que agregam um 

valor à marca em questão, aumentam os resultados em loja, isto é, o aumento de vendas.  

 

3.13.1 Promoção da campanha do Bricomarché Covilhã  

Ao realizarmos a campanha de aniversário do Bricomarché Covilhã foi me proposto fazer 

parte das promotoras que dia 1 de setembro iriam passear pelas ruas da Covilhã a divulgar a 

nova campanha ao distribuir flyers. No anexo V, está presente o roteiro seguido pelas 

promotoras. Com esta divulgação foi possível chegar a um número elevado de pessoas e dar 

informações sobre esta nova campanha com a finalidade de despertar interesse no 

consumidor. Como podemos ver no anexo VI, a campanha esteve em vigor de 1 de setembro 

a 18 de outubro, então no primeiro dia foi necessário dar a conhecer aos clientes esta 

novidade. A minha função passou por distribuir flyers pelas pessoas e pelos carros de forma 

a familiarizar os consumidores da nova campanha em vigor.  
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As campanhas promocionais permitem não só divulgar o produto e serviço, mas também 

afirmar a imagem da marca da empresa e aumentar a sua notoriedade. No Apêndice XVII, 

podemos observar mais fotos do dia da promoção. É importante ser criativo quando 

queremos oferecer algo ao cliente, para que este se sinta tentado a comprar. Como 

verificamos na figura 6, o meu papel nesse dia, passou por despertar interesse de forma a 

conseguir influenciar a compra por impulso, isto é, fazer com que o consumidor faça uma 

compra não prévia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos referir que “Esta é a razão porque chamamos os anúncios de propaganda de 

“anúncios promocionais”, porquê anunciam vendendo, ou vendem anunciando” (Grecco, 

1977, p.46). Concluindo, é uma mais valia ser simpático e abordar as pessoas de forma 

delicada para que consumidor adira à campanha e se dirija à loja.  

 

3.14 Plano Estratégico 

Quando a Gigarte recebe um novo cliente, ou normalmente com uma periodicidade anual no 

caso dos clientes já existentes, é feito um plano estratégico para que exista uma linha de 

atuação nas variadas políticas da empresa ou seja, marketing, força de vendas, comunicação, 

objetivos comerciais entre outros, de forma a atingir os objetivos do cliente. Então, é 

importante pensar a longo prazo e que este seja realizado de forma estratégica. A Gigarte 

realiza a todos os clientes planos de comunicação e planos estratégicos de forma a organizar 

Figura 6. Campanha Promocional 
Aniversário Bricomarché Covilhã 

Fonte: Própria 

 



Relatório de Estágio| Inês Velho  

31 
 

o seu trabalho e as metas a atingir durante um determinado período de tempo. Contudo, os 

planos podem ser alterados conforme as oportunidades que vão aparecendo, caso não exista 

nenhuma alteração após a confirmação do cliente estes devem ser seguidos de forma rígida. 

O plano estratégico engloba a análise das fraquezas e das forças da empresa, o que simplifica 

a correção dos pontos fracos e a potencialização dos pontos positivos. Ao longo dos meus 

três meses de estágio, foi necessário atualizar o plano estratégico de um dos clientes com os 

quais estava a trabalhar. Ao desenvolver o plano estratégico, observei quais os pontos a 

manter e quais os pontos a resolver. Como podemos observar no Apêndice XVIII, integrei 

novas rubricas e publicações para as redes sociais, criei campanhas promocionais para serem 

realizadas ao longo do ano, referi quais iriam ser as estratégias de meios e ainda os dias de 

celebrações.  

