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resumo  
  

  

O presente trabalho tem por base o relatório de estágio curricular. Estágio que 

foi realizado na empresa Dellent Consulting, localizada em Aveiro, e sob a 

orientação da Professora Sofia Coelho, com o objetivo de concluir o Mestrado 

em Marketing.  

A empresa em questão não dispunha de um planeamento de comunicação, o 

que dificultava a realização dos objetivos definidos. Foi neste sentido que o 

principal objetivo deste estágio curricular foi a realização de um Plano de 

Comunicação Integrada de Marketing, com vista a atingir os resultados 

pretendidos.  

Para a realização deste plano, foi elaborada uma recolha de dados, através de 

uma revisão da literatura e de um estudo de mercado. O plano foi iniciado com 

uma análise situacional da empesa face ao mercado. De seguida foram definidos 

o público-alvo e os objetivos de marketing. Foi com base nesses objetivos que 

foi possível estruturar a estratégia e táticas de marketing a implementar. A 

última fase do plano é composta pela calendarização, orçamentação e avaliação 

do Plano de Comunicação Integrada de Marketing. 

Para além da elaboração deste Plano de Comunicação, a aprendizagem 

adquirida durante o estágio foi importante, dado que, foi um trabalho bastante 

diversificado. A realização das diversas tarefas propostas pela empresa permitiu 

desenvolver as competências técnicas e comunicacionais, necessárias nesta 

área. 
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abstract  

  

This work is based on the curricular internship report. Internship that was 

executed at Dellent Consulting, located in Aveiro, and under the supervision of 

Professor Sofia Coelho, with the objective of completing the Master’s in 

Marketing. 

The company didn’t have a communication planning, which makes it difficult to 

achieve the defined objectives. It was in this sense that the main objective of 

this curricular internship was the realization of an Integrated Marketing 

Communication Plan, in order to achieve the desired results.  

For the accomplishment of this plan, a data collection was elaborated, through 

a review of the literature and of a market study. The plan was initiated with a 

situational analysis of the company against the market. Next, the target 

audience and the marketing objectives were defined. It was based on these 

objectives that it was possible to structure the strategy and marketing tactics to 

be implemented. The last phase of the plan is composed of the scheduling, 

budgeting and evaluation of the IMC plan. In addition to the preparation of this 

communication plan, the learning gained during the internship was important, 

since it was a very diversified work. The accomplishment of the diverse tasks 

proposed by the company allowed to develop the technical and 

communicational skills, that are necessary in this area. 
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INTRODUÇÃO 
 
No âmbito do Mestrado em Marketing do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração da Universidade de Aveiro, foram apresentadas várias modalidades para a 

conclusão do Mestrado: o relatório de estágio, o projeto ou a dissertação. A minha escolha 

recaiu sobre o estágio curricular, com o objetivo de colocar na prática o que foi aprendido 

na teoria. Adicionalmente, permite um contacto direto com o mercado de trabalho. Nesse 

sentido, favorece o desenvolvimento profissional, ao ganhar competências essenciais nesta 

área, tal como a comunicação interpessoal ou a organização do trabalho em equipa.  

Surgiu a oportunidade de realizar o estágio curricular na Dellent Consulting, uma empresa 

de consultoria em Sistemas de Informação e Telecomunicações, localizada em Aveiro. Este 

estágio teve duração de seis meses, com início em setembro de 2018 e fim em abril de 

2019. O estágio ocorreu sob a orientação da Professora Sofia Coelho, Professora da 

Universidade de Aveiro, e do Engenheiro Carlos Dias, sócio-gerente da Dellent Consulting.  

O estágio curricular na Dellent Consulting possibilitou realizar tarefas em diversas áreas, 

nomeadamente, os eventos, o marketing digital e a comunicação. A oportunidade de 

trabalhar na área de eventos foi das primeiras tarefas proposta pela empresa, de forma a 

realizar uma correta e eficaz gestão da participação da empresa em eventos externos, foi 

necessário desenvolver um trabalho de pesquisa e análise de eventos considerando 

diversos fatores, tais como a localização, a calendarização e a orçamentação. A nível de 

Marketing Digital, fui responsável pela publicação de anúncios de emprego em diversas 

plataformas digitais, como websites de procura de emprego ou websites de Instituições. 

Por último, na área de comunicação, tive a oportunidade de desenvolver por completo um 
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Plano de Comunicação Integrada de Marketing adaptado à empresa, visto que era algo que 

ainda não existia.  

O objetivo deste relatório de estágio curricular é de apresentar a entidade acolhedora, 

descrever todas as atividades realizadas durante o estágio, mas também, apresentar o 

Plano de Comunicação Integrada de Marketing proposto à empresa. Por fim, a elaboração 

deste relatório permite demonstrar os conhecimentos e capacidades adquiridos ao longo 

destes meses.  

O presente relatório de estágio está divido em cinco partes. A primeira parte é o 

enquadramento teórico, no qual é feita uma revisão da literatura de Marketing, de 

Comunicação, de Comunicação Integrada de Marketing (CIM), das Ferramentas de 

Comunicação, da Concetualização e Evolução do conceito do Plano de CIM e por último, 

dos Modelos do Plano de CIM. Na segunda parte é feita a apresentação da entidade 

acolhedora de estágio, a Dellent Consulting. Adicionalmente é apresentada a missão, visão, 

valores e estrutura organizacional. Na terceira parte é descrito o estágio na Dellent 

Consulting, nomeadamente o contexto de estágio, o objetivo do estágio e as atividades 

realizadas. A quarta parte serve para apresentar o Plano de Comunicação Integrada de 

Marketing para a Dellent Consulting. Inicialmente é apresentada e justificada a 

metodologia utilizada para a elaboração do Plano de CIM e posteriormente é apresentado 

o próprio plano que se encontra divido em oito partes. Na quinta e última parte é feita uma 

reflexão crítica em relação ao estágio curricular, aos objetivos e por fim é apresentada a 

conclusão.  

A oportunidade de realizar um estágio curricular, desenvolver e apresentar o respetivo 

relatório, é extremamente enriquecedor, pois para além de consolidar os conhecimentos 

adquiridos no âmbito do Mestrado, permite muitas vezes, e no meu caso em especial, a 

integração no mercado de trabalho.   
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Capítulo 1 
_________________________________________________________________________ 

 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. MARKETING 

O conceito de Marketing tem evoluído ao longo dos anos. A primeira abordagem concetual 

surge nos Estados Unidos da América (EUA) adotando uma concetualização apoiada numa 

“orientação para a produção”, posteriormente surge uma abordagem concetual no Norte 

da Europa baseada numa “orientação para o mercado” (Grönroos, 2006). O autor 

diferencia estas duas abordagens argumentando que a orientação para a produção surge 

quando todas as atividades relacionadas com o Marketing têm início na empresa, enquanto 

que na orientação para o mercado, essas mesmas atividades são iniciadas no mercado. 

Uma das primeiras definições de Marketing foi apresentada pela American Marketing 

Association (AMA) em 1935, em que o Marketing é definido como “o desempenho das 

atividades empresariais que direcionam o fluxo de bens e serviços dos produtores para os 

consumidores” (p.2). A definição de Marketing é associada às vendas e o sucesso 

empresarial reflete-se no volume de vendas das empresas. O principal foco do Marketing 

são as atividades desenvolvidas pela empresa e assume-se que o consumidor é um ser 

racional e desta forma as suas decisões baseiam-se na otimização do custo benefício no 

momento da sua compra (Harris, 2007). O conceito de Marketing evoluiu e a partir de 1950, 

Mckitterick realça um enfoque especial às necessidades e preferências dos consumidores 

(Tadajewski & Jones 2008). Em 1955, Gardner e Levy defendem a ideia de que existe a 

imagem de marca associada ao produto (Harris, 2007). Os autores questionam a compra   
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baseada nos atributos físicos dos produtos e nas escolhas racionais do consumidor e 

defendem que a decisão de compra é apoiada no sentimento e pela imagem que o 

consumidor tem pela marca do produto (Harris, 2007). Posteriormente, Kotler (1972) 

defende que Marketing é a tentativa de produzir a resposta desejada criando e oferecendo 

valor ao cliente. Ou seja, o Marketing para além de oferecer produtos, ou serviços, que vão 

ao encontro das necessidades e interesses do consumidor, deve criar valor ao cliente sendo 

essa a atividade essencial do Marketing. O valor é definido subjetivamente do ponto de 

vista do mercado. Os profissionais de Marketing oferecem valor por meio de configuração, 

avaliação, simbolização e facilitação. Sendo que a configuração é o ato de projetar o objeto 

social, a avaliação está relacionada à colocação de termos de troca do objeto, a 

simbolização é a associação de significados com o objeto e a facilitação consiste em alterar 

a acessibilidade do objeto (Kotler, 1972). O objetivo do Marketing entre o período de 1950 

e 1980 tornou-se mais centrado no consumidor do que anteriormente a este período que 

se focava essencialmente nas vendas (Vago & Lusch, 2004).  

Anos mais tarde, já em 1985, a Associação de Marketing Americana (AMA) surge com uma 

reformulação do conceito e apresenta uma nova definição de Marketing: «Marketing é o 

processo de planeamento e execução da conceção, definição de preços, promoção e 

distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais 

e organizacionais» (as cited in Grönroos, 2006, p.413).  Foi esta a primeira definição que 

trouxe a ideia de que Marketing é essencialmente um processo de planeamento. Nos anos 

que seguiram, diversos autores apresentaram definições similares. Como por exemplo  

Churchill e Peter (2000) definiram Marketing como sendo: 

O processo de planear e executar a conceção, estabelecimento de preços, 

promoção e distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que 

satisfaçam metas individuais e organizacionais. A essência do Marketing é o 

desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes participam 

voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambos (p.13).  
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A literatura evidencia o planeamento do Marketing e destaca ainda a importância do 

Marketing-mix, abordando os 4 P´s conhecidos como o produto, o preço, a promoção e a 

distribuição (Aaker, Kumar & Day, 2007).  O Marketing-mix é uma combinação de 

ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da 

organização. Os elementos devem ser combinados de forma coerente para obter a máxima 

eficácia (Churchill & Peter, 2000).  

Surge ainda um ideia diferenciadora em que o Marketing exige que a satisfação do cliente, 

e não a maximização do lucro, seja o objetivo de uma organização (Aaker et al., 2007). Para 

além de definirem Marketing como sendo um processo de planeamento, Churchill e Peter 

(2000) realçam a importância das trocas entre as organizações e os clientes. Kotler (1998) 

reforça esta ideia de trocas e afirma ainda que Marketing é um processo social pelo qual 

os clientes obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos ou serviços com valor. Lindon, Lendrevie, Rodrigues, e Dionísio (2000) definem 

Marketing como o conjunto dos métodos de que uma organização dispõe para promover, 

nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à realização dos seus 

próprios objetivos. Surge assim uma definição mais geral deste conceito.  

Em meados dos anos 80s surge uma nova abordagem concetual no Norte da Europa 

suportada pelo Marketing Industrial e pelo Marketing de Serviços (Gronross, 1989, 

Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985) onde a função de Marketing é relacionada com a 

interação e com as redes de contacto e nos relacionamentos com os clientes (Gronross, 

1989). Para Grönroos (2006), Marketing é o foco no cliente que permeia as funções e 

processos organizacionais. Serve essencialmente para realizar promessas através da 

proposição de valor, possibilitando o cumprimento de expectativas criadas por tais 

promessas. Ou seja, a prioridade do Marketing, na opinião deste autor, deverá ser dada 

aos clientes e ao mercado. Kotler (2006) reforça a ideia de que «uma das mais importantes 

contribuições do Marketing moderno foi levar as empresas a verem a importância de 

deixarem de ser orientadas para o produto, para passarem a ser orientadas para o mercado 

e para o cliente» (p.14).   
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Por fim, é relevante apresentar a definição atual de Marketing proposta pela AMA, que o 

define como «a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e 

a sociedade em geral» (American Marketing Association, 2013). Na presente definição 

salienta-se a importância da criação de valor não só para os clientes, mas também para 

todos os stakeholders. 

 

 

1.2. COMUNICAÇÃO 

A globalização, a turbulência ambiental, os consumidores e a evolução tecnológica que se 

faz sentir em mercados cada vez mais exigentes faz com que as empresas tenham de 

redefinir as formas como actuam nesses mercados. Nesse sentido, a comunicação das 

empresas assume um papel preponderante para a sua competitividade. As mudanças na 

comunicação são necessárias para acomodar as tendências e a evolução dos mercados que 

se façam sentir. Na verdade, a comunicação assume um papel importante e transversal aos 

restantes elementos do Marketing-mix (Raaij, Strazzieri & Woodside, 2001).  

Por outro lado, a mensagem é um fator extremamente importante na comunicação. De 

facto, os consumidores processam ativamente as comunicações que coincidem com os 

seus desejos e necessidades. Os consumidores devem ser então considerados como atores 

centrais no processo de comunicação, e deste modo é possível criar uma relação entre 

empresas e consumidores. O público-alvo é um dos fatores mais importantes da 

comunicação (Aitken, Gray & Lawson, 2008). 

Pinto e Castro (2007) evidenciam o papel da comunicação como uma atividade humana 

fácil de reconhecer quando ocorre, mas muito difícil de definir satisfatoriamente. A 

comunicação é a forma de interação entre dois seres distintos e o suporte dessa interação, 

é a troca de informação. Nesse sentido muito geral, é forçoso reconhecer que a 

comunicação ocorre em todas as formas de vida. No contexto de Marketing, a comunicação   
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é definida como o conjunto dos meios de que uma empresa se serve para trocar 

informações com o seu mercado (Pinto & Castro, 2007).  Esta definição evidencia diferentes 

formas de comunicação que podem ocorrer, ou seja de “dentro para fora” (da empresa 

para o mercado), mas também de “fora para dentro” (do mercado para a empresa, como 

por exemplo através da elaboração de estudos de mercado). Por outro lado, a comunicação 

pode incluir não só a comunicação da empresa com o público e consumidor, como também 

a comunicação destinada a motivar os colaboradores que fazem parte de uma organização. 

Esta última forma de comunicação apresentada é conhecida como Marketing Interno 

(Pinto & Castro, 2007).  

Melo (1971) define comunicação, segundo o conceito estrutural como sendo o processo 

de transmissão e de recuperação de informações. Este conceito, tem como critério 

orientador o fluxo que modela a estrutura do processo (comunicação), identificando 

claramente o seu objeto (informação). Segundo Melo (1971) esse processo divide-se em 

duas fases: a transmissão e a recuperação, que apresentam uma interação cíclica, o que 

reflete o dinamismo do processo. O principal objetivo da comunicação é a informação que 

é transmitida por um comunicador a um recetor através de um canal. A transmissão 

envolve a codificação e a difusão da mensagem. Já a recuperação refere-se ao 

reaproveitamento de informação transmitida, que vai atuar como fonte para a transmissão 

de novas informações.  

Berlo (1999) defende que o objetivo principal da comunicação é a persuasão, é tentar levar 

outras pessoas a adotarem o ponto de vista de quem inicia o processo de comunicação, ou 

seja o comunicador. Contudo, também é extremamente importante que seja informativa, 

ou seja, a mensagem deve de ser composta por informação relevante para o público-alvo. 

O objetivo da comunicação não pode ser logicamente contraditório ou incoerente consigo 

mesmo e deve ser coerente com os diversos meios pelos quais as pessoas comunicam. 

Neste sentido, a definição do objetivo de comunicação é extremamente importante. 

Contudo, Wolton (1997) afirma que existe uma grande ambiguidade entre comunicação e 

informação. Na opinião do autor, são palavras com significados diferentes. O que diferencia 

a comunicação da informação é a interação, sendo essa mesma interação que define a  
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 comunicação. Ou seja, a comunicação envolve a troca e partilha, bem como a espera de 

um feedback por parte do público que se apresenta como recetor da mensagem.  

Em conclusão, evidência a importância de a comunicação seguir um processo. Berlo (1999) 

elaborou um processo de comunicação no qual destacou seis etapas que se verifica na 

Figura 1.  

FIGURA 1: MODELO DE COMUNICAÇÃO DE BERLO 

 

Fonte: Adaptado de Berlo (1999, p. 32).  

Toda a comunicação humana tem uma fonte, uma pessoa ou um grupo de pessoas com um 

objetivo, uma razão para que exista empenho num processo de comunicação. O 

codificador é responsável por transformar a fonte através de códigos, ou seja, exprime esse 

objetivo. A mensagem é o resultado do codificador. A mensagem existe em forma física, 

que é a tradução de ideias, objetivos e intenções num código, num conjunto sistemático 

de símbolos. A quarta etapa é a do canal, é o intermediário, o condutor de mensagens. A 

escolha dos canais é muitas vezes um fator importante na efetividade da comunicação. 

Assim como a fonte precisa do codificador para traduzir o objetivo num código, o recetor 

precisa do descodificador para decifrar a mensagem. O descodificador é o conjunto de 

habilidades sensoriais do recetor. Quando a mensagem assume uma forma escrita, alguém 

deve ler e quando assume uma forma oral, alguém deve ouvir. A pessoa na extremidade 

deste processo é então o recetor, o alvo da comunicação. Segundo o autor, existem muitos 

outros fatores da comunicação, contudo, estas seis etapas estarão sempre presentes 

independentemente dos seus diversos níveis de complexidade (Berlo, 1999).  

Pinto e Castro (2007) organizaram um modelo semelhante, mas mais detalhado. É 

composto por 7 elementos: emissor, codificação, mensagem, descodificação, recetor, 

ruído e retroação. Verificam-se esses elementos na Figura 2.  

  

Fonte Codificador Mensagem Canal Descodificador Recetor
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FIGURA 2: MODELO DE COMUNICAÇÃO DE PINTO E CASTRO 

 

 Fonte: Adaptado de Pinto e Castro (2007, p. 32). 

 

• Emissor: É o participante do processo de comunicação que envia uma mensagem 

ao outro participante. Também é por vezes designado como fonte da mensagem. 

• Codificação: É o processo que determina a forma simbólica da mensagem. A 

codificação da mensagem, recorrendo a palavras ou imagens. 

• Mensagem: É o conjunto de símbolos que o emissor transmite com a intenção de 

fazer chegar ao recetor determinada informação. É o resultado da codificação. 

• Descodificação: É o processo mediante o qual o recetor atribui um significado à 

mensagem. O recetor tem de descodificar a mensagem e interpretá-la para que a 

comunicação tenha lugar. Para que a descodificação seja possível, é necessário que 

o destinatário conheça os códigos dos sistemas de signos utilizados na confeção da 

mensagem. 

• Recetor: É o destinatário da comunicação. Ele é a razão de toda a elaboração deste 

processo. É em função dele que a comunicação deve ser organizada. 

• Ruído: É a distorção não planeada que pode afetar o processo de comunicação. Em 

resultado da sua interferência, o recetor recebe uma mensagem diferente da 

pretendida. O ruído pode ocorrer em qualquer etapa do processo de comunicação.  

• Retroação: É o que assegura o fecho do processo de comunicação. A comunicação 

é um estímulo que provoca determinada resposta. Se o emissor quiser controlar a 

resposta, terá de instituir um mecanismo de retroação, que é ele próprio um novo 

processo de comunicação, mas com os papéis do emissor e do recetor invertidos. 

(Pinto & Castro, 2007)  



  

10 
 

Para concluir, Holm (2006) assume que a comunicação é intencional e um esforço 

deliberado para produzir respostas. Também é um processo transacional entre duas ou 

mais partes, através do qual o significado é trocado através do uso intencional de símbolos. 

Por esta razão, tanto o emissor como o recetor devem ter uma visão comum dos símbolos 

e sinais envolvidos. Neste sentido, a experiência de ambos relativamente à compreensão e 

interpretação devem sobrepor-se. Significado, signos, símbolos, sintaxe e cultura tornam-

se elementos essenciais no desenvolvimento das comunicações.  

 

 

1.3. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

O conceito de Comunicação Integrada de Marketing (CIM) surgiu entre 1970 e 1980. A 

revolução digital foi a principal impulsionadora, tendo o desenvolvimento e uso de 

computadores, o armazenamento e análise de dados e a manipulação avançadas de dados 

contribuído para essa grande mudança. À medida que as empresas começaram a dar 

especial atenção à obtenção e ao tratamento da informação adquirida sobre as compras 

individuais dos supermercados em 1970, o impacto direto da promoção de vendas e do 

Marketing direto tornou-se óbvio e o seu uso cresceu progressivamente. Assim sendo, foi 

necessário alinhar e integrar as quatro formas primárias de Marketing (publicidade, 

promoção de vendas, marketing direto e relações públicas) às novas formas de 

comunicação (Schultz, 2010). O surgimento da CIM também foi acompanhado por uma 

evolução nas três áreas principais de Comunicação de Marketing: o mercado, a 

comunicação e os consumidores. Estas mudanças foram impulsionadas por diversos 

fatores, tais como o avanço da tecnologia da informação (Kliatchko, 2005) dado que a 

explosão dos meios digitais permitiu aos profissionais de Marketing ter uma grande 

capacidade de capturar, armazenar e manipular informação sobre os consumidores e o 

mercado. Isso veio a ser conhecido como Customer Relationship Management (CRM), que 

rapidamente se tornou um elemento integrante na abordagem de CIM (Schultz, 2010). O 

aumento da segmentação dos gostos e preferências dos consumidores também foi um 

fator decisivo (Holm, 2006), por esta razão, surge uma nova abordagem de CIM: o outside-  
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in. A abordagem outside-in foca-se totalmente nos consumidores, dado que estes 

fornecem uma visão nova, diferente e relevante sobre a empresa. O principal objetivo é ter 

informação sobre um pensamento do cliente para a empresa, ou seja de fora para dentro 

(Kerr, Schultz, Patti, & Kim, 2008). Além destes fatores, Hartley e Pickton (1999) apontam 

outros impulsionadores da Comunicação Integrada de Marketing: 

A noção de integração assumiu, entretanto, um novo imperativo e urgência nos 

últimos anos, impulsionada pelos avanços nas tecnologias de informação e 

comunicação, fragmentação dos meios de comunicação e mudanças no 

processamento de informações pelos clientes, mudanças nas estruturas das 

agências de comunicação, aumento da sofisticação das informações. clientes e 

retalho, aumentando o custo dos canais de publicidade, percebida diminuição da 

eficácia da comunicação tradicional, aumentando a concorrência global e 

diminuindo o custo de uso do base de dados (p.98). 

