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resumo 
 

 

O presente relatório resulta do estágio curricular realizado na Polisport Plásticos 
S.A., no âmbito do Mestrado Línguas e Relações Empresariais. Tem como 
objetivo partilhar o enquadramento da empresa, o departamento de marketing e 
a sua constituição, e as atividades desenvolvidas ao longo do estágio. Assim 
como uma abordagem breve sobre o tema da sustentabilidade empresarial 
juntamente com alguns exemplos práticos na Polisport Plásticos S.A. 
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This report consists of the internship carried out at Polisport Plásticos S.A., for 
the master’s degree in Languages and Business. It covers the company 
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Introdução 

Este Relatório de Estágio foi realizado no âmbito da Unidade Curricular 

Dissertação/Projeto/Estágio, inserida no plano de estudos do Mestrado em Línguas e 

Relações Empresariais (MLRE), com duração de cinco meses, de janeiro a junho de 2020. O 

local de realização do estágio foi a Polisport Plásticos S.A, no Departamento de Marketing, 

tendo como orientadora na empresa a Adriana Santos, Marketing Manager. A decisão de 

realizar um estágio curricular foi assertiva e lógica, uma vez que acredito que esta 

experiência nos dota de uma aprendizagem impossível de obter em qualquer outro local, 

que não o mundo do trabalho. Os estágios, independentemente da sua origem, serão 

sempre o local ideal para aprender, para errar, para crescer pessoal e profissionalmente, e 

para expandir perspetivas, ambições e valores. No Grupo Polisport, mais do que uma 

empresa, encontrei um grupo de pessoas que me transmitiram a capacidade de ver mais 

além e de ver em conjunto. São profissionais do mais alto nível que souberam sempre 

ensinar-me, orientar-me e mostrar-me qual o caminho correto, que nem sempre sendo o 

mais fácil, será sempre o que mais aprendizagens trará.  

Este estágio teve como objetivo desenvolver e aprofundar as competências 

previamente adquiridas durante o curso de Mestrado: na área das Línguas, reforçando os 

conteúdos lecionados em Inglês - Projeto de Aplicação, Espanhol – Projeto de Aplicação e 

Português – Projeto de Aplicação. Em tronco comum, estas unidades curriculares 

incentivaram o trabalho em grupo, o raciocínio lógico, a criatividade na resolução de 

problemas, a comunicação em contexto empresarial, a pesquisa bibliográfica, a análise 

crítica de literaturas existentes e o empreendedorismo. Na área de Marketing, reforçou-se 

a importância dos conteúdos lecionados nas unidades curriculares de Gestão de Marcas e 

Marketing Industrial e Serviços. Sendo que na primeira o foco incidiu sobre a compreensão 

do conceito de marca e os seus elementos, englobando assim, um core final assente no 

marketing e nos seus alicerces; a segunda, baseou-se, principalmente, nas conceções do 

Marketing B2B e B2C, e as suas aplicações práticas.   

As atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular, além de possuírem uma 

componente prática e teórica, focaram-se nas áreas de Off-Road e Bicicleta. Através dos 
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gestores de ambas as áreas, obtive a formação necessária para conhecer os produtos 

Polisport e auxiliar no suporte da sua comunicação, da forma mais eficaz possível.  

O enriquecimento do meu estágio a nível de eventos internos e externos, contactos 

internacionais, e até mesmo nacionais, não foi possível devido à pandemia que assolou o 

mundo, a partir de Março de 2020. Apesar de não ter tido a oportunidade de participar 

nestes eventos, que são responsabilidade do departamento de Marketing, foi-me dada a 

oportunidade de prosseguir com o meu estágio curricular em regime de teletrabalho, assim 

como a todos os colaboradores elegíveis. Apesar do ano atípico em relação à comunicação 

do Grupo Polisport, fui sempre orientada da melhor forma possível, colocada a par de todos 

os processos em relação ao funcionamento da empresa, de acordo com a situação 

pandémica, e chamada a participar, ainda que virtualmente, para reuniões semanais e 

estratégicas. Assim que foi possível, voltamos presencialmente, por escalas, alternando o 

teletrabalho com trabalho presencial.  