 

3.15 Brainstormig de nomes para uma nova empresa 

Criar um nome para uma nova empresa nem sempre é fácil, pois o nome é o que vai 

representar a marca e a identidade do negócio. Este, deve ser escolhido de forma cuidadosa 

e cautelosa para que consiga ser lembrada pelos clientes. Como estudei na cadeira de 

Comunicação Multimédia, é essencial que o nome seja claro, curto, fácil de memorizar e de 

soletrar pelo público-alvo. No Apêndice XIX, demonstro que para encontrarmos o nome 

ideal existem diversos passos que se devem realizar, iniciando por se fazer uma lista de 

palavras que tenham a ver com a área da empresa, isto é, um mapa mental.  

“Hoje em dia, o brainstorming é empregado em toda parte, desde no jardim-de-infância até 

nas salas de reuniões corporativas. Brainstorming e técnicas semelhantes ajudam os 

designers a definir problemas e gerar conceitos iniciais no começo de um projeto” (Lupton, 

2016, p.16). 

Posto isto, ainda referindo os conteúdos que aprendi na cadeira de Comunicação Multimédia, 

realizamos um brainstorming de nomes conforme vão surgindo na nossa mente, ao terminar 

o brainstorming deve-se então pesquisar no site do INPI se a marca já está registada ou não. 

Caso não estejam registadas, estas podem ser entregues ao cliente para ele escolher o nome 

com qual mais se identifica. Uma das minhas tarefas a realizar durante o estágio foi, 

nomeadamente, a criação de um nome para uma nova empresa de um dos clientes da Gigarte, 

o Dr. Nuno Quaresma. O conceito da nova empresa, seria uma clínica de análises, 

enfermagem e clínica dentária, ao ponderar todos estes aspetos, realizei então os passos 
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descritos em cima e acabei por criar uma listagem de nomes interessantes para apresentar ao 

cliente. Por fim, o nome apresentado criado por mim, designa-se de “COVICARE”, o qual 

foi aceite pelo cliente e assim se chamará a nova clínica. Podemos observar no anexo VIII, 

um print de uma das redes sociais da nova clínica.  

3.16 Proposta de slogans para a Gigarte 

O slogan para a empresa é uma das ferramentas mais importantes, não só consegue cativar 

os clientes como se fixa na cabeça dos consumidores. O slogan é um recurso de marketing, 

que deve ser realizado da maneira mais curta e simples, de forma a que o consumidor consiga 

chegar rápido à mensagem que este quer passar. Para o seu sucesso e para que mensagem 

não seja mal interpretada, o slogan deve ser criado com a máxima atenção possível, sendo 

que este, deve ser fácil de chegar ao produto ou serviço que se pretende vender. Como refere 

Gomes, “O slogan é um dos principais e mais fortes elementos de motivação das campanhas, 

tanto eleitorais quanto comerciais” (2004, p.99). 

O slogan deve também conseguir fortalecer a imagem da empresa e demonstrar quais as 

vantagens de adquirir o produto. O Apêndice XX permite-nos concluir que uma das 

propostas de trabalho durante os três meses de estágio passou por produzir uma série de 

sugestões de slogans para a Gigarte, pois o antigo já se encontrava desatualizado 

relativamente ao conceito da marca.  

 

3.17 Tradução de Site 

Por fim, de forma a pôr em prática o meu inglês, uma das atividades desempenhadas por 

mim durante o estágio, foi a tradução de um site. Como abordei anteriormente, a Gigarte, 

não cuida apenas da comunicação empresa, mas também do webdesign dos clientes. Ao criar 

o site para um dos clientes foi necessário fazer a tradução do conteúdo que estava em inglês 

para português. Como verificamos no Apêndice XXI a parte textual foi cuidada por mim.  
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Reflexão Final 

 

Após o término destes três meses de estágio na Gigarte posso afirmar que foram três meses 

de grande crescimento a nível profissional, mas também, e principalmente, a nível pessoal. 

Este relatório complementa a Unidade Curricular “Estágio”, concluindo assim o meu 

percurso académico do qual me orgulho enquanto pessoa, estudante e profissional.  

