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resumo 
 
 

Atualmente existe, cada vez mais, uma necessidade para que 
as empresas marquem a sua presença online e que criem 
uma relação de proximidade com os consumidores. As redes 
sociais têm vindo a ganhar destaque neste sentido, contudo, 
muitas empresas ainda não conseguem fazer uso destes 
meios de forma a retirar o maior proveito possível. 

As empresas B2B, em particular, têm dificuldade em perceber 
a importância das redes sociais, acabando por não fazer um 
bom uso destas como consequência. O marketing B2B 
também está a evoluir para o digital e passa a tornar-se 
igualmente necessário para estas empresas fazer uso de 
ferramentas online na sua comunicação. 

Muitas empresas também têm dificuldade em medir o ROI do 
seu marketing digital, questionando-se sobre as métricas a 
analisar. 

Este trabalho apresenta o relato do estágio realizado na 
Dikamar, S.A. durante um período de 6 meses, e do 
marketing digital desta empresa, descrevendo as atividades 
desenvolvidas no decorrer e apresentando uma análise crítica 
destas, bem como sugestões com vista à melhoria da 
comunicação desta empresa. 
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abstract 
 

There is an increasing need for companies to be online and to 
establish a close relationship with consumers. Nowadays, 
social media are a good way to do this, however, many 
companies do not use these media in order to get the most out 
of it. 

Many B2B companies do not notice the importance of social 
media and fail to make good use of them as a consequence. 
B2B marketing is also evolving into digital and it becomes 
equally necessary for these companies to make use of online 
tools for their communication. 

A lot of companies still find it difficult to measure the ROI of 
their digital marketing, wondering about the metrics that need 
to be analyzed. 

This work presents the report of my internship at Dikamar, SA 
during the period of 6 months, and the digital marketing of this 
company. This report contains the description of the activities 
that I made while I was there and it presents a critical analysis 
of those activities, as well as suggestions for improving the 
communication of this company. 
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1. Introdução 

1.1. Contexto do trabalho 

O presente relatório descreve o estágio realizado na Dikamar, S.A., uma empresa 

produtora de calçado de proteção, entre 10 outubro de 2018 e 10 abril de 2019, sob 

orientação do Professor José Albergaria, na qualidade de orientador interno, e da 

Diretora de Marketing e Vendas Goreti Gomes, enquanto orientadora da Entidade 

de Acolhimento. O estágio foi realizado no âmbito do plano curricular do segundo 

ano do Mestrado em Marketing do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Aveiro. 

Tendo-me sido facultada três opções para a realização da dissertação — tese, 

projeto ou estágio — tomei a decisão de seguir o percurso de estágio. Esta opção 

foi escolhida com vista à minha integração no mercado de trabalho, no sentido em 

que este me permite adquirir novas experiências práticas dentro da minha área de 

estudo, do mesmo modo que me possibilita a consolidação das estruturas do 

conhecimento adquirido ao longo do meu Mestrado em Marketing. 

Por outro lado, a execução deste projeto oferece uma boa oportunidade de colocar 

em prática o que tenho vindo a aprender, tanto no meu Mestrado em Marketing, 

como na minha Licenciatura em Línguas e Relações Empresariais. 

É fundamental ressaltar que um estágio, para além de ser uma boa opção básica 

para o enriquecimento do currículo, oferece um aumento de probabilidades para 

que possa, futuramente, obter uma posição na empresa na qual este se efetua. 

Todas as razões apresentadas fizeram parte do meu processo de pensamento na 

escolha desta forma de dissertação. Posto isto, faltava-me escolher e enviar 

candidaturas para diversas empresas para realizar o estágio curricular. 

Foi no processo de pesquisa de empresas e envio de currículos que surgiu a 

oportunidade de estagiar na Dikamar. Inicialmente, o que mais me motivou a 

realizar o estágio nesta organização foi o ambiente de trabalho e a simpatia dos 

colaboradores com os quais tinha entrado em contacto neste processo. Do mesmo 
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modo, o facto de a empresa estar localizada perto da minha zona de habitação 

também foi um fator importante na minha decisão final. 

Em acréscimo, considerei os produtos e a empresa em si interessantes e com 

potencial de marketing que ainda poderia ser trabalhado. Consequentemente, 

avaliei a Dikamar como a melhor das opções para o meu desenvolvimento futuro. 

1.2. Objetivos do trabalho 

Num primeiro contacto com a empresa, esta demonstrou o seu interesse em 

reforçar os investimentos feitos no departamento de marketing, sendo que o meu 

estágio seria um dos primeiros passos dados nessa direção. No decorrer do estágio 

apercebi-me que a Dikamar estava também a tentar melhorar a sua abordagem de 

comunicação através do marketing digital. Consequentemente, o estágio realizado 

teve um maior foco no ramo da comunicação e do marketing digital.  

Posto isto, este relatório tem como objetivo geral apresentar o local do estágio, bem 

como descrever as atividades realizadas durante o mesmo, aplicando os 

conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso académico. 

Atualmente, as redes sociais cumprem um papel essencial na formulação de uma 

estratégia de marketing, auxiliando na preparação e estruturação de uma imagem 

de marca. Tendo estas um papel tão importante para as organizações, os objetivos 

deste relatório especificam-se dentro deste tema. Assim, a execução deste trabalho 

tem como objetivos específicos a melhoria da comunicação da empresa nas redes 

sociais, através do desenvolvimento de novos tipos e formas de conteúdo e análise 

dos resultados obtidos, por forma a obter uma compreensão relativa às 

preferências dos seguidores da Dikamar nas diferentes redes sociais. Desta forma, 

o presente relatório especificará esse processo, revelando os principais resultados. 

Com este relatório ainda se pretende fazer uma análise de boas práticas de 

comunicação com vista ao alcance de uma comunicação integrada, fazendo uso 

do marketing digital. Deste modo, tenciona-se verificar que práticas é que a 

empresa adotou que são boas e que poderão trazer resultados positivos, quais 
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podem ser mudadas e que novas práticas se podem adotar a fim de melhorar o uso 

do marketing digital na sua comunicação. 

1.3. Estrutura do trabalho 

Este relatório encontra-se dividido em 5 capítulos: (1) Introdução, (2) Revisão da 

literatura, (3) A Dikamar, S.A., (4) Estágio, (5) Análise crítica das atividades de 

estágio e (6) Conclusão. O primeiro é o presente capítulo, no qual é apresentada 

uma breve contextualização do trabalho, assim como os objetivos deste relatório. 

No segundo capítulo é feito um enquadramento teórico no qual são abordados os 

seguintes temas: (1) Comunicação Integrada de Marketing (2) Marketing digital, (3) 

Marketing digital B2B, (4) Redes Sociais, (5) Criação de conteúdo e campanhas 

nas redes sociais, (6) E-commerce, (7) E-mail Marketing e (8) Métricas e Return on 

Investment (ROI). 

A apresentação da Entidade de Acolhimento pode ser encontrada no terceiro 

capítulo. Aqui pode obter informações relativas à história, missão, visão e valores 

da empresa.  

Segue-se o Estágio num quarto capítulo. Nesta secção são apresentados os 

objetivos de marketing e de comunicação da Dikamar, assim como as suas 

estratégias, e são ainda descritas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

No quinto capítulo é feita uma análise crítica das atividades realizadas na empresa, 

apresentando o meu ponto de vista acerca das mesmas, tal como algumas 

sugestões para melhorar o marketing e a comunicação da Dikamar. 

No final destes capítulos é possível encontrar as conclusões retiradas deste 

trabalho.  
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2. Revisão da literatura 

2.1. Introdução 

O calçado português tem ganho ao longo dos anos um grande reconhecimento 

internacional e a nossa indústria do calçado tem crescido muito. Só em 2016, 

Portugal exportou 82 milhões de pares de calçado, tendo importado apenas 57 

milhões (APICCAPS, 2017). 

Portugal é um grande competidor no mercado de calçado ao nível mundial, porém, 

não é apenas a inovar no nosso calçado que nos fará continuar a crescer nesta 

indústria. Para podermos fazer frente aos nossos concorrentes internacionais, 

temos também de inovar no marketing, pois é através deste que poderemos adquirir 

a capacidade de passar uma imagem de qualidade e excelência, tanto para os 

portugueses, quanto para o resto do mundo. Afinal, não basta produzir produtos de 

qualidade, é igualmente necessário saber passar a mensagem certa aos 

consumidores. Com o grande crescimento do uso das redes socais, pode verificar-

-se mais fácil, mais rápido e mais eficiente passar a mensagem desejada através 

deste ambiente (Lariscy, Avery, Sweetser, & Howes, 2009). 

A Internet tem mudado radicalmente a forma como as empresas comunicam com 

os seus clientes, sendo responsável por uma quebra acentuada da importância dos 

meios de comunicação tradicionais (Crespo & Pereira, 2014). Atualmente, os 

consumidores querem ser tratados como indivíduos e não como meros dados 

demográficos (Hootsuite, 2019), como tal, é necessário inovar constantemente no 

marketing e entregar conteúdo adaptado a cada consumidor. As empresas têm de 

aceitar a mudança e passar a ser mais proativas, ativas e globais, pois estamos 

numa época em que os hábitos digitais dos consumidores evoluem mais 

rapidamente do que as marcas (CTCP, 2016). 

A verdade é que o marketing baseia-se em três pilares: foco no cliente, entrega de 

valor e satisfação e encantamento do cliente como resultado (CTCP, 2016). 

O presente capítulo consiste num enquadramento teórico no qual serão abordados 

os seguintes temas: (1) Comunicação Integrada de Marketing (2) Marketing digital, 
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(3) Marketing digital B2B, (4) Redes Sociais, (5) Criação de conteúdo e campanhas 

nas redes sociais, (6) E-commerce, (7) E-mail Marketing e (8) Métricas e Return on 

Investment (ROI). 

2.2. Comunicação Integrada de Marketing 

A comunicação faz parte de um processo por meio do qual a informação é 

transmitida de um emissor para um recetor (Vásquez, 2017). Num contexto 

empresarial, surge a Comunicação Integrada de Marketing (CIM), que tem como 

objetivo unificar toda a comunicação da empresa por forma a garantir que a 

mensagem seja sempre  mesma (Azevedo, 2017). A definição de CIM baseia-se 

na premissa de que todas as pessoas da empresa trabalhem juntas e em conjunto 

com todos os stakeholders, para que todos os pontos de contacto entre o cliente e 

a marca estejam integrados e que a sua jornada pela empresa seja suave e eficaz 

(Laurie & Mortimer, 2019). 

Uma boa comunicação alinhada com os objetivos de marketing influencia 

positivamente o alcance dos objetivos estratégicos, sendo até um fator decisivo 

para a sobrevivência das empresas no mercado (Azevedo, 2017). Como tal, torna-

-se relevante ter em consideração alguns pontos no desenvolvimento de um bom 

programa de CIM, sendo a consistência, a complementaridade e o cruzamento de 

efeitos entre as opções de comunicação três das mais importantes (Batra & Keller, 

2016). 

A consistência é um fator que facilita a aprendizagem do consumidor e induz mais 

facilmente este a tomar uma ação (Batra & Keller, 2016). Quando não há 

consistência nem coerência, acaba por se perder também a credibilidade (Vásquez, 

2017). Se a sua mensagem for única, torna-se mais fácil reconhecer a sua voz no 

meio de tanto ruído, o que ajudará a empresa a conseguir criar e manter 

relacionamentos com os seus clientes (Azevedo, 2017). 

Este fator relaciona-se de alguma forma com a criação de uma identidade de 

marca. Segundo Vásquez (2017), a consistência e a coerência são alguns dos 

princípios que uma marca deve reunir para que seja mais eficaz e eficiente a criação 
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de uma identidade de marca, permitindo, deste modo, que esta cumpra o seu 

propósito. 

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

um propósito e um significado à marca: norteia as ações empresariais e 

financeiras, define os objetivos mercadológicos e comunicacionais e transmite, 

por meio de seus símbolos, um sentido, um conceito. (Vásquez, 2017, p. 202) 

De uma forma simplificada, pode dizer-se que a comunicação integrada de 

marketing apoia também a criação de uma imagem de marca e vice-versa, no 

sentido em que toda a imagem é uma consequência da comunicação (Vásquez, 

2017). 

Complementaridade significa usar diferentes meios de comunicação que, de uma 

forma ou outra, preencham as lacunas de comunicação uns dos outros. Cada forma 

de comunicação possui as suas respetivas forças e fraquezas e satisfazem 

diferentes necessidades de informação, relacionadas com as marcas, que o 

público-alvo possa ter (Batra & Keller, 2016). Desta forma, ao combinar diversas 

formas de comunicação, estas acabam por se complementar (Batra & Keller, 2016). 

Por outro lado, importa também escolher de forma adequada os programas de 

comunicação, que variam de acordo com o tipo de público que se quer atingir 

(Vásquez, 2017). 

