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“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de 

si, levam um pouco de nós.” 

(Saint-Exúpery, 2015) 
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Resumo 

 

O presente documento designado por relatório de estágio, apresenta o meu percurso como 

estagiária no In&Out que teve início no dia 1 de agosto de 2019 e terminou no dia 1 de 

novembro de 2019. 

Durante a realização do estágio, como é referido no Anexo I executei diversas atividades 

como a realização e organização de eventos, edição de conteúdos, comunicação externa, 

interna e digital, gestão e manutenção das redes sociais e fidelização de clientes através 

da base de dados (Linkya). 

No que diz respeito á estrutura do relatório, este é constituído por dois capítulos. No 

primeiro capítulo dou a conhecer o In&Out. Já no segundo capítulo faço referência ao 

trabalho desempenhado através das várias atividades desenvolvidas. 

Por fim, apresento uma reflexão crítica sobre os vários conhecimentos adquiridos ao 

longo dos três meses de estágio. 

 

Palavras chaves: Relações Públicas, empresa, organização, comunicação, In&Out
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Lista de Siglas  

SWOT- (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats); 

PRSA - Sociedade Americana de Relações Públicas; 

Dj’s - Deejay’s; 

VICEG- Via de Cintura Externa da Guarda; 

Wi-Fi- wireless fidelity.  

 

Glossário de termos Técnicos 

Lettering - tipo de letra, inscrição na imagem; 

Flyers - Folheto de informação / publicidade; 

Outsourcing - Serviços de empresas externas necessário à atividade; 

Marketing - Técnica estratégica do planeamento organizacional;  

Design - Melhoria de aspetos funcionais em serviços / produtos; 

E-mail - Correio eletrónico;  

Merchandising - Conjunto de técnicas que permite promover um produto/ serviço; 

Facebook - Rede social;  

Instagram - Rede social; 

Linkya – Aplicação de fidelização de cliente;  

WhatsApp -Aplicação móvel; 
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Introdução 

 

Este trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular Projeto/Estágio, da 

licenciatura em Comunicação e Relações Públicas, do Instituto Politécnico da Guarda, 

com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico. 

Este trabalho consiste no relatório de estágio, e nele constam as atividades desenvolvidas 

ao longo dos três meses no In&Out, enquanto responsável pela Comunicação e Relações 

Públicas da empresa. Neste caso, o relatório contempla: 

 Parte 1 - Local de estágio/Identificação da entidade, onde constam as principais 

informações ao nível estratégico e organizacional da entidade onde decorreu o estágio; 

 Parte 2 - O Estágio/descrição do estágio, onde estão descritas as tarefas e 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio, no que diz respeito à área de Comunicação 

e Relações Públicas da organização acolhedora; 

       Reflexão Final - onde será feita uma análise e ponderação das atividades realizadas 

e dos conhecimentos e competências adquiridos. 

Um dos objetivos de estágio foi a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 

ao longo da licenciatura, permitindo o desenvolvimento de competências na área, sendo 

que as principais atividades estiveram relacionadas com: 

• realização e organização de eventos; 

• edição de conteúdos; 

• comunicação externa, interna e digital; 

• gestão e manutenção das redes sociais; 

• fidelização de clientes | Base de dados (Linkya). 

O trabalho desenvolvido enquanto responsável da Comunicação e Relações Públicas no 

In&Out, empresa na área de restauração, com um negócio inovador e diversificado, 

tornou-se essencial ao nível da comunicação e do relacionamento com o meio interno e 

externo, sendo os fatores determinantes do sucesso da empresa.  
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Capítulo I 

A “BestSabor, 

LDA” 
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 1. Identificação da instituição acolhedora – Bestsabor, Lda. 
 

Segundo Miguel Alves, sócio/gerente da empresa, a Bestsabor, Lda, constituída no ano 

de 2006, tem como natureza jurídica, uma sociedade por quotas atribuídas a dois sócios, 

Miguel Alves e Mário Alves. A sede da empresa situa-se na Guarda, na Rua António 

Sérgio, Edifício Liberal, loja D. Esta empresa insere-se no grupo de estabelecimentos de 

bebidas com espaço de dança sendo o seu CAE 56305.1  

Neste momento a empresa detêm dois espaços comerciais, o In&Out na Guarda e o IN 

Francesinhas, em Viana do Castelo.  

Atualmente trabalham na empresa oito pessoas em regime de contrato efetivo. O In&Out, 

tem uma política de contratação diferente devido às várias atividades realizadas no 

estabelecimento: a equipa de colaboradores efetivos é complementada por colaboradores 

em regime de recibos verdes, outsourcing e estágios profissionais. No total a empresa tem 

neste momento, dezassete colaboradores. 

 

1.1. Caraterização da instituição de Estágio  

 

O In&Out nasce da ideia de recriar o conceito de Irish Coffee – espaço tipicamente 

irlandês, porém, segundo Miguel Alves, viria a tornar-se demasiado dispendioso a nível 

financeiro. Não desistindo do projeto e com uma visão empreendedora surge o conceito 

Bistro, sendo mais em conta, que consiste num espaço comum que agrega três negócios 

diferentes: um restaurante, uma cafetaria e um bar. Esta solução, criou, assim, na cidade 

da Guarda, um espaço diversificado de serviços, acolhedor e acessível à imagem do 

Coffe&Pot, em Lisboa, de onde foram retiradas algumas ideias. 

O crescimento do conceito e do negócio foi faseado. O espaço IN Bistro Café abriu portas 

no dia 23 de dezembro de 2006, disponibilizando, essencialmente, o serviço de 

restaurante e cafetaria. O horário da cafeteria prolongava-se até às 03h da manhã servindo 

e adaptando-se a um café, o que permitia aos clientes degustarem as melhores bebidas e 

envolver-se em momentos de convívio. Ainda assim, as pessoas, após esse período, 

tinham necessidade de frequentar outros locais de convívio e diversão noturna. 

 
1 (https://www.racius.com/, 2020)  



Relatório de Estágio | Comunicação e Relações Públicas 

3 

 

Miguel Alves viu nesta situação, uma oportunidade de crescimento, abrindo no mesmo 

espaço um novo conceito, o Out que se juntaria ao IN Bistro Café, formando assim o 

In&Out, que ofereceria, para além do serviço de restaurante e cafetaria, o serviço de bar 

e dança satisfazendo assim as necessidades dos seus clientes.  

Foi deste modo que o In&Out dois espaços comuns distintos e com três conceitos 

diferentes, surge a 9 de agosto de 2010. Um local com vida, acolhedor, diversificado e o 

espaço de todos e para todos, porque o In&Out existe para satisfazer os seus clientes 

permitindo-lhes ter tudo o que precisam num único espaço. Aqui encontram o adequado 

conforto para partilharem os seus melhores momentos entre amigos e familiares, na 

cidade da Guarda.  