Existem determinadas situações com as quais só vamos saber lidar quando entrarmos para o 

mundo profissional e o estágio é a melhor forma de começar a aprender. A Gigarte para além 

de me ensinar conteúdos a nível laboral, como a utilização de diversas ferramentas de 

trabalho, ensinou-me também, a comportar-me em situações que nem sempre são fáceis. 

Com isto, posso afirmar que a realização do estágio foi extremamente importante, pois 

permitiu-me o contato com a realidade que me espera num futuro próximo. 

Todos os dias de estágio foram importantes, oferecendo-me novas aprendizagens, tive 

oportunidade de testar os meus conhecimentos ao realizar diversas tarefas, em diferentes 

áreas, programadas ou até mesmo sem serem previstas. Ao fazer uma reflexão sobre o meu 

desempenho, observei que a licenciatura de Comunicação e Relações Públicas me preparou 

bem para esta etapa, contudo existem diversos aspetos que devem ser melhorados 

relativamente à forma e à maneira como alguns temas são abordados, nomeadamente mais 

na área do marketing. A nível de tarefas, todas elas foram desenvolvidas com dedicação, 

seriedade e sem grandes dificuldades. Ainda assim nem sempre foi um caminho fácil a 

percorrer, pois existiram algumas funções que exigiram mais de mim, como por exemplo, a 

realização do plano de marketing. O plano de marketing foi algo que nunca tinha abordado 

nem realizado durante o meu percurso académico, contudo após alguma pesquisa e 

observação de planos estratégicos anteriores este foi realizado com sucesso. 

Realizei todas as tarefas previstas no plano de estágio e propus ainda a atualização da Análise 

SWOT da empresa, criação de propostas de slogan e por fim a criação brainstorming de 

nomes para um novo cliente. Todas estas tarefas propostas foram realizadas e com sucesso.  

 A realização desta prática possibilitou-me a observação de novas ferramentas, estratégias, 

metodologias e tarefas bastante diversificadas. Durante os três meses tentei aplicar os 

conteúdos adquiridos que considerava importantes para cada função desempenhada, 

contudo, consegui articular grande parte dos conhecimentos teóricos lecionados com as 

práticas desenvolvidas. Sem dúvida que a licenciatura e o estágio se complementam, no 
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sentido em que o estágio nos ajuda a aperfeiçoar e a saber usufruir dos saberes adquiridos 

ao longo dos três anos. 

Na minha opinião, a Gigarte é uma empresa muito bem organizada, pronta para ajudar 

ensinar e receber os seus estagiários. Todos se mostraram sempre disponíveis para observar, 

elogiar, apoiar o meu trabalho e esclarecer as minhas dúvidas, principalmente a minha 

supervisora de estágio Drª. Tânia Silva. O ambiente de trabalho era sempre de grande 

harmonia e boa disposição, o que fez com que fosse um estágio enriquecedor em todos os 

aspetos. 

Só tenho a agradecer e elogiar este maravilhoso curso e todos os seus docentes, por todos os 

conhecimentos e saberes instruídos que me fizeram ser a pessoa e a profissional que sou 

hoje. É com grande orgulho que digo que estudei no Instituto Politécnico da Guarda e que 

frequentei o curso de Comunicação e Relações Públicas.  

Por fim, sinto uma grande felicidade ao olhar para trás e ver que dei o melhor de mim e que 

todos os objetivos foram cumpridos. Hoje, termino o curso e sou uma pessoa diferente, mais 

autónoma, com mais conhecimento, experiência, mais responsável e mais segura de mim 

mesma.  
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Apêndice I - Estrutura, mobiliário e 
equipamento do escritório da Gigarte 
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Apêndice II- Cronograma de 
atividades 

  





Relatório de Estágio| Inês Velho  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice III- Print’s do 
Agendamento do Hootsuit, utilização 

do Dropbox e Whatsapp 
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Como agendar no Hootsuit:  
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Dropbox: 
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Whatsapp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio| Inês Velho  

 

 
 
 
 
 
 
 

Apêndice IV- Print das rúbricas da 
clínica dentária 
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Apêndice V-Dicas e Rúbricas para 
cada cliente 
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Publicações para o Cliente Quinta das rasas: 

 

A receita da felicidade:  a natureza da Quinta das Rasas, aproveite! 