Com a multiplicação dos canais de comunicação que surgiram no final do século XX, a 

integração e coordenação de diferentes mensagens com o objetivo de retratar uma 

imagem única para todos os interessados tornou-se mais importante e também, mais fácil 

de alcançar (Kitchen & Burgmann, 2010). Durante esta época o conceito de CIM recebeu 

uma considerável atenção por parte de marketeers e foi evidente a sua grande evolução. 

À medida que o mercado se tornou mais fragmentado, as empresas adotaram o CIM como 

um meio de direcionar e atrair eficazmente o mercado. Sendo que Grove, Carlson, e Dorsch 

(2007) também consideram que a transmissão de uma mensagem unificada entre as 

empresas e os consumidores é essencial. Em suma, a utilização de diferentes ferramentas 

de comunicação é necessária para atingir diferentes segmentos de consumidores e estas, 

devem ser coordenadas para garantir a cobertura do mercado ideal (Stewart, 1996). Holm 

(2006) considera ainda que o surgimento da CIM se tornou num dos exemplos mais 

significativos de desenvolvimento na disciplina de Marketing e influenciou o modo de 

pensar e agir entre empresas.  
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A primeira definição de Comunicação Integrada de Marketing foi dada pela American 

Association of Advertising Agencies and Northwestern University em 1989 como sendo  

Um conceito de Planeamento de Comunicação de Marketing que reconhece o valor 

agregado num programa que integra uma variedade de disciplinas estratégicas, por 

exemplo, publicidade geral, resposta direta, promoção de vendas e relações 

públicas - e combina essas disciplinas para fornecer clareza, consistência e o 

máximo impacto na comunicação (Schultz, 2010, p.15).  

Para o autor, o planeamento de comunicação de Marketing deve integrar várias estratégias 

de comunicação de forma a proporcionar o maior impacto possível. Em 1993, Schultz 

apresenta uma definição de CIM idêntica à primeira, realçando a importância de existir 

uma combinação entre as várias estratégias de comunicação para permitir uma maior 

clareza e consistência da mensagem que se pretende transmitir (Kitchen & Schultz, 1998). 

Contudo, Schultz e Schultz (2004) trouxeram uma nova abordagem do conceito, através do 

livro «IMC: The Next Generation» no qual definem CIM como sendo: 

Um processo estratégico de negócios usado para planear, desenvolver, executar e 

avaliar Programas de Comunicação de Marketing coordenados, mensuráveis e 

persuasivos ao longo do tempo com consumidores, clientes, prospetos, 

funcionários e outros públicos-alvo, relevantes, externos e internos. O objetivo é 

gerar retorno financeiro de curto prazo e construir marcas de longo prazo e valor 

para os acionistas (Schultz, 2010, p.17). 

Nesta definição é então destacado o facto de ser um processo estratégico de negócios, 

envolvendo diferentes stakeholders, sendo que os principais objetivos são gerar retorno 

financeiro a curto-prazo e construir o valor da marca a longo prazo. Quatro anos depois, já 

em 2008, Kliatchko (2008) apresentou uma definição de CIM que se aproxima da anterior:   
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«O CIM é um processo de negócios direcionado para o público, que gere estrategicamente 

partes interessadas, conteúdo, canais e resultados de programas de comunicação da 

marca» (p.140). Estas últimas duas definições estão relacionadas entre si, dado que 

definem CIM como sendo um processo de negócios. Em contrapartida, a definição de 

Kliatchko (2008) destaca que esta é direcionada para o público e não para a empresa. 

Christensen, Morsing e Cheney (2008) declaram que a CIM «se refere à prática de alinhar 

símbolos, mensagens, procedimentos e comportamentos para que uma organização 

comunique com clareza, consistência e continuidade dentro e através dos limites 

organizacionais formais» (p.36). A presente definição proposta pelos autores vai ao 

encontro das definições apresentadas pela American Association of Advertising Agencies 

and Northwestern University (1989) e pelo Schultz (1993), referindo que a mensagem deve 

ser coerente. Contudo, vai para além desta abordagem: os autores referem que não só a 

mensagem deve ser coerente, como também os símbolos, os procedimentos e 

comportamentos da empresa. 

A última e mais recente definição de Comunicação Integrada de Marketing na presente 

revisão da literatura é a de Porcu, Kitchen, e Barrio-Garcia (2012). Os autores defendem 

que CIM é: «O processo interativo e sistemático de planeamento multifuncional e 

otimização de mensagens para as partes interessadas com o objetivo de comunicar com 

coerência e transparência para alcançar sinergias e incentivar relacionamentos lucrativos a 

curto, médio e longo prazo» (p. 326). Nesta última definição são reunidas as duas 

abordagens principais apresentadas nas definições anteriores. A CIM deve ter um 

planeamento multifuncional que permita transmitir uma mensagem coerente. Por outro 

lado, deve ser considerada como um negócio que permita obter retorno financeiro a curto, 

médio e longo prazo.  

Como se pode verificar, o conceito de Comunicação Integrada de Marketing não é 

consensual. Por esta razão, Kliatchko (2005) reuniu várias definições deste conceito, as 

quais estão representadas na Tabela 1.  
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TABELA 1: DEFINIÇÕES DE CIM 

Autor/Ano Conceitos Introduzidos 

American Association of 

Advertising Agencies 

(1989) 

- Coordenação e consistência de mensagens e canais de comunicação; 
- Uso de vários métodos de comunicação para trabalhar em sinergia com 
base num plano abrangente; 
- CIM como um conceito. 

Don Schultz (1991) - Inclusão dos consumidores; 
- Respostas comportamentais; 
- Nutrir relacionamento e fidelização de clientes; 
- CIM como um processo. 

Tom Ducan (1994) - Relações lucrativas; 
- Ampliação do escopo do público de clientes para outros acionistas. 

Nowak & Phelps (1994) - Noções reforçadas de coerência, coordenação e resposta comportamental. 

Schultz & Schultz (1998) - Processo estratégico de negócios; 
- Ampliada noção de comunicação da marca; 
- Mensurabilidade 

Fonte: Adaptado de Kliatchko (2005, p.21). 

 

Apesar de todas estas definições, Grove et al. (2007) declaram que, na realidade, não há 

uma definição universalmente aceite de CIM. Na opinião de Kerr et al. (2008) este conceito 

foi definido de muitas maneiras e por diversas pessoas, mas não existe nenhum consenso 

evidente. A falta de acordo sobre uma definição universal de CIM enfraqueceu a sua 

emergência como uma nova disciplina. Torp (2009) vai além desta visão e afirma que ainda 

existe uma grande ambiguidade relativamente ao significado deste conceito. Contudo, é 

possível destacar cinco atributos cruciais semelhantes em todas as definições dadas 

(Kitchen, Brignell, Lit & Jones, 2004, citado por Kitchen & Burgmann, 2010): 

1. O esforço de comunicação deve ser direcionado aos consumidores, para afetar o 

seu comportamento; 

2. Uma abordagem outside-in deve ser utilizada, isto é, começar no cliente em 

primeiro lugar, ao desenvolver uma estratégia de comunicação; 

3. Um relacionamento bem estabelecido entre a empresa e o cliente é necessário; 

4. Para entregar uma mensagem corretamente, todas as atividades de comunicação 

devem ser incluídas na estratégia; 

5. Para criar uma marca competitiva, é necessária a coordenação entre as várias 

disciplinas de comunicação.  
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Relativamente às definições de Comunicação Integrada de Marketing, foi possível observar 

algumas evoluções ao longo dos anos, as quais se encontram destacadas na Tabela 2 por 

Madhavaram, Badrinarayanan e McDonald (2005). Os autores afirmam que a CIM começou 

a ser definida como sendo a coordenação de ferramentas de comunicação, para mais 

recentemente ter um papel estratégico para as marcas.  

TABELA 2: A EVOLUÇÃO DE CIM 

O CIM evolui de… Para  

Orientação tática Orientação Estratégica Schultz (2004), McArthur and 

Griffin (1997), Duncan (2002) 

Local Global Kitchen and Schultz (2003) 

Desenvolvimento emergente Principal desenvolvimento de 

comunicação 

Kitchen and Schultz (2003) 

Inside-Out Outside-In orientado para o cliente Kitchen and Schultz (2003) 

Forma de gestão Novo paradigma de gestão Schultz and Kitchen (1997, 

2000) 

Paradigma emergente Representando uma mudança de 

paradigma 

Gould (2004) 

Representando uma lacuna 

etérica 

Representando um conjunto pós-

estrutural de práticas e discursos 

Gould (2004) 

O que é isso? Como podemos fazer isso? Schultz and Kitchen (1997) 

A noção mais básica de 

coordenar todas as 

comunicações corporativas 

Um modelo de múltiplos estágios 

que incorpora um foco em todos os 

contatos com os consumidores 

Swain (2004) 

Apenas um processo de 

comunicação 

Um associado a gestão e marcas Kitchen et al. (2004) 

Fonte: Adaptado de Madhavaram, Badrinarayanan & McDonald (2005, p.71). 

Para no futuro a Comunicação Integrada de Marketing ser eficaz, os profissionais de 

Marketing deverão adaptar o conceito a cada cultura, dado que são notáveis grandes 

divergências. Em suma, as necessidades da CIM precisam de ser adaptadas de acordo com 

os consumidores, ou seja, o público-alvo. Este princípio é fundamental para as economias 

emergentes, mas também para as já estabelecidas. A importância de dar atenção 

necessária aos consumidores é evidente na literatura e somente após essa análise é que se 

deve de passar à implementação da estratégia definida, só dessa forma é que poderão ser 

atingidos os objetivos definidos. O consumidor tem vindo a ser alvo de atenção crescente 

por parte dos profissionais de Marketing e esse é o grande desafio para o futuro da CIM 

(Schultz, 2010). Katrandjiev (2000) realça que os dois grandes objetivos da CIM são   
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«primeiro, para atingir um volume considerável de vendas (geralmente por promoção de 

vendas) e, segundo, para construir uma imagem forte da marca» (p. 88). 

O maior problema deste conceito, atualmente, é que surpreendentemente, poucos 

estudos empíricos foram publicados para ajudar a seguir esta mesma linha de pensamento 

por parte dos académicos. A maioria dos artigos disponíveis são descrições de casos de 

estudo concretos (Low, 2000). Por outro lado, Schultz e Kitchen (1997) descobriram num 

estudo realizado em 1997, que a maioria dos entrevistados achava este conceito 

importante, contudo, não sabiam como medi-lo nem quais seriam os seus efeitos reais. 

 

 

1.4. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO  

Ao elaborar o Plano de Comunicação Integrada de Marketing, é essencial definir quais as 

ferramentas de comunicação que devem ser utilizadas. Mais especificamente, o chamado 

mix da comunicação, que se refere às variáveis de comunicação que é possível conjugar 

para atingir com maior eficácia os objetivos pretendidos (Lendrevie, Baynast, Dionísio, & 

Rodrigues, 2010). Na opinião de Lendrevie et. al (2010),  

cada uma destas variáveis tem características especificas distintivas das demais, não 

só ao nível da forma, mas também ao nível do tipo de objetivos que permitem 

atingir, do tipo de alvo a que se dirigem, do impacto imediato ou cumulativo que 

têm (p.65). 

As empresas estão sempre à procura de novas formas de competir no mercado e de serem 

eficientes e por vezes substituem uma ferramenta de comunicação em detrimento de 

outra. A substituibilidade entre as ferramentas de comunicação explica o porquê de as 

funções de Marketing precisarem de ser coordenadas (Kotler & Keller, 2012).   
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Adicionalmente Kotler e Keller (2012) consideram que as empresas devem considerar três 

fatores no desenvolvimento de seu mix de comunicação: 

• The type of product market 

É imprescindível conhecer o tipo de mercado do produto dado que as alocações de 

mix de comunicações variam entre os mercados de consumo e de negócios. 

• The Buyer-Readiness Stage 

A relação custo/benefício da utilização das ferramentas de comunicação varia em 

diferentes fases de prontidão do consumidor. Essas fases são a consciencialização, 

a compreensão e a convicção do produto ou serviço e a repetição da compra. 

• Product Life-Cycle Stage  

A escolha de ferramentas de comunicação varia consoante a fase do ciclo de vida 

no qual o produto de encontra. Pode ser a fase de inserção no mercado, a fase de 

expansão e crescimento, a fase de maturidade ou a fase do declínio.  

 

Definir com precisão as variáveis do mix de comunicação é algo bastante complexo, dado 

que a evolução das tecnologias cria um contexto que favorece o aparecimento constante 

de novas formas de comunicação. Deste modo esta tarefa será sempre incompleta (Ogden 

& Crescitelli, 2007). Na Tabela 3 são apresentadas as principais variáveis de comunicação. 

Esta tabela segue o esquema e a linha de pensamento de Ogden e Crescitelli (2007) dado 

que divide estas variáveis em três categorias. A primeira, refere-se às modalidades 

tradicionais, que são as formas clássicas de CIM. A segunda, é composta por modalidades 

complementares, apesar de pouco consideradas são igualmente importantes. Por fim, a 

terceira categoria é composta por modalidades inovadoras. 
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TABELA 3: MIX DA COMUNICAÇÃO 
 Variável Definição 

Tr
ad

ic
io

n
ai

s 

Propaganda 

É o desenvolvimento de uma mensagem de lembrança, 
informação ou persuasão comunicada a um certo público-alvo, de 
forma massificada. A vantagem da propaganda é a capacidade de 
comunicar para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. 
Contudo, o feedback é difícil de obter dado que o contacto não é 
direto (Ogden & Crescitelli, 2007). É uma variável paga que pode 
estar presente em vários canais tais como rádio, jornais, televisão, 
outdoors entre outros (Kotler & Keller, 2012). 

Publicidade 

É uma modalidade massificada e gratuita. O conteúdo da 
mensagem é determinado pelo meio de comunicação utilizado. 
Portanto, a publicidade visa a gerar notícias preferencialmente 
favoráveis nos diferentes canais de comunicação (Ogden & 
Crescitelli, 2007). A publicidade pode ter vários objetivos como, 
incrementar a notoriedade, estimular a compra, informar ou dar 
a conhecer novos produtos (Lendrevie et al., 2010). 

Relações Públicas 

A gestão da imagem da empresa mediante o estabelecimento de 
um bom relacionamento com o seu público é chamada de 
relações públicas. Sendo que o principal objetivo desta 
modalidade para as empresas é de criar uma empatia com a sua 
comunidade (Ogden & Crescitelli, 2007). Existe uma variedade de 
programas direcionados internamente a funcionários da empresa 
ou externamente a consumidores (Kotler & Keller, 2012). Permite 
a melhoria da imagem organizacional e confere mais notoriedade 
e credibilidade (Lendrevie et al., 2010).  

Patrocínio e 
Mecenato 

É a prática de promover os interesses de uma empresa a um 
evento específico ou uma causa. Está relacionado com a 
construção de uma imagem por meio de associação com outra já 
estabelecida (Ogden & Crescitelli, 2007). Podem ser utilizadas 
para a comunicação do produto, mas adequam-se melhor à 
comunicação da empresa. Os objetivos a que melhor se adapta 
são a notoriedade, o posicionamento, a credibilização e a 
transmissão de confiança (Lendrevie et al., 2010). 

Promoção de 
Vendas 

Promoção de vendas visa a agregar um benefício extra ao produto 
como forma de estimular a compra. Pode ser entendida como um 
conjunto de técnicas de incentivo que leve à compra mais rápida 
ou em maior volume do que o pretendido. Os custos unitários são 
geralmente mais elevados do que a propaganda (Ogden & 
Crescitelli, 2007). Serve essencialmente para promover a 
experimentação, escoar produtos ou esbater a sazonalidade do 
consumo ou compra de determinados bens ou serviços 
(Lendrevie et al., 2010). Esta variável concretiza-se através de 
coupons, amostras, prémios ou concursos (Kotler & Keller, 2012).  

Marketing Direto 

É um sistema interativo que utiliza vários meios de propaganda. É 
uma comunicação personalizada que permite ter um 
relacionamento pessoal com cada consumidor, o que possibilita 
um feedback instantâneo.  É uma modalidade de baixo custo e é 
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mensurável (Ogden & Crescitelli, 2007). Esta comunicação pode 
ser realizada através de telefone, fax, e-mail, redes sociais ou 
presencialmente (Kotler & Keller, 2012). Esta variável apoia a 
marca e serve essencialmente para informar e dar a conhecer 
novos produtos (Lendrevie et al., 2010).  

Força de Vendas 

É a interação face a face com potenciais consumidores com o 
objetivo de fazer apresentações, tirar dúvidas ou responder a 
pedidos (Kotler & Keller, 2012). O que a destaca das outras 
modalidades é que se torna mais persuasiva e permite um 
feedback instantâneo, neste sentido é extremamente eficaz. 
Contudo, a comunicação limita-se a um número reduzido de 
pessoas., e por essa razão torna-se num dos métodos mais caros 
de comunicação (Ogden & Crescitelli, 2007). Lendrevie et al. 
(2010) partilham a mesma visão e declaram que permite 
incrementar a confiança nas relações comerciais e deste modo, 
melhorar a imagem de marca e aumentar os níveis de fidelização.  

C
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Product Placement 

É a inclusão de produtos ou serviços geralmente em filmes. O 
produto pode ser mostrado ou ser acompanhado de uma 
demonstração de utilização. Os custos e efeitos variam consoante 
a duração e a integração no filme, ou outro suporte (Ogden & 
Crescitelli, 2007). Ou seja, é a colocação estratégica de produtos 
para credibilizar ambientes que, simultaneamente, fazem parte 
do espaço e credibilizam o anunciante (Lendrevie et al., 2010).  

Marketing Digital 

Engloba todos os meios de comunicação que utilizam a Internet. 
As ferramentas utilizadas são banners, pop-ups, links 
patrocinados, podcasting entre outros. Podem estar presentes 
em e-mail Marketing, motores de busca, lojas online, etc. É uma 
alternativa barata, rápida, flexível e personalizada (Ogden & 
Crescitelli, 2007). Estes programas online são desenvolvidos para 
envolver clientes direta ou indiretamente, aumentar a 
conscientização, melhorar a imagem ou obter vendas de produtos 
e serviços (Kotler & Keller, 2012). 

Redes Sociais 

Existem várias redes sociais, como Facebook, Instagram ou 
Twitter. São um suporte de publicidade que permite comunicar 
de forma cada vez mais profissional (Lendrevie et al., 2010). 
Kotler, Kartajaya, e Setiawan (2012) dividiram as redes sociais em 
duas categorias. A primeira é a das redes sociais expressivas que 
incluem blogs, Twitter, YouTube, Facebook, Flickr e outros sites de 
networking social. A outra categoria é a das redes sociais 
colaborativas, que inclui sites como o Wikipedia. 

Eventos 

Existem vários tipos de eventos, como feiras, congressos, 
seminários, exposições, entre outros. Sendo que alguns são 
essencialmente destinados ao setor de business-to-business 
(B2B), como por exemplo as feiras. Outros são destinados ao 
público em geral e são muito diversificados (Ogden & Crescitelli, 
2007). Os eventos permitem criar interações entre a empresa e 
os consumidores. Existem vários tipos de eventos, relacionados 
com desporto, arte, entretenimento, etc. (Kotler & Keller, 2012).  
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Merchandising 

Refere-se à exposição de produtos no ponto de venda. Esta 
modalidade de comunicação é relevante essencialmente para 
produtos de compra por impulso. É frequentemente 
acompanhada por cartazes, banners ou stoppers (Ogden & 
Crescitelli, 2007). Neste sentido, o principal objetivo é provocar a 
decisão de compra e promover novos produtos (Lendrevie et al., 
2010). 

Folhetos/Catálogos 

É essencialmente utilizado por alguns segmentos, como é o caso 
do setor imobiliário ou bancário. De facto, o cliente precisa de 
mais informação antes de efetuar a compra. É relevante notar que 
as versões impressas estão a ser trocadas por versões digitais, 
pela crescente acessibilidade do público à comunicação digital 
(Ogden & Crescitelli, 2007). 

Marketing de 
Relacionamento 

A essência do Marketing de relacionamento é a abertura e 
manutenção de um canal de comunicação com os clientes. É 
focado nos clientes identificados e ativos (Ogden & Crescitelli, 
2007).  

In
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Advertainment 

Fusão das palavras advertising e entertainment, trata-se de unir a 
propaganda e o entretenimento. O objetivo desta modalidade é 
associar um produto ou uma marca a algo que seja agradável para 
o público-alvo. Pode ser aplicado na televisão, filmes, eventos ou 
até mesmo jogos (Ogden & Crescitelli, 2007). 

Marketing Viral 

É uma versão digital do tradicional boca-a-boca. A sua forma de 
transmissão vai evoluindo consoante a evolução dos 
instrumentos de uso da Internet. Esta modalidade é vantajosa 
dado que permite uma grande cobertura e rápida disseminação 
da mensagem. Contudo, é uma comunicação não controlada 
(Ogden & Crescitelli, 2007). 

BuzzMarketing 

O objetivo é colocar um tema em evidência, fazer com que 
determinado tema ganhe relevância nos comentários do público. 
Criar BuzzMarketing intencional e positivo, é algo extremamente 
difícil de realizar, mas este pode ser planeado para se propagar 
através o público-alvo (Ogden & Crescitelli, 2007). É uma variável 
relevante dado que os consumidores acreditam mais numa 
informação quando esta é proferida por alguém da sua confiança 
(Andrade, Marinho, & Toledo, 2013). 