 

 

Fonte: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização geográfica do In&Out 
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1.2. Localização e o espaço, do IN&OUT 

 

Geograficamente, o In&Out localiza-se na cidade da Guarda, na Rua António Sérgio, 

Edifício Liberal, loja D. Tendo uma boa localização, situado numa rua movimentada, não 

muito afastado do centro da Cidade, está rodeado de uma diversidade de negócios, que se 

complementam, permitindo o crescimento de todos e a frequência dos espaços, quer por 

parte dos lojistas como dos seus próprios clientes.  

A localização do In&Out, para além de ser próxima do centro do coração da idade, é um 

ponto de passagem para a VICEG uma vez que tem ligação para as Autoestradas A25 e 

A23. Dispõe de vários lugares de estacionamento ao longo da rua, o que se torna uma 

vantagem. 

1.2.1. Espaço físico e serviços 

 

O estabelecimento é constituído por dois espaços, o In e o Out, com serviços diferentes, 

em cada um deles.  

Uma vez que o In é o espaço que se dedica à restauração e ao serviço de café, é constituído 

por equipamentos e decoração apropriados a esta atividade. A disposição do mobiliário 

está destinada não só para a comida rápida, mas também para as refeições de grupo, para 

tomar um café, ou até, para desfrutar de uma bebida ao balcão. A decoração é prática, 

acolhedora e moderna, como é possível observar na imagem 2 (Espaço Físico-In&Out). 

De forma a melhorar a experiência de consumo dos seus clientes, o In disponibiliza 

gratuitamente serviço de Wi-Fi, revistas e jornais atualizados, dois televisores, um deles 

normalmente ligado a canais desportivos e o outro usado para promoção e divulgação de 

festas e eventos do grupo Bestsabor, Lda. Além disso, para tornar o espaço ainda mais 

agradável, há sempre música-ambiente.  
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Fonte: Próprio 

O In dispõe de uma cozinha equipada de forma a dar resposta à elaboração da 

diversificada carta gastronómica, sendo que apresenta diariamente saborosas refeições, 

quer para quem gosta de saborear uma boa carne ou peixe assado, bem como uma refeição 

mais simples e rápida no caso de um hambúrguer no pão, como mostram a figura 

3(refeição diária, refeição rápida), sendo que a carta de refeições pode ser consultada no 

Anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Facebook In&Out 

 

 

Figura 2 - Espaço físico -IN 

Figura 3 - Refeição Diária e Refeição Rápida 
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O Out é caraterizado por ser um espaço mais amplo característico da diversão noturna, 

em que ao ritmo da música os clientes podem desfrutar de uma diversidade de bebidas 

com ou sem álcool. É um espaço constituído por um balcão ao centro da sala onde são 

visíveis e preparadas as mais diversas bebidas.  Dispõe ainda da copa para uso exclusivo 

dos colaboradores, onde estão vários equipamentos necessários para o correto 

funcionamento do bar, comtemplando ainda um espaço para os Dj’s e uma pista de dança. 

Embora seja um local pensado para que as pessoas estejam mais tempo de pé do que 

sentadas, o Out tem também, algumas mesas, sofás, cadeiras para que os clientes possam 

desfrutar do espaço de forma mais confortável e ao seu agrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio 

 

 

1.3.  Estrutura Organizacional In&Out 

 

A estrutura organizacional é a forma como as empresas tem organizadas as suas 

atividades, recursos e departamento, com a finalidade de atingir os seus objetivos.  Uma 

estrutura organizada, auxilia na análise de produtividade e de desempenho, traçando 

estratégias de maximização de recursos. 

A estrutura organizacional representa a relação entre os colaboradores e os seus líderes, 

bem como as responsabilidades de todos os recursos da empresa, sendo que os métodos 

mais conhecidos são as estruturas verticais e horizontais.  

No caso do In&Out a estrutura organizacional apresenta-se na vertical, em que o poder e 

a tomada de decisão cabe ao gerente que lidera o topo da hierarquia, seguido dos 

Figura 4 - Espaço físico - Out 
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departamentos que representam as atividades do negócio, onde constam os colaboradores, 

que respondem diretamente à chefia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo In&Out 

 

➢ Sócio-gerente: Miguel Alves realiza as mais variadas funções, administrativas e 

financeiras, gestão de recursos humanos e relações públicas dando também apoio 

na cafetaria e bar. 

➢ Cozinha: está a cargo do Chef Abrãao Ventura, responsável por confecionar as 

refeições e por formar alguns colaboradores para desempenharem tarefas de 

cozinha.  

➢ Cafetaria e Bar: as tarefas são realizadas pelo Filipe Pinto e pela Ângela Branco 

como por exemplo, serviço de mesa, preparação de bebidas, manutenção do 

espaço, relações com os fornecedores, gestão de stock.  

 

1.3.1   Missão, Visão e Valores do In&Out 

 

 A Missão, visão e os Valores são as bases para se estabelecer a direção e 

orientação para uma organização, mas para se tornarem realidade, têm que 

se traduzir em objetivos e orientações estratégicas. (Daychoum, 2009, p. 40) 

Missão  

O In&Out procura continuadamente melhorar os seus serviços e espaços, de forma a 

contribuir para a satisfação dos clientes e colaboradores, bem como contribuir para o 

Sócio-
Gerente

IN

Cafetaria Cozinha

OUT

Bar

Esquema 1 – Organograma In&Out 
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desenvolvimento da região da Guarda, através de uma gestão de recursos eficaz, 

assegurando uma crescente viabilização económica.   

Visão 

O In&Out pretende ser uma referência no setor da restauração no distrito da Guarda, com 

um serviço diversificado, com qualidade, acolhedor e adequado às necessidades de todos 

os consumidores.  

Valores  

➢ Espírito de grupo crítico 

➢  Prestação de um serviço de excelência 

➢ Lealdade dos colaboradores 

➢ Laborar com ética, responsabilidade e integridade 

➢ Segurança, comodidade e proteção 

 

1.4. Identidade Visual 

 

Segundo Cesca (Cesca, 2000) a identidade visual consubstancia-se no logotipo e deve ser 

assumida num programa coerente, de preferência descrito num manual. A identidade 

visual deve corporificar a identidade e a estratégia da entidade, diferenciando-a das 

demais. Outro autor, (Pinho, 1996) considera que a identidade visual permite aos 

consumidores terem uma visão clara daquilo que a empresa lhes pode oferecer a nível de 

produtos, preços, serviços, qualidades e muitos outros benefícios. Assim sendo, podemos 

dizer que identidade visual é uma ferramenta de comunicação externa pois, num contexto 

visual, permite dar a conhecer a empresa e transmitir as suas mais-valias. 

A identidade é o suporte pelo qual se constrói a marca. É ela que dá uma 

direção, um propósito e um significado à marca: norteia as ações 

empresariais e financeiras, define os objetivos mercadológicos e 

comunicacionais e transmite, por meio dos seus símbolos, um sentido, um 

conceito. (Vásquez, 2007, p. 202) 

Aquando da criação da identidade visual do In&Out, segundo o gerente e de acordo com 

o propósito do negócio, criara-se uma identidade direcionada ao tipo de público-alvo que 

ambicionava cativar.  
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1.4.1.Nome 

 

O “nome” é a denominação que a empresa dá a si mesma e que tem por objetivo 

identificá-la e fornecer informações dos serviços que presta.  