- 

Recipe for happiness: Quinta das rasas landscape, enjoy. 

 

Que paisagem sublime, não acha? Visite-nos 

- 

What a wonderful landscape, don’t you think? Come and visit us.  

 

O nosso amor pela natureza é enorme.  

- 

Our love for the nature is huge. 

 

As coisas mais simples da vida são as mais bonitas! 

- 

The simplest things in life are the most beautiful! 

 

Bom dia. Hoje entra o Outono, a quinta-das-rasas veste uma cor tão bonita nesta época! 

- 

Good morning. Today is the first autumn day, Quinta-das-rasas wears such a 
beautiful color this season! 

 

A natureza traz felicidade através de sítios magníficos. Quem já foi feliz na Quinta-das-
Rasas? 

- 

Nature brings happines throught wonderful places. Who has ever been happy on 
Quinta-das-rasas? 
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Rúbricas e dicas Copialta: 

Bizhub C250i 

Caraterísticas 

Operação intuitiva 

Anda a procura de uma impressora fácil de operar? A nossa bizhub C250i é a indicada, 

esta impressora é tão fácil de operar como um telemóvel ou um tablet e pode ser toda 

personalizada ao gosto do utilizador. 

Conetividade móvel 

 De momento está longe da impressora e precisa de imprimir um documento? Não se 

preocupe, a nossa impressora bizhub C250i permite que através de tecnologias moveis 

seja possível imprimir a qualquer hora e a partir de qualquer lugar. Torne o seu trabalho 

ainda mais fácil. 

Segurança  

Ao mesmo tempo que existe uma grande evolução na tecnologia colocamos os nossos 

dados e a nossa rede em risco. Contudo, a Konica Minolta criou uma impressora que 

previne esse tipo de incidentes, a impressora Bizhub c250i está preparada com uma 

integração segura em rede e ainda uma encriptação total de dados.  

Ecossistema de aplicações 

Sabia que a nossa impressora bizhub c250i tem uma grande diversidade de aplicações? 

Graças ao seu portefólio extenso de aplicações da Konica Minolta esta oferece ao 

utilizador uma maior eficiência.  

 

Produtividade 

Em termos de produtividade, a mais recente impressora bizhub c250i da Konica Minolta 

possuiu uma quantidade numerosa de confiabilidade, digitalização e impressão de alta 

velocidade para que o utilizador consiga tirar o melhor partido da mesma. Por fim, oferece 

também algumas poderosas funções de acabamento. Informe-se já 
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Sustentabilidade 

Se anda a procura de uma impressora sustentável nós temos a certa para si, a nossa 

impressora bizhub c250i da Konica Minolta possui um vasto programa de 

sustentabilidade. Pode assim contar com uma gestão eficiente do parque de impressoras, 

incluindo a entrega automática de consumíveis e a sua manutenção e configuração.  

Impressora bizhub C227 

Carateristicas 

Painel táctil 

A nossa impressora bizhub C227 oferece um novo painel táctil a cores de 7 polegadas 

com uma utilização semelhante aos atuais smartphones e tablets. Trabalhe com mais 

alegria. 

Personalização do painel 

Com a impressora c227 da Konica Minolta, consegue ajustar facilmente o painel do MFP 

e o driver de impressora, de forma a responder às necessidades e a aumentar a sua 

eficiência na preparação de trabalhos pequenos e mais complexos. 

Tecnologia verde 

As impressoras da Konica Minolta permitem que poupe custos e apoie o ambiente com 

novas tecnologias verdes, a redução do consumo energético e a diminuição do impacto 

ambiental é uma constante na impressora c227 desta tecnológica japonesa. Informe-se. 