Fonte: Adaptado de Ogden e Crescitelli (2007), Lendrevie et al. (2010), Kotler et al. (2012), 

Andrade et al. (2013), Kotler e Keller (2012). 
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1.5. DEFINIÇÃO DO PLANO DE CIM 

Todos os Planos de Comunicação Integrada de Marketing devem considerar os aspetos 

estratégicos de cada uma das ferramentas de comunicação duma forma holística, em vez 

de desenvolvê-los como elementos separados. Desta forma, pretende-se garantir a coesão 

com a entrega de uma mensagem única para o público-alvo (Yeshin, 2003). Os Planos de 

CIM são orientados pelo mercado, ou seja, centram-se nas necessidades e desejos dos 

consumidores. As empesas devem de ter uma consistência estratégica, entre a estratégia 

de Marketing e a estratégia de marca. Deste modo, a empresa poderá atingir «one 

voice/one look» (Kitchen & Burgmann, 2010, p.14). 

Um dos primeiros autores a dar uma definição de Plano de Comunicação Integrada de 

Marketing foi Keller (2001). Para este autor,  

Um programa de Comunicação Integrada de Marketing envolve o desenvolvimento, 

implementação e avaliação de Programas de Comunicação de Marketing, ao utilizar 

várias opções de comunicação onde o design e a execução de qualquer opção de 

comunicação refletem a natureza e o conteúdo de outras opções de comunicação 

que também formam o programa de comunicação 

 (p. 825). 

 Clow e Baack (2014) declaram que um plano estratégico de Marketing forma a base para 

a comunicação integrada de Marketing. O plano coordena todos os componentes do mix 

de Marketing para obter harmonia nas mensagens e promoções transmitidas aos 

consumidores. Elliott e Boshoff (2008) partilham a mesma visão. Afirmam que um bom 

Plano de CIM considera as implicações estratégicas de cada ferramenta de comunicação. 

Este plano deve ser rigoroso e deve de coordenar as diferentes áreas funcionais de forma 

a entregar uma mensagem promocional integrada e transparente aos consumidores.   
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Para Belch e Belch (2003) um programa de CIM é sempre desenvolvido com um propósito 

específico e é o produto final de um processo detalhado de planeamento de Marketing e 

promoção. O planeamento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e 

implementação de um programa eficaz. 

Keller (2001) declara que o Plano de CIM ideal pode ser definido como: 

um plano que manteve um núcleo de consistência entre as opções de comunicação, 

mas projetou essas várias opções para que os pontos fortes de uma opção 

ajudassem a negar as desvantagens de outra opção. Além disso, esse programa de 

comunicação cobriria o mercado-alvo de forma que ele comunicasse de forma 

efetiva, independentemente do conhecimento dos consumidores sobre a marca, 

das suas comunicações, da própria categoria de produto etc. Finalmente, tudo isso 

seria feito com o menor custo possível (p. 841).  

Para uma melhor compreensão de Plano de CIM, Smith, Berry e Pulford (1999) 

desenvolveram uma ferramenta que mostra a integração de Marketing que ocorre em cada 

um dos sete níveis definidos pelos autores (Holm, 2006). Os autores distinguem os 

seguintes níveis e graus correspondentes de integração:  

1. Integração de objetivos verticais: Significa que os objetivos de comunicação se 

encaixam nos objetivos de Marketing e nos objetivos corporativos gerais. 

2. Integração horizontal e funcional: As atividades de comunicação de Marketing 

encaixam-se bem com outras funções de negócios de produção artesanal, 

operações e gestão de recursos humanos. 

3. Integração de mix de Marketing: O mix de Marketing das decisões de produto, 

preço e local deve ser consistente com as decisões de promoção. 

4. Integração de mix de comunicação: Todas as ferramentas de comunicação são 

usadas para orientar o consumidor em cada estágio do processo de compra e todas 

elas retratam uma mensagem consistente. 
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5. Integração de design criativo: O design criativo e a execução são uniformes e 

consistentes com o posicionamento escolhido do produto. 

6. Integração interna e externa: Todos os departamentos internos e todas as agências 

empregadas externas trabalham juntas num plano e estratégia acordados. 

7. Integração financeira: O orçamento está a ser usado da maneira mais eficaz e 

eficiente, garantindo que as economias de escala sejam alcançadas e que o 

investimento de longo prazo seja otimizado. 

Segundo Kitchen e Burgmann (2010), o Plano de Comunicação Integrada de Marketing traz 

várias vantagens às empresas. Permite alinhar o Marketing de curto e longo prazo para 

evitar conflitos dentro de uma organização. Um Plano de CIM deve de conter uma 

abordagem sólida e clara, todos os públicos-alvo deverão ser considerados, resultar em 

benefícios financeiros, estimular a comunicação one-to-one e por fim, permitir criar uma 

abordagem sinérgica.  

Contudo, por vezes as empresas poderão cometer alguns erros e serem desta forma 

associadas algumas desvantagens. Nomeadamente, existir uma grande tentação em 

desenvolver um Plano de CIM e implementar estratégias de comunicação sem definir 

inicialmente objetivos estratégicos. Caso este erro aconteça, existe o perigo de que as 

comunicações sejam fragmentadas em vez de integradas e sinérgicas (Henley, 2001). 

Outras barreiras significativas poderão ser evidentes para a implementação de um Plano 

de CIM. Exemplo dessas barreiras tais como, a falta de comunicação horizontal, a 

especialização funcional, a falta de planeamento em CIM, a falta de orçamento, a falta de 

tecnologia de banco de dados e o medo de mudar são as mais evidentes. Essas barreiras 

devem ser avaliadas, a fim de facilitar a implementação do Plano de CIM, uma vez que é 

impossível projetar um modelo de implementação que se ajuste a todas as empresas. A 

análise aprofundada de cada organização fornecerá uma combinação específica de 

barreiras e possíveis sinergias, que devem ser levadas em conta ao planear e implementar 

o conceito de CIM (Gurău, 2008).  
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Kliatchko (2008) declara que existem quatro pilares do Plano de CIM, que podem ser 

considerados como antecedentes e consequências. São antecedentes quando 

considerados no planeamento e execução de um novo programa de CIM e são 

consequências quando já fazem parte das melhorias, mudanças e ajustes derivados da 

análise realizada a um programa de CIM. Os quatro pilares são: stakeholders, conteúdo, 

canais e resultados.  

1. Primeiro pilar de CIM: Stakeholders 

Stakeholders refere-se a todo o público relevante com o qual determinada empresa 

interage, sejam eles uma audiência externa ou interna. O público externo pode-se referir a 

clientes, consumidores ou clientes potenciais. O público interno são todos os 

colaboradores que fazem parte da empresa. A ferramenta essencial para uma melhor 

compreensão do público é o desenvolvimento de uma base de dados que contenha 

informação sobre os clientes. Desta forma a empresa conseguirá ir ao encontro das 

necessidades e expectativas dos seus clientes. Por fim, evidencia-se a importância de 

desenvolver um relacionamento positivo entre o público interno e externo de forma a 

promover um senso de lealdade e criação de valor a longo prazo.  

 

2. Segundo pilar de CIM: Conteúdo  

De forma a que a criação de conteúdo seja a desejada pela empresa, é determinante 

compreender os consumidores e perceber quais as suas necessidades. Se uma empresa 

conhecer os desejos dos seus clientes, poderá atingir o relacionamento ideal com os 

consumidores, o que leva à criação de um conteúdo atraente. Por outro lado, o paradigma 

interativo de criação de conteúdo permite que os consumidores sejam criadores e 

recetores de conteúdo ao mesmo tempo, deixando a exclusividade de criação de conteúdo 

às empresas, tal como podemos ver na Figura 3. Com a proliferação de meios de 

comunicação não tradicionais e canais de comunicação de Marketing atuais, juntamente 

com mudança de padrões de consumo do público atual, os consumidores selecionam os 

canais de comunicação que estão dispostos a seguir e que poderão ser expostos e ainda 

quanto tempo desejam dedicar a cada canal.   
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FIGURA 3: MODELO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 

                  Fonte: Kliatchko (2008, p. 149). 

3. Terceiro pilar de CIM: Canais 

Quando o autor fala de canais, refere-se às ferramentas tradicionais (rádio, TV, 

impressão...) e a todos os outros pontos de possíveis contatos. Existem dois fatores 

determinantes e principais que devem ser considerados na escolha do canal de 

comunicação que a empresa deve utilizar: a relevância e a preferência. Contrariamente a 

um equívoco comum, nem todos os canais de comunicação são eficazes para todas as 

empresas, o tipo de público-alvo é que determina o canal a utilizar. Ao examinar o 

"caminho para comprar" ou "path to purchase" do consumidor, os profissionais de 

Marketing podem determinar quais os pontos de contacto, ou canais que são mais 

relevantes e quais as suas preferências como fontes de informação. Torna-se um pilar 

muito complexo devido à quantidade de informação que é exposta aos consumidores em 

apenas 24 horas. Por essa razão, várias alternativas de comunicação disputam o tempo do 

público que atualmente é o chamado de multitask e usa vários canais de comunicação sem 

ordem específica. 

 

4. Quarto pilar de CIM: Resultados 

Medir os resultados de um programa de Comunicação Integrada de Marketing é um grande 

desafio para as empresas. A questão da medição tem sido, ainda é e continuará a ser, um 

assunto de pesquisa e um debate não resolvido tanto por académicos como por   
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profissionais. A abordagem de CIM mede respostas comportamentais (por exemplo, 

compras reais feitas por clientes) e resultados (ou seja, retornos financeiros em termos de  

fluxos de rendimento dos consumidores) através de um processo de avaliação do cliente. 

A abordagem financeira para medir a eficácia dos programas de CIM fornece melhores 

métricas na gestão e melhor alocação dos recursos, que por vezes são escassos para muitas 

empresas. Por um lado, o processo de avaliação do cliente permite que os profissionais de 

Marketing determinem quanto um mercado alvo vale para a empresa e ajuda a identificar 

com mais precisão em que mercado realmente vale a pena investir. 

 A Tabela 4 resume e enumera os vários elementos que constituem cada um dos pilares do 

CIM discutidos. 

TABELA 4: ELEMENTOS DOS PILARES DE CIM 

Stakeholders  Conteúdo  Canais  Resultados 

Audiência interna e 
externa 

 Insights do 
consumidor 

 Vários canais  Medições financeiras 

Público relevante  Mensagens e 
incentivos 

 Pontos de contato / 
exibição expandida 

 Prestação de contas 

Vários mercados  Controlado / 
descontrolado 

 Relevância / 
preferência 

 Medidas baseadas no 
comportamento 

Agregação  Comercial / gerado 
por mídia 

 Acima da linha / 
abaixo da linha 

 Avaliação do cliente 

Necessidades, 
desejos, 
comportamentos, 
valores 

 Mídia gerada pelo 
público / 
participativa 

 Canais não 
tradicionais 

 ROCI: fluxos / 
retornos de renda 

Banco de dados  Consideração ética  Nova mídia / 
digitalização 

 Contribuição de 
riqueza 

Relação lucrativa a 
longo prazo 

   Neutralidade da 
mídia / sinergia 

  

Dignidade da pessoa 
humana 

   Fragmentação / 
proliferação 

  

Fonte: Adaptado de Kliatchko (2008, p. 152). 
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1.6. MODELOS DE PLANO DE CIM 

Na opinião de Clow e Baack (2014) todos os Planos de Comunicação Integrada de Marketing 

baseiam-se num plano estratégico de Marketing. Deste modo, tal como os planos 

estratégicos de Marketing, o Plano de CIM deve coordenar todos os componentes do mix 

de Marketing, a fim de alcançar a harmonia nas mensagens transmitidas aos clientes.  

Por sua vez, Smith, Berry e Pulford (1999) definiram o Plano de CIM de três maneiras 

distintas:(i) Primeiro, consideram que é a gestão e o controlo das comunicações presentes 

no mercado. (ii) Segundo, acreditam que o plano pode garantir que o posicionamento da 

marca, a personalidade e as mensagens sejam entregues sinergicamente em todos os 

elementos da comunicação e sejam entregues a partir de uma única estratégia consistente. 

(iii) Por último, creem que é a análise estratégica, a escolha, a implementação e o controlo 

de todos os elementos de comunicações de Marketing que eficientemente, 

economicamente e efetivamente influenciam transações entre uma organização e 

consumidores ou potenciais clientes.  

O Plano de CIM mais minimalista e de fácil compreensão foi criado por Fill (2002) de facto 

destacou quatro etapas no plano. Sendo que a primeira etapa é a das atividades 

promocionais. Nesta etapa, o profissional de Marketing deve assegurar que a consistência 

e harmonização temática ocorram entre todas as ferramentas promocionais utilizadas. A 

segunda etapa é acerca da coordenação funcional. Todos os departamentos das empresas, 

como o de recursos humanos, o de finanças ou o departamento de comunicação devem 

ser incluídos na ideia de Marketing Interno, só assim será possível implementar uma 

abordagem de CIM na empresa. Assim sendo, a terceira etapa do plano definido por Fill 

(2002), é a mudança cultural, tanto a nível de valores como de crenças. Todos os 

colaboradores devem agir da mesma forma a nível cultural perante o cliente. Só depois 

destas três etapas se encontrarem concluídas, poderá ser alcançada a última etapa que é 

a elaboração do Plano de CIM (citado por Kitchen & Burgmann, 2010). Apesar deste plano 

parecer claro, é criticado por Kitchen e Burgmann (2010), devido à sua simplicidade. De 

facto, há uma elevada falta de detalhes e explicações na opinião destes autores.  
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 O plano elaborado por Belch & Belch (2003) torna-se mais completo dado que se divide 

em cinco etapas. A primeira é relativamente à análise de situação detalhada tanto a nível 

interno e externo. A segunda serve para definir os objetivos específicos de Marketing que 

permitem organizar as atividades de Marketing. A terceira etapa refere-se à estratégia de 

Marketing que inclui a seleção de mercado-alvo, por exemplo. A quarta etapa permite 

programar a implementação do Plano de CIM. Por fim, a última etapa é sobre o processo 

de avaliação do desempenho.  

Posteriormente, Reid, Luxton, e Mavondo (2005) elaboraram um plano um pouco mais 

complexo que os anteriores nos quais destacam duas dimensões: a dimensão estratégica e 

a dimensão tática. Segundo os autores, a dimensão estratégica da gestão de Marketing é a 

estrutura que fornece a orientação para as ações, ou seja, para a tática, a serem 

tomadas. Por outras palavras, o foco estratégico enfatiza a identificação adequada de 

oportunidades de mercado e a base para o planeamento de Marketing e crescimento, com 

o objetivo de alcançar uma vantagem competitiva sustentável. Já a dimensão tática está 

relacionada com as atividades de curto prazo a serem usadas nessas estratégias. Sendo que 

o foco dos autores é principalmente nos aspetos estratégicos do CIM.  

As dimensões estratégicas do CIM referem-se principalmente à qualidade, abrangência e 

flexibilidade do processo de planeamento e desenvolvimento de estratégias do CIM. Os 

autores identificaram cinco dimensões estratégicas. Primeiro, os ativos baseados no 

mercado e expectativas financeiras. Esta primeira dimensão destaca que um Plano de CIM 

deve basear-se no desempenho e nos resultados pretendidos. A segunda dimensão faz 

referência à conectividade com os clientes e os stakeholders. De facto, o Plano de 

CIM exige a adoção de uma abordagem "de fora para dentro" para melhorar o 

relacionamento com clientes. A terceira dimensão é a consistência estratégica que faz 

referência à coordenação das mensagens da marca e da atitude dos colaboradores com os 

clientes. Em quarto lugar encontra-se a dimensão da integração multifuncional. De facto, 

os autores consideram que não se pode ser integrado externamente sem ser integrado   
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internamente. Por fim, está o compromisso de recursos para o CIM. Relativamente às 

dimensões táticas, existem três distintas: a consistência, a clareza e a coordenação (Reid et 

al., 2005).  Podem-se observar todas estas dimensões de forma estruturada na Tabela 5. 

TABELA 5: CARACTERÍSTICAS ESTRATÉGICAS E TÁTICAS DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

Estratégico Tático 

Impulsionado por ativos baseados no mercado Consistência no nível da campanha 
Conectividade com clientes e partes interessadas Clareza no nível da campanha 
Consistência estratégica Coordenação no nível da campanha 
Integração Cross-funcional  
Compromisso de recursos para o CIM  

Fonte: Adaptado de Reid, Luxton e Mavondo (2005, p. 14). 
 
Henley (2001) propõe um Plano de CIM extremamente completo no qual destaca doze 
etapas, as quais se verificam na Tabela 6. 
 

TABELA 6: PLANO DE CIM DE HENLEY 

1. Resumo executivo 
Um resumo que inclui mercados-alvo, estratégia de mensagens e principais 
opções de comunicação. 

2. Missão Inclui a missão formal da organização, bem como qualquer histórico relevante.  

3. Análise da situação  
Um olhar objetivo e baseado em pesquisa sobre o ambiente interno e externo 
no qual a organização se encontra inserida.  

4. Pesquisa primária  
É importante realizar pesquisas, focus group ou entrevistas detalhadas para 
descobrir informações.  

5. Análise SWOT  

É útil organizar as informações numa análise de pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e ameaças. Esta etapa fornece um gráfico de resumo que se 
torna uma ferramenta útil no processo de planeamento estratégico. 

6. Objetivos Esta é uma lista de todos os objetivos da campanha, incluindo sua priorização. 

7. Estratégias  
Um Plano de Comunicação Integrada de Marketing precisa ter um tom 
constante nas suas palavras e no seu visual.  

8. Orçamento  O resumo do orçamento inclui um único resumo dos custos do plano.  

9. Implementação / 
Planos de Ação  

Um calendário de tempo / ação e fluxogramas detalhando o plano devem ser 
incluídos nesta seção, listando quem será responsável pela implementação de 
cada parte do plano. 

10. Avaliação 
Expõe todas as técnicas serão usadas para determinar se as metas são 
atingidas e para ajudar no planeamento futuro, devem de ser explicadas. 

11. Apêndices  
Os apêndices incluem longos resultados primários de pesquisa ou materiais 
como exemplos de comunicados à imprensa. 

12. Fontes  
Uma listagem de todas as fontes secundárias (biblioteca e Internet) usadas 
particularmente na análise da situação poderá ser útil. 

 Fonte: Adaptado de Henley (2001, p. 150). 
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O Plano CIM elaborado por Caemmerer (2009) divide-se em seis etapas.  
- Primeira etapa: A análise situacional, tanto ao nível interno como externo. A parte interna 

refere-se à organização e ao produto, já a parte externa faz referência aos concorrentes, 

ao mercado e por fim aos consumidores. 

- Segunda etapa: A identificação de oportunidade de comunicação de Marketing. É 

necessário definir quais os objetivos de comunicação de Marketing, quais os USP (ponto de 

venda exclusivo) e finalmente, identificar o público-alvo. 

- Terceira etapa: A seleção de agência mais adequada só é possível através de um briefing 

criativo. 

- Quarta etapa: É nesta etapa que ocorre o desenvolvimento e implementação de 

campanhas, através da escolha do mix de comunicação de Marketing ideal, da execução 

criativa e da seleção dos meios de comunicação.  

- Quinta etapa: A avaliação de campanha é efetuada antes, durante e depois da campanha 

através de estudos capazes de avaliar a eficácia e eficiência da campanha. 

- Sexta etapa: A última etapa é o planeamento futuro, para que as campanhas possam 

permanecer na mentalidade dos consumidores. 

Por fim, o Plano de Comunicação Integrada de Marketing desenvolvido por  Clow e Baack 

(2014) é composto por oito etapas. Este plano caracteriza-se por ser um plano bastante 

claro e completo no qual a (1) análise situacional atual permite examinar a situação do 

mercado da empresa. Relativamente à (2) análise SWOT, permite examinar os fatores tanto 

a nível interno como externo, identificando as forças e fraquezas internas e as 

oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo. A definição dos (3) objetivos de 

Marketing refere-se por exemplo ao aumento de vendas ou a uma ação esperada pela 

parte do cliente, como uma visita à loja. O (4) público-alvo deve ser meticulosamente 

definido. É com base nos objetivos de Marketing e no público-alvo que as (5) estratégias 

de Marketing são produzidas. Relativamente às (6) táticas de Marketing, são elas que 

orientam as atividades do dia-a-dia necessárias para apoiar as estratégias de Marketing. As 

duas etapas finais neste Plano de CIM consistem em declarar como (7) implementar o plano 

e especificar os métodos necessários para (8) avaliar o desempenho.   
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Capítulo 2 
_________________________________________________________________________ 

 

2. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE ACOLHEDORA 

 

2.1. DESCRIÇÃO DA DELLENT CONSULTING 

A Dellent Consulting, ou apenas conhecida como Dellent, é uma empresa portuguesa 

especializada em serviços de consultoria e engenharia de sistemas de informação e 

telecomunicação. A empresa encontra-se sediada em Aveiro e com escritórios em Lisboa, 

mas atua também nas zonas de Leiria, Coimbra, Porto e Ilhas.  

A Dellent foi fundada em 2014 e surgiu da junção de três empresas já existentes: a 

TeamEffort, a Uartrónica e a Justbit. Estas empresas especializaram-se nas áreas de 

Hardware (infraestruturas; redes WAN e LAN; estrutura de suporte; testes funcionais; 

produção de hardware), de Software (programação; base de dados; business intelligence e 

sistemas operativos) e das Redes de Telecomunicações (redes; soluções de acesso; garantia 

de qualidade de serviço). Os setores de intervenção foram Banca e Logística, Eletrónica 

Industrial e do consumidor, Automóvel, Energia, Saúde e Serviços Públicos. A Uartrónica e 

a Justbit continuam a exercer a sua atividade principal, sendo que apenas passaram para a 

Dellent os colaboradores que exerciam funções em regime de outsourcing. Já a TeamEffort 

cessou a sua atividade em 2018.  