Quando um consumidor é exposto a uma comunicação, esta pode ter uma maior 

eficácia, ou trazer melhores resultados, se este consumidor já tiver sido exposto a 

outra forma de comunicação da marca, a isto chama-se um cruzamento de efeitos 

(Batra & Keller, 2016).  

Hoje em dia, o público espera que as marcas tenham uma visão e um entendimento 

geral dos fenómenos relacionados com esta, conectando vários departamentos e 

pessoas, para que se possa encontrar a melhor solução para as necessidades dos 

diversos stakeholders (Kim, 2016). 
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Kim (2016) dá o seguinte exemplo: se um consumidor contacta a empresa através 

do Twitter com uma dúvida acerca de uma faturação, este espera que a marca 

ofereça diretamente a resposta à sua pergunta, porém, caso a empresa lhe dê um 

contacto telefónico para o qual o consumidor tem de ligar para obter o seu 

esclarecimento, isto dará a impressão de que os departamentos da empresa não 

comunicam entre eles. Esta mensagem que é passada não é positiva, o que pode 

causar desagrado no cliente. 

2.3. Marketing digital 

Segundo o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, CTCP (2016), o “Marketing 

Digital é a promoção de produtos ou marcas via uma ou mais formas de dispositivos 

eletrónicos” (p. 8). 

Para as marcas e empresas a sua presença online é inevitável e parece ser vista 

como um complemento à presença física de uma cadeia de lojas (APICCAPS, 

2014). Com o crescimento do uso da internet, dos motores de busca e das redes 

sociais, o Marketing Digital passou a estar enraizado nas rotinas dos consumidores, 

deixando de ser apenas ter uma página na internet ou fazer meros anúncios com 

banners (CTCP, 2016). Vendo por esta perspetiva, o online é mais uma ferramenta 

de marketing do que propriamente uma estratégia comercial (APICCAPS, 2014). 

Algumas das vantagens do marketing digital incluem o alcance a nível global,  uma 

maior notoriedade e reconhecimento da marca, maior eficiência de custos, grande 

capacidade de segmentação, possibilidade de acesso a dados sobre os 

consumidores, um retorno superior (ROI) e o alcance de melhores resultados, gera 

oportunidades de negócio, uma melhor gestão dos recursos humanos, maior 

vantagem competitiva, a possibilidade de observar/ pesquisar/ medir no imediato e 

a grande capacidade de criação de valor (CTCP, 2016). Todas estas possibilidades 

abertas pela apropriação mercadológica da Internet e das redes sociais, contribuem 

para destabilizar as já ténues fronteiras entre negócios e conteúdo cultural (Castro, 

2012). 

Em 2017 havia cerca de 2,8 mil milhões de utilizadores nas redes sociais e espera-

se que em 2020 este número cresça para 3 mil milhões (Simply Measured, 2017). 
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Em média, um utilizador de internet passa 135 minutos por dia nas redes sociais e 

este número continua a crescer (Statista, 2016). Isto incentiva as marcas e 

marketers a usarem esse tempo e espaço de ecrã para promoverem os seus 

produtos (Michopoulou, 2019) e para aumentar a sua compreensão sobre o 

mercado, clientes, competidores e trabalhadores (DiStaso, Mccorkindale, & Wright, 

2011). 

Mais do que uma ferramenta para aumentar as vendas, ou para recolher 

informação sobre os clientes, a presença online é a chave para promover as marcas 

e para ligar os consumidores a fenómenos sociais e a movimentos e neste contexto 

as marcas de calçado têm de pensar em formas originais de terem uma presença 

online dinâmica  como elemento chave de reconhecimento da marca, para que 

possam captar a atenção dos consumidores e motivá-los a comprar os seus 

produtos (APICCAPS, 2014). Na verdade, o Marketing Digital não é apenas um 

espaço de mercado virtual, onde as empresas podem estar mais ligadas com os 

seus clientes, mas que também permite uma relação individual e personalizada 

com estes, com custos muito menores em relação aos meios de divulgação 

tradicionais (CTCP, 2016). 

2.4. Marketing digital B2B 

Segundo Miller (2012), as empresas B2B têm sido mais lentas na sua adoção do 

digital do que as empresas B2C. De facto, apesar de todas as possibilidades de 

marketing que o digital tem para oferecer, grande parte das empresas B2B não 

estão a aproveitar as oportunidades oferecidas. Estas tendem a não investir tanto 

no seu branding, porque partem do princípio que os seus compradores estão 

sempre bem informados e que são sempre tão profissionais que o nome da marca 

não tem importância (Keller & Kotler, 2012). 

O marketing atual envolve websites, motores de pesquisa, e-mail, blogues e redes 

sociais, o que traz muito mais trabalho para as empresas, mas também muitas 

oportunidades que devem ser aproveitadas, especialmente para as empresas B2B 

(Miller, 2012). 
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O cliente B2B caracteriza-se pela sua ponderação e é mais fácil de fidelizar, por 

outro lado, um cliente B2C é mais impulsivo, mais recorrente nas suas compras e 

tem sempre em conta o tipo de produto ou serviço que se está a vender, mas é 

também mais difícil de fidelizar (Impacting Digital, n.d.). Esta tendência de falta de 

investimento da marca deve ser invertida, pois os clientes têm hoje à sua disposição 

uma enorme quantidade de fornecedores para cada produto que necessitam, tantos 

ao ponto de se tornar impossível saber tudo acerca deles (Kotler & Pfoertsch, 

2007). 

O marketing digital, para além de aumentar a competitividade, também melhora a 

relação da empresa com os seus consumidores, pois permite estabelecer uma 

conexão direta com estes (Miller, 2012). Este canal de comunicação direta que é 

criado é de extrema importância para as empresas B2B, que costumam possuir 

uma audiência mais pequena (Miller, 2012). 

Outro aspeto importante das marcas B2B é que estas não chegam apenas ao 

consumido final, elas alcançam também todos os stakeholders — investidores, 

funcionários, parceiros, fornecedores, competidores, reguladores ou membros das 

comunidades locais (Kotler & Pfoertsch, 2007). Cada vez que um consumidor tem 

contacto com uma marca, a forma como esta está a ser vendida, como é distribuída, 

como é feito o serviço, ou seja tudo, vai afetar a sua imagem e equidade (Keller & 

Kotler, 2012). Ora, sabendo que a Internet traz uma enorme quantidade de 

escolhas ao comprador, onde quer que esteja, à distância de um simples clique 

(Kotler & Pfoertsch, 2007), não prestar atenção e não cuidar da sua comunicação 

e imagem de marca, pode trazer consequências negativas para estas empresas. 

Um passo crítico no marketing B2B é criar e comunicar de forma relevante e 

diferenciada dos competidores (Keller & Kotler, 2012). Para tal é necessário 

perceber o público-alvo, assim como os canais de comunicação usados. 

2.5. Redes sociais 

O marketing nas redes sociais é “uma ação estratégica em que a empresa recorre 

às principais redes sociais como ferramentas de promoção de uma marca, 

divulgação de produtos e/ ou serviços” (CTCP, 2016, p.21). Pesquisas de várias 
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fontes demonstram que cerca de 80% das empresas hoje em dia usam pelo menos 

uma rede social como forma de marketing (Lovett, 2011). 

É nas redes sociais que os atuais e potenciais consumidores das empresas estão 

a interagir e estas influenciam a forma como eles pensam (Fisher, 2009). Estas 

apresentam-se de várias formas, das quais fóruns, blogues, micro blogues, 

plataformas de partilha de fotos, jogos sociais, redes de negócios, aplicações de 

chat e redes sociais (Statista, 2016). Quando bem geridas, permitem criar valor 

para a empresa e os seus clientes, por influenciarem a construção da imagem de 

marca, dando acesso à voz de clientes e melhorando o relacionamento entre 

fornecedor e cliente (Crespo & Pereira, 2014). 

Segundo Gruner & Damien (2018), muitas empresas usam vários sites de redes 

sociais para assinalarem a sua presença nas várias plataformas com o simples 

objetivo criarem uma ligação com uma grande variedade de audiências. Porém, a 

maior parte das empresas criam páginas sem uma estratégia definida, 

negligenciado a criação de conteúdos direcionados e apelativos para os diferentes 

clientes (Crespo & Pereira, 2014). Alguns autores ainda afirmam que se verifica 

uma tendência para se usar as plataformas mais famosas como o Twitter e o 

Facebook, sem colocar a hipótese de se expandir e adotar novas plataformas, o 

que não será o melhor a fazer, pois as redes sociais estão constantemente em 

mudança e em evolução, deste modo, as marcas devem estar predispostas a 

adotar novas plataformas, estratégias e a experimentarem novos processos 

(Michopoulou, 2019). 

Em consequência, muitas empresas confundem os conceitos de ligação e 

relacionamento nas redes sociais, sendo que as empresas podem estar ligadas 

com os seus clientes, mas não ter um relacionamento com os mesmos (Crespo & 

Pereira, 2014). 

O relacionamento não é um resultado imediato e espontâneo da presença das 

marcas nas redes sociais. O relacionamento com o cliente nas redes sociais 

aspira a estimular o envolvimento afetivo com os utilizadores, gerando respostas 
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comportamentais dos mesmos frequentemente manifestadas na criação de 

verdadeiros defensores da marca. (Crespo & Pereira, 2014, p. 70) 

Em maio de 2018, o MySpace era o maior site mundial, com mais de 100 milhões 

de utilizadores (Archambault & Grudin, 2012). Atualmente, é o Facebook a rede 

social que oferece às empresas a maior oportunidade de publicidade (Wordstream, 

2015). No entanto, cada uma das outras possui as suas respetivas características 

específicas, portanto, as empresas devem estar presentes nas redes sociais que 

são mais relevantes de acordo com o tipo de conteúdo ou público-alvo (Marques, 

2016). 

Existem redes sociais que são muito boas a trazer tráfego, como é o caso do 

Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube, e outras que são menos adequadas como 

o Instagram (só se obtém tráfego pela biografia ou anúncios) (Marques, 2016). E 

ainda há o LinkedIn, uma rede social direcionada para profissionais de negócio, o 

que acaba por não ser tão importante num contexto B2C, mas sim num B2B (Miller, 

2012). 

Michopoulou (2019), no seu estudo à gestão das redes sociais nos hotéis, 

verificaram que as vendas diretas através das redes sociais não são uma prioridade 

para estes, porém estas são consideradas uma boa forma de marketing, 

principalmente porque oferece uma plataforma para fazer publicidade e serviço de 

relações públicas sem custos, para além de também serem uma fonte de 

informação grátis, de oferecerem a possibilidade e a capacidade de vigiar o 

desempenho dos competidores e de ter acesso ao um público alvo mais definido.  

Quando primeiro surgiu a gestão das redes sociais enquanto categoria, não havia 

um padrão de conhecimento e de experiência, o que levou a que as empresas 

contratassem funcionários jovens e estagiários para publicarem nas redes sociais, 

sem objetivos, processos, ou compreensão das mesmas (Simply Measured, 2016). 

Michopoulou (2019) ainda acrescentam que as principais funções das pessoas 

encarregues das redes sociais dentro dos hotéis não estão de todo relacionadas 

com a gestão das mesmas. Isto não traz resultados positivos, visto que o 
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encarregado não tem tempo suficiente para fazer uma boa gestão das redes, o que 

pode gerar também perda de oportunidades (Michopoulou, 2019). Esta abordagem, 

apesar de ter sido verificada dentro da gestão dos hotéis pode verificar-se em 

outras empresas, principalmente as microempresas nas quais não há pessoas 

contratadas especificamente para a gestão das redes sociais. 

A gestão de redes sociais requer uma série de competências transversais, como 

saber comunicar, escrever bem, estar dentro da cultura organizacional, perceber o 

produto ou serviço e dominar tecnicamente a(s) plataforma(s) (Marques, 2016). 

Apesar dos trabalhadores, sem formação na área, se sentirem confiantes a usarem 

as redes sociais como uma plataforma de publicidade, há cada vez mais uma maior 

exigência para que haja uma abordagem estratégica no uso das redes sociais para 

que possa haver benefícios mensuráveis (Michopoulou, 2019). A tarefa de publicar 

nas redes sociais não é para alguém que apenas tenha jeito, mas sim para alguém 

que reúna ou adquira competências para tal (Marques, 2016). 