Dicas/vantagens das impressoras da copialta  

Procura uma impressora eficiente para um ambiente de escritório mais pequeno? 

Conheça já as nossas impressoras bizhub C227, bizhub 287 da konica minolta perfeitas 

para o efeito. 

Trabalha com a Apple?  

Não se preocupe, as nossas impressoras permitem que imprima a partir de qualquer lugar, 

a qualquer hora através da Apple AirPrint. 

Impressão Móvel 
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Sabia que grande parte das impressoras da Konica Minolta oferecem a possibilidade de 

imprimir documentos diretamente a partir de um dispositivo móvel? 

Tecnologias móvel 

Agora já pode conectar e autenticar a sua impressora graças às mais recentes tecnologias 

móveis integradas. 

Acabamento versátil 

As impressoras da Konica Minolta oferecem diversas escolhas de opções de acabamento 

para que seja possível aumentar a sua produtividade no escritório. Aproveite. 

Serviço de IT Da Konica Minolta 

Algumas das nossas impressoras mais recentes da Konica Minolta têm acesso direto ao 

MarketPlace da Konica Minolta a partir do painel do MFP. Aproveite e começa já a 

utilizar a cloud, conectores e muito mais na sua impressora. 

Segurança 

A segurança dos nossos clientes é algo muito importante, para que isso seja possível as 

impressoras da Konica Minolta, possuem um conjunto completo de funcionalidades de 

segurança, incluindo softwares antivírus em algumas das nossas impressoras. Mantenha 

os seus dados sempre protegidos. 

Sustentabilidade 

A redução do impacto ambiental, poupar tempo e custos ao mesmo tempo é um grande 

objetivo. Graças à tecnologia de ponta integrada pela Konica Minolta é possível reduzir 

esses objetivos e ainda o consumo energético das impressoras.  

 

Dicas e Rúbricas para a Clínica Dentária Nuno Quaresma 

 

Boa Higiene Oral é essencial para diabéticos: 

Manter uma boa saúde oral é importante, especialmente se tiver diabetes. 
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Sabe o que é a Ortodontia: 

Ortodontia é uma especialidade da medicina dentária que previne e corrige as más 
posições dos dentes e dos maxilares.  O correto alinhamento dentário favorece uma 
melhor higiene dentária e diminui o risco de  cáries e problemas gengivais. 

Fumar aumenta o risco de insucesso dos implantes dentários. 

Qual a maneira correta de escovar os dentes do meu filho? 

Usar uma escova e quantidade de pasta de dentes com flúor adequadas à idade escovar 
todas as superfícies dos dentes.   

Chuchar no dedo faz mal?  

O reflexo de sugar é normal e saudável nos bebés. Mas, o hábito de chupar o dedo pode 
causar problemas de desenvolvimento da boca e afetar a posição dos dentes, 
principalmente se continuar depois que os dentes permanentes já tiverem nascido. 

Como evitar uma cárie? 

Escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, fazer visitas regulares ao seu dentista e 
ingerir menos quantidade de açúcar. 

Tenho hipersensibilidade dentária, porquê? Como aliviar? 

A hipersensibilidade é derivada a uma série de causas comuns, como por exemplo a 
retração gengival causada por técnicas de escovagem traumáticas e desgaste do esmalte 
dentário. Pode-se aliviar através de tratamentos à base de flúor, técnica de escovagem 
correta, colutórios com alta concentração de flúor. Contudo, consulte o seu médico 
dentista. 

O que é o Bruxismo? 

O bruxismo é um distúrbio que tem como principais característas o ranger e apertar dos 
dentes involuntáriamente, provocando forças excessivas sobre os músculos 
mastigatórios, provocando desgaste dentário.   

É importante lavar a língua porquê? 