A equipa interna da Dellent é composta por seis colaboradores. Estes profissionais prestam 

serviços na modalidade de Serviços e Recursos Humanos e na modalidade de 

Recrutamento e Seleção na área de Tecnologias de Informação (TI). Em regime de 

outsourcing, a Dellent conta atualmente com a colaboração de cento e vinte   profissionais   
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qualificados nas áreas de Engenharia de Sistemas de Informação, das Telecomunicações e 

da Gestão de Infraestruturas.   

Em relação aos serviços prestados pela empresa, nomeadamente o outsourcing de Serviços 

e Recursos Humanos, a Dellent cede recursos humanos técnicos especializados aos 

respetivos clientes. Dito por outras palavras, os consultores da Dellent são alocados aos 

projetos dos clientes. O cliente assume a responsabilidade pela gestão e orientação técnica 

dos mesmos, mas é a Dellent que fica responsável por todo o processo desde o 

recrutamento e seleção à posterior gestão do consultor, até à eventual saída da empresa 

cliente.  Relativamente à área de Recrutamento e Seleção, esta surge da necessidade 

constante de identificar recursos humanos especializados para dar resposta aos desafios 

atuais dos seus clientes. A identificação e a procura constante de recursos humanos 

especializados são uma vertente cada vez mais importante na Dellent que atua como 

facilitadora do processo de seleção do candidato. Este serviço prestado pela Dellent é uma 

modalidade utilizada muitas vezes pelas empresas do setor tecnológico que não dispõe de 

um departamento de gestão de recursos humanos. Contrariamente ao Outsourcing, o 

vínculo contratual é realizado diretamente entre o candidato e a empresa em questão. 

Atualmente, empresas como a Altice Labs, MEO, Critical Software, Euronext, Fiercely, fazem 

parte da carteira de clientes da Dellent Consulting. A Dellent ambiciona fornecer serviços 

que potenciam o sucesso dos atuais e futuros clientes como indica o próprio slogan 

"Together we go further". Neste momento, a empresa pretende alargar a sua área de 

atuação tanto a nível nacional com internacional.   

Para fazer face à concorrência, torna-se importante ter um fator diferenciador que faça 

com que a empresa se destaque da sua concorrência e que melhore dia após dia a 

qualidade dos serviços prestados. De facto, existem cada vez mais empresas que fornecem 

serviços semelhantes ao da Dellent.  Sendo que, recentemente, a Dellent passou a ser uma 

empresa certificada pelo ISO 9001:2015, em que o principal objetivo da implementação 

deste sistema de gestão de qualidade é de reforçar a qualidade dos serviços prestados e 

dessa forma se diferenciar dos seus concorrentes.  
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2.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

A missão da Dellent é potenciar os melhores talentos na área das Tecnologias de 

Informação, promovendo uma cultura de mérito para a criação de sinergias entre clientes 

e profissionais. Pretende assim valorizar o capital humano através do domínio tecnológico 

e com a criação de parcerias estratégicas com fornecedores e clientes. A Dellent acredita 

que as pessoas, com o seu talento, a sua motivação e o seu conhecimento, são o maior 

ativo de todas as empresas. É neste sentido que a empresa procura sempre os melhores 

candidatos, valorizando as competências técnicas e profissionais. Deste modo, a Dellent 

tem a capacidade de fornecer serviços de qualidade que potenciam o sucesso dos atuais e 

futuros clientes.  

Relativamente à visão, a Dellent pretende ser uma referência de qualidade e inovação no 

setor do Outsourcing das Tecnologias de Informação em Portugal com uma forte presença 

internacional.  

Ao longo dos cinco anos de existência, a Dellent rege-se por valores de Compromisso, ao 

demonstrar empenho na realização de objetivos, cumprindo as obrigações com excelência 

e respondendo pelas ações e decisões. Audácia, ao ser ousada, antecipar a mudança e 

quebrar o convencional. Alegria ao encarar todos os desafios de forma profissionalmente 

divertida. Espírito de equipa, ao promover a harmonia e a entreajuda para a criação de 

dinâmicas vencedoras. E por fim, com Mérito e Valorização Pessoal ao proporcionar 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional, valorizando ideias, iniciativas e 

resultados.  

 

 

2.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Na Figura 4 é possível verificar o organograma atual da empresa. Este permite uma melhor 

visualização da estrutura hierárquica da empresa. A equipa interna da Dellent Consulting, 

que é responsável pela gestão e administração, é atualmente composta por seis   
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colaboradores. No organograma é possível verificar que a Administração e a Gerência estão 

no vértice estratégico. Surge, depois, a posição de Representante da Gestão, que tem como 

principais funções analisar o desempenho do sistema de gestão e qualquer necessidade de 

melhoria; disponibilizar os recursos para a implementação e manutenção do Sistema do 

Gestão e definir e estabelecer a Política da Empresa, objetivos estratégicos, prioridades, 

linhas de orientação e outros. Destaca-se, ainda, o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). 

O responsável deste departamento assegura que os processos necessários para o sistema 

de gestão sejam estabelecidos, implementados e mantidos. Já o Encarregado da Proteção 

de Dados (DPO) tem como funções informar e aconselhar o responsável pelo tratamento 

ou o subcontratante, e os seus trabalhadores, sobre as respetivas obrigações nos termos 

da lei da proteção de dados; e controlar o cumprimento por parte da organização de toda 

a legislação. 

FIGURA 4: ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 

Fonte: Adaptado de Dellent Consulting (2018, p.5). 

É possível constatar que a Dellent se encontra dividida em cinco departamentos: 

• Departamento de Recursos Humanos 

Área na qual é feito o acompanhamento de todo o processo com o cliente bem 

como com o candidato. Para além disso, este departamento tem também como   
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funções a triagem de currículos, a realização de entrevistas e a gestão dos seus 

recursos humanos internos. 

• Departamento Financeiro 

A área Financeira é responsável pela correta administração dos recursos financeiros 

da empresa. Tem como funções fazer a supervisão de registos contabilísticos; 

preparar o relatório mensal com resultados financeiros e respetiva análise; garantir 

o controlo de todos os custos da empresa; e tratar da aquisição de equipamentos e 

outros materiais.  

• Departamento de Serviços de Outsourcing 

Dedica-se a gerir todos os recursos humanos internos integrados neste regime de 

contratação. Coordena assuntos internos e gere e negoceia atualizações 

contratuais com o cliente onde o colaborador em outsourcing presta serviço. 

• Departamento de Marketing e Comunicação 

Este departamento é responsável pela estratégia de mercado. Engloba, assim, a 

comunicação e a imagem da empresa, nomeadamente a definição das suas políticas 

e estratégias nestes setores. Para além disso, trata da elaboração e lançamento de 

campanhas; do acompanhamento da redação e elaboração de conteúdos; da 

gestão das redes sociais; e da organização de eventos. 

• Departamento Comercial 

A área Comercial é responsável por promover a empresa, procurando novos 

clientes. Durante esta prospeção de mercado, o departamento coloca em prática 

as estratégias do departamento de Marketing e de Comunicação. 

O responsável por todas estas áreas é o Engenheiro Carlos Dias. Contudo, tal como consta 

na Figura 4, existem técnicos para o apoio na realização das tarefas nas áreas dos Recursos 

Humanos, Financeira, dos Serviços de Outsourcing e de Marketing e Comunicação. É 

importante referir que, na Dellent Consulting, a delegação de tarefas é sempre feita pelo 

Responsável de Gestão, que acredita no potencial dos seus trabalhadores e que, por vezes, 

delega tarefas mais complexas e que exigem um nível de aptidão e capacidade acrescida.  
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Capítulo 3 
_________________________________________________________________________ 

 

3. ESTÁGIO NA DELLENT CONSULTING 

 
Neste capítulo será apresentado o contexto da realização do estágio, os objetivos e as 

atividades realizadas ao longo dos seis meses de estágio.  

O estágio realizado serviu essencialmente para aplicar os conhecimentos adquiridos em 

contexto académico durante o Mestrado em Marketing no contexto profissional. A grande 

expectativa gerada ao estagiar com a Dellent era de adquirir experiências e competências 

diversificadas junto de uma equipa de colaboradores multidisciplinar, com uma 

determinada experiência no mercado de trabalho e que permitisse evoluir 

profissionalmente na área de Marketing. 

 

3.1. CONTEXTO DO ESTÁGIO 

No âmbito do Mestrado em Marketing do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA), surgiu a oportunidade de realizar um 

estágio curricular na empresa Dellent Consulting. O estágio teve início dia 10 de setembro 

de 2018 e terminou a 8 de março de 2019. O estágio foi realizado nas novas instalações da 

Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro (IEUA) no Parque da Ciência e Inovação 

(PCI), em Ílhavo. As instalações do local de estágio são modernas e recentes, permitindo à 

empresa trabalhar num sistema de openspace, no qual é possível comunicar de uma forma 

rápida e eficaz e possibilita ainda uma boa dinâmica entre todos   
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os colaboradores. Embora todos os colaboradores tenham tarefas específicas, possuem um 

forte espírito de equipa e entreajuda quando existe a necessidade de resolver um problema 

urgente. Trabalhar com a equipa de colaboradores da Dellent num sistema de openspace 

facilitou e acelerou todo o processo de integração e socialização no local de trabalho. 

Adicionalmente, nesta primeira fase do estágio este sistema, bem como todo o apoio dado 

pela equipa de colaboradores, permitiu a aquisição de um maior conhecimento não só na 

área de Marketing, mas também em diversas áreas, desde a área de Gestão de Recursos 

Humanos, nomeadamente no âmbito do Recrutamento, à área Financeira.  

 

 

3.2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

O principal objetivo do estágio proposto pela empresa foi de aumentar a notoriedade da 

Dellent Consulting através da elaboração de um Plano de CIM, desenvolvendo estratégias 

de comunicação de uma forma integrada e coesa. Nesse sentido, foi elaborado um plano 

de estágio que estabelecia a seguinte lista de objetivos: 

• Definir a Comunicação Integrada de Marketing através de uma revisão da literatura 

sobre os principais conceitos de Comunicação Integrada de Marketing e a 

caracterização do modelo de plano a desenvolver; 

• Perceber quais os objetivos a alcançar com o desenvolvimento do plano de 

Comunicação Integrada de Marketing; 

• Analisar as ações de comunicação realizadas pela empresa, essencialmente a nível 

digital, mais especificamente nas redes sociais da empresa, mas também através 

dos eventos e das parcerias; 

• Contribuir para a elaboração de um diagnóstico da Comunicação Integrada de 

Marketing e das diferentes ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa; 

• Elaborar uma análise detalhada da concorrência e da sua comunicação;   
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• Realizar um estudo através de entrevistas ou questionários ao público-alvo (alunos 

do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informático da Universidade 

de Aveiro), visto que são potenciais candidatos para as ofertas de trabalho da 

empresa. Sendo que o objetivo desta tarefa é analisar como é percecionada a 

empresa pelo seu público-alvo e elaborar uma análise da notoriedade da empresa; 

• Após a realização desta análise, pretende-se elaborar um Plano de Comunicação 

Integrada de Marketing para que a empresa consiga alcançar os objetivos 

propostos. 

 

 

3.3. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO 

Ao longo do estágio curricular, tive a oportunidade de desempenhar funções na área de 

Marketing e Comunicação. Para além de trabalhar na elaboração de um Plano de 

Comunicação Integrada de Marketing, desenvolvi outras tarefas no meu dia-a-dia 

complementares à elaboração do plano. Como tal, fui responsável por todos os eventos 

externos organizados e promovidos pela empresa. Adicionalmente, fui incumbida por 

desenvolver um plano de parcerias da empresa, da divulgação de anúncios de emprego e 

ainda fui responsável por realizar um estudo relacionado com um novo método de 

recrutamento. Por fim, trabalhei colaborativamente com o departamento administrativo 

ao realizar tarefas muito diversificadas. Este estágio permitiu adquirir uma visão geral de 

todos os mecanismos internos da empresa e com certeza que esta aprendizagem poderá 

vir a ser muito importante para o meu futuro profissional. 

 

3.3.1 RESPONSÁVEL DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Uma das principais tarefas desenvolvidas ao longo do estágio foi a gestão da participação 

da empresa em eventos. Para aumentar a notoriedade da marca e adquirir uma maior 

visibilidade no mercado, é essencial que a empresa participe em diversos eventos, 

essencialmente eventos direcionados para alunos que se encontram no último ano de   
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licenciatura ou recém-licenciados, como por exemplo feiras de emprego. Durante os seis 

meses fui responsável pela programação de eventos. Numa primeira fase, realizei uma 

pesquisa de todos os eventos que iriam decorrer nos próximos meses nos quais a Dellent 

Consulting poderia potencialmente participar, de modo a perceber quais seriam os mais 

importantes. Depois dessa análise realizada, foram selecionados os eventos mais 

importantes para a empresa e posteriormente foram contactadas todas as organizações de 

eventos que julguei mais relevantes e que poderiam ir ao encontro dos interesses da 

Dellent. Adicionalmente, a empresa ia recebendo diversos convites rececionados através 

do e-mail geral da empresa. Esses e-mails eram de seguida direcionados para o meu email 

institucional para que eu os pudesse analisar. Independente da participação no evento 

tinha a responsabilidade de responder a todos os convites recebidos. Durante o estágio 

organizei a participação da Dellent em cinco eventos:  

• SciTeCh’18 

• Sessão de apresentação no ISEL 

• Dia do Emprego na Semana da Escola de Engenharia  

• Think Twice  

• FENGE 

Estes eventos tiveram a particularidade de terem sido todos realizados em cidades 

diferentes. O primeiro foi o SciTeCh’18 que decorreu a 31 de outubro de 2018 na Faculdade 

de Ciências do Porto. Foi uma competição organizada pela Best Porto para os estudantes 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) e da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP). No início do dia houve uma sessão de Networking na qual 

a Dellent Consulting participou. A participação neste evento permitiu dar a conhecer a 

empresa aos alunos e apresentar todas as oportunidades de trabalho oferecidas pela 

Dellent que se encontravam em vigor. Foi no dia 16 de outubro que recebi um convite por 

parte da organização, sendo que dia 18 de outubro realizei uma reunião via Skype para 

perceber o objetivo do evento e dia 22 de outubro, depois de reunir e avaliar o evento com 

a direção da Dellent Consulting, validei a participação neste evento.  

O segundo evento que programei foi uma apresentação no Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa (ISEL). Neste evento entrei em contacto dia 9 de outubro com a   
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Associação de Estudantes de forma espontânea. No dia 10 do mesmo mês realizámos uma 

reunião via Skype para perceber qual seria o tipo de apresentação mais apropriado. A 

apresentação foi agendada para dia 15 de novembro, durante uma aula da Licenciatura em 

Engenharia Informática, eram esperados 30 alunos, mas sendo uma aula aberta a todo o 

Instituto era expectável a presença de um número superior de alunos. Este evento 

organizado pela Dellent consistiu numa apresentação da empresa, das suas áreas de 

atuação, da sua cultura organizacional e numa apresentação das saídas profissionais que a 

empresa oferece. Para esta apresentação tive a oportunidade de criar um cartaz, como se 

pode verificar na Figura 5, que foi colocado no ISEL e nas redes sociais deste Instituto. 

FIGURA 5: CARTAZ INFORMATIVO DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO NO ISEL 

       Autor: Elaboração própria 

O terceiro evento foi o Dia do Emprego, que decorreu a 5 de fevereiro de 2019 durante a 

Semana da Escola de Engenharia, na Universidade do Minho. Considerando que não existia 

algum evento planeado na zona Norte e que este evento não contemplava qualquer custo 

de participação, tomei a iniciativa de contactar a organização do evento. Este evento foi 

uma feira de emprego tradicional, de grande dimensão, pois participaram mais de 90   
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empresas. Neste evento a Dellent Consulting teve ao seu dispor um lugar estratégico, na 

entrada da Universidade, que promoveu a sua visibilidade no local do evento.  

Os dois últimos eventos decorreram após o fim do meu estágio, contudo participei na 

organização e na preparação da empresa para a sua presença no evento. O quarto evento 

foi o Think Twice que se realizou nos dias 9, 10 e 11 de março na Universidade de Aveiro. 

Foi feito um convite por parte da organização no dia 26 de dezembro de 2018, ao qual, 

depois de reunir com a equipa interna da Dellent e conseguir a aprovação na participação, 

enviei uma resposta à organização do evento confirmando a participação da Dellent no dia 

15 de janeiro de 2019. Este evento contemplava a participação da Dellent numa 

competição de informática e numa feira de emprego. De facto, a empresa propôs um 

desafio de informática aos alunos e fez parte do júri final do desafio. Deste modo pôde ter 

um contacto privilegiado com os alunos.  

O último evento foi a FENGE - Feira de Engenharia da Associação de Estudantes do Instituto 

Superior de Engenharia de Coimbra, que decorreu de 1 a 3 de abril, a participação da 

Dellent Consulting ocorreu no 2 de abril. Após ter tomado conhecimento deste evento, 

entrei em contacto com a organização a 4 de fevereiro. Na minha opinião este evento 

poderia ser bastante interessante visto que a empresa ainda não tinha participado em 

nenhum na cidade de Coimbra e que os preços de participação eram perfeitamente 

adequados.  

Durante os seis meses de estágio recebi muitos convites e contactei diversas organizações 

para participar em eventos académicos, aos quais após ter analisado a pertinência do 

evento, a localização e os custos associados, não se reuniram todas as condições 

necessárias para a Dellent participar. Como foi por exemplo o caso do DevFest’18 ou do 

Bot Olympics em Coimbra. Comparativamente com os outros eventos no qual a empresa 

participou, estes eventos tinham um custo demasiado elevado para os possíveis benefícios 

a curto, médio e longo prazo que a empresa poderia alcançar com a sua participação. 

Por fim, houve um evento no qual a Dellent decidiu participar: o ISEL BOOT WEEK. Este 

evento estava programado para 5 de dezembro durante todo o dia. Recebi um convite para   
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este evento dia 18 de novembro e enviei uma resposta positiva nos dias que se seguiram. 

Contudo, no dia 4 de dezembro às 19h30, ou seja, 1 dia antes do evento, recebi uma 

mensagem da organização a informar que o evento havia sido cancelado por falta de 

adesão.  

Em conclusão, na minha opinião a organização e gestão da participação de eventos 

externos, apesar de considerar uma atividade com alguma complexidade, penso que foi 

muito enriquecedora. Por exemplo, tive que lidar com várias situações imprevistas, tive 

que tomar decisões não planeadas e com um caráter urgente, tive também que reunir a 

equipa nessas situações para informar do que estava a acontecer e para que 

colaborativamente fosse tomada a melhor decisão em relação à participação de um 

determinado evento.  

 

3.3.2. RESPONSÁVEL DO PROGRAMA DE PARCERIAS 

A segunda tarefa realizada durante o estágio foi assumir a responsabilidade da elaboração 

e atualização do programa de parcerias da Dellent Consulting, o Dellent+. Este programa 

serve para criar parcerias com empresas de modo a oferecer benefícios a todos os 

colaboradores da empresa, como por exemplo descontos ou ofertas na aquisição de 

produtos ou serviços dos parceiros. Numa fase inicial realizei uma atualização de todas as 

parcerias já estabelecidas para perceber quais as que se encontravam ativas e quais já não 

se encontravam em vigor. Dessa análise realizada, verifiquei que duas parcerias não haviam 

sido programadas como devido e que por essa razão não estavam ativas. As empresas em 

questão foram imediatamente contactadas de forma a perceber qual a possibilidade de dar 

continuidade à parceria. A primeira foi o Museu do Brincar localizado em Vagos, Aveiro. 

Existia um protocolo por parte da Dellent Consulting, contudo o museu não tinha 

conhecimento desta parceria. Por essa razão foi estabelecido um novo protocolo que 

oferecia 50% de descontos nos bilhetes de entrada do museu. A segunda empresa era a 

Porta 36, um restaurante gourmet localizado no centro da cidade de Aveiro. O protocolo já 

se encontrava estabelecido, contudo, a informação não havia sido guardada e não existia 

qualquer informação sobre os benefícios que a empresa oferecia. Nesse sentido, entrei em   



  

44 
 

contacto com o restaurante para que enviasse o protocolo atualizado. Essa situação foi 

imediatamente regularizada. A empresa ofereceu 10% de desconto nos almoços e jantares 

aos colaboradores da Dellent Consulting. Depois destas atualizações realizadas, pude criar 

uma parceria com a Happy Code, uma empresa de formação em programação para crianças 

e adolescentes presente em todo o país. Enviei um e-mail de apresentação da empresa 

com um pedido de parceria, ao qual obtive muito rapidamente uma resposta positiva. Esta 

empresa propôs oferecer 10% de desconto para os filhos de colaboradores em qualquer 

curso e a taxa de inscrição que habitualmente tem um custo de 25€.  Para todas estas 

parcerias foi necessário realizar um protocolo de colaboração que foi assinado por ambas 

partes. Tratando-se de novas parcerias, foi necessário incluir todos os benefícios oferecidos 

pelos novos parceiros no documento de parcerias que é acessível a todos os colaboradores.  

 

3.3.3. DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE EMPREGO 

No que diz respeito à divulgação de anúncios de emprego, esta tarefa era realizada com 

alguma regularidade, quase sempre diariamente, sempre de acordo com as oportunidades 

de emprego que se encontravam disponíveis. Esta função desempenhada por mim ao longo 

do estágio, envolvia a responsabilidade em divulgar todas os anúncios de emprego criados 

pela empresa, em diversos sites de emprego, portais de emprego académicos e através de 

e-mails nos quais o público-alvo da empresa poderia estar presente. Assim, elaborava os 

anúncios de emprego oferecidos pela empresa, com informação detalhada, de forma a 

transmitir uma mensagem clara, e posteriormente divulgava nos locais supra-referidos. 