As redes sociais são uma fonte cada vez maior de entretenimento, notícias, 

compras e interação social, isto deixa os consumidores expostos não apenas ao 

que as empresas dizem acerca de si mesmas, mas também ao que os media, 

amigos, conhecidos, familiares e colegas dizem (CTCP, 2016), o que é muito difícil 

de ser controlado pelas marcas. Tendo isto em conta, a capacidade de lidar de 

modo eficiente com o “consumidor-internauta” que expressa publicamente a sua 

opinião sobre marcas, produtos e serviços já há muito que é considerada um 

atributo indispensável no mundo dos negócios, sendo que a falta desta habilidade 

pode denunciar o despreparo ou inaptidão da marca, fragilizando assim a sua 

imagem (Castro, 2012). Por outro lado, apesar de não ser possível controlar a forma 

e o conteúdo com o qual os consumidores interagem, ainda se pode criar uma 

estrutura que facilite a interação desejada (Hoffman & Fodor, 2010). 

As pessoas partilham nas suas redes sociais conteúdo com o qual se identificam, 

por isso, ao estimular a manutenção de laços afetivos que consolidem o sentimento 

de pertença a grupos, estimula-se igualmente o hábito de partilha de conteúdo 

nestas redes (Castro, 2012). O consumidor que participa ativamente nas páginas 

de fãs das marcas aprende mais acerca de produtos e serviços e, ao mesmo tempo, 
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é influenciador (Crespo & Pereira, 2014). Castro (2012) afirma que ao tornar 

relevante e interessante a mensagem de determinada marca, atrai a atenção por 

parte do consumidor e cativa-o a tornar-se fã, ora, isto promove a ação de partilha 

de conteúdo, fazendo com que o consumidor atue como parceiro ao endossar a 

marca junto às suas redes de contacto. 

As redes sociais também oferecem a oportunidade das empresas transmitirem uma 

mensagem de credibilidade aos seus parceiros de negócio, o que é muito 

importante para o contexto do B2B para que as empresas tenham sucesso (Gruner 

& Damien, 2018). A chave para as empresas B2B terem um marketing de redes 

sociais de sucesso, seja em que rede social for, é estarem ativas e interagirem com 

a comunidade (Miller, 2012). 

2.6. Criação de conteúdo e campanhas nas redes sociais 

O sucesso das redes sociais traduz-se no engagement dos consumidores e outros 

fatores como: novos seguidores, resposta, interação do utilizador, feedback e obter 

e gerar conversas (Michopoulou, 2019). Para tal é necessário entregar ao 

consumidor um conteúdo que seja interessante e como o qual se relacione.  

É neste contexto que surge o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo tem 

como objetivos inspirar, entreter, orientar decisões e fidelizar (Rez, 2016).  

Segundo Rez (2016), fazer marketing de conteúdo é transformar as marcas numa 

fonte de conhecimento relevante para o consumidor e é perceber onde é que o 

público-alvo procura informação, para que depois lhe possa entregar o que este 

procura. Este conteúdo pode ser orgânico ou pago. 

Faz parte de uma boa estratégia focar-se tanto nos anúncios pagos como nos 

orgânicos, pois se a empresa se limita apenas aos anúncios pagos, ainda está 

longe de atingir todo o seu potencial, mas, por outro lado ter uma estratégia 

orgânica é essencial, pois os consumidores mais leais procuram mais proximidade 

com a marca, os visitantes do website procuram mais informação e os investidores 

procuram perceber melhor o negócio (Wordstream, 2015). Já, focar-se apenas em 
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fazer publicações orgânicas também não levará a empresa longe (Wordstream, 

2015). 

Uma campanha de marketing digital não pode ser criada de uma forma qualquer, é 

necessário ter em atenção alguns pontos durante o processo de criação de uma 

campanha, a fim de tirar o maior proveito do investimento feito. Em primeiro lugar 

é necessário fazer uma pesquisa da audiência para se poder percebê-la melhor, de 

seguida escolhem-se as redes sociais e as plataformas a serem usadas para a 

divulgação, definindo quais os indicadores de performance da mesma, escrevendo 

depois um manual de procedimentos de marketing de redes sociais a que se 

pretende realizar, posteriormente integram-se os membros da empresa na 

execução do plano (CTCP, 2016). Após estes passos, segue-se a calendarização 

e a organização dos conteúdos seguidos das suas respetivas publicações, tratando 

todos os canais de forma separada, cada um com o seu propósito e audiência, por 

fim é necessário avaliar as campanhas através de relatórios e reavaliações 

regulares (CTCP, 2016).  

Publicitar no Facebook traz menos custos do que outras formas de publicidade 

online, como publicidades de pesquisa no Bing ou no Google (Wordstream, 2015), 

porém com o aumento crescente da popularidade das redes sociais os preços dos 

anúncios estão a aumentar cada vez mais e está a tornar-se cada vez mais difícil 

ser vista (Hootsuite, 2019).  Adicionalmente a estes problemas, os Millennials e a 

Geração Z têm vindo a adquirir capacidades de filtrar o que é relevante para eles 

ou não, fazendo scroll no conteúdo irrelevante ou até mesmo bloqueando-o 

(GlobalWebIndex, 2018), como tal é necessário saber fazer uma combinação 

monetária com o tempo investido e criatividade (Hootsuite, 2019), para criar um 

conteúdo que seja interessante e visualmente atrativo. 

Em termos de publicações orgânicas nas redes sociais, por norma, estas devem 

ser manuais e ajustadas às características de cada rede social, pois o público é 

diferente e o mecanismo da plataforma também (Marques, 2016). 

Kujur e Singh, (2019) concluíram no seu estudo que o conteúdo que mais influencia 

o engagement dos consumidores é o de entretenimento e o informativo. Marques 
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(2016) acrescenta que o vídeo é o formato que capta mais a atenção e que o que 

consegue, normalmente, maior alcance. 

É aconselhável criar um cronograma detalhado para ajudar na criação e publicação 

de conteúdo, mesmo que não esteja completamente preenchido, não há problema, 

pois isso ainda dá alguma flexibilidade para trabalhar novidades que possam surgir 

(CTCP, 2016). 

Através de uma base forte de fãs, conteúdo de qualidade e utilizadores que reagem 

muito, irá converter-se, no longo prazo, a consumidores pagos (Kelly, 2013). 

2.7. E-commerce 

Para a grande maioria das empresas B2B, o website não é apenas uma 

componente importante do seu marketing mix, mas é também o centro de todas as 

atividades online (Miller, 2012).  Em acréscimo, muitas empresas usam os seus 

sites para obter encomendas dos seus clientes, como tal o e-commerce também 

tem de ser tido em conta (Miller, 2012). 

Ao longo dos últimos anos, o e-commerce tem crescido rapidamente. Cada vez 

mais empresas usam o e-commerce como um complemento às suas lojas físicas e 

outras empresas fazem uso desta ferramenta para iniciar o seu negócio e ainda há 

outras que funcionam exclusivamente através de lojas online. O e-commerce 

permite expandir a base de clientes num mercado mais amplo (CTCP, 2016), ou 

seja, dá abre portas para que as empresas possam mais facilmente entrar em 

novos mercados. 

Ter produtos à venda numa loja online tem as suas vantagens e permite ter alguma 

vantagem competitiva. CTCP (2016) sublinha algumas vantagens do e-commerce 

sendo estas: (1) a extensão do comércio para 24 horas por dia, todos os dias do 

ano; (2) maior conveniência quer para o comprador, quer para o vendedor; (3) maior 

vantagem competitiva; (4) a redução dos custos de produção, capital, gestão, entre 

outros; (5) a melhoria da comunicação com os clientes e da eficácia de campanhas 

publicitárias e (6) grande flexibilidade nos meios de pagamento. 
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2.8. E-mail marketing 

E-mail marketing é a utilização do e-mail com objetivos mercadológicos (Felipini, 

2014). 

Após o surgimento da ferramenta de correio eletrónico, ou e-mail, muitas das 

grandes empresas não faziam uso desta até ao fim dos anos 90 (Archambault & 

Grudin, 2012). Nos tempos atuais esta ferramenta é considerada indispensável 

para muitas empresas, pois permite uma maior eficiência de contacto e troca de 

informações, quer seja esta interna ou com os seus clientes, fornecedores, etc. 

O e-mail oferece muitos benefícios comparativamente ao correio tradicional, sendo 

alguns dos quais menores custos associados, maior facilidade em definir um 

público-alvo e maior facilidade em converter respostas, para além da maior 

diversidade de conteúdos e contextos em que podem ser enviados (Chaffey, 2006). 

O B2B baseia-se no estabelecimento e manutenção de relações com os clientes 

(Miller, 2012). O e-mail marketing é particularmente útil neste contexto, pois é um 

elemento chave para manter uma ligação com os clientes (Miller, 2012). 

O e-mail marketing é atualmente uma estratégia muito utilizada, mas normalmente 

mal explorada (CTCP, 2016). 

A chave para ter um e-mail marketing de sucesso é enviar e-mails que contenham 

informações que de facto beneficiem a base de consumidores (Miller, 2012). 

Quando se cria uma campanha de e-mail é preciso primeiro pensar se nos 

interesses e nas necessidades de quem a vai receber, ou seja, é necessário 

perceber se a campanha será relevante para o público e de seguida, deve-se 

considerar a qualidade do conteúdo (Chaffey, 2006). Ao entregar algo de útil ao 

consumidor, será possível obter um bom retorno (Miller, 2012). 

2.9. Métricas e Return on Investment (ROI) 

Tendo já sido feita uma análise da literatura relativa aos temas de marketing digital, 

redes sociais e criação de campanhas, falta agora perceber como é que as 

empresas devem analisar os resultados obtidos a fim de terem uma melhor 
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perceção do que correu bem, do que podia ter corrido melhor e do que melhorar. 

Mas a principal questão que se coloca é: sabem as empresas medir o ROI do seu 

marketing digital? 

Há uma preocupação crescente por parte das empresas em perceber qual o ROI 

das redes sociais que usa. Ao pesquisar no Google por “ROI social media”, 

apresentam-se cerca de 2,5 milhões de resultados, porém os gerentes continuam 

com dúvidas de como o medir (Hoffman & Fodor, 2010). Que receitas foram 

geradas a partir das redes sociais? Os clientes gerados pelas redes sociais gastam 

menos ou mais do que os restantes? Como é que se como saber o tempo que um 

consumidor proveniente das redes sociais permanece cliente? Estas são algumas 

perguntas que os gerentes e marketers colocam, mas, na verdade, a resposta a 

estas questões, e a outras, ainda não está disponível (Kelly, 2013). 

Hoffman e Fodor (2010) acreditam que a maioria dos marketers estão a olhar para 

esta questão da forma errada. Os resultados não se traduzem diretamente em valor 

financeiro e há mais do que a versão monetária do ROI (Michopoulou, 2019). Para 

se poder medir o ROI das redes sociais, em primeiro lugar é preciso deixar de 

pensar na abordagem tradicional do ROI, isto significa que em vez de dar ênfase 

nos investimentos de marketing e tentar calcular o retorno, deve-se focar na 

resposta e na interação dos consumidores dada de volta através das redes sociais 

(Hoffman & Fodor, 2010). 

Marques (2016) sugere que, quando se cria uma estratégia de redes sociais, se 

definam primeiro os objetivos, o público-alvo, o modo de alcance dos objetivos e, 

por último, que sejam identificados à priori as métricas para que se possa 

acompanhar os resultados. Ir acompanhando as métricas de desempenho dos 

conteúdos publicados, pode dar indicações mais precisas do que realmente o 

público quer (Marques, 2016), para além de dar a oportunidade de perceber se há 

algo que precise de ser alterado e de fazer as respetivas mudanças 

atempadamente. 



34 

 

Apesar de não ser fácil de medir o sucesso das redes sociais, há formas de o fazer, 

mas que é o dever da empresa decidir o que pode ser considerado “retorno” (Bitzer, 

2012). 

As métricas são indicadores de resultados importantes para que se perceba se o 

investimento feito nas campanhas de marketing está a trazer retorno, para além de 

mostrar que ações é que estão a ter bons resultados, podendo ainda ajudar a 

pensar em soluções para a melhoria das mesmas (CTCP, 2016). Porém, muitas 

empresas quando fazem análises aos relatórios de desempenho ficam presas a 

métricas de vaidade, como o número de partilhas, de seguidores e número de 

publicações, em vez de prestarem mais atenção a métricas que dão resposta à 

questão fundamental, como o número de leads, os negócios efetuados, os 

comportamentos de compra gerados e as referências (CTCP, 2016). Esta ideia 

ainda é reforçada pela pesquisa feita pelo Simply Measured (2017), que descobriu 

que o engagement continua a ser a principal métrica em que os marketers se focam 

para medir o sucesso das suas campanhas e que muito poucas empresas usam 

métricas de conversão e de receita como principais métricas.  

Por outro lado, Marques (2016) considera que analisar a métrica de alcance no 

Facebook é uma boa forma de medir o contributo para o alcance dos objetivos, já 

no Instagram e no LinkedIn a melhor é o número de seguidores. Hoffman e Fodor 

(2010) acrescentam que esta é uma boa métrica a ter em conta caso o objetivo da 

marca seja aumentar a sua notoriedade. Lovett (2011) é da mesma opinião, e 

aponta que o número de impressões, visitas únicas e custo por aquisição são boas 

métricas para o branding. O autor ainda refere que conversões de vendas e valor 

médio por aquisição são boas formas de medir as vendas diretas. 