A placa bacteriana também se acumula na língua. É importante escovar a língua todos 
os dias para manter uma boa saúde oral e para evitar o mau hálito; 

 

O que é o branqueamento dentário? 
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O branqueamento dentário é um procedimento médico que torna os dentes mais brancos 
sem os danificar. O agente branqueador pode ser composto por peróxido de hidrogénio 
ou peróxido de carbamida nas concentrações devidamente legisladas pelo INFARMED. 
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Apêndice VI-Print’s das Publicações 
da campanha da Copialta 
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Apêndice VII- Print’s de exemplos de 
utilização de boomerangs, instastories 

e hashtags 
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Apêndice VIII- Print’s do processo 
das Cartas de apresentação 
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Portal MJ 
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Apêndice IX- Print’s do Orçamento 
geral e final 
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Orçamento geral: 

 

Orçamento final apresentado ao Bricomarché Covilhã: 
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Apêndice X- Print’s da gestão das 
redes sociais no Instagram e 

Facebook 
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Contas a gerir no Instagram: 

 

Angariar novos seguidores seguindo outras pessoas: 
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Contas a gerir no Facebook:  
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Apêndice XI- Textos para o protótipo 
de site 
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Site Rui Cardoso -  

Apresentação/História:  

O grupo Rui Cardoso é uma empresa multinacional constituída por outras empresas 
relacionadas com a industria têxtil. Este grupo foi fundado em 1989 por Rui Cardoso 
com o intuito de satisfazer todas as necessidades e investir no bem-estar das suas 
empresas. Este trabalho é realizado de forma qualificada e responsável para garantir o 
sucesso das mesmas. Inicialmente o grupo era constituído por apenas uma empresa, 
contudo com a sua evolução no mercado, atualmente possui três empresas, Texwool, 
Beiralã e Ancore.   

As principais funções do grupo passam pela realização de serviços partilhados, trabalho 
de back office, isto é, a administração das suas empresas e gere também os transportes 
dos seus produtos facilitando a entrega aos seus clientes. 

 

Missão Visão e Valores: 

 

Missão  

A missão do grupo Rui Cardoso passa pela administração das empresas que o 
constituem, bem como a organização e gestão de forma eficiente para atingir as metas e 
os objetivos definidos. Apelamos ao sucesso e crescimento das nossas empresas no 
mercado de forma a serem cada vez mais reconhecidas, valorizadas e a maximização 
dos seus lucros.   

 

Visão 

O grupo Rui Cardoso, pretende ser uma mais valia na administração, gestão e 
desenvolvimentos das empresas, apoiando as mesmas na concretização dos seus 
objetivos e no aumento de lucros.  

 

Valores 

Os valores do grupo passo pela forte dedicação e envolvimento nas empresas que o 
constituem, na focalização do seu sucesso. Utilização da tecnologia e inovações para 
melhorar as nossas funções. Aposta total na qualidade e competência para obtenção de 
bons resultados. 

 

Grupo: 

Texwool – Fundada a janeiro de 2004, a Texwool é uma empresa de moda têxtil a par 
com as tendências internacionais. Dedica-se ao fabrico de tecidos penteados e cardados 
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para vestuário exterior de Homem e Senhora. A coleções são projetadas por uma equipa 
de designers de excelência que, em conjunto com os restantes departamentos da 
empresa, procuram inovações que satisfação o mercado.  

 

Beiralã- a Beiralã é uma empresa de industria têxtil criada a 1989, focada na produção 
tecidos com qualidade principalmente para roupa de homem. Com a evolução da 
empresa produzem-se também tecidos para roupa feminina. É uma empresa com 
negócios a nível mundial, o seu tamanho de mercado é internacional, mas 
maioritariamente europeu. 