Posteriormente, a divulgação era feita sempre com apoio à plataforma Podio, uma 

plataforma de recrutamento para uso interno. Nessa plataforma tinha acesso aos sites nos 

quais poderia fazer as divulgações. Depois da divulgação, tinha de fazer o registo no Podio 

para este ficar visível para todos os membros da equipa interna. O objetivo semanal fixado 

era de fazer um mínimo de 100 divulgações, sendo que superava sempre esse objetivo.  
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3.3.4. ESTUDO SOBRE UM NOVO MÉTODO DE RECRUTAMENTO 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar um estudo sobre um novo método de 

recrutamento. Este estudo foi denominado Freelancer IT Recruiter e serviu para perceber 

se existiriam pessoas interessadas em trabalhar como recrutadores freelancers na área de 

IT, para a Dellent Consulting. Numa primeira fase, foi realizado um estudo do mercado atual 

e da concorrência para perceber se este método já era utilizado. Cheguei à conclusão que 

atualmente, apenas uma empresa dispõe deste método em Portugal. Considerei então que 

era um projeto de interesse para a Dellent, visto que apresenta um carácter inovador. 

Posteriormente, foi realizada uma análise SWOT. Desta análise, verifica-se que o principal 

ponto forte da Dellent Consulting é ser uma empresa de referência no setor. A principal 

fraqueza identificada, é que este tipo de trabalho reflete alguma instabilidade salarial. A 

principal oportunidade é o facto de ser uma proposta inovadora e que não existe ainda 

muita concorrência. Por último, a principal ameaça é o número reduzido de pessoas que 

poderiam aceitar este projeto visto que não é um método muito utilizado e conhecido por 

outras empresas. O terceiro ponto que analisei, foi o tipo de pessoas que já exercem estas 

funções através do Linkedin, para perceber qual seria o público ideal para este projeto. Foi 

através desta análise que foram criadas duas Personas: a “Rita Ativa”, uma rapariga jovem 

e dinâmica e a “Paula Casual”, uma mulher ambiciosa. Estas Personas serviram para definir 

quais as pessoas que iriam ser consideradas para participar no inquérito. Este inquérito 

contou com um total de 27 respostas e permitiu perceber se este tipo de recrutamento 

poderia ter algum interesse para a empresa e, qual seria o tipo de perfil associado. Foram 

entrevistados estudantes e trabalhadores, na área de psicologia e de informática. Mais de 

50% dos inquiridos responderam que estariam interessados neste projeto. A principal 

razão pela qual estariam interessados é a flexibilidade de horários que se encontra 

associada a este método de recrutamento. Cheguei à conclusão, através das análises e do 

inquérito, que este tipo de recrutamento poderia ser interessante para implementar na 

Dellent Consulting dado que é um complemento ao tipo de recrutamento existente. 

Contudo, será necessário avaliar a melhor forma de pagamento visto que este projeto pode 

parecer instável e irregular. Da análise realizada foram identificados dois tipos de perfil:  



  

46 
 

• Pessoas já com alguma experiência profissional no mercado de trabalho e 

empregadas; 

• Estudantes que dispõe de tempo livre e caracterizam-se por possuir pouca, ou 

mesmo nenhuma, experiência profissional no mercado de trabalho.  

Por fim, apresentei este estudo à equipa interna da empresa para que avaliassem a 

possibilidade de avançar com este projeto no futuro. 

 

3.3.5. OUTRAS TAREFAS 

Por último, realizei tarefas muito diversificadas para dar auxílio aos membros da equipa 

interna. Realizei tarefas administrativas, como por exemplo, atendimento telefónico e 

organização de arquivos. Os e-mails recebidos através do e-mail de apoio aos candidatos 

(carrers@dellentconsulting.com) eram reencaminhados para o meu e-mail institucional. 

Desta forma, pude ao longo do meu estágio prestar auxílio às pessoas que se candidatavam 

às vagas da Dellent Consulting, como por exemplo, ajudar a agendar entrevistas ou dar 

algum feedback sobre a situação do candidato.  

Colaborei com a equipa de colaboradores da Dellent em tarefas relacionadas com a 

comunicação tanto interna, como externa. A nível externo participei várias vezes na criação 

de conteúdo para publicação da comunicação online nas redes sociais, colaborei também 

na criação de conteúdo das newsletters mensais que são enviadas a todos os 

colaboradores. A nível interno dei apoio à organização de vários eventos, como por 

exemplo, eventos de teambuilding como foi o caso do Dellent Outdoor Day e o Jantar de 

Natal, ou eventos relacionados com a equipa interna, ao organizar surpresas de 

aniversários e aniversários de antiguidade de trabalho na Dellent Consulting. De facto, a 

empresa preocupa-se com a motivação dos seus colaboradores. 

Através de todas as diversas tarefas realizadas ao longo do estágio tive a oportunidade de 

desenvolver as minhas competências não só na área do Marketing, mas também noutras 

áreas, o que é muito importante para o meu futuro profissional, visto que é essencial ser 

polivalente num mercado de trabalho caracterizado como cada vez mais competitivo. Para   

mailto:carrers@dellentconsulting.com
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além da importância da entreajuda, espírito de equipa e do trabalho colaborativo dos 

colaboradores internos da Dellent, foi também com o auxílio dos conteúdos apreendidos 

durante o Mestrado em Marketing que fui capaz de concluir com sucesso as tarefas que 

me eram solicitadas no dia-a-dia.   
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Capítulo 4 
_________________________________________________________________________ 

 

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE 

MARKETING 
 

 

4.1. GÉNESE 

O principal objetivo proposto para a realização do estágio curricular na Dellent Consulting 

foi a elaboração de um Plano de Comunicação Integrada de Marketing para a empresa. A 

elaboração deste plano tornou-se essencial, uma vez que a empresa não dispunha de 

nenhum Plano de Comunicação.  Embora a empresa utilizasse vários meios de 

comunicação, não existia um planeamento prévio. Foram indicados vários motivos para 

essa evidência, entre os quais o facto de ser uma empresa ainda recente no mercado e o 

número reduzido de colaboradores internos. A comunicação realizada pela empresa ao 

longo dos seus quatro anos de existência foi desenvolvida essencialmente a nível online 

(webpage e redes sociais) e offline (essencialmente através da organização e participação 

em eventos). Após uma análise de todos os meios de comunicação utilizados pela equipa 

da Dellent Consulting torna-se importante estruturar a comunicação de uma forma 

integrada e coesa de forma a transmitir uma mensagem clara consistente nos diferentes 

meios de comunicação. Adicionalmente poderão ser adicionadas novas estratégias de 

comunicação que poderão ser relevantes para a empresa.  

 

  



  

50 
 

4.2. METODOLOGIA 

Para a realização do Plano de CIM, foram recolhidos diversos dados que permitiram obter 

uma informação mais completa e necessária para a elaboração do plano, possibilitando 

assimuma maior compreensão sobre a estratégia de comunicação atual da empresa.  

 

4.2.1 PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS, AMOSTRA E PROCEDIMENTOS 

O processo de recolha de dados envolveu diferentes fases.  

Numa primeira fase foi realizada uma revisão de literatura utilizando base de dados de 

artigos científicos publicados em jornais internacionais da área de estudo, livros e internet, 

de forma a selecionar um Plano de Comunicação Integrada de Marketing mais adequado à 

empresa em estudo. 

Numa segunda fase foram realizadas entrevistas com a equipa interna da Dellent 

Consulting de modo a perceber a evolução da estratégia da comunicação e a forma como 

percecionavam a comunicação adotada pela empresa. Inicialmente estas entrevistas foram 

feitas com a Direção da empresa. Neste momento foi possível perceber ações de 

comunicação desenvolvidas pela empresa desde o início de atividade, os condicionantes 

existentes a considerar na adoção da estratégia de comunicação e se o Plano de CIM 

selecionado seria o mais adequado para a empresa. Posteriormente, foram realizadas 

entrevistas aos colaboradores internos. Neste momento foi possível perceber a 

comunicação que era realizada no dia-a-dia pela empresa sem planeamento. As entrevistas 

realizadas com toda a equipa também permitiram compreender qual era a visão da Dellent 

Consulting, o seu público-alvo e a mensagem que pretendiam transmitir ao seu público-

alvo. 

Numa última fase, foi realizado um questionário o que permitiu analisar a perceção do 

principal público-alvo sobre a empresa, nomeadamente o conhecimento destes sobre a 

presença da Dellent no mercado de trabalho e o grau de conhecimento da comunicação   
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atual realizada pela empresa. Este questionário foi muito importante para a elaboração do 

Plano CIM, visto que permitiu obter opiniões externas e deste modo proceder a melhorias.  

O estudo foi realizado exclusivamente junto dos alunos da Licenciatura em Engenharia 

Informática, do Mestrado Integrado de Engenharia de Computadores e Telemática, do 

Mestrado Integrado de Engenharia Electrónica e Telecomunicações e do Mestrado de 

Engenharia Informática. Os cursos pertencem todos ao Departamento de Eletrónica, 

Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro (DETI-UA). A escolha dos alunos 

desta Universidade deve-se ao facto da Dellent Consulting ter uma presença mais efetiva 

na região de Aveiro do que em qualquer outra cidade do país, uma vez que a sua presença 

noutras cidades ainda é recente. A população alvo do presente estudo é assim constituída 

pelo número total de alunos pertencentes aos referidos cursos, um total de 1200 

estudantes. 

Na recolha de informação foi utilizado um procedimento de amostragem não probabilística 

de conveniência seguindo os critérios de amostragem. A Amostragem não probabilista 

verifica-se quando não é conhecida a probabilidade de cada elemento fazer parte da 

amostra. Ou seja, a amostragem para um estudo depende inteiramente da seleção do 

entrevistador (Mattar, 1996). Neste estudo foram obtidos um total de 127 questionários 

válidos.  

O instrumento de recolha de informação utilizado foi um questionário disponibilizado na 

plataforma Google Forms para que o público-alvo pudesse ter uma fácil acessibilidade. 

Esteve disponível entre janeiro e fevereiro de 2019. Este questionário foi partilhado através 

de núcleos de estudantes, da rede social Linkedin e foi realizado face to face.  

 

4.2.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

O questionário, que se encontra no Anexo 1, foi dividido em duas partes. A primeira parte 

serviu para obter as informações de identificação dos inquiridos. Nesta parte, o mais 

relevante foi perceber qual o curso e o ano que frequentavam. A segunda parte foi 

organizada de forma lógica. A primeira pergunta colocada foi «Diga três empresas de   
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Consultoria em IT que conhece.» Esta pergunta serviu para perceber se a Dellent Consulting 

é a empresa mais conhecida por estes alunos. No início o foco foi então de perceber se os 

inquiridos conheciam a Dellent Consulting e se sim, através de que canais de comunicação 

conheceram esta empresa. De seguida, e para os inquiridos que responderam “sim” à 

pergunta «Conhece a Dellent Consulting?», o objetivo foi de perceber como percecionavam 

esta empresa. Mais especificamente, perceber se era uma empresa que se destacava das 

suas concorrentes e se os inquiridos gostariam de ter acesso a mais informação 

relativamente à empresa. Deste modo, foi possível perceber qual a imagem que os 

inquiridos têm da Dellent Consulting.  

Depois de reunir e analisar todos os dados, foi feita uma apresentação deste questionário 

à equipa interna da Dellent Consulting em contexto de reunião. Com a realização deste 

inquérito foi possível obter diversas informações relevantes para a empresa e para alcançar 

o principal objetivo do estágio, ou seja, a realização do Plano de Comunicação Integrada de 

Marketing desta empresa.  

Neste sentido, é importante analisar alguns dos resultados 

antes de começar a elaboração do plano. Dos 127 

inquiridos, 82,7% eram do sexo masculino e 17,3% do sexo 

feminino. Este resultado deve-se à maior frequência do 

sexo masculino nos cursos de informática. É possível 

verificar esta informação através do Gráfico 1. 

Os inquiridos tinham idades compreendidas entre 18 e 34 

anos. Do total de respostas, 22% dos inquiridos tinham 20 anos.  

 

Gráfico 2: Idade dos inquiridos  

Gráfico 1: Género dos inquiridos 
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Relativamente ao curso que frequentavam do número total dos inquiridos, 7,8% eram do 

Mestrado em Engenharia Informática, 25,2% do Mestrado Integrado em Engenharia 

Eletrónica e Telecomunicações, 27,6% da Licenciatura em Engenharia Informática e 39,4% 

em Mestrado Integrado em Engenharia de Computadores e Telemática.   

 

 

Gráfico 4: Qual o ano que frequenta? 

 

Adicionalmente, como é possível verificar no Gráfico 4, 31,5% dos inquiridos eram do 3º 

ano de Licenciatura, 21,3% do 2º ano de Mestrado, 18,1% do 2º ano de Licenciatura, 16,5% 

do 1º ano de Licenciatura e 12,6% do 1º ano de Mestrado. 

 

Gráfico 5: Digas 3 empresas de consultoria em IT que conhece. 

Relativamente à questão 5 «Diga 3 empresas de Consultoria em IT que conhece» houve 

respostas muito relevantes. De facto, foi possível verificar que a Dellent Consulting não é a 

empresa mais conhecida do setor. Dos 127 inquiridos, 29,9% referiram em primeiro lugar   

Gráfico 3: Qual o curso que frequenta? 



  

54 
 

a Delloite, 19,7% responderam a Dellent Consulting, 18,1% responderam que não 

conheciam nenhuma das empresas mencionadas, 8,6% referiram a Primte IT e 5,5% 

inquiridos a BOLD International, as restantes respostas não foram significativas. Ou seja, 

apenas 19,7% dos inquiridos se lembraram em primeiro lugar na Dellent Consulting. 

Resultado que não vai ao encontro das expetativas da Direção da empresa. 

Adicionalmente, apenas 58,3% dos inquiridos já tinham ouvido falar da Dellent Consulting, 

como se verifica no Gráfico 6. Este resultado é relativamente baixo. Para os 41,7% dos 

inquiridos que responderam que não conheciam a empresa, o questionário terminou nesta 

pergunta.  

 

Gráfico 7: Como conheceu da Dellent? 

 

Em relação à forma como os inquiridos conheceram a empresa, 50% foi através de feiras 

de emprego, 29,7% através das redes sociais e 12,2% através de um amigo. Neste sentido 

a Dellent Consulting deverá continuar a apostar nas feiras de emprego e reforçar a sua 

presença nas redes sociais, uma vez que só 29,7% é que tem conhecimento da empresa 

através deste meio de comunicação.  

Por outro lado, 33,8% dos inquiridos responderam que ouviram falar da Dellent Consulting 

apenas duas vezes por mês, 33,8% uma vez por mês e 25,7% quase nunca. Do total dos 

inquiridos, 93,3% só ouviram falar da Dellent uma ou duas vezes por mês, ou quase nunca, 

valores estes que merecem alguma atenção, visto que a empresa quer estar presente na 

mente deste público.   

Gráfico 6: Já ouviu falar da 
Dellent? 
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Gráfico 9: Comparando com as empresas 
concorrentes considera que... 

 

Na questão 9,  «Comparando com as empresas concorrentes considera que...», 36,5% dos 

inquiridos responderam que não existe nenhuma empresa que se destaca mais que a outra, 

32,4%  responderam que existe outra empresa concorrente que se destaca mais e por 

último, 25,7%  responderam que a Dellent Consulting se destaca mais face à sua 

concorrência. As conclusões a tirar desta resposta, é que a Dellent Consulting face à sua 

concorrência ainda não tem um grande destaque no mercado e que estes níveis deverão 

melhorar no futuro.  

 

Gráfico 11: De que forma é que gostaria de ter acesso 
a mais informação sobre a Dellent? 

 
 

Por último, 55,4% dos inquiridos pretendem ter acesso a mais informação acerca da 

empresa através de eventos, das redes socias e do website. Em contrapartida, 44,6% não 

gostariam de ter acesso a mais informação por vários motivos: não estão interessados em 

trabalhar para consultoras, a remuneração dos colaboradores é baixa ou porque não irão 

para o mercado de trabalho em breve.   

Gráfico 8: Com que frequência costuma ouvir 
falar da Dellent? 

Gráfico 10: Gostaria de ter acesso a mais 
informação sobre a Dellent? 
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4.3.  MODELO CONCETUAL ADOTADO 

O modelo concetual adotado para a realização do Plano de CIM é o modelo desenvolvido 

por Clow e Baack (2014), ilustrado na Figura 6. A opção do modelo de Clow e Baack justifica-

se pelo seu caráter atual, completo e eficaz, sendo uma opção de escolha por parte de 

vários autores. 

FIGURA 6: MODELO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO DE MARKETING ADOTADO 

 

                                      Fonte: Adaptado de Clow e Baack (2014, p. 21).  

Análise Situacional

Análise SWOT

Objetivos de Marketing

Público-Alvo

Estratégias de Marketing

Táticas de Marketing

Implementação

Avaliação

Gráfico 12: Por que razão não gostaria de ter acesso a mais informação sobre a Dellent? 
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4.4. O PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

Após a revisão da literatura aos principais conceitos que o presente trabalho pretende 

desenvolver, nomeadamente o Marketing, Comunicação Integrada de Marketing e o Plano 

de Comunicação Integrada de Marketing permitindo aprofundar os conhecimentos nesta 

área, procedeu-se a uma apresentação e análise da Dellent Consulting, posteriormente foi 

selecionado o modelo concetual do Plano de CIM a adotar. Nesta secção será realizada uma 

análise à comunicação implementada na empresa. Esta análise é pertinente dado que a 

Dellent Consulting tem operado sem planeamento de CIM prévio. A análise das estratégias 

já implementadas vai permitir avaliar a eficácia das mesmas. Ao longo da análise será 

verificada a adequação das estratégias implementadas aos objetivos que a empresa se 

propõe a alcançar, e caso se verifique a necessidade de adicionar novos elementos ao plano 

serão apresentadas sugestões para melhoria do mesmo. O plano pretende fixar de maneira 

eficaz os objetivos e definir os meios e ações de comunicação que deve utilizar. 

No que diz respeito à organização desta análise, será dividida em oito etapas, conforme 

referido no capítulo 1 na apresentação dos modelos de Plano de CIM e em conformidade 

com a Figura 6.  

 

4.4.1. ANÁLISE SITUACIONAL 

Para realizar a análise situacional da empresa, foram analisados vários dados da Dellent 

Consulting e da sua concorrência. Os dados da Dellent foram reunidos através do contacto 

direto com a empresa e face à análise do seu website e das suas redes sociais (Facebook, 

Linkedin, Instagram e Twitter). Os dados da concorrência foram recolhidos nos websites de 

cada empresa e nas suas redes sociais (Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter). A recolha 

desses dados foi efetuada e analisada a 16 de janeiro de 2019.  
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4.4.1.1. ANÁLISE DA EMPRESA 

A Dellent Consulting reúne consultores em Sistemas de Informação e Telecomunicações, 

formando equipas de trabalho capazes de entregar soluções de elevada qualidade. De 

acordo com as especificidades dos projetos em questão, são propostas três soluções gerais 

aos seus clientes: 

- A primeira solução proposta é a extensão de equipa. A Dellent Consulting pode 

complementar ou reforçar uma equipa já existente se assim o achar necessário para 

complementar uma equipa de trabalho, uma vez que reúnem profissionais na Dellent 

Consulting com o perfil necessário e adequado. Neste sentido, esta solução permitirá 

alcançar os objetivos definidos de forma mais célere e eficaz. Este serviço é ideal no caso 

de o cliente ter dificuldade em encontrar profissionais especializados no mercado de 

trabalho.  

- O segundo serviço oferecido por esta empresa é a formação de equipas dedicadas com 

perfis e competências adequadas às exigências técnicas de cada projeto. Este serviço 

poderá ser solicitado se o cliente pretender desenvolver um produto ou serviço com um 

total controlo.  

- A última solução que a Dellent Consulting tem para oferecer é a gestão de projetos. Nesta 

situação, a Dellent assume a concretização de cada projeto e gere todo o processo de 

especificação, implementação e manutenção. O cliente apenas tem de definir o orçamento 

e especificar os requisitos e conceito do produto final. A Dellent ocupa-se em criar e gerir 

a equipa necessária, de acordo com as metas temporais previamente acordadas por ambas 

as partes. Este serviço é ideal para quem quer apostar num novo projeto com risco 

controlado e para as organizações que não possuem o know-how necessário para gerir o 

projeto.  

A nível de áreas de conhecimento, atualmente a Dellent Consulting trabalha com 

consultores especializados em duas áreas. A primeira é a área de Sistemas de Informação, 

na qual é garantido o desenvolvimento, manutenção e suporte das necessidades em TI de 

todos os clientes. A segunda é a de Telecomunicações, na qual os consultores são peritos 

em desenhar e supervisionar instalações de equipamentos de telecomunicações.   
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Relativamente às áreas de atuação, os consultores detêm conhecimentos em seis setores 

distintos: 

• Software Houses 

Criação e acompanhamento da equipa de projeto, ao participar no planeamento, 
gestão e desenvolvimento de forma total ou parcial.  
 

• Fintech 

Criação do produto para as instituições financeiras segundo as normas das 
entidades regulatórias.  
 

• Healthtech 

Conceber soluções de software para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis e 
eficazes.  
 

• Telecom 

Consiste na operação desde o desenho, supervisão e instalação de equipamentos, 
no desenvolvimento de soluções de software e na criação de produtos ou serviços 
de valor acrescentado. 
 

• Utilities 

Desenho e desenvolvimento de soluções de suporte à produção, transporte, 
distribuição e comercialização de energia ou de água. 

 

• Marketing Digital 

Soluções adaptadas às necessidades do cliente e do seu público-alvo, tais como 
Search Engine Optimization, Search Engine Marketing ou UX e UI Design. 

 

Em relação à equipa de gestão, esta, trabalha continuamente para potenciar o elevado 

desempenho e motivação dos consultores, assim como assegurar a satisfação dos clientes. 

Uma vez a equipa de gestão formada, esta fundamenta o trabalho em quatro pilares. 