Segundo Gomes (Gomes, 2015) o mais desafiante da criação de uma empresa é 

provavelmente a escolha do nome da marca. Necessita-se de um nome que além de ter 

um registo legal e disponível, deve ser duradouro e apelativo, especialmente apropriado. 

Verifica-se assim que o nome é o passo mais importante quando pensamos em criar uma 

marca.  

Para que o nome da marca estimule o seu desenvolvimento devem-se ter em conta 

algumas características,  

(…) o nome deve ser único e de fácil memorização; conduzir a uma 

associação com a identidade de marca; ser consistente com a promessa que 

a marca faz (…). (Gomes, 2015, p. 16)  

Em relação ao nome e atendendo a sua transformação ao longo destes 13 anos, tendo 

surgido inicialmente como IN Bistro Café e atualmente designado como In&Out, 

procuraram que o nome fosse amplo para crescimento de negócio. Que inspirasse o 

cliente, que fosse de fácil memorização e pronunciação, simples de identificar, de 

aconselhar a visitar e a satisfazer a promessa de um espaço diversificado e acolhedor.  

 

1.4.2. Logótipo 

 

O logótipo é o símbolo da empresa, a que está associado o design gráfico com uma ou 

mais cores, que permite transmitir uma mensagem específica e até o nome. Tal como o 

nome, deve ser de fácil memorização, perceção e clareza, sendo assim, podemos dizer 

que o logótipo é como um bilhete de identidade visual da empresa. 

Segundo Lampreia uma empresa para sobreviver, tem de possuir um logótipo singular 

que seja um sinal de distinção e a sua primeira “arma visual”. (Lampreia, 2008) 

De acordo com  (Cides, 2009) o logótipo é o símbolo e o sinal gráfico por meio do qual 

o nome passará a ser comunicado e reconhecido pelo público tratando-se, assim, de um 

poderosíssimo instrumento de marketing. 
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No In&Out, aquando da elaboração do logótipo e atendendo ao negócio, procuraram criar 

um símbolo que fosse facilmente reconhecível e identificativo do espaço, como é possível 

observar na figura 5 (logótipo In&Out). O logótipo inclui de forma discretiva o nome do 

espaço “In&Out” e o negócio em si “Bistro and club”, com letras simples e percetíveis. 

Para além do lettering, as cores utilizadas num logotipo influenciam a imagem e 

mensagem que a empresa quer transmitir, sendo que a cor está repleta de informação e 

significado, em que o ser humano lhe atribui diversas sensações e simbologia. A escolha 

das cores para o In&Out recai sobre a área de negócio, cores mais escuras ligadas ao 

espaço noturno de sensualidade; cores brancas de espaço calmo e um toque rosa de 

delicadeza. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://inoutbistroclub.com 

 

1.5. Comunicação 

 

Segundo (Cezar, 2009) o processo comunicativo é o motor das mudanças e o promotor 

do desenvolvimento. Como ele diz, todos nós acabamos por comunicar com gestos, por 

palavras e até mesmo com o silêncio, ou seja, estamos sempre a fazê-lo a qualquer 

momento sendo que o importante é estar preparado para o fazer. 

 Esta “arte” transcende a nossa contemporaneidade e remonta ao início da civilização 

considerando-a o alicerce central da sociedade moderna. 

A comunicação é uma prioridade para qualquer empresa, uma vez que, é a partir desta 

que a empresa se divulga e se posiciona no mercado empresarial, de modo a diferenciar-

se da sua concorrência, pois não basta comunicar de qualquer forma, mas sim de forma 

adequada e distinta. 

Figura 5 - Logótipo In&Out 
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É importante que a comunicação esteja de acordo com as estratégias, os valores e os 

objetivos da empresa, existindo particularmente, um bom plano de comunicação, que 

permita um bom trabalho cooperativo, desempenho e inovação da sua atividade em 

conjunto com os demais membros da empresa. É nesse contexto que, a comunicação 

empresarial é extremamente importante e deverá ser estabelecida de forma efetiva em 

qualquer empresa da atualidade. 

Para uma comunicação eficaz é importante que ela provoque novas atitudes, mudanças 

nas pessoas, pois caso contrário a comunicação não atinge o seu objetivo. Quando se fala 

em comunicação eficaz, fala-se daquela que atinge efetivamente o seu objetivo, que é 

transmitir uma mensagem com clareza, utilizando os de canais de comunicação. Ou seja, 

é quando o emissor passa uma informação ao seu recetor e este entende a mensagem 

exatamente como ela foi transmitida, sem acrescentar nada a mais ou a menos à sua 

interpretação. 

As empresas devem usar recursos de forma a melhorar a estratégia de comunicação com 

os seus públicos e para que isso aconteça desenvolverá técnicas de comunicação interna 

e de comunicação externa. 

 

1.5.1. Comunicação interna 

 

A comunicação empresarial interna tem como principal objetivo informar os seus 

colaboradores sobre os mais diversos assuntos da empresa, de modo a estabelecer um 

clima de confiança e de transparência. Permitindo, assim, que os colaboradores trabalhem 

de forma conjunta e alinhada aos objetivos estabelecidos como forma de alcançá-los, 

criando, portanto, uma cultura organizacional forte e assertiva. Logo, tudo isto, permitirá 

uma transmissão de confiança para o seu público, o que impulsionará a sua evolução no 

mercado. 

O público mais relevante que o profissional de Relações Públicas deve ter em conta é o 

interno, pois cada pessoa a colaborar na empresa é um veículo de informação - de dentro 

para fora - da empresa, quer dizer, é o canal de informação que “vende” constantemente 

a imagem empresarial. (Cabrero & Cabrero, 2001)  
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Um objetivo prioritário da comunicação é fortalecer e ajudar o processo de mudança e 

gestão da organização, de modo a unificar os diversos departamentos da empresa, 

evitando conflitos e crises. 

Os alvos da comunicação interna do In&Out são todos os seus colaboradores, que 

diariamente assumem responsabilidade na parte de cafetaria e cozinha, bem como no Out 

no espaço dedicado ao bar. 

Para a gerência do In&Out é fundamental ter os colaboradores informados e integrados 

na estratégia e valores da organização, sendo estes que mantém diariamente o espaço a 

funcionar. Nesse sentido, o fluxo de informação entre as partes envolvidas é direta, 

acessível e transparente, entre chefia-colaborador-colaborador-chefia.   

 Atualmente, rodeados de tecnologia e usufruindo dos canais digitais, a chefia procura 

manter um relacionamento próximo, informal e presente com os colaboradores. 

Frequentemente, para contactar todos os colaboradores em simultâneo e podendo obter 

feedback quase instantâneo, a chefia recorre ao uso do serviço de mensagens da rede 

social Facebook, o e-mail e o WhatsApp. 