O seguinte relatório está dividido em quatro partes: a primeira diz respeito ao 

enquadramento do Grupo Polisport e à sua constituição; a segunda é relativa aos 

instrumentos de trabalho disponibilizados e às atividades desenvolvidas; a terceira diz 

respeito à revisão de literatura sobre o Marketing Sustentável; e a quarta, e última parte, 

debruça-se sobre os exemplos práticos de sustentabilidade no Grupo Polisport, que tive a 

oportunidade de presenciar e acompanhar ao longo do meu estágio curricular. 

 Este relatório é um espelho daquilo que foi o meu estágio curricular na empresa 

Polisport Plásticos, e a prova de que, apesar de toda a situação pandémica, o empenho, a 

dedicação e o profissionalismo fazem parte do ADN deste Grupo.  

 

 

 

 

 



15 
 

1. Apresentação da Polisport 

1.1 Breve Historial da Empresa 

O Grupo Polisport nasceu em 1978, tendo como mote a paixão do seu fundador, 

Pedro Araújo, pelas duas rodas e os seus componentes. O que começou por ser um 

pequeno projeto entre dois irmãos, depressa se desenvolveu e internacionalizou. Os anos 

70 foram uma época rica em relação às duas rodas, porém todas as encomendas, como 

vinham do estrangeiro, demoravam demasiado tempo. O atual CEO decidiu proceder à 

produção de guarda lamas na sua garagem de casa e apresentá-los às lojas de venda de 

plástico que, mostrando-se interessadas no produto, fizeram as primeiras encomendas.  

 
Figura 1 - Primeiros Guarda-Lamas em Produção 

Em 1982, produziram-se as primeiras peças para motociclos, e foram estas que 

permitiram a internacionalização da marca Polisport, como componentes, no mundo das 

duas rodas. Em 1988, surgem os primeiros acessórios para bicicleta: as cadeiras, os guarda-

lamas, os bidons e os capacetes. 

Atualmente, o Grupo Polisport possui três áreas de produção: Off-Road, Bicycle e 

OEM (Original Equipment Manufacturer), o que significa que o Grupo Polisport produz 

partes, ou sistemas, de um produto final de uma outra empresa independente. Off-Road, 

que inclui motocross e enduro, é uma das marcas mais prestigiadas do mercado a produzir 

plásticos de réplicas e umas das que oferece um leque mais vasto e inovador de peças de 

substituição e acessórios. 
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A área de Bicycle, mais complexa ao nível da finalidade dos produtos, encontra-se 

dividida entre a área Transporte e Mobilidade, orientada para a vida familiar e o lazer, e a 

área de Competição, essencialmente orientada para o ciclismo de alta competição. No 

setor de moto, o Grupo Polisport é fornecedor OEM da KTM, Husqvarna, GASGAS, Sherco, 

Kawasaki, Honda, Beta, Triumph, BMW. No setor de Bicycle, são fornecedores OEM da 

Decathlon e, na indústria automóvel, fornecedores da marca norueguesa de cadeiras de 

bebé BeSafe. 

 

1.2 Situação atual da Empresa 

Atualmente, o Grupo possui aproximadamente 567 colaboradores, que se encontram 

divididos pelas empresas que o constituem:  

Polisport Plásticos S.A. – a sede da grande maioria dos departamentos e as primeiras 

instalações. Aqui, gere-se o principal armazém do Grupo e as linhas produtivas dedicam-se 

à montagem e assemblagem de porta-bebés e cadeiras para automóveis. 

Polinter Plásticos S.A. – criada em 1980, inicialmente denominada de Oliveira & Silva Lda. 

Em 1988 a Polisport adquiriu 50% do capital e deu-se a alteração da denominação para 

Polinter Plásticos, Lda.  Dedica-se ao desenvolvimento na área da injeção de plásticos e 

peças decorativas. É responsável por atrair clientes como KTM, Husqvarna, Suzuki Spain, 

Gas Gas e BMW na indústria do Off-road, e a Decathlon, Sport Zone, Intersport, e Raleigh 

UK no setor das bicicletas. Em 2004 o Grupo Polisport passou a deter 100% do capital da 

Polinter.  

Polisport Molds – é especializada no fabrico de moldes técnicos de alta precisão. 

Desenvolve, produze e controla todos os processos de fabrico. Esta empresa possui uma 

larga experiência em setores como o Automóvel, Houseware, Elétrico/Eletrónico e 

Jardinagem. 
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Headgy Helmets – A empresa Headgy Helmets, S.A., fundada em Portugal, em 2013, 

dedica-se ao desenvolvimento, produção e comercialização de capacetes de proteção para 

desporto. 