Berkowitz (2009) propôs uma lista com 100 diferentes formas de medir o 

desempenho e resultados das redes sociais, das quais refere: likes, comentários, 

número de seguidores, cliques, número de interações, visualizações de página, 

entre outros. O autor ainda refere que estas métricas podem ter diversas 

interpretações, ou seja, a utilidade destas para medir o ROI depende da empresa 

e do contexto. 
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Em acréscimo, um estudo do Simply Measured (2017) revela que os softwares de 

análise é o recurso que os marketers mais precisam para realizarem melhor o seu 

trabalho, contudo, em 2017 o orçamento gasto em analíticas foi apenas 4,6% do 

orçamento total de marketing, mas tendo em conta que as empresas têm vindo a 

aumentar os fundos para as redes sociais, este valor pode aumentar para 22% em 

2020. Os marketers confessam continuarem a ter dificuldades em medir o ROI e a 

fazer uma ligação entre o negócio e os objetivos de marketing com apenas 9,4% 

dos marketers a considerarem ser capazes de medir as receitas provenientes das 

redes sociais (Simply Measured, 2017).  

Apesar do grande crescimento das redes sociais, ainda há muitos gerentes de topo 

que não estão 100% convencidos do valor destas e, mesmo que compreendam 

esse valor, ainda querem ver os resultados em números (Hoffman & Fodor, 2010). 

Em acréscimo, os objetivos das empresas não estão diretamente ligados, no 

sentido em que se empresa decidir aumentar as vendas em 5% para o próximo 

ano, as redes sociais não são tidas em consideração (Michopoulou, 2019). 

Neste contexto, a maior vantagem dos anúncios PPC é permitem o acesso a 

relatórios que mostram métricas críticas para a análise do retorno, como o número 

de cliques, número de impressões, número de vendas e o custo das mesmas, a 

taxa de cliques e entre outros (Szetela & Kerchbaum, 2010). 

Quer seja usando o Google Analytics, um software de análise registado, ou uma 

mistura de ferramentas de análise grátis e pagas, o principal objetivo da empresa 

é identificar informação relevante, aplica-la aos objetivos das redes sociais da 

empresa e, por último, avaliar a eficácia da estratégia (Kim, 2016). 

Os gerentes podem ser capazes de obter uma compreensão mais ampla do valor 

das redes sociais através da melhoria das capacidades analíticas relevantes 

(Michopoulou, 2019). Porém, com a falta de uma fórmula mágica para atribuir ROI 

às suas redes sociais, estes consideram o investimento nestas ferramentas e 

analíticas é desnecessário (Michopoulou, 2019).  



36 

 

Marques (2018) sugere algumas ferramentas que podem auxiliar na recolha de 

elementos estatísticos e outros indicadores: Google Analytics, Google Adwords, 

Youtube Analytics, PageRank, Alexa, Facebook Insights, Facebook Ad, Google 

trends, plataformas de e-mail marketing e relatórios do servidor web.  
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3. A Dikamar, S.A. 

3.1. Introdução 

Neste capítulo dá-se a apresentação da Entidade de Acolhimento, Dikamar. Aqui 

pode encontrar a história da Dikamar; a sua missão, visão e valores; qual a 

estrutura da empresa; informações relativas ao mercado no qual esta se integra e 

uma explicação das parcerias que a Dikamar tem com outras empresas. 

3.2. História da Dikamar 

A Dikamar é uma empresa B2B produtora de calçado ocupacional e de segurança, 

localizada no Parque Industrial Manuel da Mota, em Pombal. Foi fundada em 1995, 

tendo iniciado a produção de botas em PVC para a agricultura, jardinagem, pesca 

e caça em 1996. Em 2004 diversificou a sua gama de produtos com botas de 

segurança em PVC, que possuem biqueira e palmilha de aço, sendo estas botas 

mais indicadas para áreas de trabalho como a construção, a indústria e a indústria 

alimentar.  

Em abril de 2009, a organização foi adquirida pelo grupo Seaboots e em maio de 

2010 iniciou a produção de botas em poliuretano, ou PU. Com este novo produto, 

a Dikamar passou a fazer parte das poucas unidades de produção de botas neste 

material em toda a Europa.  

Após o sucesso do calçado em PU, em 2015, a Dikamar desenvolveu uma nova 

bota com caraterísticas especiais para a indústria alimentar, a Eaglegrip. Dois anos 

depois, a empresa alargou novamente a sua produção com o desenvolvimento do 

modelo SafetyPro, que constituem os primeiros sapatos de segurança em pele da 

Dikamar e cujas principais características são a sua leveza e serem 100% metal 

free.  

Atualmente a Dikamar está numa busca contínua de novas formas de atuação, a 

fim melhorar os seus produtos, e a testar novos. Deste modo a empresa procura 

oferecer aos seus clientes o melhor calçado de proteção do mercado.  
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Estes recentes esforços têm sido recompensados com a aquisição de uma 

certificação pela norma ISO 9001:2015 a 13 de dezembro de 2018. 

3.3. Missão, visão e valores 

A missão da Dikamar consiste em desenvolver, produzir e comercializar calçado 

ocupacional e de segurança, resistente e confortável, contribuindo para a 

segurança e saúde do utilizador. Esta empresa visiona ser reconhecida 

mundialmente como uma empresa de excelência pela qualidade e inovação no 

desenvolvimento de calçado ocupacional e de segurança, assegurando a 

satisfação e confiança dos seus parceiros.  

Os valores da empresa consistem na confiança dos clientes, na excelência dos 

seus produtos, inovação no desenvolvimento de produtos e ainda na 

sustentabilidade ambiental e social. 

3.4. Estrutura da empresa 

A Dikamar é constituída por 8 departamentos, estando o marketing inserido no 

Departamento de Marketing e Vendas (Ver Anexo 1 – Organograma da Dikamar). 

É uma empresa com 90 colaboradores. Dos 90 colaboradores, apenas 2 formam 

parte da equipa de marketing: a Diretora de Marketing e de Vendas e um Assistente 

de Marketing. Porém, a empresa pretende reforçar futuramente a sua equipa de 

marketing com mais um membro. 

3.5. Mercado 

Segundo o relatório da APICCAPS (2017), é na Ásia que se concentra 87% da 

produção de calçado mundial, sendo a China o maior exportador de calçado e o 

maior consumidor do mesmo. Neste mesmo relatório, os Estados Unidos da 

América apresentam-se em segundo lugar como maiores consumidores de 

calçado. 

A indústria portuguesa de calçado exporta 95% da sua produção para 152 países, 

nos cinco continentes (DGAE, 2017). 
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Sendo uma empresa em crescimento no mercado mundial de calçado, 90% das 

vendas da Dikamar são para exportação e apenas 10% é vendido para o mercado 

nacional. A Dikamar está atualmente presente em mais de 26 países. Só na Europa 

está presente em 21, alguns dos quais são Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, 

Reino Unido, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Alemanha, Noruega e Grécia. No resto 

do mundo está presente em países como o Chipre, o Uruguai, Israel, Tailândia e 

Rússia. 

Só em 2018, a Dikamar obteve um valor de vendas superior a 3,7 milhões de euros, 

tendo tido um aumento de 8% em relação ao ano anterior.  

Os principais concorrentes desta empresa são a Lemigo, a Bekina e a Dunlop na 

produção de botas de proteção. Na produção de sapatos de proteção de pele tem 

a ToWorkFor e outras empresas chinesas. 

A Dikamar é uma empresa exportadora focada no B2B que trabalha com 4 línguas: 

português, inglês, francês e espanhol, possuindo comerciais fluentes nestas 

línguas para que se possa mais facilmente contactar e estabelecer uma relação 

com os clientes.  

3.6. Parcerias de marketing 

A equipa de marketing desta empresa presta auxílio no marketing de outras 

empresas com as quais tem uma relação de parceria: a Protectedmode e a BS 

Plásticos.  

A Protectedmode é uma empresa integrada no grupo internacional Seaboots, que 

nasce de um plano de expansão do grupo que opera em Portugal, Colômbia, 

Nicarágua, U.S.A. e Venezuela. É comercializadora de equipamento de proteção 

individual, nomeadamente calçado de segurança, equipamentos descartáveis, 

fardamentos, proteções (de mãos, cabeça, auditivas, oculares, de pés, respiratórias 

e para bombeiros), sistemas anti quedas, entre outros. A gama de EPIs desta 

empresa é composta por vários produtos diferentes, produzidos maioritariamente 

em Portugal e na Europa. Em termos de calçado de segurança, a Protectedmode 

possui vários modelos de várias marcas e empresas, sendo alguns deles da 
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Dikamar, tornando a Protectedmode num dos principais clientes nacionais da 

Dikamar. 

A BS Plásticos é também uma empresa portuguesa, criada em 1981 como empresa 

familiar, que se dedica ao desenvolvimento, produção e comercialização de 

embalagens e outros artigos em plástico através dos processos de extrusão, sopro, 

insuflação e injeção. Dentro da vasta gama de produtos da BS Plásticos podemos 

encontrar, alcatruzes, boiões, embalagens PET, embalagens com asa, pequenas e 

redondas, garrafões, jerricans, tampas e outros produtos personalizados para os 

seus clientes. 

Mais tarde no meu estágio, a Dikamar formou uma nova parceria com uma empresa 

de nome Matrix International. A Matrix International é uma empresa também 

portuguesa, especializada no fabrico de moldes e na gestão de projetos, 

distribuição de vinhos e bebidas espirituosas e representação comercial, 

principalmente em países da Europa de Leste.  

Esta empresa criou em 2018 duas novas marcas com produtos distintos: a Zaire, 

marca de cafés, e a Maria Mia, uma marca de vinhos Portugueses, tendo como 

mercados-alvo a Rússia e a Ucrânia. Devido a esta parceria, a Dikamar passou a 

gerir o marketing destas duas novas marcas da Matrix International. 
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4. Estágio 

4.1. Introdução 

Neste capítulo é descrito o estágio curricular realizado na Dikamar, S.A., entre 10 

outubro de 2018 e 10 abril de 2019. Neste sentido são apresentados os objetivos 

de marketing da Dikamar, bem como as suas estratégias e são descritas e 

analisadas criticamente as atividades desenvolvidas no decorrer desta experiência. 

4.2. O marketing e a CIM da empresa 

A Dikamar, S.A. restringe-se ao B2B, ou seja, vende apenas para outras empresas 

distribuidoras, não vendendo diretamente para o consumidor final. Apesar do seu 

foco de vendas, o marketing da empresa não se dirige exclusivamente aos 

distribuidores. Deste modo uma parte do marketing feito nas redes sociais é focado 

nos consumidores de uma forma geral. Isto serve não só para dar a conhecer a 

Dikamar enquanto uma marca, mas também para facilitar as vendas por parte dos 

distribuidores. 

A Dikamar procura sempre passar uma mensagem consistente de segurança e 

conforto dos seus produtos, quer seja através do contacto dos comerciais, do envio 

de newsletters, das redes sociais, do seu website, etc.  

São os comerciais e a equipa de marketing que mais falam diretamente com os 

consumidores dentro da empresa, como tal, há que haver um trabalho de equipa 

entre as duas partes por forma a assegurar a consistência das mensagens 

transmitidas. Na Dikamar, os comerciais estão inseridos no mesmo departamento 

que a equipa de marketing (Departamento de Marketing e de Vendas), deste modo 

os comerciais e a equipa de marketing conseguem trocar ideias e informações mais 

facilmente, garantindo também que a mensagem transmitida pela marca seja a 

mesma. 

Para melhorar a relação com os seus clientes e entrar em novos mercados, a 

empresa marca a sua presença online através do seu website, das redes sociais, 

do seu canal no YouTube. Nas redes sociais e no Youtube faz uso do inglês para 
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transmitir a sua mensagem. Já o website está configurado nas 4 línguas dominadas 

pela Dikamar. 

A Dikamar está presente em 5 redes sociais: o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, 

o Twitter e o VK (ou VKontakte). De todas as redes sociais referidas, o LinkedIn é 

a mais indicada para B2B (Marques, 2016).  O Facebook, o Instagram e o Twitter 

começaram a ser utilizados por serem redes sociais com muitos utilizadores, por 

serem boas para estar em contacto com o consumidor final e para perceber melhor 

o que é que este quer e precisa. 

A página do VK foi criada com o intuito de promover a marca no mercado russo, 

porém esta página não está a ser muito bem gerida pelo facto de esta ser uma rede 

social que funciona muito em torno da língua russa, ou seja, o conteúdo em inglês 

acaba por não ter muita visibilidade nem despertar muito o interesse nos 

utilizadores. 