Primeiro, nas competências técnicas através da realização de testes teóricos e práticos para 

analisar o nível de conhecimento dos candidatos. O segundo pilar é o trabalho das ligações. 

A equipa de gestão certifica-se constantemente que o consultor se enquadra na cultura e 

metodologia do trabalho do cliente.  O terceiro é a formação contínua dos consultores que 

é adaptada às necessidades de cada um. Por fim, o último pilar é a garantia. Se por qualquer 

motivo surgirem incompatibilidades, a equipa garante uma solução que satisfaça ambas as 

partes.  
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A satisfação de quem trabalha com a Dellent Consulting é algo de 

realmente importante. Neste sentido a empresa encontra-se 

certificada pela norma ISSO 9001:2015 (âmbito: Outsourcing, Aveiro). 

Este certificado permite demonstrar o compromisso de qualidade 

perante os consultores, clientes e candidatos.  

Com esta certificação, para os consultores, a Dellent Consulting assegura-se da satisfação 

dos mesmos através da monitorização interna de atividades e processos, como por 

exemplo, o acompanhamento próximo e regular. Desta forma a empresa consegue ter uma 

maior perceção das ocorrências e permite identificar necessidades e expectativas dos 

clientes e colaboradores. O controlo destes fatores possibilita uma boa integração na 

equipa, para além de que agiliza o processo de avaliação de desempenho numa ótica 

transparente. Relativamente aos clientes, a consistência do serviço prestado é que vai 

possibilitar a construção de uma relação satisfatória e duradoura. Para que isso seja 

possível, é com frequência avaliado o serviço prestado, dando especial atenção aos pontos 

a melhorar em cada fase do processo. A Dellent Consulting promove soluções à medida da 

necessidade de cada cliente, o que permite estreitar o relacionamento por meio da 

segmentação. O principal objetivo é auxiliar os clientes na concretização dos projetos. 

A Dellent Consulting conta atualmente com cinco clientes: 

A Altice Labs é cliente desde 2014. Esta empresa foi fundada em 1950 está sediada em 

Aveiro e tem polos em França, Israel, República Dominicana e Estados Unidos e pertence à 

Altice Portugal. As áreas de atuação desta empresa são os Sistemas de Informação e as 

Telecomunicações.  

O segundo cliente é a MEO, que também pertence à Altice Portugal, é cliente desde 2014. 

Presta serviços de telefone fixo, telefone móvel e internet.  

A terceira empresa é a Critical Software e tornou-se cliente em 2014. Foi fundada em 1998 

e é especializada no desenvolvimento de soluções de software e serviços de engenharia de 

informação para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança, à missão e ao 

negócio de empresas. Tem sede em Coimbra e escritórios em Lisboa e no Porto, atualmente 

encontra-se também presente no Reino Unido, Brasil, Moçambique, Angola e Alemanha.   
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O quarto cliente é a Euronext, esta empresa é cliente desde 2017. É uma operadora 

europeia de bolsa de valores com sede em Amsterdão, mas tem escritório em Bruxelas, 

Londres, Lisboa, Dublin, Paris e mais recentemente no Porto e foi fundada em 2000.  

O mais recente cliente da Dellent Consulting é a Fiercely, desde 2019. Realiza a otimização 

de processos de desenvolvimento de software, virtualização e infraestrutura como código 

e a entrega contínua com qualidade integrada desde 2016. 

No que diz respeito à comunicação, existem já várias formas de comunicação 

implementadas tanto a nível online como offline que a empresa utiliza. Ao nível da 

comunicação offline, a Dellent Consulting participa frequentemente em eventos 

organizados por alunos, como por exemplo feiras de emprego. Patrocina algumas causas, 

organiza os seus próprios eventos e dispõe de merchandising para fazer a sua promoção.  

A participação da empresa em diferentes eventos e patrocínios promovem a notoriedade 

da marca e o contacto direto com potencias colaboradores. Mas é a nível da comunicação 

online que a Dellent Consulting está mais presente. Não só através do website, como 

também através das redes sociais (Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter).  

O website (https://www.dellentconsulting.com/) é a plataforma com mais informação 

acerca da Dellent Consulting. Para além do português, também está disponível em Inglês e 

Francês e encontra-se organizado por seis categorias. O separador “Início” permite dar 

uma visão geral da atividade da empresa assim como alguns testemunhos de 

colaboradores. O segundo separador, “Sobre nós”, apresenta mais detalhadamente a 

empresa e o certificado ISSO 9001:2015. A terceira categoria denominada “Serviços” 

destina-se aos clientes, para apresentar quais as soluções que oferecem.  O quarto 

separador “Carreiras” é dirigido aos potenciais candidatos. Nela podem ter acesso a todas 

as oportunidades em aberto e submeter diretamente uma candidatura. A quinta categoria 

é o “Blogue” na qual são publicados ocasionalmente artigos relacionados com a equipa. 

Por fim, o último separador é dedicado aos “Contactos” na qual se pode ter acesso à 

morada da sede em Aveiro, do escritório de Lisboa e de alguns contactos da equipa interna: 

do Diretor Geral (Engenheiro Carlos Dias) e de duas Gestoras de Cliente (Anabela Leite e 

Cláudia Tavares).  Esta estrutura do website permite ter uma visão geral e clara da empresa.   
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No website estão disponíveis ícones que reencaminham o visitante para todas as redes 

sociais da empresa. Contudo, para pessoas que não sejam da área de informática, o website 

pode tornar-se ligeiramente confuso visto que tem muito conteúdo técnico que por vezes 

pode ser de difícil compreensão.  

Em relação às redes socais, a Dellent Consulting está presente no Instagram, Facebook, 

Linkedin e Twitter. A sua presença no Facebook, Twitter e Linkedin teve início em dezembro 

de 2014, ou seja, desde a fundação da empresa. O Twitter é a rede social que conta com 

menos seguidores, dado que são 93, e likes, com apenas 14. Contudo produz e partilha 

conteúdo frequentemente. No Facebook, ao total, 1474 pessoas gostam da página da 

empresa. Nesta rede social é partilhado bastante conteúdo, sendo esse conteúdo mais 

detalhado do que nas restantes redes sociais, como por exemplo, álbuns de fotografias. O 

Linkedin é a rede social mais profissional da empresa, na qual são essencialmente 

partilhadas oportunidades de emprego. É também nesta rede social que a Dellent 

Consulting conta com mais seguidores, são 3603 seguidores. E a nível de publicações, conta 

com 111. O Instagram é a rede social mais ativa da Dellent Consulting e isto deve-se 

também à possibilidade de publicar Instastories que torna a rede social mais informal. 

Conta com 324 seguidores e 274 publicações. Contudo, esta rede social é mais recente, 

dado que foi criada em agosto de 2016. Com os tipos de comunicação utilizadas, a Dellent 

pretende chegar de forma rápida eficaz ao seu público-alvo.  

 

4.4.1.2. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Com base nos dados fornecidos pela Dellent Consulting, através de uma pesquisa rigorosa, 

e com base nos resultados do inquérito, foram distinguidos diferentes concorrentes com 

conceitos muito idênticos. Desta análise realizada, destacam-se três empresas 

concorrentes portuguesas: a Prime IT, a BOLD International e a Smart Consulting. O estudo 

da concorrência irá permitir perceber onde a empresa se situa no mercado. A análise da 

concorrência numa primeira fase será realizada através de uma breve apresentação da 

empresa e numa segunda fase, será analisada a comunicação de cada concorrente.   
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A primeira concorrente da Dellent Consulting é a Prime IT. Esta empresa 

portuguesa foi fundada em dezembro de 2006 e atua não só nos setores 

de IT e Telecom, mas também nos setores da Energia, Infraestruturas e 

Digital Marketing. A equipa é composta por cerca de 1700 

colaboradores que desenvolvem projetos tanto a nível nacional como internacional. Conta 

com 10 escritórios na Europa (Lisboa, Porto, Paris, Lyon, Nantes, Madrid, Londres, Genebra, 

Lille e Aix-en-Provence) e a sua presença encontra-se em mais de 50 cidades. 

A nível de comunicação online, possui um website no qual estão disponíveis as ofertas de 

emprego e nas redes sociais está presente no Instagram, Facebook, Linkedin e Twitter. O 

website está disponível em quatro línguas: português, francês, inglês e espanhol. Para além 

disso é muito interativo e permite um fácil acesso às redes sociais da empresa através de 

ícones. É no Linkedin que conta com mais seguidores com 23.705 e com 144 atualizações. 

A segunda rede social como mais seguidores é o Facebook, ao todo são 7.194. O Instagram 

é a rede social onde a empresa é mais ativa dado que conta com 450 publicações, criou a 

conta a maio de 2015 e conta com 1.298 seguidores. Por fim, também está presente no 

Twitter desde julho de 2009, rede social na qual tem 388 seguidores e 123 likes. Já a nível 

da comunicação offline, a empresa também aparenta ser bastante ativa participando em 

várias feiras de empregos e eventos, partilhando esses momentos nas redes sociais em que 

se encontra presente.  

A segunda concorrente é a BOLD International. É uma empresa 

portuguesa de tecnologia, fundada em novembro de 2009. Atualmente 

está presente em Portugal com escritórios em Aveiro, Lisboa e Porto e 

conta com cerca de um total de 710 escritórios. A principal missão da 

organização é a tecnologia, fornecida por cinco soluções principais: consultoria, serviços 

nearshore, transformação digital, operações e desenvolvimento de produtos. Desde 

setembro de 2018, a BOLD faz parte do grupo Devoteam, uma empresa global líder em 

transformação digital de grandes organizações em toda a EMEA.  

Relativamente à comunicação online, esta empresa dispõe de um website no qual também 

apresenta as suas oportunidades de emprego e também está presente nas mesmas quatro 

redes sociais já mencionadas. O website está disponível em português, inglês, neerlandês   
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e francês. Comparativamente com a concorrência, apesar de estar disponível muita 

informação, o website desta empresa não é realmente atrativo na ótica do utilizador. Ainda 

assim, é interativo visto que dispões de links diretos para as redes sociais. Também é no 

Linkedin que tem mais seguidores, dado que são 17.335 e conta com 78 atualizações. O 

Facebook, por sua vez, conta com 11.861 seguidores. No Instagram, a BOLD International 

conta com 754 seguidores, 336 publicações e está presente na rede social desde julho de 

2015. Por fim, o Twitter é a rede social que tem menos seguidores sendo que são apenas 

465 e conta com 250 likes. Contudo está ativa nesta rede social desde novembro de 2009, 

ou seja, desde o ano de criação da empresa. A comunicação offline da empresa também 

parece ser bastante ativa, dado que participa em numerosos eventos destinados ao 

público-alvo que divulga nas redes sociais.  

A terceira concorrente é a Smart Consulting. É uma empresa de 

consultoria tecnológica que presta serviços de Outsourcing, Nearshoring 

e Gestão de Projetos e foi fundada em 2015. A equipa é composta por 

cerca de 160 colaboradores e tem dois escritórios: em Lisboa e no Porto. 

Esta empresa realiza projetos em mais de 40 países em setores como Banca & Seguros, 

Telecomunicações, Serviços & Indústria.   

 A Smart Consulting tem uma comunicação bastante clara e coesa sendo que a nível online, 

tem um website e está presente nas quatro redes sociais anteriormente especificadas. O 

website apenas está disponível em português e inglês, contudo é muito visual e interativo, 

com ícones para as redes sociais da empresa. Em termos de redes sociais, é no Linkedin 

que tem um maior impacto dado que conta com 5.696 seguidores e 148 atualizações. 

Contudo, no Facebook também é bastante eficaz dado que tem 4.613 seguidores. É no 

Instagram e no Twitter que a empresa conta com menos seguidores. Apesar de estar 

presente no Twitter desde 2013, conta apenas com 168 seguidores e 168 likes. No 

Instagram está presente desde maio de 2015 e conta com 510 seguidores, contudo é uma 

das redes sociais nas quais é mais ativa dado que conta com 441 publicações. Por outro 

lado, a comunicação offline demonstra estar corretamente planeada, através de eventos, 

feiras de empregos e programas especiais tais como o Programa de Embaixadores.   
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4.4.1.3. DIAGNÓSTICO DA DELLENT CONSULTING FACE AO MERCADO 

De forma a elaborar uma análise situacional mais eficaz, é pertinente realizar uma 

comparação entre a Dellent Consulting e os seus concorrentes. Sendo que numa primeira 

fase, será realizada uma comparação dos serviços oferecidos por cada empresa e numa 

segunda fase, será comparada a comunicação online das empresas em questão. Não será 

analisada a comunicação offline dado que os dados da concorrência são de difícil obtenção 

e por esta razão, podem estar incompletos.  

A Dellent Consulting é uma empresa relativamente recente dado que tem quatro anos de 

existência. Contudo, durante esses quatro anos conseguiu evoluir no mercado aumentando 

constantemente o número de colaboradores e clientes afetos à empresa. Por outro lado, 

para além dos seus escritórios em Aveiro, em outubro de 2016 expandiu-se e abriu um 

novo escritório em Lisboa. O objetivo da empresa para os próximos anos é não só a sua 

evolução a nível nacional, mas também a sua expansão a nível internacional. Relativamente 

aos concorrentes analisados, a Dellent Consulting é uma das empresas mais recentes no 

mercado, sendo que a Smart Consulting é a mais recente dado que foi fundada em 2015. 

Já a Bold Internacional foi fundada em 2009 e a Prime IT é a mais antiga das 4 empresas e 

já conta com 10 anos de experiência. Em relação ao número de colaboradores, verifica-se 

uma tendência de crescimento consoante os anos de existência. De facto, a Prime IT é a 

empresa mais antiga e também com mais colaboradores, contando com cerca de 1700. A 

segunda empresa com mais colaboradores (710) é a BOLD International.  Por fim, a Dellent 

Consulting e a Smart Consulting, que têm apenas um ano de intervalo, têm um número de 

colaboradores semelhante sendo que a Dellent Consulting conta atualmente com 120 e a 

Smart Consulting conta com 160. No que se refere à presença destas empresas no 

mercado, apenas uma está presente no estrangeiro, que é a Prime IT, com presença em 

Portugal, França, Espanha, Suíça e Inglaterra. As restantes empresas, incluindo a Dellent 

Consulting, de momento apenas estão presentes em Portugal. Comparativamente, à 

Dellent, a BOLD International está presente nas duas mesmas cidades (Aveiro e Lisboa) e 

numa terceira cidade que é o Porto. Já a Smart Consulting, também está presente em duas   
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cidades: na Capital e no Porto. Sendo que o número mais elevado de colaboradores em 

comparação com a Dellent Consulting, também pode estar relacionado com a presença 

nestas duas cidades, que podem oferecer mais oportunidades na área.  Estes dados podem 

ser verificados na Tabela 7.  

TABELA 7: ANÁLISE DA DELLENT CONSULTING E DA SUA CONCORRÊNCIA 

 Fundação Colaboradores Presença 

 
2014 120 Aveiro e Lisboa 

 
2006 1700 Lisboa, Porto, Paris, Lyon, Nantes, Madrid, 

Londres, Genebra, Lille e Aix-en-Provence 

 
2009 710 Aveiro, Lisboa e Porto 

 
2015 160 Lisboa e Porto 

Fonte: Elaboração própria 

No que diz respeito à comunicação online existem algumas diferenças entre as empresas 

concorrentes. Através da Tabela 8 podem verificar-se as desigualdades de vários fatores 

nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Twitter) da Dellent Consulting em 

comparação com as suas concorrentes.  De facto, a Prime IT e a BOLD International são as 

empresas que têm mais seguidores nestas quatro redes sociais. Estas diferenças aparentam 

diferir consoante o número de anos de atividade. Sendo que no Facebook e no Twitter é a 

BOLD International que possui mais seguidores. Já no Instagram e no Linkedin é a Prime IT 

que conta com o número mais elevado de seguidores. Este número elevado de seguidores 

está diretamente relacionado com a data de registo de cada empresa nas redes sociais, 

dado que no Twitter foi iniciado no ano 2009, enquanto que a Dellent Consulting e a Smart 

Consulting apenas se registaram nesta plataforma entre 2013 e 2014. Contudo, a Dellent e 

a Smart Consulting destacam-se no número de atualizações feitas no Linkedin, que são 

superiores a 100. Em contrapartida, a BOLD International que tem um número elevado de 

seguidores nesta rede social tem apenas 78 atualizações. Neste sentido, torna-se 

pertinente analisar não só a data de registo e o número de seguidores, como também 

analisar a frequência de atividade nas redes sociais. Como por exemplo no Instagram,   
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tendo em conta a data da primeira publicação e o número total de publicações, é possível 

verificar, em média, quantas publicações são feitas por dia e por empresa. No caso da 

Dellent Consulting, a primeira publicação foi feita a 12 de agosto de 2016. Ou seja, até 16 

de janeiro (data de análise destes fatores) passaram ao todo, 888 dias. Ao dividir esse total 

de dias pelo total de publicações (274) obtemos 0,308 (publicações) por dia. A taxa de 

conversão de publicações no Instagram em função dos dias que passaram desde a 1ª 

publicação é de 30,86%, o que representa o uso do Instagram pela empresa. Ao 

elaborarmos esse cálculo para as empresas concorrentes, verificamos que a Prime IT teve 

33,3%, a BOLD International 27,3% e a Smart Consulting 32,8% de publicações desde a sua 

1ª atividade no mesmo. Isto significa que apesar de certas empresas estarem presentes 

nesta rede social há mais tempo, não significa que tenham mais impacto. Por exemplo, a 

BOLD International que partilhou a primeira publicação em julho de 2015, em comparação 

com a Dellent Consulting que se registou em agosto de 2016, produziu menos conteúdo e 

neste sentido, foi menos ativa.  

TABELA 8: ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO ONLINE DA DELLENT CONSULTING E DA SUA CONCORRÊNCIA 

  
    

Facebook 

Nº seguidores 1.474 7.194 11.861 4.613 

Twitter 

Data de registo Dez 2014 Jul 2009 Nov 2009 Nov 2013 

Nº seguidores 93 388 465 168 

Nº likes 14 123 250 379 

Instagram 

Data de registo Agosto 2016 Maio 2015 Julho 2015 Maio 2015 

Nº seguidores 324 1.298 754 510 

Nº publicações 274 450 336 441 

Linkedin 

Nº seguidores 3.603 23.705 17.335 5.696 

Nº atualizações 111 144 78 148 

Fonte: Elaboração própria  
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Para concluir, pode-se considerar que a comunicação nas redes sociais da Prime IT e da 

BOLD International se destaca, relativamente à comunicação feita pela Dellent Consulting 

e pela Smart Consulting. Este facto está não só relacionado com o número de anos de 

atividade das empresas, mas também pela presença de cada empresa tanto a nível 

nacional, como internacional.  

 

4.4.2. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT deve retratar a situação atual e futura previsível da Dellent Consulting, bem 

como a vertente internacional, nacional, regional ou local consoante os mercados de 

atuação. A palavra SWOT significa Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).  Verifica-se a análise SWOT da Dellent 

Consulting através do Tabela 9. 

TABELA 9: ANÁLISE SWOT DA DELLENT CONSULTING 

Fo
rç

as
 

- Experiência na área do outsourcing; 
- Diversidade de áreas tecnológicas e que 
são complementares; 
- Experiência técnica nas áreas em que 
opera; 
- Proximidade de polos universitários no 
domínio das tecnologias de informação e 
telecomunicações; 
- Equipa de gestão com maior capacidade 
de dar resposta (Aveiro e Lisboa); 
- Processo de recrutamento rápido e 
eficiente junto de candidatos e do cliente; 
- Clientes de referência. 

- Procura crescente de perfis na área 
tecnológica (superior à oferta); 
- Aumento das necessidades dos serviços de 
outsourcing (competência técnica); 
- Aumento do movimento migratório de 
profissionais de IT para Portugal; 
- Aumento da procura de serviços na 
modalidade de Recrutamento e Seleção; 
- Aumento da rotatividade de consultores 
na área de IT; 
- Crescente aposta no Nearshoring (mão de 
obra mais barata e altamente qualificada). 

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

Fr
aq

u
ez

as
 

- Pouca experiência em atividades de 
prospeção de clientes; 
- Dependência quase exclusiva de um único 
cliente; 
- Pouca visibilidade da marca junto de 
potenciais candidatos e clientes; 
- Não existe especialização tecnológica que 
diferencie da concorrência; 
- Fraca capacidade de retenção de 
consultores; 
- Fraca capacidade de fechar negócio com 
potenciais clientes; 
- Centralização de funções no representante 
de gestão. 

- Ausência de contratos de 
fidelização/vinculação com os clientes; 
- Ausência de controlo nas atividades e 
gestão dos consultores; 
- Existência de um número significativo de 
players concorrentes na área de 
Outsourcing em Portugal (mercado 
agressivo); 
- Concorrência desleal; 
- Conotação pejorativa do conceito de 
outsourcing; 
- Tentativa de manipulação do negócio por 
parte do cliente e dos consultores. 

 

A
m

ea
ça

s 

Fonte: Elaboração própria  
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4.4.3. OBJETIVOS DE MARKETING 

Os objetivos devem ser a força orientadora para o desenvolvimento da estratégia geral de 

Comunicação Integrada de Marketing e dos objetivos de cada área do mix promocional 

(Belch & Belch, 2003). O objetivo principal do Plano de Comunicação Integrada de 

Marketing da Dellent Consulting é de dar a conhecer a marca perante o seu público-alvo 

para que esta se torne numa referência a nível nacional, e a médio prazo, a nível 

internacional. Os objetivos do Plano de CIM que permitiram desenvolver as estratégias de 

comunicação são: 

• Aumentar a notoriedade da empresa; 

• Fortalecer a imagem de marca; 

• Atrair potenciais colaboradores; 

• Aumentar o número de candidatos; 

• Diferenciar a marca da sua concorrência. 