Cada colaborador do In&Out assume as suas funções e responsabilidades sempre que se 

apresente ao trabalho. Contudo a chefia tem o cuidado de falar pessoalmente com cada 

colaborador sempre que assim é necessário, seja para corrigir algum comportamento, seja 

para dar uma sugestão de melhoria ou para informar de novidades e alterações que possam 

ocorrer no trabalho, criando assim uma relação harmoniosa e próxima entre a chefia e os 

seus colaboradores. 

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. Como resultado 

dessa troca, os colaboradores ficam mais motivados e integrados e o fluxo de 

informação ocorre com mais clareza e agilidade. (Silva E. S., 2010, p. 15)  

Os meios de comunicação utilizados pela chefia do In&Out, permitem o trabalho em 

equipa, de cooperação e motivação, sendo que os colaboradores representam um recurso 

de elevado valor no desenvolvimento do negócio, sendo integrados nas decisões de 

relevância e em momentos de crise, mantendo o equilíbrio organizacional. 
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1.5.2. Comunicação externa 

 

A comunicação externa é extremamente importante no desenvolvimento comunicacional 

de qualquer empresa. Sem as estratégias planeadas e inerentes a este conceito, torna-se 

remota a tentativa de comunicação com o exterior. A comunicação externa é um 

instrumento fundamental para construir e solidificar a imagem empresarial e tem como 

finalidade mostrar e divulgar a empresa, bem como os seus serviços e produtos, ao 

público externo. 

Rasquilha & Caetano (2004), escrevem sobre o assunto referindo que,  

qualquer entidade que deseja manter uma imagem favorável junto do seu 

público terá de lhe dar conhecimento das suas atividades, do seu trabalho e 

da sua organização, criando para o efeito, um sistema permanente de 

comunicação. (Rasquilha & Caetano, 2004, p. 16) 

No que concerne à comunicação externa, o In&Out procura cativar e inspirar o público-

alvo, mantendo-o informado acerca das atividades da semana, das novidades, das 

refeições, bem como da importância que estes desempenham no desenvolvimento do 

negócio. Assim, mantendo uma comunicação próxima, atendendo às novas tecnologias e 

tendências do mercado, a chefia recorre a um conjunto de meios de comunicação: 
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Tabela 1 - Meios de Comunicação In&Out 

Fonte: Própria  

Meios de comunicação Objetivos 

Página na internet 

http://inoutbistroclub.com 

-Comunicação acessível e rápida; 

-Dar a conhecer os serviços e atividades do In&Out; 

-Informações básicas do estabelecimento; 

-Manter uma relação próxima com o cliente; 

Merchandising 

- Cartões de visita; 

-T-Shirt utilizadas pelos 

colaboradores; 

-Panfletos e flyers ; 

-Parcerias; 

-Vincular a relação empresa-cliente; 

-Promover e divulgar o espaço e serviços; 

- Fortalecer a imagem da empresa; 

-Criar e reforçar o vínculo de proximidade com o 

público;  

-Aumentar o interesse do público; 

Redes Sociais 

-Facebook 

-Instagram 

-Dar maior abrangência de divulgação e promoção das 

atividades e serviço do In&Out; 

- Ajudar a comunicação a chegar de forma diferente a 

uma diversidade maior de público-alvo; 

- “Estar onde os clientes estão”, redes sociais 

tendências tecnológicas e de mercado; 

Aplicativos 

-Linkya  

-Estabelecer rede de parecerias; 

-Divulgação e promoção; 

-Notoriedade da empresa. 

 

Na opinião de  (Cabrero & Cabrero, 2001, p. 21) uma boa imagem é muito difícil de 

conseguir, mas muito fácil de perder se não se cuida constantemente dela. Atualmente 

atendendo às tendências dos mercados, as empresas devem enraizar-se nos canais e meios 

mais utilizados pelas pessoas, de forma a promover e divulgar os seus serviços.  
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1.6. Análise SWOT- Estratégia de planeamento 

 

Segundo (Monteiro & Correia, 2004) muitas empresas usam a análise SWOT como uma 

ferramenta para a criação de um plano de marketing, com o objetivo de analisar a 

viabilidade empresarial, a sua capacidade de sobrevivência no mercado e a 

competitividade face à concorrência.  

Trata-se de um diagnóstico que se apresenta, 

 sob a forma de dois quadros, um para as forças e fraquezas da empresa, e 

outro para as oportunidades e ameaças, identificadas ao longo da análise de 

mercado e da concorrência (Mercator XXI: Teoria e Prática do Marketing, 

2008, p. 451)  

Nesse sentido, a análise SWOT surge como uma ferramenta que permite analisar 

estrategicamente o meio em que a organização está inserida, permitindo um diagnóstico 

interno (pontos fortes e os pontos fracos) e externo (oportunidades e ameaças), tornando-

se um aliado estratégico de otimização de resultados e gestão de riscos.  

Assim, apresenta-se a análise efetuada ao In&Out: 

Na elaboração da análise SWOT do In&Out ao nível interno (pontos fortes e pontos 

fracos) verifica-se que a empresa poderá melhorar o seus serviços de forma a colmatar a 

demora no serviço de refeição ao contratar mais um colaborador, e no espaço ao adaptar-

se para receber pessoas com mobilidade reduzida (uso de cadeiras rodas) e ainda 

reorganizar o espaço para o aumento possível de clientes nas instalações.  

No que concerne à análise externa (oportunidades e ameaças) como todos os negócios da 

área da restauração, as dificuldades económico-financeiras e a elevada concorrência 

ameaçam constantemente esta área, sendo que as empresas devem maximizar recursos e 

agregar valor aos seus serviços, de forma a satisfazer eficientemente as necessidades dos 

consumidores, bem como a  surpreendê-los e cativá-los, tendo o IN&Out delineado 

eficazmente a sua estratégia.  

Tendo em ponderação os pontos fortes da empresa e as oportunidades existentes no 

mercado, chega-se a fatores críticos de sucesso, apostando na diferenciação, através da 

imagem/notoriedade, a relação produtos-espaço e a fidelização importante dos clientes 

através da carteira digital Linkya. 



Relatório de Estágio | Comunicação e Relações Públicas 

16 

 

 

Fonte: Própria  

  

 

 

 

 

 

1.7. Relações Públicas 
 

Para as empresas, a comunicação apresenta-se como um fator determinante de sucesso, 

tendo em consideração as tendências do mercado, as exigências dos consumidores e os 

avanços tecnológicos. Necessitam, assim, de um departamento competente e responsável 

para comunicar com as pessoas. Como sabemos,  

Comunicação é o processo de transferir e receber informações. (...) 

informações são dados organizados que possibilitam a análise de situações e 

tomada de decisões. (Maximiano, 2000, p. 282) 

 

Análise 
SWOT

Pontos Fortes: 

• Boa localização; 

• Serviços de refeição e Take away; 

• Preços acessíveis; 

• Colaboradores simpáticos; 

• Variedade de produtos e atividades; 

• Esplanada de Verão; 

• Responsabilidade Social. 