Gruner e Damien (2018) referem-se a este tipo de estratégia de estar presente em 

várias redes sociais como “multiplatform social media strategy”, ou seja, uma 

estratégia de múltiplas plataformas de redes sociais. 

Para além de marcar a sua presença nas redes sociais, a Dikamar prepara 

mensalmente newsletters para enviar aos seus clientes. Nas newsletters, a 

Dikamar procura passar uma informação mais completa acerca dos seus produtos 

e também transmitir algumas das notícias mais recentes sobre a empresa. Este 

meio também é usado para informar os clientes quanto a novas promoções de 

preço ou ofertas especiais de amostras.  

Para esta tarefa, a equipa de marketing faz uso de plataformas de e-mail marketing 

como o Mailchimp e o SendinBlue, que permitem a criação e o envio gratuito de 

newsletters. Estas newsletters por vezes são gerais e enviadas para todos os 

clientes subscritos nas newsletters da Dikamar, outras vezes são feitas a pedido 

dos comerciais para serem enviados apenas para os seus respetivos clientes. 
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A empresa também procura marcar a sua presença em feiras internacionais 

relacionadas com as diversas áreas para as quais fabrica os seus produtos, a fim 

de promovê-los diretamente aos seus clientes e potenciais clientes. 

4.3. Descrição das atividades desenvolvidas 

Previamente ao início do meu estágio, descreveram-me algumas das tarefas que 

iria realizar que consistiam em: (1) atualizar e desenvolver conteúdos para o site, 

(2) desenvolver conteúdos para as redes sociais, (3) desenvolver newsletters, (4) 

atualizar fichas técnicas, (5) fazer pesquisa de mercado, (6) realizar pesquisa de 

feiras e (7) dar apoio geral ao departamento. 

Com o decorrer do meu estágio, algumas destas tarefas não chegaram a ser 

realizadas, pelo facto de não haver necessidade para tal, como por exemplo a 

pesquisa de feiras. Contudo, houve também algumas atividades que acabei por 

executar, para além destas que foram apresentadas inicialmente. 

Numa fase inicial de integração foi-me apresentada a empresa e a sua estrutura 

atual, a sua história e os seus produtos. Depois, a Diretora de Marketing e Vendas, 

Goreti Gomes, descreveu-me de forma breve o trabalho diário realizado na 

empresa e apresentou-me alguns dos planos futuros da empresa no campo do 

marketing. Por fim, iniciei o processo de aprendizagem e de integração prática na 

Dikamar, orientado pela Goreti e pelo Assistente de Marketing, Miguel Gonçalves. 

O meu local de trabalho situava-se no open space da empresa, no qual estão 

inseridos dois departamentos: o Departamento de Marketing e Vendas e o 

Departamento de Logística. 

As tarefas realizadas durante o começo do meu estágio foram desenvolvidas em 

conjunto com o Assistente de Marketing, para que eu pudesse conhecer e 

memorizar mais facilmente os produtos da empresa e as suas características, tal 

como, aprender a trabalhar com ferramentas e plataformas com as quais ainda não 

tinha tido a oportunidade de trabalhar, como o Inkscape, o Canva, o MailChimp e o 

SendinBlue. 
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Após o processo de aprendizagem, as tarefas começaram gradualmente a ser 

divididas entre os dois. Na divisão do trabalho era primeiro criada uma lista com 

todas as tarefas a realizar. Para a criação desta lista utilizávamos a ferramenta 

Trello, que é uma ferramenta online que ajuda a gerir projetos. O Trello permite a 

criação de vários quadros, ou “boards”, com diversos temas, nos quais se pode 

criar diversas listas constituídas por tópicos, ou “cards”. Dentro de cada tópico é 

possível adicionar uma descrição, ficheiros, comentários e até datas limite para 

finalizar determinada tarefa. 

Os quadros criados podem ser partilhados por vários utilizadores que podem tanto 

ver como editar as listas e as informações de cada cartão. Esta ferramenta ainda 

permite definir quais os elementos que têm acesso ao quadro é que têm de realizar 

cada tarefa.  

Dando o exemplo específico da Dikamar, em primeiro lugar foi criado um quadro 

intitulado “Marketing”, ao qual eu, o Assistente de Marketing e a Diretora do 

Departamento de Marketing e de Vendas tínhamos acesso. Dentro desse quadro 

adicionámos cinco colunas de listas, sendo cada uma designada respetivamente 

por “Things to do: Dikamar”, “Things to do: Protectedmode | BS Plásticos”, “Doing”, 

“On Hold” e “Completed”. 

A primeira coluna continha tópicos das tarefas relativas ao marketing da Dikamar 

que ainda não tínhamos começado a fazer. A segunda, que mais tarde passou a 

ter o título de “Things to do: Protectedmode | Matrix | BS Plásticos” possuía os 

afazeres no âmbito das empresas parceiras. A terceira agrupava todas as 

incumbências que estavam a ser realizadas no momento e que ainda não tinham 

sido completas. Na quarta estavam colocados os cartões com tarefas que já tinham 

sido feitas até um certo ponto, mas que não poderiam avançar, pois estávamos a 

aguardar algo como aprovação ou mais alguma informação; por fim, a última 

continha as tarefas que já tinham sido completamente realizadas. 
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Figura 1 - Board das tarefas de markeitng da Dikamar no Trello 

O Trello é de facto uma ferramenta muito boa para orientar e melhorar o trabalho 

em equipa e melhorar a comunicação na realização de projetos. 

É relevante ressaltar que, mesmo com a divisão das tarefas, ainda continuávamos 

a fazer uma parte das tarefas em conjunto, como brainstormings e troca de opiniões 

do trabalho de cada um. Isto tinha como propósito ambos podermos receber algum 

feedback do trabalho um do outro, melhorando o nosso desempenho enquanto 

equipa. Deste modo era também possível estarmos cientes do trabalho realizado 

pelos dois e permitia que um continuasse o projeto do outro, no caso de alguma 

eventualidade. 

4.3.1. Criação de conteúdo e publicações nas redes sociais 

A publicação de conteúdos nas redes sociais já era algo que fazia parte da rotina 

de marketing da Dikamar. Tendo também havido um aumento recente do número 

de publicações semanais realizadas. Com esta tarefa, a empresa tinha como 

propósito o aumento da sua presença online e, consequentemente, o aumento da 

sua notoriedade. 
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Numa fase inicial, desenvolvi os conteúdos em conjunto com o Assistente de 

Marketing. Após ter-me adaptado aos programas usados, passei a realizar sozinha 

esta tarefa. 

Quando iniciei o meu estágio na Dikamar, pude verificar que o conteúdo das redes 

sociais da empresa até à data não era muito apelativo (Ver Figura 2) e que a 

empresa estava à procura de melhorar a sua estratégia e experimentar abordagens 

novas e diferentes.  

 

Figura 2 -Publicação da Dikamar no Instagram a 21/05/2018 

Como se pode verificar na Figura 2, a fotografia não foi tirada com a devida atenção, 

o que revela ser um conteúdo pouco cuidado e não muito apelativo para o público. 

Como tal, melhorar o conteúdo entregue ao consumidor foi um objetivo que eu e o 

Assistente de Marketing procurámos alcançar. 

O início da minha experiência na Dikamar coincidiu com a aproximação de uma 

feira internacional em França, a Expo Protection, e o marketing feito nesta fase 
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inicial focou-se muito em torno deste tema, procurando anunciar a presença da 

Dikamar nesta feira e incentivando os nossos clientes e potenciais clientes a 

participarem e a visitarem-nos. 

Quando a feira terminou, passámos a ter mais do que um tema que precisávamos 

de abordar. Era com o intuito de ajudar na organização destes conteúdos que a 

Diretora de Marekting e Vendas criou uma calendarização numa folha de Excel 

partilhada para toda a equipa de marketing. 

É importante criar uma agenda distribuindo as intenções de publicações pelas 

várias redes sociais (Marques, 2016). Os temas eram preparados com 

antecedência. Todas as semanas atualizava-se a calendarização com os temas 

que se iriam abordar e algumas ideias do conteúdo específico de cada publicação. 

Esta calendarização era feita todas as segundas de manhã para a Dikamar e todas 

as empresas parceiras, ou seja, a Protectedmode, a BS Plásticos e, mais tarde, 

Matrix International. 

Passado alguns meses desde o início do meu estágio, reparou-se que seria melhor 

começarmos a fazer uma calendarização com mais antecedência, para que 

pudéssemos ter uma melhor visão do material que iríamos precisar e também para 

ter mais tempo para o preparar, podendo assim entregar um conteúdo de melhor 

qualidade. Consequentemente, iniciou-se a realização de uma calendarização não 

muito pormenorizada de 4 meses, que ia sendo mais específica à medida que as 

datas se aproximavam.  

No primeiro mês de estágio, todos os dias criávamos e publicávamos conteúdo 

novo nas redes sociais da empresa, contudo, chegámos à conclusão de que 

poderíamos estar a sobrecarregar os nossos seguidores com informação e 

conteúdo a mais. Com publicações diárias também aumentávamos a possibilidade 

de tornar o nosso conteúdo muito repetitivo, isto era um grande risco, pois as 

páginas que se auto promovem com muita frequência, ou que apresentam 

conteúdo muito repetitivo arriscam-se a perder seguidores (Simply Measured, 

2017). Tendo isto em mente, diminuímos o número de publicações semanais feitas 

para 3 dias por semana, sendo esses dias a segunda-feira, a quarta-feira e a sexta-
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feira. Escolhemos estes dias por serem intercalados, ou seja, havia sempre no 

mínimo um dia de intervalo, para não estarmos a transmitir muita informação 

seguida. 

Em algumas ocasiões, acabávamos por publicar mais do que três vezes por 

semana. Isto acontecia quando havia alguma data importante, como o dia dos 

namorados por exemplo, que não coincidia com os dias em que publicávamos. As 

publicações eram feitas ao final do dia entre as 17h30 e as 18h00, pois é a hora em 

que temos mais seguidores online segundo os relatórios de Facebook. 

Ao diminuir o número de publicações semanais, conseguimos melhorar o conteúdo 

e também ganhámos mais tempo para nos dedicarmos a outras tarefas. Por outro 

lado, o conteúdo publicado continuava a ser igual para todas as redes sociais e não 

era personalizado. 

Quando preparávamos as publicações, tínhamos em conta que, ao mesmo tempo 

que é importante publicar bom conteúdo, a chave para o sucesso é ter uma dieta 

balanceada com diferentes estilos (Hootsuite, 2019). O conteúdo publicado variava 

entre informações sobre os produtos e a empresa, promoções, anúncios de 

presença em feiras e conteúdo que fosse divertido ou interessante, ou até mesmo 

uma combinação dos dois, como por exemplo esta imagem feita e publicada no dia 

26 de novembro de 2018: 
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Figura 3 - Publicação da Dikamar nas redes sociais a 26/11/2018 

Para além de publicar conteúdo diversificado, fui procurando, ao longo do estágio, 

diversificar os formatos dos conteúdos para além de imagens ou partilha de links 

da página de notícias do site e de newsletters. Passei a publicar também histórias 

no Instagram e no Facebook, gifs e vídeos. 

 Enquanto procurávamos publicar conteúdo interessante e informativo, também 

tentávamos não deixar as suas informações demasiado extensas, pois conteúdo 

demasiado longo não atrai tanto a atenção do consumidor e pode desmotiva-lo a 

não ver todo o conteúdo (Kujur & Singh, 2019).  
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Em datas comemorativas fazíamos publicações temáticas relacionadas com esse 

dia para que houvesse uma maior ligação com os consumidores. 

As redes sociais também permitem que os próprios consumidores criem conteúdo 

relacionado com produtos, serviços, empresas e marcas e este tipo de conteúdo, 

que está fora do controlo direto da empresa, pode ter um papel muito importante 

na estratégia de marketing das empresas (Parise, College, Guinan, & College, 

2008). Deste modo a Dikamar procurava também incentivar os nossos seguidores 

a publicarem conteúdos relacionados com a marca, um exemplo disto foi a criação 

de um concurso online que oferecia ao vencedor a possibilidade de ganhar um par 

do mais recente modelo de calçado de proteção, RedPro. No final do concurso foi 

pedido ao vencedor que publicasse uma crítica na nossa página de Facebook, 

falando da sua experiência com a empresa. 

Para a criação de conteúdo usávamos ferramentas gratuitas. A plataforma Canva 

(canva.com) era usada para criar conteúdo em formato de imagens. Esta 

plataforma é intuitiva e muito fácil de usar, possuindo um formato de arrastar e 

soltar. Tem também diversos templates e um banco de imagens, tanto grátis como 

pagas, permitindo uma rápida e fácil edição e construção de imagens. 