 

4.4.4. PÚBLICO-ALVO 

Na opinião de Clow e Baack (2014), uma compreensão abrangente do público-alvo ajuda a 

equipa de Marketing a preparar um Plano de CIM eficaz. Relativamente ao público-alvo da 

Dellent Consulting, destacam-se dois grupos. 

O primeiro grupo é constituído por alunos, mais especificamente alunos na fase final dos 

estudos e recém-licenciados ou recém-mestres. Sendo que este público-alvo é constituído 

exclusivamente por alunos da área de Sistemas de Informação ou Telecomunicações. Este 

público destaca-se pela sua forte motivação em integrar o mercado de trabalho e por não 

ter ainda experiência neste setor. Adicionalmente, é identificado como “Júnior”, de facto 

são pessoas que não possuem qualquer experiência no mercado de trabalho, ou que se 

caracterizam por possuir até três anos de experiência no mercado de trabalho na mesma 

área.  

Já o segundo grupo distingue-se pelos anos de experiência no mercado de trabalho. Este 

público, caracteriza-se por já ter concluído os seus estudos na área de Sistemas de   
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Informação ou Telecomunicações e por ter mais de cinco anos de experiência na mesma 

área de trabalho é identificado como “Sénior”. 

Os dois grupos identificados como público-alvo da empresa reúnem pessoas com níveis de 

experiência diferentes e por isso, com expectativas profissionais diferentes. A comunicação 

da Dellent Consulting deve ser direcionada e adaptada a cada grupo.  

 

4.4.5. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Após a elaboração do diagnóstico situacional, da análise SWOT, apresentados os objetivos 

de Marketing e a identificação do público-alvo, é necessário definir as estratégias de 

Marketing a implementar. São estas estratégias que permitirão atingir os objetivos 

definidos. A estratégia que se adequa mais ao tipo de empresa que é a Dellent Consulting 

é a estratégia de Marketing por diferenciação. Esta estratégia permite que uma marca se 

torne conhecida pelas suas diferenças face à concorrência. Além disso, possibilita criar uma 

marca credível no mercado. Inicialmente esta estratégia será implementada apenas no 

mercado nacional, com vista a que médio prazo seja aplicada a nível internacional. Para 

detalhar esta estratégia, será realizada uma segmentação, a definição do posicionamento 

desejado, a definição da mensagem-chave e serão apresentadas as áreas de atuação.  

 

4.4.5.1. SEGMENTAÇÃO 

Um segmento de mercado consiste num grupo de pessoas que partilham um conjunto 

semelhante de necessidades ou desejos. As principais variáveis da segmentação são 

geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais (Kotler & Keller, 2012).  

De acordo com a segmentação de Kotler e Keller (2012), a segmentação que se enquadra 

na comunicação da Dellent Consulting é a segmentação demográfica. De facto, a 

comunicação pretende ser direcionada a pessoas que tenham o mesmo nível e tipo de 

formação. Geralmente o nível mínimo de formação do público-alvo da empresa deve ser a 

licenciatura, embora por vezes, quando se justifica, estão incluídos estudantes que se   
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encontram a frequentar a licenciatura, ou que estejam a concluí-la. Relativamente ao tipo 

de formação, devem ser cursos superiores relacionados com Sistemas de Informação e 

Telecomunicações tais como Engenharia Informática, Engenharia de Computadores e 

Telemática, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações ou similares, independentemente 

do sexo e da idade. A Dellent Consulting quer chegar a potenciais candidatos, 

extremamente competentes, que façam evoluir a empresa e que permitam aumentar o 

número total de colaboradores. O objetivo desta segmentação é então atingir o público-

alvo, para evitar desvios desnecessários.  

 

4.4.5.2. POSICIONAMENTO DESEJADO 

Posicionamento é o ato de projetar a oferta e a imagem de uma empresa para ocupar um 

lugar distinto na mente do público-alvo. O objetivo é localizar a marca na mente dos 

consumidores.  Um bom posicionamento de marca ajuda a orientar a estratégia de 

Marketing (Kotler & Keller, 2012).  

A Dellent Consulting pretende posicionar-se como uma empresa de excelência no mercado 

português, e futuramente no mercado internacional, e ser uma referência nos serviços que 

presta. Também pretende ser reconhecida pelos candidatos e potenciais colaboradores 

como uma empresa líder na área de consultoria em IT. Deseja ter este posicionamento 

perante pessoas que pretendem entrar no mercado de trabalho ou que estejam à procura 

de novos desafios. A Dellent Consulting oferece vários benefícios aos seus colaboradores, 

tais como a rápida capacidade resposta, o acompanhamento personalizado e individual, o 

investimento na formação, a oferta de progressão na carreira, e por fim, a disponibilidade 

e proximidade oferecida através de eventos de teambuilding organizados pela equipa 

interna. Adicionalmente, oferece salários competitivos. Em suma, a proposta de valor da 

Dellent Consulting é de oferecer um projeto aliciante, que vá ao encontro dos interesses e 

ambições dos candidatos, sempre tendo em conta as suas expectativas salariais e 

profissionais.  
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4.4.5.3. DEFINIÇÃO DA MENSAGEM-CHAVE 

A definição da mensagem-chave é muito importante e deve de ser feita de acordo com o 

público-alvo, com a missão, visão e valores da empresa, considerando o posicionamento 

desejado. A Dellent Consulting pretende ser diferenciada da sua concorrência através do 

seu profissionalismo, flexibilidade e proximidade. Na Tabela 10 é possível verificar qual a 

mensagem-chave que a empresa pretende transmitir aos dois grupos identificados como 

público-alvo. O primeiro grupo é o dos “Juniores”, que são alunos inscritos e que não se 

encontram na fase de conclusão do curso, alunos finalistas, recém-licenciados e mestres 

com experiência profissional no mercado de trabalho reduzida (até 3 anos). O segundo 

grupo é o dos Seniores, pessoas já com experiência profissional no mercado de trabalho (> 

de 3 anos) e com vontade de abraçar novos desafios. É importante definir uma mensagem-

chave por grupo dado que estes têm expectativas profissionais distintas.  

TABELA 10: DEFINIÇÃO DA MENSAGEM-CHAVE POR PÚBLICO-ALVO 

Público-Alvo Mensagem Chave 

Candidatos Juniores 

A Dellent Consulting é uma empresa dinâmica que propõe vários eventos 
ao longo do ano aos seus colaboradores. É uma empresa que se 
preocupa com o sucesso de cada colaborador, dá oportunidades de 
crescimento e proporciona relações duradouras. 
 

Candidatos Seniores 

Trabalhar na Dellent Consulting é trabalhar numa empresa sólida, apesar 
dos 4 anos de atividade. Permite estabilidade e aposta na formação dos 
seus colaboradores. Propõe um serviço de confiança e com qualidade, 
mantendo sempre uma relação próxima com os seus colaboradores. 
 

Fonte: elaboração própria 

 

4.4.5.4. Áreas de atuação 

As áreas de atuação permitem fazer chegar a mensagem-chave da empresa ao público-

alvo. O Plano de Comunicação Integrada de Marketing da Dellent Consulting é composto 

por cinco áreas de atuação. O tipo de comunicação proposta vai ao encontro dos objetivos 

fixados pela empresa.  
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As cinco áreas de atuação são as seguintes:  

1. Marketing Direto; 

2. Comunicação Online; 

3. Eventos; 

4. Patrocínio; 

5. Merchandising. 

 

4.4.6. TÁTICAS DE MARKETING 

 

4.4.6.1. MARKETING DIRETO 

A Dellent Consulting utiliza desde a sua criação o sistema interativo do Marketing Direto. 

Este método de comunicação é essencialmente utilizado através da rede social Linkedin. 

De facto, é uma rede social que para além das publicações, permite contactar diretamente 

os potenciais candidatos. Cada membro da equipa de recrutamento tem um perfil 

profissional nesta rede que permite entrar em contacto com candidatos e potenciais 

colaboradores. Os recrutadores estão devidamente identificados como membros da 

equipa interna da Dellent, com uma fotografia de perfil profissional, com uma breve 

descrição da empresa e com a descrição das suas funções. Deste modo, permite criar um 

ambiente de confiança entre o emissor e o recetor da mensagem. Para chegar ao recetor, 

numa primeira fase é necessário realizar uma busca dos perfis desejados através de filtros, 

para poder fazer uma seleção. Uma vez essa seleção feita, é realizada uma análise dos 

perfis encontrados e posteriormente o recrutador entre em contacto com o candidato. O 

contacto é feito através de mensagem privada entre o potencial candidato e o recrutador. 

É nesta fase que é apresentada a empresa e as posições em aberto que podem vir a ser do 

interesse do candidato. Se o candidato demonstrar interesse, será imediatamente 

integrado no programa de recrutamento da Dellent Consulting. A comunicação é 

personalizada e por esta razão permite um relacionamento pessoal que facilita a 

comunicação. Também é vantajoso dado que é de baixo custo.  

  



  

74 
 

4.4.6.2. COMUNICAÇÃO ONLINE 

O principal meio de comunicação da Dellent Consulting é comunicação online. De facto, é 

um meio de comunicação informal e de baixo custo que permite atingir de forma eficaz e 

rápida o público-alvo. Adicionalmente, possibilita a divulgação da marca para atingir o nível 

de notoriedade desejada e mantém a informação sempre atualizada.  

A Dellent Consulting dispõe desde o início da sua atividade um website. Este permite dar a 

conhecer melhor a marca, quais os seus valores, equipa, objetivos, processo de 

recrutamento e essencialmente as oportunidades de emprego que tem em aberto. É o 

único lugar na internet onde se pode obter toda a informação essencial acerca da empresa. 

O Site está referenciado em todas as redes da empresa e também é acessível através dos 

anúncios de emprego que são divulgados pela empresa.  

Relativamente às redes sociais, como já foi referido, a Dellent Consulting está presente no 

Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter e também no Youtube.  

O Instagram é a rede social na qual a empresa é mais ativa e é também a mais informal. 

Nesta rede, são feitas diversas publicações tais como a entrada de novos membros da 

equipa interna, a divulgação de passatempos internos, a divulgação de presença em 

eventos, publicações sobre dias temáticos (como exemplo o dia da mulher, ou o Carnaval, 

entre outros), eventos de teambuilding ou publicações sobre a área de recrutamento (dicas 

de como elaborar um currículo por exemplo). O Instagram torna-se mais interativo e 

informal devido à opção do Stories. Através desta função é possível partilhar momentos 

que ficam disponíveis durante apenas 24 horas. É neste sentido que o conteúdo partilhado 

através desta função pode ser mais espontâneo. Através do Stories são partilhados vídeos 

sobre eventos, momentos do dia-a-dia da equipa interna, oportunidades de emprego e 

eventos de teambuilding. Este método de comunicação é interessante dado que permite 

mostrar o lado mais dinâmico da Dellent Consulting. De facto, demonstra que a Dellent é 

constituída por uma equipa jovem e unida. Pode deste modo despertar a curiosidade do 

seu público-alvo ao trabalhar na Dellent Consulting.   
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Por outro lado, a Dellent também realiza publicações quase diárias no Facebook. O 

conteúdo que esta rede social publica, parte é o mesmo publicado no Instagram e 

adicionalmente complementa a sua publicação com conteúdo mais variado e detalhado. A 

Dellent Consulting partilha álbuns de fotografias dos vários eventos que organiza e/ou que 

participa. Estes álbuns permitem mostrar de forma mais detalhada o decorrer destes 

eventos. É também no Facebook que são divulgadas as novas parcerias que são feitas entre 

a Dellent Consulting e empresas externas. Ao serem divulgadas de forma pública, permitem 

demonstrar as vantagens que os potenciais colaboradores têm ao trabalhar nesta empresa. 

Deste modo, pode despertar um interesse adicional por parte destes potenciais 

colaboradores. Este tipo de publicação é considerado um extra às publicações já realizadas 

e por esta razão não está presente em todas as redes sociais. Deste modo, permite criar 

diversidade em todas as redes sociais. Por fim, o último tipo de publicação que é feita nesta 

rede social é da entrada de novos colaboradores, neste caso, os colaboradores que 

trabalham em regime de outsourcing. Serve essencialmente para comunicar a evolução da 

empresa. 

O Linkedin é a rede social mais profissional que a Dellent Consulting tem. Esta rede social 

serve essencialmente para se dar a conhecer tanto aos potenciais candidatos, como aos 

potenciais clientes. Por essa razão, é a única plataforma na qual a empresa comunica em 

inglês. O seu grande objetivo é atingir um público internacional. No Linkedin são feitas 

publicações de dias temáticos, de entradas de membros da equipa interna e externa, de 

passatempos, de anúncios de empregos e de participações em eventos. Por ser uma rede 

social mais profissional, não é divulgada tanta informação como no Facebook e Instagram. 

É apresentada informação mais séria, nomeadamente, essencialmente ofertas de 

emprego.  

O Twitter é a rede social na qual a Dellent tem menos seguidores, ao todo são um total de 

98 seguidores. Neste sentido é a plataforma menos relevante e com menos impacto nas 

redes sociais. Contudo é importante manter a presença da empresa nesta rede para ter 

uma comunicação mais completa, ao chegar a todo o tipo de público-alvo. No Twitter é 

partilhado o mesmo conteúdo que no Linkedin e são partilhados alguns vídeos. Estes vídeos   
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são acerca de eventos de teambuilding que objetivam mostrar aos seus seguidores a 

importância que cada colaborador da Dellent Consulting tem para a empresa.  

Por fim, a última rede social utilizada é o Youtube. Serve essencialmente como uma 

plataforma de publicação de vídeos que posteriormente serão partilhados nas restantes 

redes sociais. No Youtube são partilhados vídeos com pouca frequência e com alguma 

irregularidade. No total, são cerca de 15 vídeos no canal da empresa e são caracterizados 

com alguma diversidade. Dado que o conteúdo não é atualizado de forma frequente, as 

visualizações dos vídeos são baixas, são cerca de 80 visualizações por vídeo.  Existe um 

vídeo do dia internacional do sorriso com algumas imagens da equipa, um vídeo que 

apresenta todas as parcerias da Dellent Consulting, um vídeo da elaboração da árvore de 

Natal que demonstra a boa disposição dos trabalhadores e vários vídeos de eventos de 

teambuilding. Seria interessante para a Dellent Consulting atualizar o Youtube dado que é 

a rede social que disponibiliza menos informação, de momento. Poderiam ser publicados 

vídeos que demonstram como é trabalhar na Dellent, ao criar vídeos do dia-a-dia por 

exemplo.  

A comunicação online permite comunicar de forma direta e menos formal com o seu 

público-alvo. Neste sentido, é benéfico para a empresa continuar a explorar e reforçar a 

sua presença nas redes sociais dado que permite relacionar-se com o público pretendido 

mais diretamente, para além de que contribui para melhorar a imagem da marca e 

aumentar a sua notoriedade junto do seu público-alvo.  

 

4.4.6.3. EVENTOS  

De forma a chegar ao público-alvo de maneira presencial, a Dellent Consulting participa em 

vários eventos. Os eventos em que participa devem ser direcionados essencialmente para 

o público-alvo da empresa, para que a sua participação seja benéfica. Sendo assim, a 

empresa deve participar em feiras de emprego, essencialmente organizadas por 

instituições académicas. Estes eventos não são organizados pela Dellent Consulting, dado 

que os benefícios a curto, médio e longo prazo não justificariam o investimento financeiro   
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realizado. Contudo, são essenciais para dar a conhecer a marca aos alunos e sobretudo 

para apresentar os benefícios ao trabalhar nesta empresa. Adicionalmente, será relevante 

elaborar uma análise das posições em aberto que a empresa oferece e planear a sua 

participação nestas feiras pela zona geográfica do país que faz mais sentido a sua presença. 

Por exemplo, se existirem mais ofertas de emprego na zona de Lisboa, fará mais sentido 

participar numa feira na Capital do que numa no Norte do país. Para a participação neste 

tipo de evento, a Dellent Consulting recebe semanalmente convites e propostas de 

participação. Adicionalmente, poderá ser realizada uma busca ativa para estar a par de 

todos os potenciais eventos onde a empresa poderá estar presente.  

Por outro lado, também é interessante a Dellent Consulting realizar os seus próprios 

eventos, uma vez que permite destacar-se da sua concorrência. A empresa já organizou 

alguns eventos deste género no ano de 2018 e pretende apostar mais nesta vertente de 

comunicação durante o ano de 2019. O principal foco é dar-se a conhecer aos alunos 

finalistas. Neste sentido a empresa organiza estes eventos juntamente com núcleos de 

estudantes ou professores. Estes eventos são compostos por uma apresentação da 

empresa, um workshop de como elaborar um currículo e uma apresentação das funções 

que os alunos poderiam desempenhar ao trabalhar na Dellent Consulting. A parte do 

workshop de currículos permite criar uma relação de confiança ao demonstrar interesse no 

futuro dos alunos. Já a parte mais tecnológica permite ajudar a perceber de forma mais 

simplificada o mercado de trabalho. Este tipo de evento é extremamente benéfico para a 

empresa dado que, para além de não ter custos associados, a maior parte das vezes, são 

uma forma de divulgação da marca.  

 

4.4.6.4. Patrocínio 

O patrocínio de eventos é um método de comunicação importante para a Dellent 

Consulting e é algo que já está implementado na comunicação da empresa. De facto, para 

além de participar nos eventos institucionais, muitas vezes a Dellent Consulting patrocina 

esses eventos. Este tipo de atividade é importante dado que permite fortalecer a imagem   
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de marca ao associar-se com outra já estabelecida no mercado. Por outro lado, é eficaz 

para atingir um dos objetivos definidos, que é o aumento da sua notoriedade.  

 

4.4.6.5. MERCHANDISING 

A Dellent Consulting dispõe de diversos materiais de Marketing com o objetivo de dar a 

conhecer a empresa. Este material é distribuído em todos os eventos. A empresa dispõe de 

material mais básico e algum material mais personalizado. De forma a publicitar o nome 

da empresa, a empresa distribui canetas, fitas e cadernos, todos simples, apenas com o 

logótipo da empresa. Por outro lado, têm um desdobrável que disponibiliza ao seu público-

alvo sempre que possível. Este desdobrável visa comunicar a missão da empresa, dar a 

conhecer as duas áreas de atuação que são os Sistemas de Informação e Telecomunicações 

e por fim, explicar os passos do processo de recrutamento. Este método de comunicação é 

eficaz visto que transmite de forma simples e clara aos candidatos a informação mais 

relevante acerca da empresa. Adicionalmente, é um documento físico que poderá ser útil 

no momento, ou mais tarde, quando o candidato esteja interessado em integrar o mercado 

de trabalho.  

FIGURA 7: FOTOGRAFIA DO DESDOBRÁVEL DA DELLENT CONSULTING 

Fonte: Dellent Consulting (2018).   
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4.4.7. IMPLEMENTAÇÃO 

A fase de implementação é constituída pela calendarização e orçamentação da 

comunicação. Esta fase é extremamente importante visto que é o momento que se torna 

possível perceber se a comunicação desejada é viável e vai ao encontro dos objetivos da 

empresa. 

 

 4.4.7.1. CALENDARIZAÇÃO 

A fase de calendarização num Plano de Comunicação Integrada de Marketing é essencial. 

A comunicação da Dellent Consulting é predominantemente realizada através dos eventos 

no qual a empresa participa, através dos eventos que organiza e através da comunicação 

online. Assim, foram elaboradas duas tabelas de calendarização para cada tipo de 

comunicação. A tabela da calendarização teve início em janeiro de 2019 e termina a 

dezembro do mesmo ano. 

TABELA 11: CALENDARIZAÇÃO DE EVENTOS DE 2019 

Mês Dia Atividade Nome Localização 

Janeiro     

Fevereiro 5 Feira de emprego Dia do Emprego  UM 

Março 

9 a 11 Feira de emprego Think Twice UA 

12 Feira de emprego JEEC'19 - IST Career Weeks IST 

25 Roadshow Workshop Elaboração de CV’s FCTUC 

Abril 

2 Feira de emprego FENGE  ISEC 

3 Roadshow Workshop Elaboração de CV’s UA 

10 Pitch Bootcamp Pitch Bootcamp X FCTUC 

8 a 11 Feira de emprego BEST Engineering Week FCTUC 

Maio 9 Feira de emprego Micro Rato  UA 

Junho     

Julho     

Agosto     

Setembro 27 a 29 Feira de emprego BreakingDev IST 

Outubro 16 e 17 Feira de emprego FEUP - Carrer Fair FEUP 

Novembro     

Dezembro     

Fonte: Elaboração própria  
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Na Tabela 11 encontra-se a calendarização dos eventos de 2019. É possível destacar dois 

períodos de maior atividade: de fevereiro a maio e de setembro a outubro. Existe esta 

diferença de atividade relativamente aos restantes meses dado que os meses em questão 

são o segundo semestre e o primeiro semestre sempre do ano letivo em vigor. Visto que 

estes eventos são exclusivamente realizados em Universidades não se justifica a existência 

de eventos fora do período escolar. Existem três tipos de eventos na qual a Dellent 

Consulting participará: Feira de emprego, Roadshow e Pitch Bootcamp.  

O evento mais frequente que a empresa participa é as feiras de emprego. Nestas feiras a 

empresa tem à sua disposição um stand no qual pode expôr o seu material de 

merchandising e os folhetos. Nestas feiras são os estudantes que vêm ao encontro da 

empresa. A equipa da Dellent Consulting apresenta a empresa e de seguida apresenta as 

oportunidades de emprego que se encontram em vigor. Se houver interesse por parte do 

candidato, é-lhe explicado como deve proceder para fazer uma candidatura. Para já, estão 

previstas oito feiras de emprego para o ano de 2019. Sendo que os meses de fevereiro a 

maio estão fechados, ou seja, a Dellent não participará em mais nenhum evento para além 

dos programados. Contudo, estão apenas programadas duas feiras para os meses de 

setembro a outubro, dado que as organizações destes eventos entram em contacto poucos 

meses antes do evento.  Neste sentido não é possível programar os eventos até ao final do 

ano. Assim sendo, o calendário ainda se encontra incompleto.  