Pontos Fracos: 

• Inacessibilidade a pessoas portadoras de 

deficiência; 

• Demora no serviço de refeição. 

 

 

Oportunidades: 

• Possibilidade de realizar atividades 

dinâmicas e diferenciadas; 

• Possibilidade de realizar eventos 

privados; 

• Espaço diversificado e diferenciador 

em termos físicos. 

 

Ameaças: 

• Excesso de concorrência; 

• Crise económico-financeira; 

Análise interna 

Análise externa 

Tabela 2 - Análise Swot In&Out 
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Segundo a PRSA (Sociedade Americana de Relações Públicas),  

as Relações Públicas são um processo estratégico de comunicação que 

constrói relações de benefício mútuo entre as organizações e o seu público.  

Por sua vez,  (Cesca, 2006) refere que:  

As Relações Públicas são uma profissão que trabalha com a comunicação, 

utilizando todos os seus instrumentos para administrar a relação entre a 

empresa e os seus públicos visando o bom relacionamento entre as partes. 

Os profissionais de Relações Públicas têm capacidade de influenciar padrões de 

comportamento e mudar perceções, uma vez que possuem a arte de falar / comunicar com 

credibilidade, de forma clara e simples, sendo o medidor entre as organizações e o 

público.  

Por vezes, o profissional de Relações Públicas está associado ao departamento de 

marketing uma vez que a comunicação está relacionada com a estratégia empresarial. Este 

profissional desempenha funções tais como organização de eventos, comunicação de 

crise, assessoria de imprensa, lobby, responsabilidade social, negociação e publicações 

próprias.  

No In&Out a responsabilidade das Relações Públicas pertence ao sócio-gerente, dada a 

dimensão e o âmbito do negócio. Contudo, com o desenvolvimento do estágio, as funções 

de Comunicação e Relações Públicas alcançaram maior relevância, tendo-me sido 

atribuídas.  
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Capítulo II 

O Estágio 
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2. O Estágio  

2.5. Plano de Estágio 

 

Com a evolução da tecnologia, com mercados cada vez mais competitivos e inovadores, 

é um fator determinante de sucesso um bom planeamento estratégico. Nesse sentido, de 

forma a orientar as principais tarefas e responsabilidades, bem como as atividades a serem 

desenvolvidas ao longos dos três meses de estágio, elaborou-se o plano de estágio (Anexo 

I). 

Enquanto estagiária no In&Out, as principais atividades desenvolvidas foram: 

➢ gestão das redes sociais (facebook, instagram); 

➢ desenvolvimento de conteúdos gráficos para redes sociais e página da internet; 

➢ elaboração e manutenção da base de dados através da plataforma Linkya; 

➢ gestão e planeamento de eventos públicos; 

➢ construção e manutenção de bons relacionamentos; 

➢ funções de Relações Públicas (Função estratégica, Gestão de crises); 

➢ promover a responsabilidade social dentro da empresa. 

Com o desenvolvimento das atividades ao longo do estágio, os objetivos esperados 

enquanto estagiária foram: 

➢ aplicação prática das ferramentas de comunicação e Relações Públicas, 

aprendidas ao longo do percurso académico; 

➢ desenvolvimento de competências técnicas na área de conhecimento e estudo; 

➢ edição de imagem e texto nas redes sociais, página da internet e produtos de 

publicidade; 

➢ desenvolvimento na área da gestão de eventos; 

➢ desenvolvimento e aplicação prática na área das Relações Públicas Institucionais 

e Empresariais; 

➢ aplicação de estratégias do Marketing Digital; 

➢ compreender o contributo das Relações Públicas a nível da liderança e a 

construção de relações de confiança. 
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2.6. Planeamento das atividades  

2.2.1  Cronograma  

Atualmente vive-se sob adversidades diárias, quer no mundo profissional e pessoal, sendo 

que por vezes os planos têm que ser adiados e as prioridades redefinidas. Numa 

organização, o tempo é um recurso valioso, em que este deve estar alinhado com os 

objetivos, com a cultura e estratégias organizacional. As expectativas das partes 

envolvidas estão também relacionadas com o cumprimento dos prazos das atividades.  

Nesse intuito e tendo em consideração que em todas as tarefas aplicamos tempo, 

dedicação e esforço, o cronograma surge como uma ferramenta relevante, para gerir o 

tempo gasto na execução das tarefas, sendo que a definição da sua prioridade permite 

uma aplicação mais eficiente. Possibilita-nos ainda, de uma forma rápida, visualizar em 

que ponto de situação se encontra a tarefa, bem como, por exemplo, saber que etapas é 

necessário realizar primeiro.  

Na tabela 3 observam-se as atividades desenvolvidas no estágio e a sua periodicidade nos 

três meses (agosto, setembro e outubro), apresentadas em semanas: 

Tabela 3 - Cronograma das tarefas desenvolvidas 

Fonte: Própria  

  Meses 

    (semanas) 

Tarefas 

 

Agosto 

 

Setembro 

 

Outubro 

  1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Gerir Redes Sociais x x x x x x x x x x x x 

Gestão de correio eletrónico x x x x x x x x x x x x 

Elaboração e preparação de 

documentos 

 x x x  x x   x x  

 

Marcação de Reuniões com 

fornecedores e colaboradores 

x x x x x x x x x x x x 

Planificação de eventos x x   x x   x x   

Produção de conteúdos x x x x x x x x x x x x 

Lynkia  x x  x  x x x  x x 

Eventos x x x x x x x x x x x x 
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2.7. Atividades 

 

As atividades desenvolvidas durante o período de estágio vão ao encontro do Plano de 

Estágio, seguindo as linhas de orientações gerais, de forma a concretizar eficientemente 

todas as atividades propostas. 

A comunicação integrou grande parte das atividades desenvolvidas no estágio e essa arte 

ganha maior relevância, quando a tecnologia se apodera do mundo, das relações humanas 

e dos negócios. No In&Out a comunicação é um fator importante para a estabilidade do 

negócio, sendo um veículo de informação que permite promover e divulgar o espaço e 

serviços, despertando interesse e conhecimento ao público, de forma a que este o visite e 

desfrute de relaxantes momentos sociais 

Em relação à comunicação externa do In&Out contempla essencialmente: 

➢ redes sociais (Facebook e Instagram), onde diariamente são publicados os menus 

das refeições diárias; conteúdos gráficos de bebidas e sobremesas que podem 

desfrutar no espaço, bem como atividades de lazer e convívio que se vão 

realizando ao longo do dia ou semana. Através destes canais, mantem-se uma 

periodicidade de comunicação diária e muito próxima das pessoas, sendo o 

principal meio o falar com o público;  

➢ página da internet, sugestões para algumas melhorias e atualização do mesmo; 

➢ publicidade com a criação de flyers e cartazes para os eventos que são 

programados;  

➢ parcerias com a Câmara Municipal da Guarda, com a The Coca-Cola Company 

(“Schwepps”) entre outras parcerias de longa duração; 

➢ através da aplicação Linkya eram enviadas aos clientes, informações acerca das 

atividades planeadas, de eventos e ainda das promoções que poderiam usufruir no 

espaço, bem como vantagens de acesso a eventos mais restritos.   