 

Figura 4 - Plataforma Canva 
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O Ezgif foi a plataforma usada para criar animações em formato gif. O Ezgif permite 

criar gifs, converter vídeos para gifs e vice-versa de forma fácil e rápida. O processo 

de criação de gifs acaba por ser um pouco mais demorado do que a montagem de 

uma imagem, devido ao facto de este ser constituído por várias imagens, ou seja, 

na maioria das vezes é necessário editar várias imagens para depois se poder criar 

um gif. Ainda assim, não é tão demorado quanto a criação de um vídeo. 

Por vezes também era necessário ter algumas fotos dos produtos em contextos 

diferentes para as publicações e histórias das redes sociais, por isso, de vez em 

vez era necessário ser eu e o Assistente de Marketing a tirar algumas fotos aos 

produtos ou fazer alguns vídeos utilizando os nossos telemóveis pessoais. Após 

algumas sessões de fotografias feitas pela própria equipa da Dikamar, reparámos  

que podíamos tirar nós próprios as fotos dos produtos para a empresa, o que 

pouparia mais dinheiro e tempo no médio prazo do que estar a subcontratar uma 

empresa terceira para o efeito. Iniciou-se então uma pesquisa de equipamento de 

fotografia, como equipamentos de luz e câmaras para fotografia e vídeo. 

Conforme a necessidade de criar conteúdo novo nas redes sociais foi crescendo, 

começou-se a pensar na possibilidade de começarmos a usar ferramentas 

profissionais pagas, mais especificamente a ferramentas de criação e edição de 

vídeo. Foi nesse seguimento que a empresa adquiriu o programa de edição de 

vídeo Movavi. Este programa também é bastante intuitivo e com formato de arrastar 

e soltar, oferecendo ao comprador várias animações e transições de vídeo, 

músicas, sons e vídeos grátis, tendo também disponível uma loja online com mais 

opções pagas. Adicionalmente, o Movavi ainda oferece a possibilidade de 

editarmos manualmente as nossas próprias animações e transições. 
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Figura 5 – Ferramenta Movavi 

Os vídeos publicados pela Dikamar a partir da aquisição deste programa foram 

editados por mim, o que tornou todo o processo de criação e edição de vídeos mais 

rápido e com menos custos para a empresa. 

O feedback recebido das redes sociais era muito bom e obtínhamos muito mais 

engagement do que os nossos concorrentes. Em feiras internacionais também 

tínhamos muitos clientes que nos abordavam e que demonstravam o seu agrado 

com a atividade e conteúdo da Dikamar nas redes sociais. 

4.3.2. Criar campanhas nas redes sociais 

Mesmo publicando conteúdo orgânico nas redes sociais da empresa, isso não era 

o suficiente para atingir os objetivos de redes sociais da empresa. Sabendo disso, 

a Dikamar também procurava chegar a mais pessoas através de conteúdo pago, 

como forma de complementar o orgânico. 

A principal rede social usada para criar campanhas era o Facebook, pelo facto de 

ter um grande número de utilizadores e por ser mais barata e também por ser uma 

das redes sociais em que temos mais seguidores. Os objetivos das campanhas 

criadas eram diversos e iam desde aumentar a notoriedade em certos mercados 
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(quer para a marca, quer para um produto em específico), aumentar o tráfego no 

site até aumentar o número de seguidores da página do Facebook. 

No processo de criação das campanhas, primeiro definia-se o objetivo e o público-

alvo, de seguida era criado um conteúdo ou selecionado algo que já tivesse sido 

criado anteriormente (como uma imagem, vídeo, ou conjunto de imagens). Por fim, 

a campanha era publicada e as métricas analisadas regularmente, realizando os 

ajustes necessários conforme os resultados obtidos até ao momento. 

A Dikamar também tentou criar campanhas no LinkedIn, visto que esta rede social 

é a mais importante para a empresa pelo facto de ser mais direcionada para 

empresas B2B. Contudo, a campanha mostrou-se demasiado cara para os 

resultados que obteve, mesmo com as otimizações que se fizeram no decorrer da 

campanha. 

Durante o meu estágio, todas as campanhas criadas nas redes sociais eram para 

a Dikamar. Nunca foram realizadas campanhas para as empresas parceiras pelo 

baixo orçamento que estas dispunham para o marketing, preferindo publicar 

apenas conteúdo orgânico. 

4.3.3. Relatório das redes sociais 

Até ao começo do meu estágio, a empresa não realizava relatórios das suas 

análises das redes sociais, como tal, tive a iniciativa de começar a fazer relatórios 

mensais, utilizando os dados fornecidos pelas próprias redes sociais, compilava 

estes dados no Excel, fazendo depois uma análise estatística a partir das 

ferramentas fornecidas por este programa, retirando posteriormente conclusões 

baseadas em somas, médias e tabelas de dados.  

Estes relatórios ajudaram-nos a perceber melhor quais eram as publicações que 

tinham tido melhor desempenho e as que tinham tido desempenhos abaixo da 

média. Passado pouco tempo, confirmou-se que de facto os relatórios eram uma 

fonte de informação útil, por isso a elaboração destes relatórios passou a fazer 

parte das minhas tarefas. 
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As principais métricas tidas em conta nestes relatórios eram as de alcance e de 

engagement, devido ao facto de o principal objetivo de marketing da Dikamar ser 

aumentar a notoriedade da marca. Dentro do engagement ainda era feita uma 

análise dos sentimentos contidos nestas interações, ou seja, observa-se se os 

comentários são positivos, neutros ou negativos e se as reações às publicações 

são boas. Apesar de o número de comentários ao longo dos meses não ser muito 

elevado, os poucos que tínhamos eram positivos. 

 

Figura 6 - Relatório de fevereiro do Facebook em Excel 

No final do mês, fazia uma revisão do relatório desse mês e examinava quais 

tinham sido as publicações com melhor desempenho e quais tinham sido as piores, 

podendo desta forma tirar conclusões sobre o conteúdo preferido dos nossos 

seguidores. Posteriormente, era feita uma análise anual do desempenho de cada 

rede social, no qual eram comparadas as médias das métricas de cada mês, de 

modo a percebermos melhor qual tinha sido o nosso crescimento ao longo do ano. 

O relatório anual também era uma boa forma de percebermos se estávamos perto 

ou não de atingir os objetivos anuais das redes sociais. 

Com estes relatórios pude concluir que o conteúdo preferido dos seguidores da 

Dikamar eram os vídeos. Porém, algum conteúdo como fotografias da fábrica e dos 

bastidores da empresa obtinham igualmente resultados muito positivos. 
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4.3.4. Criar campanhas no AdWords 

Tendo em consideração o objetivo atual de marketing da empresa (aumentar o 

reconhecimento e a notoriedade da Dikamar e dos seus produtos), chegou-se à 

conclusão que criar algumas campanhas no Google AdWords seria uma boa 

medida para podermos atingir esse fim. Nesse seguimento foram criadas algumas 

campanhas que redirecionavam o utilizador para o nosso website.  

Na criação destas campanhas começou-se por definir os objetivos, o público-alvo 

e depois os termos de pesquisa para as campanhas, fazendo uma análise de quais 

as melhores palavras-chave para cada mercado e cada produto. Nesta análise 

usámos técnicas como o brainstorming e ferramentas como o Planeador de 

Palavras-chave do próprio Google AdWords e o Ubersuggest. Isto permitiu-nos 

encontrar as melhores palavras-chave para os nossos anúncios e ao melhor preço, 

para os diferentes níveis de competição. 

Por vezes as campanhas eram direcionadas mais para mercados com línguas que 

não eram dominadas nem por mim, nem pelo Assistente de Marketing, como o 

francês. Nessas situações tínhamos que trabalhar em conjunto com alguém do 

departamento comercial fluente nessa língua, a fim de podermos criar os anúncios 

nas respetivas línguas. 

Após termos definidas as melhores palavras-chave para os nossos anúncios, 

passávamos à fase da criação das campanhas e dos textos dos anúncios de acordo 

com as palavras-chave selecionadas. Posteriormente realizávamos uma análise do 

desempenho das campanhas e das respetivas sugestões de melhoria 

apresentadas pelo Google Adwords, procedendo depois à realização de eventuais 

correções ou otimizações destas. 

Na fase inicial das campanhas, estas tinham um orçamento muito baixo, mas à 

medida que as íamos melhorando e otimizando, o investimento também ia 

aumentando. 

No decorrer das campanhas, eram feitas análises do desempenho das mesmas 

para que pudéssemos perceber se esta estava a ir por um bom caminho ou se 
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havia alguma coisa que pudesse ser melhorada. Para a análise das campanhas do 

Google Adwords eram usadas as analíticas do próprio Adwords, bem como as do 

Google Analytics. Deste modo entendíamos melhor qual era o percurso do 

consumidor após ter clicado no nosso anúncio. 

Com a ajuda destas ferramentas chegámos também à conclusão que o site 

precisava de uma grande melhoria, de modo que fosse possível medir melhor as 

conversões e termos uma melhor compreensão acerca do desempenho das 

campanhas.  

Outro problema detetado foi que os relatórios apresentados pelo Google AdWords 

coincidiam com os do Google Analytics, ou seja, por vezes o Adwords mostrava 

que tínhamos tido um determinado número de cliques no nosso anúncio, que 

estava redirecionado para o website, porém o Analytics revelava que o número de 

visitas ao site era inferior ao número apresentado pelo Adwords. Com esta 

informação reparámos que o site estava com um problema gerado por uma 

mudança de contas feita no passado. 

Com vista à resolução destes problemas, foi pedido à empresa que construiu o 

website que corrigisse os erros que lhes apresentámos. Passado pouco tempo 

depois de termos contactado a empresa, conseguimos obter os valores corretos de 

ambas as ferramentas. 

4.3.5. Newsletters 

O envio de newsletters já era uma tarefa realizada regularmente pela Dikamar, logo, 

ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de aprender e trabalhar na construção 

e envio destas. Estas eram enviadas mensalmente e os temas e objetivos eram 

diversificados, mas dentro do que era normal para a Dikamar fazer. 

Na criação da newsletter começava-se por definir o tema e depois a estrutura e o 

texto em português. Após a montagem da newsletter e de se ter verificado que não 

havia erros era enviado um teste à diretora de marketing e de vendas para que esta 

desse a sua aprovação, ou sugestões de correção. Por fim a newsletter era 

traduzida para as diversas línguas com as quais a Dikamar trabalha, dependendo 
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do público-alvo de cada newsletter, ou seja, se a newsletter fosse direcionada ou 

contivesse informação que fosse relevante apenas para o mercado português, 

então não haveria necessidade de traduzir esta e de a enviar para os contactos 

internacionais. Da mesma forma a newsletter poderia só ser relevante para o 

mercado francês ou inglês, nestes casos também só seria feita a tradução para a 

língua em interesse. 

Para esta tarefa eram utilizadas as plataformas de e-mail marketing como o 

MailChimp e SendinBlue. O MailChimp possui a vantagem em relação ao 

SendinBlue de podermos enviar as nossas newsletters até 2000 contactos por dia 

sem subscrição, enquanto que no SendinBlue só podemos enviar até 300 contactos 

por dia gratuitamente, por outro lado, o SendinBlue dá-nos uma maior liberdade na 

montagem da newsletter. Devido a estas características, utilizávamos cada 

plataforma conforme as necessidades de cada newsletter. 

Tendo em conta que eram usadas duas plataformas de e-mail marketing ao mesmo 

tempo, era necessário estarmos atentos aos novos contactos adquiridos e os 

cancelamentos de subscrição de cada plataforma. Para que as listas de contactos 

de ambas as plataformas fossem coincidentes, era preciso fazer atualizações 

regulares às listas de contactos do MailChimp e do SendinBlue. 

Apesar de o facto das newsletters terem algum peso no marketing da Dikamar, 

raramente eram feitas análises dos relatórios resultantes do seu envio. Ao não fazer 

esta análise, a empresa não consegue perceber que conteúdo é que os seus 

consumidores gostam mais, nem se as newsletters estão a gerar retorno. 

4.3.6. E-commerce 

No passado, a Dikamar já tinha realizado esforços no sentido de entrar no mercado 

das vendas online, o conhecido e-commerce, porém não obteve os melhores 

resultados. A tentativa de venda de produtos através da plataforma Amazon revelou 

ser demasiado cara para os níveis de vendas que gerou. Tendo em conta esta 

experiência passada, a Dikamar continuou a procurar plataformas onde pudesse 

vender online para consumidores finais que não tivessem acesso às lojas físicas 
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dos seus clientes, para além de permitir a abertura de algumas portas para a 

entrada da empresa em novos mercados.  

Numa fase inicial, eu e o Assistente de Marketing fizemos uma pesquisa das 

melhores plataformas onde se poderia vender online, algumas das opções 

encontradas foram o eBay, a Fruugo e a nova funcionalidade de loja online do 

Facebook. Após uma profunda pesquisa a estas plataformas, decidimos começar 

pela loja do Facebook, por ser a mais barata, fácil de criar e com pouca burocracia. 