FIGURA 8: FOTOGRAFIA DE FEIRA DE EMPREGO 

                       Fonte: Instagram Dellent Consulting, 2018  
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Relativamente às datas agendadas, a Dellent Consulting estará presente de Norte a Sul do 

país. A sua participação será uma feira no Minho, uma feira no Porto, duas feiras em Aveiro, 

duas em Coimbra e por fim, duas em Lisboa. Deste modo, é possível chegar ao público-alvo 

por todo o país. Na Figura 8 é possível verificar como é feita a disposição do material em 

todas as feiras de emprego.  

O segundo tipo de evento, organizado pela equipa interna, é o Roadshow da Dellent 

Consulting. O nome “Roadshow” foi atribuído pela equipa e significa que a Dellent vai-se 

deslocar a uma grande parte das escolas do país no qual se encontra o público-alvo da 

empresa. Estes eventos servirão para dar a conhecer a empresa aos alunos, especialmente 

aos alunos em fase de conclusão dos seus estudos. Estes encontros serão em anfiteatros, 

será um contacto menos personalizado no qual será feita uma apresentação da empresa, 

da sua missão, visão e valores. A Segunda parte servirá para apresentar as oportunidades 

em aberto que poderão ser do interesse dos alunos. Por fim, haverá um workshop que será 

para explicar aos alunos como se deve elaborar um currículo eficaz.  

O último tipo de evento no qual a Dellent Consulting vai participar é o Pitch Bootcamp que 

é organizado pela Spark Agency. Este evento visa aproximar alunos e empresas através de 

entrevistas rápidas. É considerado um acelerador de carreiras que permite criar relações 

entre empresas e futuros colaboradores. 

Na Tabela 12 encontra-se a calendarização da comunicação online de 2019. É o método de 

comunicação que mais vai ser utilizado devido ao seu baixo custo e eficácia. Para além de 

estar cada vez mais presente nas redes sociais, a Dellent Consulting também vai investir e 

atualizar o blog disponível no Website da empresa. Este blog conta com alguns artigos 

publicados, contudo, não é atualizado regularmente. No ano de 2019 serão publicados 

artigos de forma regular. Esta nova atividade vai permitir mostrar mais dinâmica no 

Website, de forma a tornar o site mais interativo. Adicionalmente, continuarão a ser feitas 

publicações nas quatro principais redes sociais que são o Instagram, Facebook, Linkedin e 

Twitter, e de forma menos regular serão publicados vídeos no Youtube. Existem três tipos 

de publicação que não serão programadas:  
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• As publicações da entrada de novos colaboradores na equipa interna serão 

divulgadas nas quatro redes sociais principais; 

• As publicações de novos colaboradores a trabalhar em regime de outsourcing serão 

divulgadas no Facebook, Linkedin e Twitter; 

• Por fim, as publicações de parcerias serão feitas exclusivamente no Facebook.  

Para estes três tipos de publicação não foi feita uma calendarização concreta dado que 

apenas são possíveis de programar à medida que vão entrando novos colaboradores ou 

são feitas novas parcerias.  

TABELA 12: CALENDARIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ONLINE DE 2019 

Mês Dia Tipo de Publicação Publicação Redes Sociais 

Todo o 
ano 

Não se 
aplica 

Fotografia do 
colaborador 

Entrada de colaboradores 
na equipa interna 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Não se 
aplica 

Fotografia do 
colaborador 

Entrada de colaboradores 
em outsourcing 

Linkedin, Twitter e 
Facebook 

Não se 
aplica Ilustração Novas Parcerias Facebook 

Janeiro 31 Ilustração Dia ao Contrário 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Fevereiro 
5 Fotografia do evento Dia do Emprego – UM 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

14 Ilustração Dia dos Namorados 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Março 

4 Fotografia de equipa Dia de Carnaval 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

8 Fotografia de equipa Dia da Mulher 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

12 Fotografia de equipa Think Twice 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

19 Ilustração Dia do Pai 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

20  Ilustração 
Dia Internacional da 
Felicidade 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

22 Ilustração Dia Mundial da Água 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Abril 

3 Fotografia do evento FENGE 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

4 Fotografia do evento Roadshow – UA 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

7 Ilustração Dia Mundial da Saúde 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

11 Fotografia do evento Pitch Bootcamp - FCTUC 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 
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12 Fotografia do evento BEST Engineering Week 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

21 Ilustração Dia de Páscoa 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Maio 

5 
Fotografia de 
colaborador 

Dia da Mãe 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

10 Fotografia do evento Micro Rato 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

12 Fotografia de equipa Evento da Família 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Junho 

1 
Fotografia de 
colaborador 

Dia da Criança 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

10 Ilustração 
Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades 
Portuguesas 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

14 Ilustração 
Dia Mundial do Dador de 
Sangue 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Julho 
20 Ilustração Dia da Amizade 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

28 Ilustração 
Dia da Conservação da 
Natureza 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Agosto 12 Ilustração 
Dia Internacional da 
Juventude 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Setembro 
14 Fotografia de equipa Dellent Outdoor Day 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

30 Fotografia do evento BreakingDev 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Outubro 
18 Fotografia do evento FEUP - Carrer Fair 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

31 Fotografia de equipa Dia de Halloween 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Novembro 
8 Ilustração 

Dia do Europeu da 
Alimentação e da Cozinha 
Saudáveis 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

11 Fotografia de equipa Dia de São Martinho 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Dezembro 

1 Ilustração 
Dia da Restauração da 
Independência 

Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

3 Fotografia de equipa 5º aniversário da Dellent 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

21 Fotografia de equipa Jantar de Natal 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

25 Ilustração Dia de Natal 
Instagram, Facebook, 
Linkedin e Twitter 

Fonte: Elaboração própria 
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As publicações dos eventos de teambuilding podem ser programadas. Anualmente, 

existem três eventos de teambuilding:  

• O Dia da Família que é um dia no qual os colaboradores podem trazer a família para 

passar um momento de convívio;  

• O Dellent Outdoor Day que é um dia dedicado à atividade física no exterior entre 

colegas de trabalho e por fim;  

• O Jantar de Natal, no qual se reúne toda a equipa da Dellent Consulting para 

partilhar uma refeição de Natal.  

Estas publicações serão realizadas um dia depois do evento nas quatro redes sociais 

principais através de fotografias e vídeos.  

Ao longo do ano serão realizadas diversas publicações relativas a dias comemorativos do 

ano, tal como o Dia da Mãe, ou o Dia de Conservação da natureza. Estas publicações já 

estão programadas para o ano 2019 e serão divulgadas nas quatro redes sociais principais. 

Contudo, ao longo do ano, poderão ser adicionadas mais publicações sobre dias 

comemorativos que por enquanto não estão programadas. Estas publicações servem 

essencialmente para dinamizar o conteúdo das redes sociais. Por fim, serão feitas algumas 

publicações que não estão previstas na calendarização consoante as atividades do dia-a-

dia da equipa interna, tais como um almoço entre membros da equipa, aniversários ou 

aniversários de anos de trabalho na Dellent Consulting.  

Não é possível prever por completo o conteúdo das redes sociais para 2019. Se por um lado 

o objetivo destas plataformas é que seja partilhado conteúdo programado, por outro lado 

será publicado também conteúdo mais espontâneo que posso dar uma imagem dinâmica 

à empresa. Para além de todas as publicações, também serão realizadas quase diariamente 

publicações no Stories do Instagram de forma a aproximar os seguidores e a empresa.  
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4.4.7.2. ORÇAMENTAÇÃO  

A orçamentação varia entre os eventos e entre a comunicação online realizada. Para os 

eventos foi fixado no início do ano um budget máximo a não ultrapassar 1600€. O valor 

atribuído é considerado razoável dado que muitos dos eventos são gratuitos. Os eventos 

organizados pela Dellent Consulting, o Roadshow, são totalmente gratuitos, tanto para a 

empresa como para as instituições. O Pitch Bootcamp também não tem qualquer custo 

para a empresa. Apenas algumas feiras de emprego têm um custo associado à sua 

participação. Com as feiras programadas até ao momento, apenas foi gasto dois terços do 

budget fixado. Sendo que este budget é flexível e pode ser ajustado às necessidades atuais 

da empresa. Relativamente à comunicação online, não existe orçamentação atribuída, 

dado que a comunicação através do Website e das redes sociais é totalmente gratuita. A 

publicação nestas redes socias não tem custos associados porque a publicação é gerida 

pelos membros da equipa interna. A esta orçamentação, é necessário adicionar as despesas 

de deslocação da equipa interna, contudo devido a solicitações de difícil previsibilidade, 

não é fácil proceder ao seu planeamento de forma a afetar os custos à empresa.  

 

4.4.8. AVALIAÇÃO 

A fase de avaliação é a que vai permitir perceber se o Plano de Comunicação Integrada de 

Marketing implementado é adequado aos objetivos da empresa. São necessários diversos 

métodos para avaliar o Plano de CIM, verificar a sua eficácia e poder assim tirar conclusões 

e proceder a melhorias.  

O método mais fácil e percetível, será de realizar uma análise da comunicação online. Em 

janeiro de 2019 foi feita uma análise do número de seguidores, do número de likes e do 

número de publicações no Instagram, Facebook, Linkedin e Twitter, tanto da Dellent 

Consulting como da sua concorrência. Será importante realizar análises de 3 em 3 meses 

para perceber qual foi a evolução da empresa face ao mercado. Também a nível da 

comunicação online, será relevante verificar a evolução das visitas no Website para 

perceber se a publicação de artigos de maneira regular influência o número de visitas. Estas   
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análises permitirão alcançar uma perceção de forma imediata se a comunicação realizada 

foi adequada ao público-alvo. Relativamente aos eventos, será benéfico fazer uma análise 

do número de participantes de cada evento para perceber se o interesse pela empresa 

aumentou perante o público-alvo, ao analisar o número de novos candidatos. Por fim, o 

método mais eficaz de avaliação, que será também complementar, será através de 

inquéritos. No início do ano foi realizado um inquérito para avaliar o nível de notoriedade 

da empresa perante o público-alvo da Universidade de Aveiro. Este inquérito permitiu 

perceber qual a notoriedade perante o público. É neste sentido que será importante 

realizar o mesmo inquérito junto deste público para perceber se houve uma evolução e se 

o nível de notoriedade aumentou. Posteriormente, também será interessante realizar este 

estudo noutras cidades, para perceber as diferenças que existem entre cada cidade. De 

facto, existe já uma diferença relevante entre Aveiro e o resto das cidades portuguesas 

dado que a Dellent Consulting foi fundada em Aveiro, cidade na qual também está sediada. 

Assim sendo, poderá ser realizado um estudo comparativo.   

 

4.4.9. CONCLUSÕES 

O Plano de Comunicação Integrada de Marketing proposto à Dellent Consulting é composto 

por diversas táticas de Marketing que visam alcançar o principal objetivo da empresa, que 

é o aumento da notoriedade perante o público-alvo. Ao alcançar a notoriedade pretendida, 

a empresa poderá tornar-se uma referência no setor. O Plano de CIM é uma ferramenta 

que pode contribuir para o sucesso da empresa. As táticas de Marketing propostas são 

diversificadas de modo a atingir o público, através do Marketing direto, da comunicação 

online, dos eventos, dos patrocínios e do merchandising.  A calendarização dos eventos e 

da comunicação online permitirá à equipa interna ter uma perceção clara do planeamento 

de 2019 e a gestão destas comunicações será feita com maior facilidade. É importante que 

a empresa continue a participar em feiras de emprego, visto que segundo as respostas do 

questionário, é através deste método que o público-alvo conhece a empresa. A empresa 

também deverá optar por opções mais originais tais como concursos informáticos, de 

forma a criar uma relação mais próxima com os alunos. Relativamente à comunicação 

online, através das respostas dos questionários,   
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percebeu-se que não é o principal meio de conhecimento da empresa. É neste sentido que 

é essencial que a Dellent continue a apostar cada vez mais neste método de comunicação, 

para poder chegar mais facilidade ao público que pretende. O orçamento para este ano 

parece enquadrar-se nas necessidades da empresa, contudo, no final do ano será 

necessário verificar se na prática, realmente se enquadrou. O plano de CIM será executado 

por toda a equipa interna da Dellent Consulting, visto que as tarefas deste âmbito são 

partilhadas por todos os membros. Este plano deverá ser aplicado até ao final do ano, de 

seguida será importante realizar uma avaliação para planear o ano de 2020.  

Relativamente a este plano existem algumas limitações. Primeiro, existe uma limitação na 

recolha de dados, que é a de não ter sido possível obter a opinião dos colaboradores 

externos relativamente à comunicação realizada. A segunda limitação a nível de recolha de 

dados é que se verificou um desequilíbrio no que diz respeito às respostas dos inquiridos 

consoante o curso que frequentam, o que pode influenciar os resultados. Adicionalmente, 

os recursos financeiros para a comunicação online que, de momento, são inexistentes, são 

uma limitação. Por outro lado, a fase de análise e diagnóstico não foi feita logo no início do 

ano, foi apenas realizada no mês de fevereiro e março. Por esta razão, a avaliação de final 

de ano, não representará a totalidade do ano de 2019, mas sim, apenas de março a 

dezembro 2019. Por último, a principal limitação foi o facto de o plano não ter sido 

implementado, por limitação de tempo. Neste sentido, a avaliação do plano ficou 

condicionada. Após a implementação do plano é que poderá ser realizada a avaliação do 

mesmo, e posteriormente proceder à fase de melhoria, para poder atingir os objetivos pré-

definidos.  

No que concerne às recomendações, no caso da avaliação de final de ano for positiva, 

propõe-se à empresa que seja utilizado o mesmo Plano de Comunicação, tendo sempre 

atenção às alterações das preferências e necessidades do seu público-alvo. Neste sentido, 

a comunicação online e de eventos deve ser estruturada para o ano de 2020, para manter 

a clareza e consistência da mensagem que a Dellent Consulting pretende passar ao público. 

A continuação da presença da empresa na participação em eventos é aconselhável, visto 
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que, segundo os resultados do inquérito, 50% dos inquiridos conheceram a Dellent 

Consulting através de eventos, nomeadamente, feiras de emprego. O presente Plano de  

Comunicação Integrada de Marketing não contemplou os potenciais clientes, como 

sugestão de desenvolvimento de trabalho futuro deveria de ser criado um Plano de CIM 

exclusivamente para os potenciais clientes, com estratégias e métodos de comunicação 

adaptados a este público.  De facto, este plano não se aplica a este público, aplica-se 

excecionalmente aos potenciais candidatos. Para os clientes, ainda não existe um Plano de 

CIM claro, deste modo, a comunicação que já é realizada sem planeamento não é 

completamente eficaz. O plano deverá ser diferente do apresentado dado que será um 

plano business-to-business.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

89 
 

 

Capítulo 5 
_________________________________________________________________________ 

 

5. REFLEXÕES CRÍTICAS 
 

O balanço que faço deste estágio curricular é extremamente positivo. De facto, permitiu 

que colocasse em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado, neste 

sentido contribuiu para o meu desenvolvimento não só profissional, mas também pessoal. 

Ao longo desta experiência, tive a oportunidade de desenvolver não só as competências 

profissionais na área de Marketing (hard skills), mas também de desenvolver as 

competências soft skills. Como por exemplo, a criatividade, a flexibilidade e a gestão de 

tempo. Na minha opinião, todos os desafios propostos foram concluídos com sucesso, 

mesmo aqueles que exerceram alguma pressão e apresentaram algumas situações não 

previstas e que exigiram alguma flexibilidade e criatividade para a conclusão de atividades 

realizadas. Por exemplo, muitas vezes surgiam novos eventos que tinha de dar uma 

resposta imediata, ou por vezes quando já estava tudo planeado para participar num 

determinado evento, o evento era cancelado em cima da hora.  

Para a realização das tarefas propostas ao longo do estágio, foi determinante uma correta 

organização de trabalho. O planeamento de trabalho e a gestão de tempo foram decisivos 

para o cumprimento dos prazos estipulados. Todas as tarefas realizadas eram executadas 

de forma independente e com uma determinada autonomia. No início de cada semana a 

equipa reunia para expor as situações que surgiam na empresa, nesta altura expunha o 

trabalho realizado acerca dos eventos e indicava todos os eventos analisados, os mais 

importantes para a empresa e quais as razões que justificavam a seleção desses mesmos 

eventos.  
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Ao longo dos meses notei a minha evolução na empresa, quer a nível da comunicação, quer 

a nível da participação nos eventos. Adquiri alguma experiência que me permitiu uma 

participação mais efetiva e profissional. A evolução ao longo do estágio foi contínua e 

crescente, após as primeiras semanas na empresa consegui integrar-me com a equipa de 

trabalho da Dellent, senti que fazia parte da equipa e mais confortável a desempenhar as 

atividades propostas. De facto, nas primeiras semanas do estágio não tinha à vontade para 

propor iniciativas, trocar ideias ou sugerir melhorias, situação essa que já não acontecia no 

final do estágio.  

A equipa interna da Dellent teve um papel muito importante nesta fase da minha vida. 

Sempre me senti à vontade com todos os membros, que me receberam da melhor forma.  

Saliento a ajuda do Eng. Carlos Dias pela oportunidade que me deu ao estagiar nesta 

empresa e à Constança Seabra pelo seu acompanhamento não só ao longo do estágio, mas 

também na elaboração do presente relatório. Agradeço a toda a equipa. 

Considero que atingi os objetivos que foram propostos pela Dellent Consulting e por essa 

razão, sinto-me realizada. Acredito que o meu trabalho tenha um contributo significativo 

para a empresa visto que ao realizar o Plano de Comunicação Integrada de Marketing, 

foram estruturadas e planeadas as ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa 

de acordo com a necessidade da Dellent Consulting.  

FIGURA 9: FOTOGRAFIA DA EQUIPA DA DELLENT CONSULTING 
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Mais do que realizar um estágio curricular que me permitiu adquirir competências 

especificas para a minha integração no mercado de trabalho, o principal desafio foi a 

elaboração do plano de CIM, dado a importância que atualmente a comunicação 

representa para a Dellent de forma a alcançar os níveis de notoriedade desejados. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – INQUÉRITO AOS ALUNOS DO DETI-UA 
 

Inquérito destinado aos alunos dos seguintes cursos: 

- Licenciatura em Eng. Informática 

- Mestrado Integrado Eng. Computadores e Telemática 

- Mestrado Integrado Eng. Eletrónica e Telecomunicações 

- Mestrado Eng. Informática 

 

O presente questionário insere-se no âmbito de um Relatório de Estágio do Mestrado em Marketing 

do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, o qual tem como 

objetivo avaliar a comunicação de uma empresa de consultoria, especializada em Sistemas de 

Informação e Telecomunicações, sediada em Aveiro. 

Não existem respostas certas ou erradas, por isso solicito que responda de forma espontânea e 

sincera a todas as questões.  

Na maioria das questões terá, apenas, de assinalar com uma cruz a sua opção de resposta.  

O questionário dura, apenas, 5 minutos e as suas respostas serão tratadas de forma totalmente 

anónima. 

Só poderá responder ao questionário uma vez. 

As perguntas marcadas com um asterisco (*) são obrigatórias. 

Contacto para questões ou comentários: joanaeusebio@ua.pt 

A sua participação é muito importante. Agradeço, desde já, a sua colaboração. 

Secção 1 – Dados Pessoais 

1 – Género* 

1.1 – Feminino 

1.2 – Masculino 

2 – Idade* 

3 – Qual o curso que frequenta?* 

3.1 – Licenciatura em Eng. Informática 
3.2 – Mestrado Integrado Eng. Computadores e Telemática 
3.3 – Mestrado Integrado Eng. Eletrónica e Telecomunicações 
3.4 – Mestrado Eng. Informática 
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4 – Qual o ano que frequenta?* 
4.1 – 1º ano Licenciatura 

4.2 – 2º ano Licenciatura 

4.3 – 3º ano Licenciatura 

4.4 – 1º ano Mestrado 

4.5 – 2º ano Mestrado 

 
Secção 2 – Consultoria em IT 

1 – Diga 3 empresas de Consultoria em IT que conhece.* 

 

Secção 3 – Dellent Consulting 

1 – Já ouviu falar da empresa Dellent Consulting?* 

1.1 – Sim (Continua o inquérito) 

1.2 – Não (Termina o Inquérito) 

 

Secção 4 – Dellent Consulting 

1 – Como conheceu a Dellent Consulting?* 

1.1 – Redes Socias (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter) 

1.2 – Anúncios de Emprego 

1.3 – Feiras de Emprego 

1.4 – Através de um amigo 

1.5 – Outro 

 

2 – Com que frequência costuma ouvir falar da Dellent Consulting?* 

2.1 – Diariamente 

2.2 – 2 a 6 vezes por semana 

2.3 – 2 vezes por mês 

2.4 – 1 vez por mês 

2.5 – Quase nunca 

2.6 – Nunca 

 

3 – Comparando com as empresas concorrentes considera que...* 

 3.1 – A Dellent se destaca. 

 3.2 – Existe outra empresa que se destaca mais. 

 3.3 – Não existe nenhuma empresa que se destaca mais do que outra. 

3.4 – Outro. Qual? 

 

4 – Gostaria de ter acesso a mais informação sobre a Dellent Consulting?* 

 4.1 – Sim (Passa para a Seccção 5) 

4.2 – Não (Passa para a Seccção 6) 
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Secção 5 – Dellent Consulting 

1 – De que forma é que gostaria de ter acesso a mais informação acerca da Dellent Consulting?* 

 1.1 – Redes Sociais 

 1.2 – Website 

 1.3 – Eventos 

 1.4 – Outro. Qual? 

 

Secção 6 – Dellent Consulting  

1 – Porque razão não gostaria de ter acesso a mais informação sobre a Dellent Counsulting?* 

 

 

Agradeço a sua participação! 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