Polipromotion – A Polipromotion é uma empresa focada no fabrico e personalização de 

garrafas desportivas e faz parte do Grupo Polisport desde 2018. 

Centro Logístico de Moto (CLM) – armazém de todos os produtos da área Off-Road. 

Bobike Logistic Center – armazém de todos os produtos da Marca Bobike. 

Polisport Brasil – considerando o mercado brasileiro como um dos mais emergentes da 

atualidade, a Polisport, nestes últimos anos, acompanhou a tendência dos grandes 

construtores mundiais, que atualmente se encontram a radicar no Brasil, e sentiu a 

necessidade de se estender ao Brasil, mobilizando uma unidade para este país.  

 

Figura 2 - Empresas do Grupo Polisport 
Fonte: Arquivo Departamento Marketing 

 

O Grupo Polisport, ao longo do tempo, tem procedido à aquisição de marcas já 

estabelecidas no mercado em que opera, fazendo do seu portefólio de marcas um dos seus 

maiores modelos estratégicos. As marcas adquiridas, até agora, são: 

Bobike – uma prestigiada marca de cadeiras de criança para bicicleta holandesa, adquirida 

pelo Grupo Polisport em 2013. Este negócio está essencialmente centrado nos porta-

bebés, mas a gama oferece ainda produtos complementares de segurança, como capacetes 
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de criança e adulto, e alguns acessórios ligados às cadeiras. É considerada uma marca de 

alta gama. 

Dieffe – adquirida em 2019, esta marca italiana de porta-bebés serviu para reposicionar a 

marca Polisport no mercado, redefinindo assim a estratégia relativa ao seu 

posicionamento. 

Catlike – a aquisição da marca espanhola, conhecida internacionalmente pelos seus 

capacetes, foi planeada com o objetivo de enriquecer o portefólio do Grupo Polisport.  

 

1.3 Estrutura Interna do Grupo Polisport 

O Organograma do Grupo Polisport representa a organização interna do grupo 

subdividindo-a entre os Departamentos de Suporte, que prestam serviços a todas as 

empresas do grupo, e os Departamentos Operacionais, que estão diretamente ligados à 

atividade da empresa em que se inserem. 

 

 

Figura 3 - Organograma do Grupo Polisport 
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1.4 Missão, Visão, Estratégia e Valores do Grupo Polisport 

Cada empresa do grupo possui Missão, Visão, Estratégia e Valores adaptados às suas 

necessidades e objetivos. Cada uma possui processos de produção e finalidades distintos, 

encontrando-se também em estágios diferentes de crescimento.  

O Grupo Polisport tem como Missão a conceção e produção de produtos inovadores 

para veículos de duas rodas, tendo como traços distintivos a qualidade, a segurança e a 

performance. Ser líder pela notoriedade da marca, a partir da inovação, diferenciação 

tecnológica e design dos produtos são os pontos fulcrais da visão estratégica da empresa.  

Os valores do Grupo Polisport têm como foco principal a aposta na competência 

interna assim como nas capacidades tecnológicas inovadoras, obtendo uma cultura interna 

fortemente orientada para o cliente, para a inovação e criatividade, para a ética e para a 

polivalência e flexibilidade. 

A Estratégia do Grupo tem por base dois segmentos: a Inovação, na medida em que 

se compromete a otimizar todos os seus recursos de forma a lançar continuamente novos 

produtos, adquirir novas tecnologias e trabalhar nos processos de promoção da marca de 

forma a inovar e crescer dentro do mercado em que se insere; e o Serviço, pela criação de 

novas parcerias, com cliente e fornecedores, que potenciem a Estratégia, reforcem os 

Valores, auxiliem na Visão e participem na Missão do Grupo. 