Durante o tempo que permaneci na empresa enquanto estagiária, esta loja não 

gerou receitas para a empresa. Uma das razões que levou a esta situação pode ter 

sido o facto de não procurarmos publicitar muito este meio de venda, devido ao 

facto de a empresa ser B2B, ou seja, o aparecimento desta loja poderia trazer 

algumas complicações com os clientes atuais da empresa. 

Numa fase mais avançada, planeia-se alargar e evoluir o e-commerce da empresa 

para mais plataformas e até mesmo mudar o próprio website para que seja ele 

próprio uma plataforma de e-commerce. Contudo, estas plataformas serão criadas 

apenas para serem uma forma de podermos chegar a mais pessoas, mercados e 

também para otimizar o SEO e SEM do site da Dikamar. 

4.3.7. Fazer atualizações e correções no website 

O website da Dikamar foi atualizado recentemente, porém ainda apresenta alguns 

erros que deveriam ser corrigidos. O website foi feito por uma empresa 

subcontratada para o construir. Após este ter sido analisado pela equipa de 

marketing da Dikamar, notou-se que não estava devidamente otimizado e que 

apresentava alguns erros que se demonstravam um obstáculo para que o site 

tivesse mais visibilidade e fosse mais atrativo e user friendly. 

Verificou-se que o site não estava otimizado em termos de palavras-chave de 

pesquisa, como por exemplo, as meta descriptions das páginas do site não estavam 

construídas da melhor forma e algumas páginas continham meta descriptions como 

“Dikamar” e “Your Feet In Action”. Também, frases como “proteção, segurança e 

conforto” apareciam várias vezes e de formas inconsistentes, isto é, frases com o 
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mesmo significado apareciam diversas vezes ao longo do website, mas escritas de 

modos diferentes e realçando características diferentes, ora isto não é muito bom 

em termos de SEO e SEM. 

Eu e o Assistente de Marketing tentámos mais uma vez trabalhar em conjunto com 

a empresa que criou o site para que os pontos referidos anteriormente fossem 

corrigidos. Após termos resolvido alguns problemas em termos de SEO, 

continuámos a fazer análises regulares ao site. 

Ainda no website, procurávamos manter atualizada a página de notícias. Para este 

fim, foram criadas e publicadas algumas notícias, porém considerámos que estava 

página não está suficientemente desenvolvida e que deveria funcionar mais como 

um blog ou um local onde as pessoas se pudessem informais melhor sobre 

determinados assuntos relacionados de alguma forma com o ramo de trabalho da 

Dikamar. Isto seria posteriormente aproveitado para fazer algumas referências à 

empresa e aos seus produtos. 

4.3.8. Criação de um website 

A pedido da Matrix International, a Dikamar encarregou-se de criar um website para 

cada marca e criar páginas nas redes sociais das mesmas, fazendo posteriormente 

a sua gestão. 

Visto que já tinha surgido em discussões anteriores com a Diretora Goreti que eu 

possuía alguns conhecimentos de linguagem de programação HTML e também que 

já tinha tido algumas experiências no desenvolvimento de websites, esta pediu-me 

que fosse eu a criar dois websites para a parceira Matrix International: um para a 

sua marca de vinhos, Maria Mia, e outro para a sua marca de cafés, Zaire.  

Numa fase inicial ainda não tínhamos muita informação e material da marca Zaire, 

como tal, não estavam reunidas boas condições para a criação de um bom site e 

de bom conteúdo para esta marca de cafés. Como tal, decidimos focar-nos 

inicialmente apenas na marca de vinhos Maria Mia. 
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Sabendo que a linguagem HTML não seria o suficiente para criar um bom website, 

comecei por escolher qual seria a melhor plataforma para criar os websites, fazendo 

uma análise dos pontos fortes e fracos das plataformas Wix e do WordPress. No 

final acabei por escolher a Wix por ser uma plataforma fácil de usar, com um editor 

muito intuitivo e por oferecer alojamentos e domínios grátis, para além de já ter tido 

a oportunidade de trabalhar com esta plataforma e já estar mais informada sobre a 

mesma. 

Numa fase seguinte, foi necessário fazer uma pesquisa e análise de websites de 

empresas concorrentes, para poder perceber melhor sobre os mesmos e sobre o 

mercado no qual as novas marcas estão inseridas. Posteriormente, iniciei a 

construção do website.  

Tendo em conta que o número de produtos era pequeno e que a marca ainda não 

tinha muita história e estava apenas a dar os seus primeiros passos, foi possível o 

site no espaço de uma semana. 

 

Figura 7 - Website Maria Mia 

Esta foi uma das últimas tarefas que realizei na Dikamar enquanto estagiária. 
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4.3.9. Outras tarefas 

4.3.9.1. Influencers 

No decorrer do meu estágio surgiu a ideia de procurar um influencer que nos 

pudesse publicitar, contudo não foi encontrado nenhum influencer adequado, até 

que se acabou por desistir da ideia. 

Uma boa tática de marketing sugerida por Hootsuite (2019) é, em vez de depender 

de celebridades e de influencers para a promoção de produtos, as marcas podem 

impulsionar especialistas internos e colaboradores para o fazer. 

4.3.9.2. Influenciar os colaboradores a seguirem as redes sociais 

Na tentativa de chegar a um maior número de pessoas a Dikamar reparou que os 

seus colaboradores não seguiam a empresa nas suas redes sociais. Segundo 

Hootsuite (2019), encorajar os colaboradores a partilhar o conteúdo da empresa 

nas redes sociais que é relevante para estes ajuda a empresa a entrar num círculo 

de confiança já existente. 

Perante esta situação a empresa procurou tornar os seus colaboradores mais 

ativos nas redes sociais da empresa, criando estratégias de marketing internas para 

que tal acontecesse.  

Algumas das tarefas que realizei neste âmbito foram a criação de cartazes para 

afixar na empresa e o envio de newsletters a incentivar os colaboradores a 

seguirem-nos nas redes sociais. 

4.3.9.3. Prestar apoio ao departamento comercial 

Como é o departamento de marketing que trabalha com ferramentas de edição de 

imagem, é este que fica encarregue de preparar materiais como postais de natal, 

assinaturas de e-mail e algumas imagens para que os comerciais possam usar nos 

seus e-mails para os clientes conforme as suas necessidades. Neste âmbito, ao 

longo do estágio foi necessário prestar este apoio ao departamento comercial. 
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4.3.9.4. Atualização das fichas técnicas 

Ao longo do meu estágio verificou-se por vezes a necessidade de atualizar as fichas 

técnicas dos produtos. Estas fichas são de extrema importância para a empresa, 

pois são uma fonte de informação e de esclarecimento, tanto para os clientes como 

para os trabalhadores. 

A alteração das fichas técnicas tinha de ser feita com muito cuidado e atenção para 

que tudo ficasse em ordem e com as informações bem explícitas. Esta tarefa era 

realizada com o auxílio da ferramenta Inkscape. 

Mais tarde no meu estágio, tomei a iniciativa de tornar as fichas técnicas mais 

apelativas e de forma a realçar a informação mais importante. Neste sentido, criei 

um novo template de fichas técnicas recorrendo à plataforma Canva. 

Tendo em conta que o Canva é mais fácil de utilizar do que o Inkscape, isto também 

veio auxiliar o processo de atualização das fichas técnicas, no sentido em que este 

se tornava mais rápido.  
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5. Análise crítica das atividades de estágio 

Com o terminar do meu estágio, fiquei a perceber melhor a realidade das empresas 

e como é que estas fazem uso do digital para alcançarem os seus objetivos de 

comunicação. Ao comparar a realidade com que me deparei na Dikamar com a 

literatura analisada, é possível retirar algumas conclusões e juntar uma lista de 

boas práticas a ter para que as mensagens transmitidas pela empresa sejam 

consistentes e eficientes. 

O marketing digital oferece imensas possibilidades às empresas, como o alcance e 

notoriedade ao nível global e maior eficiência de custos (CTCP, 2016). É a pensar 

nestas e mais vantagens que a Dikamar começou a investir mais no seu marketing 

online, tendo colocado grande parte desse investimento nas redes sociais. 

Para a Dikamar, as redes sociais são uma forma de dar a conhecer a empresa, a 

marca e os seus produtos e, ao mesmo tempo, é também uma forma de ter acesso 

ao feedback e opinião dos consumidores. Adicionalmente, esta produtora de 

calçado faz uso das suas páginas em várias redes sociais para tentar criar um canal 

de contacto mais direto com o consumidor final. Com este último ponto, a Dikamar 

não pretende necessariamente vender diretamente a este tipo de consumidor, pois 

é uma empresa B2B, mas é sim para perceber o que é que os consumidores 

querem da Dikamar e de que forma é que esta pode melhorar a sua comunicação 

e os seus produtos ou formas de produção. 

Na revisão da literatura sublinhou-se a importância de possuir um programa de 

CIM, de modo que toda a comunicação da empresa esteja unida, transmitindo 

sempre a mesma mensagem. É para este fim que a equipa de marketing está 

constantemente a trocar informações com a equipa comercial, assim é possível 

estarmos atualizados de grande parte da informação passada para fora e 

mantermos as mensagens consistentes. Para complementar isto, ambas as 

equipas possuem a mesma diretora, o que facilita e orienta de forma mais eficiente 

a comunicação e alinhá-la com os objetivos estratégicos. 
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Com três publicações semanais, a Dikamar é das empresas produtoras de calçado 

de proteção que mais conteúdo publica nas redes sociais. Temos o exemplo da 

Bekina, que publica nas redes sociais entre uma a três vezes por mês, e a Dunlop, 

que em média publica de dois em dois meses. Comparativamente a estas duas 

empresas, a Dikamar publica muito acima da média, mesmo tendo diminuído o 

conteúdo semanal apresentado aos seus seguidores.  

Ainda que com o intuito de aumentar a notoriedade da marca, de acordo com a 

literatura analisada, esta prática pode ter o efeito oposto, portanto seria melhor que 

a empresa deixasse de apresentar tanto conteúdo novo, ou poderia focar-se mais 

na partilha de conteúdo de terceiros que estivessem de alguma forma relacionados 

com o que a empresa faz, como por exemplo partilhar conteúdo da APICCAPS. 

Contudo, os resultados apresentados e o feedback adquirido têm demonstrado que, 

no caso da Dikamar, esta estratégia de publicações semanais está a permitir que 

a empresa chegue ao seu objetivo de notoriedade. Em acréscimo ao feedback 

positivo, também reparámos que algumas empresas concorrentes, como a Shoes 

for Crews, começaram a adotar uma estratégia de redes sociais semelhante à da 

Dikamar, tendo iniciado a fazer publicações mais frequente e com conteúdo 

semelhante. 
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Figura 8 - Publicação da Shoes for Crews no Instagram a 03/04/2019 

Como se pode verificar na Figura 8 acima representada, a Shoes for Crews 

publicou no Instagram uma fotografia de um cão dentro de uma das suas botas, um 

conceito já utilizado pela Dikamar, nomeadamente na sua publicação do dia 26 de 

novembro de 2018 (Ver Figura 3 – Publicação da Dikamar nas redes sociais a 

26/11/2019). 

Considero que o conteúdo publicado pela Dikamar no decorrer do meu estágio era 

interessante e apelativo. Ao fazer a comparação entre a Figura 2, referente a uma 

publicação da Dikamar nas redes sociais antes do começo do meu estágio, e a 

Figura 3, referente a uma publicação feita durante o estágio, é possível confirmá-

lo. Os resultados apresentados pelos relatórios das redes sociais também 

sustentam a afirmação. Porém, a Dikamar falha na personalização do conteúdo, no 

sentido em que esta publica o mesmo conteúdo em todas as redes sociais. 
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O vídeo é o tipo de conteúdo que mais capta a atenção e que maior alcance adquire 

(Marques, 2016). Ora, de todos os tipos de conteúdo utilizados pela Dikamar, o 

vídeo era o menos utilizado, muito devido ao facto de a empresa não ter material 

para montar os seus próprios vídeos e estar dependente de empresas 

subcontratadas para o efeito. Porém, recentemente a produtora de calçado de 

proteção adquiriu um programa de edição de vídeo, o Movavi, o que lhe permitiu 

inverter essa situação, contudo, até ao fim do meu estágio esta ferramenta foi 

pouco usada. 