O crescimento tecnológico facilitou a edição e a impressão de material que permite às 

empresas comunicar e apresentar-se à sociedade. Nesse sentido, aplicando o 

conhecimento adquirido em Gestão de Eventos e Edição de Imagem, foram 

desenvolvidos trabalhos como: 

➢ flyers, cartazes publicitários de eventos, cartão de contatos In&Out; 
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➢ edição de imagens e conteúdos para as redes sociais; 

➢ gestão e decoração dos espaços para eventos; 

➢ receção de clientes; 

➢ coordenação e orientação em tarefas do staff. 

Ainda abrangida na área do conhecimento, a gestão, organização e realização de eventos, 

foi uma das atividades planeadas e desenvolvidas no estágio. Em que os principais 

eventos foram: 

➢ Music On The Terrace, This Is SUMMER  

➢ “OCTOBEERFEST 2019” 

➢ DIWALI 2019 

➢ “Hallowen” 

 

2.7.1. Eventos 

 

Um evento é uma forma de um conjunto de pessoas celebrar, ou marcar, um 

acontecimento que é especial.  

O termo eventos especiais foi criado para descrever rituais, apresentações ou 

celebrações específicas que tenham sido deliberadamente planeados e 

criados para marcar ocasiões especiais ou para atingir metas ou objetivos 

específicos de cunho social, cultural ou corporativo, segundo (Allen, Harris, 

McDonnell, & O'Toole, 2003, p. 5) 

Nesse intuito e de acordo com o conceito de negócio do In&Out, num espaço 

diversificado onde o convívio é o elemento principal, de forma a enriquecer a experiência 

e os momentos dos clientes, realizaram-se eventos dinâmicos, que marcaram os meses de 

estágio.  

Para estes eventos, foram desenvolvidas tarefas ao nível de edição de imagem e texto para 

cartazes e flyers, bem como para o conteúdo das redes sociais. Apoio na organização dos 

espaços e estabelecimento de contactos com parceiros, estando envolvida em todas as 

etapas exigidas ao desenvolvimento das atividades.  
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Music On The Terrace, This Is SUMMER  

Inspirados nos tempos quentes de junho, surge a ideia ainda enquanto cliente do espaço, 

de organizar um dia com novas atividades, de forma a entreter as pessoas, a dinamizar o 

espaço e a rentabilizar o serviço de esplanada disponível nessa altura do ano.  

A ideia era proporcionar ao longo do verão (julho e agosto), nos fins-de-semana, eventos 

dinâmicos que envolvessem a esplanada e o interior do In&Out, com música ao vivo, 

temáticas, karaoke, Djís, bebidas, entre outros elementos relevantes que superassem as 

expectativas de todos, tornando esses dias memoráveis e agradáveis. Contudo, devido a 

fatores externos à organização (meteorologia, disponibilidade de músicos e licenças), 

nem sempre foi possível presentear as clientes com o Music On The Terrace, This Is 

SUMMER.  

Este evento requereu um planeamento mais rigoroso, (anexo III) dada a sua dinâmica, 

exigindo recursos ao nível logístico, de pessoal, financeiro e legal.  

➢ Programação do evento 

Tabela 4 – Criação de Eventos 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

11-13 Julho

karaoke no "terraço"

Música ao vivo-
Grupo Ponto Dois

Dj Sousa

Dj BLACK 
BOUNCE

21-23 Agosto

Música in terrace 
com Alexandre 

Almeida &Friends

Música ao vivo -
“2ROLL”  

“DUAKÚSTICO” 

Dj Karalex

 

Espaço IN 

Espaço Out 
Esplanada 

Dinâmica no espaço 



Relatório de Estágio | Comunicação e Relações Públicas 

24 

 

➢ Canais de comunicação 

Para este evento ao nível da comunicação, criou-se uma maquete que representasse a 

atividade, que incluísse o nome do evento Music On The Terrace, This Is SUMMER (que 

tal como o nome indica música, no terraço, no Verão), com cores de verão, de frescura e 

ambiente natural (terraço de terra, natureza, ar livre), bem como a música, sendo um fator 

de animação do espaço. Resultando o trabalho apresentado na figura 6, tendo sido 

possível usar ferramentas como Adobe Photoshop em articulação com os conceitos da 

unidade curricular de Semiótica, bem como de Edição de Imagem. 

Para promoção e divulgação foram 

criados eventos nas redes sociais para 

os respetivos dias, incluindo 

informações acerca dos convidados 

que animaram o espaço e a noite.  

Elaboraram-se flyers para distribuição 

nas ruas da cidade da Guarda, bem 

como cartazes que também foram 

afixados nas instalações do In&Out.  

Através do cartão cliente - Linkya a divulgação chegou rapidamente a todos os clientes 

habituais do espaço que poderão ter conhecimento das atividades, dos convidados, das 

promoções e ainda das ofertas, o que despertou interesse e boa recetibilidade.  

 

➢ Resumo do evento 

Ao longo dos dias em que o evento decorreu, notou-se grande aderência e apreciação 

positiva ao facto de haver dinâmica entre os espaços, permitindo maior capacidade de 

pessoas na esplanada. Ao terem-se convidado grupos musicais que permitiram alegrar e 

divertir as pessoas, concluiu-se que a diversidade musical atrai mais pessoas, havendo 

mais satisfação pela variedade e qualidade. Para além dos espaços, da animação musical, 

destacaram-se, também, algumas marcas de bebidas, tornando o evento ainda mais 

dinâmico e abrangente. Foi um evento acolhido de forma positiva pelos clientes, pelas 

autoridades locais e pela população da cidade da Guarda, tendo sido um sucesso.  

Figura 6 - Design geral de um evento 

Fonte: Arquivos In&Out 
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O Music On The Terrace, This Is SUMMER permitiu-me colocar em prática os 

conhecimentos e técnicas adquiridas ao longo da licenciatura, tendo sido uma prova de 

superação pessoal e profissional.  

 

“9ºAniversário Out Club”   

Um negócio que contempla dois espaços com três conceitos inspiradores, foi crescendo 

ao longo da sua existência. Destaca-se o espaço Out que integra a parte da diversão 

noturna | bar, e que a 30 de agosto de 2019, celebrou o seu 9º 

aniversário tendo, para tal, criado um evento. 

Este evento intitulou-se como 9ºAniversário Out Club, cujo 

objetivo foi celebrar a sua existência enquanto espaço de 

diversão noturna, que semanalmente proporciona aos clientes 

descontraídos e animados momentos. Foi também uma forma, de 

agradecer e presentear os clientes que contribuem para o sucesso 

do negócio, havendo música, bolo e champanhe para todos. Com 

a colaboração do Dj Luís Garrido, a noite foi longa, de sorrisos, 

dança e momentos que marcam a história do Out Club.  