 

1.5 Presença internacional 

 

Figura 4 -Grupo Polisport No Mundo 
Fonte: Arquivo Departamento Marketing 
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A marca Polisport encontra-se atualmente em 60 países e exporta 97% da sua 

produção. Ao nível da presença internacional, a marca participa em várias feiras da 

modalidade de bicicleta/moto que vão decorrendo ao longo do ano, sendo que as 

principais, internacionalmente, são a Eurobike, na Alemanha, a Vellofolies, na Bélgica, e 

Taipei, em Taiwan. A presença em feiras internacionais representa uma estratégia para 

qualquer marca, uma vez que serve como base para ações de comunicação, obtenção de 

contactos, persuasão de clientes e recolha de informação sobre a sua concorrência e o 

estado do setor. (Piñero, 2007, p.75)  

 

2. O Departamento de Marketing  

O Departamento de Marketing do Grupo Polisport está identificado como sendo um 

departamento de suporte. Desta forma, presta serviços a todas as empresas do Grupo. 

Coexiste a 100% com o Departamento Comercial, uma vez que ambos possuem objetivos, 

meios de suporte e estratégias em comum.  

O departamento é direcionado e orientado pelo Diretor do Departamento de 

Comercial e Marketing que, por sua vez, estabelece a ligação com Comissão Executiva da 

empresa. O Departamento está funcionalmente dividido por Gestores de Marketing, 

Gestores de Produto, Técnicos de Marketing, Técnicos de Marketing Digital e Designers. Os 

Gestores de Marketing são responsáveis pela gestão e funcionamento global do 

departamento e da área de Bicicleta ou Off-Road, tendo ainda a seu cargo tarefas 

relacionas com a comunicação da marca e do produto dessas mesmas áreas. Os gestores 

de produto são responsáveis por tarefas ao nível da comunicação da marca e do produto 

nas áreas específicas. As designers são responsáveis pela criação da imagem do produto e 

pela disponibilização do material promocional agregado ao conceito de cada um. Os 

técnicos de Marketing Digital têm como tarefas gerir e monitorizar todos os aspetos digitais 

da marca e do produto, tais como as redes sociais e o website. Os técnicos de Marketing 

são responsáveis pelo suporte estratégico e operacional do departamento. 
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Figura 4 - Organigrama do Departamento MKT/COM 
Fonte: Arquivo Departamento Marketing 

 

 

 O Departamento de Marketing da Polisport Plásticos S.A. tem como política de atuação os 

seguintes pontos: 

−  Potenciar a presença da marca no mercado, através de estratégias criativas 

e sistemáticas de comunicação above the line, que pode ser definida como 

uma técnica de comunicação para as massas, usando, por exemplo, a rádio 

e os jornais, e below the line que pode ser definida como uma técnica de 

comunicação para chegar a um público mais específico, como a organização 

de um evento interno dedicado aos fornecedores da empresa (Mulla, 2016) 

− Contribuir para a identificação e desenvolvimento de produtos que 

satisfaçam as necessidades emergentes do mercado, que se entende por 

consumidor final, rede de distribuição Polisport e acionistas. 



22 
 

− Trabalhar as marcas Bobike, Dieffe, Catlike, Polisport Bicicletas e Polisport 

Off-Road; 

− Prestar serviços de Design para outras empresas do Grupo – nomeadamente 

Polipromotion, Headgy Helmets, Polinter e Polisport Molds. 

As principais atividades que sustentam as políticas do departamento são: a organização e 

participação em feiras internacionais e nacionais, a elaboração de catálogos anuais de 

produtos, a monitorização do website Polisport e das redes sociais, a gestão dos 

patrocínios, a gestão da comunicação e produto, a monitorização do mercado, o 

benchmarking e, eventualmente, todas as ações que possam alavancar a notoriedade da 

marca. O departamento de Marketing é ainda responsável pela montagem das montras na 

Polisport Plásticos S.A e pela gestão da sala de amostras e da sala do conhecimento. 

 

2.1 Processos de Trabalho no Departamento 

Segundo as instruções de trabalho A nível de trabalho prático e contínuo do 

departamento, os processos 2.1 e 6.1 de trabalho do departamento estão intrinsecamente 

relacionados com a notoriedade da marca e com a satisfação do cliente.  