Faz parte de uma boa estratégia de redes sociais publicar tanto conteúdo orgânico 

quanto pago publicidade (Wordstream, 2015). A Dikamar cria ambos os tipos de 

conteúdo, cada um com os seus respetivos objetivos, o que é algo positivo. Ao 

mesmo tempo considero que o marketing da Dikamar poderia adotar mais algumas 

práticas um pouco mais atuais. Atualmente cerca de 60% das pessoas não confiam 

nas empresas das redes sociais e os utilizadores já não depositam a sua confiança 

nas celebridades e nos influencers (Edelman, 2018). Os utilizadores da internet 

aparentam ter dado um passo atrás, voltando a confiar mais nos amigos, familiares 

e conhecidos nas redes sociais (Hootsuite, 2019), como tal, a Dikamar deveria 

focar-se mais em passar uma mensagem personalizada, em vez de estar apenas 

a tentar chegar a um maior número de pessoas com várias publicações por semana 

e iguais para todas as redes sociais. 

Do mesmo modo, 80% do conteúdo publicado nas redes sociais deve ser não 

comercial e eventualmente 20% deste deve ser institucional ou comercial, caso 

contrário, a comunidade vai acabar por perder o interesse, visto que a empresa não 

está a demonstrar o mesmo pelos seus seguidores (Marques, 2016). Verifiquei no 

decorrer do meu estágio que o conteúdo que tinha maior alcance e maior interação 

era anúncios de emprego ou fotografias como um jantar da empresa, da 

inauguração da Dikamar. Porém, conteúdo deste género é raramente publicado, 

apenas em datas comemorativas ou em dias de eventos. Por outro lado, após 

algumas trocas de ideias, entre mim, o Assistente de Marketing e a Diretora de 

Marketing e de Vendas, chegámos à conclusão que a publicação de artigos no blog 

traria vários benefícios, tanto para as redes sociais, como para o próprio website e 
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notoriedade da marca. Desta forma começámos a empenhar-nos mais na criação 

de artigos para o blog e a sua partilha. 

As métricas que devem ser analisadas dependem dos objetivos e dos canais 

usados (Marques, 2016), porém muitas empresas não consideram estes pontos e 

ficam presas a “métricas de vaidade” (CTCP, 2016). 

Em termos de medição de ROI das redes sociais, desde a minha chegada à 

Dikamar, esta começou a reunir as analíticas dadas pelas próprias redes sociais 

num documento Excel, fazendo uma seleção das métricas mais relevantes, 

analisando e retirando as suas conclusões a partir daí. Este método é o 

recomendado por Marques (2016). 

Outro aspeto que se deve procurar melhorar futuramente no marketing da Dikamar 

seria o apostar mais na obtenção de algumas ferramentas profissionais pagas, 

sejam estas analíticas ou de criação de conteúdo, pois isto vai permitir à empresa 

melhorar o seu trabalho. Outro exemplo seria ter demonstrações de produtos 

interativas, porque são outra forma de trazer um maior engagement por parte dos 

consumidores, porque lhes permite “tocar” e “sentir” os produtos (Parise et al., 

2008). 

Através de algumas conversas e reuniões tidas na empresa, pude verificar que 

melhorar os pontos referidos anteriormente fazem parte dos objetivos de curto 

prazo da Dikamar. Tive a oportunidade de presenciar o pessoalmente o 

desenvolvimento do departamento de marketing como este atuou ao longo de seis 

meses, como tal e tendo também em conta a literatura analisada, posso afirmar que 

o marketing na Dikamar está a evoluir a uma grande velocidade. 

Em termos de e-commerce a Dikamar ainda não começou a apostar muito nesta 

ideia, apesar de já ter começado a dar os seus primeiros passos neste sentido. 

Relativamente ao e-mail marketing, a empresa envia newsletters apelativas e de 

acordo com os seus objetivos de marketing, porém esta tem de dedicar mais tempo 

e esforços na análise dos resultados destas. Caso contrário, ficará sempre sem 

perceber se está de facto a atingir, ou não, os objetivos propostos.  
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6. Conclusão 

O surgimento da Internet veio alterar completamente a forma como o mundo 

funciona e comunica. Nos últimos anos a internet tem-se tornado uma ferramenta 

essencial para as empresas, principalmente do ponto de vista do marketing.  

Mais recentemente, com o surgimento e grande crescimento das redes sociais, 

cada vez mais as empresas têm vindo a perceber a importância de marcar a sua 

presença online, porém, nem todas sabem muito bem como o fazer, nem como 

perceber se o que estão a fazer está a gerar resultados positivos ou não. 

Com a experiência que adquiri ao estagiar na Dikamar ao longo de 6 meses e com 

a revisão da literatura realizada, foi-me possível retirar algumas conclusões quanto 

a boas e más práticas a ter na utilização do marketing digital, a fim de promover 

uma comunicação mais eficaz e eficiente por parte das empresas. 

Em primeiro lugar, é necessário ter os objetivos bem definidos, quer sejam das 

redes sociais, das campanhas AdWords ou mesmo das newsletters, para que se 

possa orientar a estratégia das redes sociais. É de igual importância perceber se 

os objetivos definidos estão a ser alcançados, para tal torna-se indispensável fazer 

uma análise dos resultados obtidos. 

Outro aspeto importante é as empresas selecionarem bem as redes sociais nas 

quais vão marcar a sua presença, pois nem todas são adequadas às suas 

respetivas marcas e objetivos. Ao fazer o inverso e estar presente em todas as 

redes sociais ou só nas mais utilizadas pode acabar por ser um desperdício de 

recursos e pode trazer resultados negativos. 

Por último, as empresas também devem procurar oferecer conteúdos 

personalizados aos seus seguidores, a fim de criar uma ligação mais forte com cada 

consumidor. 

O marketing da Dikamar evoluiu muito desde o início do meu estágio, 

principalmente no conteúdo apresentado nas redes sociais. Eu e o Miguel, 

Assistente de Marketing, colocámos um grande esforço para que tal acontecesse. 
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Reconhecemos, no entanto, que ainda há muito espaço para melhorar e que é 

necessário continuar a investir em novos métodos e estratégias. 

6.1. Contributos do estágio curricular 

Ao longo de todo o meu percurso enquanto estagiária da Dikamar, pude perceber 

que efetivamente este me permitiu consolidar os meus conhecimentos, bem como 

adquirir novas capacidades práticas na área de marketing. De facto, a Dikamar 

impulsionou o meu crescimento pessoal, revelando-se ter sido uma boa escolha 

para este trabalho. 

Do mesmo modo que esta empresa contribuiu para o meu avanço pessoal, a 

análise dos diversos resultados oferece-me uma boa oportunidade de verificação 

das minhas contribuições para esta organização. Ao comparar o marketing da 

Dikamar na fase inicial do meu estágio com a fase final, é possível constatar que 

houve um crescimento significativo deste, principalmente no conteúdo apresentado 

nas redes sociais. 

Quando iniciei o meu estágio, o conteúdo publicado pela Dikamar era 

exclusivamente apresentado em formato de imagens ou links. Não obstante, 

comecei a pesquisar por novas formas de atuação que poderiam ser utilizadas. O 

primeiro formato que introduzi foi o gif, seguido do vídeo. É importante realçar que 

este último já tinha sido usado algumas vezes pela Dikamar, porém estes eram 

ligeiramente diferentes. Os vídeos publicados eram feitos por uma empresa 

terceira, enquanto que o novo modelo preconizado era um conjunto de edições de 

imagens e de outros vídeos, o que permitia a criação de mais conteúdos a um custo 

financeiro menor. É também neste contexto que o programa Movavi foi adquirido 

pela empresa. 

Ambos os formatos introduzidos se revelaram positivos para as redes sociais da 

Dikamar, principalmente os vídeos, traduzindo-se num primeiro passo em direção 

ao objetivo do trabalho inicialmente proposto: a melhoria da comunicação da 

empresa nas redes sociais. 
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Ainda no âmbito das redes sociais, procurei incorporar na empresa a prática da 

realização de relatórios para a análise das métricas fornecidas. Neste contexto, 

desenvolvi um template em Excel para cada rede social através do qual era 

possível verificar tendências e tirar conclusões do desempenho das publicações 

feitas. Deste modo, foi possível confirmar o sucesso da medida anteriormente 

referida. 

Fora do enquadramento das redes sociais, também coloquei esforços no 

desenvolvimento de novas estruturas para melhoria das condições para o sucesso 

da Dikamar. As fichas técnicas dos produtos fazem parte de uma estrutura de 

informação muito importante, tanto para os clientes como para os próprios 

trabalhadores da empresa, que têm a necessidade de as consultar com alguma 

regularidade. Tendo isto em mente, criei um novo modelo de fichas técnicas para 

os produtos em PU da Dikamar. Este novo modelo era mais apelativo e tornava 

mais fácil a localização da informação mais relevante sobre os respetivos produtos. 

Por fim, e no âmbito da parceria com a Matrix International, desenvolvi um website 

para a marca Maria Mia, tendo consequentemente adicionado o Wix na lista de 

ferramentas utilizadas pela Dikamar. 

Anteriormente ao meu estágio, a Dikamar nunca tinha criado um website, tendo 

apenas subcontratado empresas para este efeito. Com a adoção desta nova 

ferramenta, iniciámos o desenvolvimento de mais websites para as empresas 

parceiras como a Protectedmode. 

6.2. Melhorias das práticas da Dikamar 

O conteúdo que a Dikamar apresenta ao seu público é interessante, apelativo e 

informativo, porém este não é personalizado. A Dikamar poderia tentar entregar um 

conteúdo diferente e personalizado a cada rede social, até porque os seguidores 

que tem no Facebook são diferentes dos seguidores do LinkedIn e das restantes 

redes sociais. O público busca tipos de conteúdos e abordagens diferentes em cada 

plataforma que usa. 
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Com o início do meu estágio, também começou a surgir a preocupação de realizar 

relatórios de análise dos resultados obtidos nas redes sociais. A Dikamar já 

realizava análises às métricas do seu website através do Google Analytics e das 

suas campanhas no Google Adwords, porém, só muito esporadicamente é que 

verificava os resultados das suas newsletters. A produtora de calçado de segurança 

deveria investir mais neste aspeto e tentar tirar conclusões das métricas 

apresentadas pelas plataformas de e-mail marketing que usa. 

Com a melhoria e o aumento do investimento nas redes sociais verificou-se um 

aumento do cruzamento de efeitos entre as redes sociais e as feiras, no sentido em 

que obtínhamos uma melhor resposta dos clientes quando estes já tinham sido 

expostos a conteúdo publicado pela Dikamar nas redes sociais. De igual modo, e 

em consequência deste aumento de investimentos, notou-se que algumas 

empresas concorrentes começaram a usar uma estratégia de redes sociais 

semelhante à da Dikamar, nomeadamente com um aumento do seu número de 

publicações e com o tipo de conteúdo.  

É de prever que, futuramente, a concorrência neste mercado aumente ao nível 

digital. Perante esta possibilidade, a Dikamar tem de se preparar previamente para 

este confronto com os seus concorrentes, continuando a inovar e a entregar 

conteúdo à altura, ou até mesmo superior, ao dos seus concorrentes. 

O marketing é uma área em constante evolução, que nos dá a possibilidade de 

aprendermos e de nos desafiarmos todos os dias. A criatividade tem de ser 

constante, assim como o planeamento e com um toque de improviso. 

6.3. Limitações do trabalho e sugestões 

Do mesmo modo que em outros trabalhos, a execução deste acarreta igualmente 

as suas limitações. 

Relativamente às atividades desenvolvidas no decorrer do estágio curricular, é 

importante ressaltar que o tempo despendido no auxílio do marketing das empresas 

parceiras da Dikamar ocasionava processos de formulação, desenvolvimento e 

construção por vezes bastante demorados. Este investimento de tempo feito, 
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prejudicava em algumas ocasiões o marketing da própria Dikamar, no sentido em 

que esta poderia beneficiar de trabalhos feitos com mais preparação e tempo, 

resultando num aumento da sua respetiva qualidade. Também por este motivo, a 

construção dos relatórios das redes sociais, identicamente importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho, era realizado com menos detalhe e atenção do 

que o desejado. 

Pretendia-se ainda realizar um inquérito de satisfação aos clientes da Dikamar com 

o intuito de perceber melhor a opinião destes perante a recente evolução das redes 

sociais da empresa. Contudo, tal não foi possível pelo facto de o espaço temporal 

do meu estágio não coincidir com o envio do inquérito anual da empresa. Seria 

interessante que futuramente a empresa passasse a realizar inquéritos mais 

frequentemente e com temas diversificados para que se possa obter mais feedback 

dos clientes relativamente a diferentes temas. 

No que respeita à pesquisa de literatura, apesar de ter procurado fazer uma revisão 

dos principais trabalhos publicados na área do marketing digital B2Be na 

Comunicação Integrada de Marketing, alguns estudos potencialmente importantes 

nestas áreas poderão não ter sido analisados e, portanto, os seus contributos não 

foram refletidos neste trabalho.  
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Anexos 

Anexo 1 – Organograma da Dikamar 
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