 

“OCTOBEERFEST 2019”  

 A Oktoberfest é o evento mais conhecido de toda a 

Baviera, Alemanha,e decorre anualmente entre o 

final de setembro e início de outubro, em Munique. 

Foi criado pelo rei bávaro Ludwig I para celebrar o 

seu casamento em 1814. 

É o maior evento do mundo para quem gosta de 

cerveja, mas na verdade nem precisa de apreciar a 

bebida para usufruir de toda a animação, festa, 

gastronomia, atividades e loucura que é a alemã 

Oktoberfest. Nesse âmbito, o In&Out planeou e organizou o fim-de-semana 

OCTOBEERFEST 2019, nos dias 27 e 28 de setembro com animação musical DJ GIGA 

e DJ KARALEX. 

Figura 7 - 9ºaniversario 

Out Club 

Fonte: Criação Própria 

Figura 8 - OCTOBEERFEST 2019 
Fonte: Criação Própria 
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Para este evento, elaboraram-se eventos nas redes sociais, editaram-se imagens e textos 

alusivos à festividade, elaboração e distribuição de flyers e cartazes, decorou-se o espaço, 

estabeleceram-se contactos com fornecedores de cerveja como a “franziskaner” para 

abastecimento de bebidas e ainda a possibilidade de obter brindes para presentear os 

clientes.  

Para tornar o evento mais atrativo, o cliente ao consumir, era presenteado com utensílios 

de decoração, como fitas de pescoço, chapéus das marcas de cerveja aderentes, perucas e 

t-shirts.  Foi um evento com elevada aderência, tendo sido alcançada a lotação máxima 

dos espaços revelando, assim, que a estratégia de comunicação foi eficiente e um 

contributo para o sucesso.  

 

DIWALI 2019 

O DIWALI 2019 realizou-se a 25 e 26 de outubro 

de 2019, sendo um festival de luzes, religioso, com 

origem hindu, simbolizando a destruição das 

forças do mal2. Durante o Diwali, celebrado uma 

vez ao ano, as pessoas estreiam roupas novas, 

dividem doces e lançam fogos de artifício. Pela sua 

simbologia e energia, o In&Out, dedicou um fim-

de-semana à festa das luzes, em que o equilíbrio entre 

o espaço e o ambiente era notório e sentido através das velas e os tradicionais candelabros 

indianos, que adornaram a atmosfera.  

Para este evento, recorreu-se a uma decoração simples que transmite harmonia e 

equilíbrio, com música ambiente e relaxante, bem como a bebidas quentes e 

aconchegantes. Tal como outros eventos, recorreu-se à sua divulgação através das redes 

sociais, tendo sido mais uma vez um evento muito apreciado pelos clientes do In&Out, 

havendo boa recetividade e energia positiva.  

 

 

 
2 Adaptado https://pt.wikipedia.org/wiki/Diwali a 15-05-2020 

Figura 9 - Happy Diwali 2019 
Fonte: Criação Própria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diwali
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Hallowen 

O Hallowen é um evento anual, que se celebra a 31 de outubro e é conhecido 

mundialmente pelo culto aos mortos, com origem 

nos Estados Unidos da América. Em Portugal, é 

uma data que antecede o Dia de Todos os Santos e 

permite que as pessoas se encontrem para conviver 

e se divertirem, aderindo a fantasias alusivas à 

festa.  

Sendo um evento mundialmente popular, no 

In&Out, organizou-se uma noite 

“aterrorizadamente” inspirada no culto dos mortos, com decoração alusiva, elaboração de 

bebidas a preceito, animação musical e ainda um concurso de fantasias. Presenteando 

uma vez mais, os clientes que aderem e se sentem integrados nas dinâmicas criadas no 

espaço. Para este evento, recorreu-se à comunicação digital através das redes sociais, com 

publicações de imagens e textos alusivas ao evento, bem como uma galeria de fotografias 

permitindo a votação para o concurso anunciado de melhor disfarce. 

 

2.7.2. Comunicação Digital  

 

Com o aparecimento das novas tecnologias a comunicação sofreu alterações, reduzindo 

as distâncias, tornando a informação imediata e instantânea. As organizações têm hoje a 

possibilidade de entrar em contato com as pessoas através das plataformas digitais, como 

as redes sociais e os websites, em que a comunicação através destes meios permite 

alcançar em curto espaço de tempo um maior número de pessoas, a nível mundial.  

Atualmente, o planeamento estratégico das empresas passa a ser diário, acompanhando 

as novas tendências, seguindo as maiores referências para colocar cada segmento no 

caminho certo e atingir os objetivos junto do seu público-alvo.  Há um mundo de 

possibilidades concretas e é importante filtrar aquelas que realmente preencherão as 

metas em relação ao mercado em que se está inserido. Aliar a estratégia e a criatividade 

e desenvolver ações em cima das tendências de comunicação, permitirá que as empresas 

e marcas sejam competitivas, dinâmicas e com notoriedade.   

Figura 10 - Concurso de HALLOWEEN 

2019 
Fonte: Criação Própria 
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No In&Out, a comunicação digital integra, com elevada relevância, a estratégia da 

empresa, uma vez que é o meio de informação mais utilizado para a promoção e 

divulgação dos seus serviços e eventos. Recorrendo essencialmente às redes sociais e à 

Linkya, que permitem de forma eficiente e rápida, informar os clientes e demais 

consumidores, das suas atividades e novidades.  

2.7.2.1. Facebook e Instagram 

 

O Facebook, quando bem gerido e utilizado, pode-se tornar um canal de comunicação 

útil para as organizações, sendo uma rede social popular que junta milhões de utilizadores 

e possibilita a partilha e propagação de conteúdo, rapidamente.  

Atualmente, o Facebook juntamente com o Instagram e WhatsApp, tem cerca de três 

milhões de utilizadores3, sendo um dado relevante para que as empresas redefinam a sua 

forma de comunicação, acompanhando as tendências e hoje, pois a informação é poder.  

No In&Out, a utilização das redes sociais é de uso diário para informação sobre as 

ementas das refeições diárias, das atividades que decorrem naquele dia, das promoções e 

de eventos futuros. Para além da divulgação e promoção dos serviços e espaços In&Out, 

recorre-se a estas ferramentas como parte da responsabilidade social, no que concerne às 

campanhas que promovem saúde e bem-estar para a sociedade.  

A gestão e atualização das redes sociais, bem como os conteúdos a publicar, foram 

atividades desenvolvidas diariamente em articulação com os responsáveis do 

estabelecimento pois era necessário dinamizar as páginas, bem como manter atualizados 

e informados, os seguidores. 

Atualmente o Instagram do In&Out conta com 3788 seguidores e com 7684 publicações 

(imagem9), enquanto que Facebook contempla cerca de 16000 seguidores (imagem10), 

o que se considera relevante para canalizar recursos e trabalho na dinâmica das redes 

sociais. Com a utilização destas redes, com conteúdos atrativos de informação, promoção 

e divulgação, foi possível de forma rápida, económica e simples, dar conhecimento de 

todos os acontecimentos no In&Out sem esquecer ninguém.  