 

Ancore- A Ancore foi fundada a 2006, passando a fazer parte do grupo Rui Cardoso. A 
empresa foi criada com o objetivo de facilitar a vida ao cliente na pesquisa de material e 
na sua entrega. Esta, terceiriza a produção do produto final de forma simples e eficaz. 
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Apêndice XII- Print’s do estudo das 
estatísticas das publicações 
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Apêndice XIII- Questionário de 
estudo do mercado 
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Questionário 

Introdução 

O presente questionário foi realizado pela empresa Gix. A Gix é um gabinete de 

estudos que trabalha com o intuito de recolher dados sobre as empresas 

relativamente ao tratamento e cuidado da sua imagem interna e externa. Todas 

as respostas e os dados serão confidenciais de forma a proteger os interesses da 

empresa em questão. Será um questionário meramente para fins estatísticos. 

 

Branding  

1. Quem fez o logotipo? 

 

2. Há quanto tempo tem o logotipo?  

 

- 5 anos; 5-10 anos; +10 anos 

 

3. Tem algum slogan? Sim ou Não  

 

3.1 Qual? 

 

4. Quem trabalha a sua imagem de marca? (em termos de publicidade, 

campanha, a forma como é vista pelo publico?) 

 

5. A empresa possuiu alguma destas ferramentas? 

Brochuras, flyers, layot para propostas, catálogos 

 

6. Quem desenvolve o design destas ferramentas?  

 

Interno; próprio; ou serviço externo 

 

7. Onde as produz? 

 Gráfica local; gráfica online; ou internamente  
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8. A marca tem manual de normas gráficas? Explicar o que é caso não saiba 

Sim; Não 

 

 

Marketing 

1. Utiliza algum meio para divulgar a sua empresa? Sim ou não  

Se sim: utiliza a internet; Jornais ou revistas; Merchandising; Outdoors; 

Rádio; Mailing direto; Distribuição direta; Feiras 

 

2. Faz campanhas de marketing ou publicidade?  

- Sim ou não 

 

3. Quem as desenvolver? 

- Interno, externo ou o próprio 

 

4. Possui algum plano de comunicação ou de marketing? 

- SIM OU NÃO 

 

5. Quem a desenvolveu?   

-Recurso interno ou serviço externo 

 

6. Quem trata do marketing da sua empresa?  

- Interno, externo, ninguém  

 

7. Costuma utilizar o email para divulgação? 

- Sim ou não  

 

8. Já fez ou faz publicidade: 
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- no Google, facebook, ambos ou nenhum?  

 

9. A empresa tem presença em redes sociais? 

-  Facebook, Instagram, Linked in, Youtube, Pinterest 

 

10. As publicações que faz é mediante:  

- a disponibilidade ou de um plano 

 

11. Quem cria os conteúdos das suas publicações? 

- Interno, externo, o próprio  

 

Sites 

1. A empresa tem site? Sim ou Não 

Se sim …… 

 

2. Qual é o endereço? 

 

3. Há quanto tempo criou? 

- A menos de 1 ano / 2-5 / a mais de 5  

 

 

4. Quem criou o site? 

-Próprio, interno, externo 

 

5. Quem faz a utilização do site? 

 

 

6. Quantas vezes atualiza o site? 

- Mês a mês, 3 a 3, anualmente, ou nunca utilizei  
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7. Se não, porquê?  

- Preço, não sente necessidade 

 

Obrigada/o pela sua 

colaboração! 
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Apêndice XIV- Print’s dos planos de 

publicação 
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Cliente Quinta das rasas:  
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Cliente Copialta: 
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Cliente Clínica Dentária – Nuno Quaresma: 
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Apêndice XV- Analise Swot da 
Gigarte e do Bricomarché de Castelo 

Branco  
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Apêndice XVI – Print’s da Base de 
dados 
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Apêndice XVII- Fotos da propaganda 
de aniversário do Bricomarché da 

Covilhã 
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Apêndice XVIII- Print’s do Plano 
Estratégico da Copialta 
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Apêndice XIX – Print’s do 
Brainstorming de nomes 
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Apêndice XX- Proposta de slogan 
para a Gigarte 
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Novos slogans para a Gigarte 

 

O verdadeiro saber da comunicação. 

O verdadeiro sentido da comunicação. 

Comunicação, a chave para o sucesso. 

Comunicação para todos. 

Comunicação para todo o tipo de empresas. 

Comunicação em evolução. 

Um mundo cheio de comunicação. 

O efeito da comunicação. 

Agarra a tua comunicação. 

A comunicação nunca dorme. 

Comunicação, um mundo a seguir. 

Comunicação, sempre um passo à frente. 

The comunication impact. 

O melhor da comunicação. 

Provavelmente a melhor comunicação do mundo. 

Um mundo de comunicação. 

Gigarte, a arte de saber comunicar. 

Gigarte, a arte de comunicar. 

O segredo é comunicar. 

Comunique ao máximo 

Comunicação ágil  

Gigarte, comunicação ágil 
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Apêndice XXI- Traduções do Site 
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Site Artist Print 

Para traduzir: 

PRIMEIRO EMAIL DE BOAS VINDAS DO SITE 

Tradução: 

Obrigada por criar uma conta em Artist Print. O seu username é Inês. 

Podes aceder à tua conta para veres os teus pedidos e mudar a tua password aqui: 

https://artistprint.pt/my-account/. 

Esperamos vê-lo em breve. 

 

SEGUNDO EMAIL : ENCOMENDA 

Tradução: 

A sua encomenda está parada até recebermos a confirmação do seu pagamento. Os 

detalhes do seu pedido são mostrados por baixo da sua referência:  

 IBAN: 0000000001 

 BIC (Swift): PT00 

Pedido ### 

Endereço de cobrança.    Endereço de entrega 

 

TERCEIRO EMAIL: PERDA DA PASSWORD 

Tradução: 

Pedido de alteração da palavra-chave 

Foi pedido a alteração de palavra-chave da seguinte conta: 

Username: Ines 
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Se isto é um engano, apenas ignore este email e nada vai acontecer. 

Click aqui para alterar a sua senha 

Obrigada pela leitura. 

 

Dentro do site 

ENCOMENDAS: 

No order has been made yet – Nenhum pedido foi feito 

Go shop- vá para a loja 

EDITAR A CONTA: 

First name – primeiro nome 

Last name – ultimo nome 

Email adress – email 

Password change (alteração de palavra-chave): 

Current password- Palavra-chave atual  

Leave blanck to leave unchanged – Deixe em branco para se manter inalterada 

Confirm new password – Confirme a nova palavra-chave 

Save changes- Salve as alterações 

MORADA: 

The following adresses will be used on the check-up page by default – Os seguintes adressos 

serão utilizados na pagina de finalização da compra por padrão 

Endereço de cobrança    editar   Endereço de entrega  editar 

 

WHISHLIST (LISTA DE DESEJOS) 
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LISTA DE ESPERA: 

You haven’t subscribed any waiting list – ainda não subscreveu nenhuma lista de espera 

 

NA PARTE DA COMPRA 

- Envio dos portes (na compra) 

This is only na estimate. Prices will be update during check-out – Isto é apenas uma estimativa. 

Os preços serão atualizados durante a finalização da compra. 

- Finalizar campo – check-out 

Aplicar coupon – aplicar cupão 

 

Perdeu a sua senha 

Reset password – alterar palavra-chave 

A password reset email has been sent to the email address on file for your account, but may 

take several minutes to show up in your inbox. Please wait at least 10 minutes before attempting 

another reset.  

---- 

Um e-mail de alteração de senha foi enviado para o endereço de e-mail registado na sua conta, 

contudo pode levar alguns minutos para aparecer na sua caixa de entrada. Aguarde pelo menos 

10 minutos antes de tentar outra redefinição. 

 