 
3 Adaptado https://www.publico.pt/2020/05/01/tecnologia/noticia/receitas-publicidade-facebook-estao-

abrandar-numero-utilizadores-continua-subir-1914756, acedido a 24/06/2020  

https://www.publico.pt/2020/05/01/tecnologia/noticia/receitas-publicidade-facebook-estao-abrandar-numero-utilizadores-continua-subir-1914756
https://www.publico.pt/2020/05/01/tecnologia/noticia/receitas-publicidade-facebook-estao-abrandar-numero-utilizadores-continua-subir-1914756
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2.7.2.2. Linkya 

 

“A Linkya é a solução de fidelização de clientes que 

abre um novo canal de comunicação direto e 

bidirecional entre o negócio e os seus clientes.”4 

De todos os meios de comunicação de que o In&Out 

dispõe, vale a pena salientar o Linkya, que consiste numa 

aplicação - carteira digital, que permite guardar e gerir 

cartões de fidelização, sendo um aplicativo muito 

utilizado pelos clientes e colaboradores do espaço.  

Esta aplicação permite que a empresa faça uma gestão 

simples e organizada de todos os cartões de fidelização. 

Oferecendo aos clientes que adiram, descontos únicos, 

 
4 https://www.linkya.pt/ (acedido 19/06/2020) 

Figura 11 - Página de Instagram e Facebook do In&Out 

Figura 12 - Template Linkya 

Fonte: Própria 

https://www.linkya.pt/
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de forma eficaz e sem perdas de tempo no espaço In&Out.  

A Linkya torna-se versátil, permitindo que a empresa comunique com os seus utilizadores, 

que promova e divulgue os seus serviços e ainda construa uma base de dados, com as 

informações básicas dos seus clientes uma vez que na criação de registo os utilizadores 

forneciam o género, o nome, a data de nascimento e o endereço de correio eletrónico. 

Enquanto estagiária, a atualização da base de dados, a divulgação das atividades e a 

fidelização dos clientes, foram atividades desenvolvidas periodicamente, dado a sua 

importância na comunicação e construção de dados.  

Enquanto base de dados estruturada e organizada, a Linkya é uma ferramenta utilizada no 

estabelecimento desde 2018, e permitindo que o responsável do In&Out conheça melhor 

o tipo de consumidor que frequenta o seu estabelecimento, podendo alinhar as suas 

estratégias de comunicação, de promoção e divulgação.  

Numa análise aos dados obtidos da aplicação Linkya com o responsável Miguel Alves, 

foi possível constatar que a carteira digital do In&Out conta com 368 clientes fidelizados, 

maioritariamente do género masculino e com idades compreendidas entre [30 -50] anos. 

 A nível de transações financeiras, através da fidelização e utilização do cartão, com 397 

movimentos, o negócio já arrecadou cerca de 8800€, constatando uma boa recetividade e 

utilização por parte dos seus clientes assíduos e colaboradores.  

A Linkya torna-se assim uma ferramenta de rentabilidade, versátil e simples de utilização, 

com elevada aceitação entre os clientes do In&Out e eficiente na partilha de relações entre 

o estabelecimento e os consumidores.  

 

2.3.3 Comunicação de crise  

 

Com a evolução tecnológica e com recurso às redes digitais, a informação está atualizada 

e disponibilizada de forma rápida e quase instantânea, mas nem sempre a sua fonte de 

criação é confiável e verídica, sendo que quando o não é influencia e prejudica a imagem 

das empresas.  

Nesse pressuposto as empresas desenvolvem estratégias de comunicação para atuar em 

situações de crise que possam ter um impacto negativo nas mesmas.  
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Segundo (Melo, 2010), Comunicação de risco é a expressão utilizada pelo mercado para 

designar um conjunto de estratégias à disposição das empresas e gestores para auxiliá-

los na comunicação com o público em situações potenciais ou reais do conflito de 

interesses. 

No In&Out dada a dimensão da empresa, em situações de conflito de interesses, de 

comportamentos inadequados entre outros acontecimentos que influenciem 

negativamente a notoriedade e credibilidade do estabelecimento, a crise é gerida pelo 

responsável Miguel Alves.  

Como estratégia de comunicação de crise, recorre-se ao diálogo, dotado de transparência 

e frontalidade, acreditando que a resolução de conflitos solucione o problema ouvindo as 

partes envolvidas e apurando as responsabilidades. Um objetivo da estratégia da 

comunicação de crise do In&Out é manter as relações entre colaboradores e clientes em 

equilíbrio e harmonia. 
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Reflexão final 
 

Este relatório foi realizado para conclusão da licenciatura em Comunicação e Relações 

Públicas, no Instituto Politécnico da Guarda.  

 O estágio tem por objetivo a preparação para o mercado de trabalho na área sobre a qual 

me debruço, concedendo-me ferramentas práticas, possibilitando a boa aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico e assim agregar valor pessoal 

e profissional.  

O plano de estágio previa as atividades que foram desenvolvidas ao longo dos três meses 

de estágio, tendo sido essencialmente: 

• gestão das redes sociais; 

• desenvolvimento de conteúdos gráficos; 

• elaboração e manutenção da base de dados através da Linkya; 

• gestão e planeamento de eventos; 

• funções de Relações Públicas  

Para atingir sucesso em todas as atividades desenvolvidas, superar expetativas e alcançar 

os objetivos definidos inicialmente, recorreu-se a ferramentas e a técnicas, por exemplo 

ao nível da edição de imagem e conteúdos, como da gestão e planificação de eventos, 

aprendidos ao longo do ciclo de estudos.  

Com o desenvolvimento do estágio, foi possível compreender a importância do contributo 

das Relações Públicas ao nível da liderança, na construção de relações fortes e de 

confiança, bem como da comunicação, como fator fulcral de sucesso das organizações.  

No In&Out a comunicação é essencial para o crescimento do negócio, estando 

concentrada nas redes sociais, o que permite expandir de forma simples, rápida e mais 

abrangente a divulgação das atividades do espaço. O In&Out apresenta-se como um 

negócio potencializador de sucesso, inovador e empreendedor, com um ambiente interno 

cooperativo, informal, num clima de confiança e transparência. Com o desenvolvimento 

das tarefas de Comunicação e Relações Púbicas enquanto estagiária, alguns trabalhos 

passaram a ser mais organizados, dinâmicos e ágeis, de forma a maximizar os recursos 

existentes e a potencializar o melhor de cada colaborador, como do espaço.  

A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de 

acordo com o inimigo é chamada de genialidade. (Tzu, 2009) 
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Anexo I 

Plano de Estágio 
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Anexo II 

 Carta de Comidas 
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Anexo III  

Meios de 

Comunicação 
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Anexo IV  

Eventos 
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Planificação do evento “Musico n The Terrace, This Is SUMMER” e respetivos flyers 
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Anexo V  

Outros Eventos 
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Anexo VI 

Gestão Redes sociais 
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Anexo VII  

Linkya 
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