O processo 2.1 (Polisport, Processo 2.1 - Gerir a Comunicação, 2016) assenta na 

Gestão da Comunicação e tem como finalidades a comunicação/promoção da Marca e do 

Produto. Desta forma, o processo subdivide-se em duas linhas de trabalho diferentes. Em 

primeiro lugar é realizado um Briefing de Produto, que irá discriminar os detalhes dos 

meios para executar um determinado projeto. Normalmente é constituído pela 

identificação dos seguintes pontos: análise de mercado, análise SWOT, posicionamento, 

definição de conceitos, proposta de valor, target, plano de comunicação e orçamentos. De 

seguida, o ponto fulcral é o embalamento do produto e, depois, a sua promoção.  A 

Comunicação da Marca tem como meios de suporte a comunicação institucional, o plano 

de comunicação, as redes sociais e site, as feiras internacionais e nacionais, os patrocínios, 

o registo de marcas e Patentes, e os catálogos anuais e outras brochuras.  
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- O processo 6.1 (Polisport, Processo 6.1 - Monitorizar o Produto e a Marca, 2016) 

assenta na Monitorização do Produto e da Marca e, consequentemente, no serviço pós-

venda. Este processo tem como finalidade monitorizar os produtos de forma a acompanhar 

a sua evolução no mercado (intervindo e melhorando sempre que necessário) e 

monitorizar a marca, de modo a avaliar o posicionamento e a notoriedade e, se necessário, 

redefinir a estratégia de comunicação. Estes dados são recolhidos através do inquérito a 

clientes, avaliação da marca (redes sociais, inquérito, visitas ao site, clipping e formulários 

de contacto) e da análise à Concorrência.  

 

2.2 Atividades desenvolvidas  

2.2.1. Instrumentos de Trabalho 

Para a realização de tarefas diárias foi-me facultado um computador portátil com a 

VPN do Grupo previamente instalada, assim como as credenciais de acesso ao mesmo e à 

rede. Ao nível do software, o Microsoft Office foi o conjunto de ferramentas mais utilizado, 

desde o Excel e Word para a execução de tarefas rotineiras, até ao One Note como 

ferramenta de organização de tarefas e apontamentos.  

Ao nível de software específico, obtive formação por parte da minha orientadora 

na empresa, para utilizar o Infor Smart Office M3 (M3) que se define como um software 

tecnológico de suporte e funcionalidade industrial, que pode ser personalizado de acordo 

com as exigências de cada empresa. Desta forma, o software, no Grupo Polisport, funciona 

por menus – MM seguido de três números – que especificam o processo de trabalho a 

iniciar. Os menus utilizados ao longo das minhas tarefas iniciavam os seguintes processos: 

verificação de stock nos diferentes armazéns do grupo, estados dos produtos, 

características do produto, estrutura do produto, faturação e lançamento de encomendas, 

verificação da ficha de fornecedores, verificação da ficha de clientes e criação de guias de 

transporte. 

Outra ferramenta de trabalho utilizada pelo departamento foi o Clockify. Este é um 

software de gestão de tempo, ou seja, funciona como um cronómetro de tarefas. A sua 
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utilização foi sugerida à equipa, em janeiro de 2020, pela Manager de Marketing, com o 

objetivo de cronometrar e delinear de forma assertiva o tempo necessário de realização 

das tarefas do departamento (vd anexo 1). O Survey Monkey e o E-Goi foram duas 

plataformas que auxiliaram na criação e envio de inquéritos anuais e que serviam como 

base de dados para o envio das newsletters. 

2.2.2.  Apuramento de Custos e Validação das traduções dos Manuais de Montagem  

O primeiro processo que me foi delegado passou pela recolha e registo de dados, 

relativamente ao custo das traduções dos manuais de montagem, a fim de registar no 

ficheiro de controlo de custos do departamento. O processo de tradução dos manuais 

envolve uma auscultação de mercado, em que são solicitados orçamentos a empresas de 

tradução, especificando o número de páginas ou palavras a serem traduzidas e a língua de 

destino, uma vez que serão estas as variáveis que definirão o custo final. Este processo foi 

acompanhado por mim, já em fase final, através da conceção do manual do produto Trailer, 

um produto Polisport, da área de Bicicleta, a ser lançado em 2020.  

O segundo processo, relacionado com os manuais de montagem, consistiu na 

recolha e análise do número de vendas, de capacetes e porta-bebés, por país. O objetivo 

seria perceber se estaríamos a investir em traduções de idiomas cujas vendas no país 

seriam inexistentes.  O primeiro passo passou por apurar as vendas totais de todos os 

países para os quais exportamos, de seguida, por compilar quais os idiomas falados nesses 

países, e, depois desta análise, por comparar o número de vendas correspondente a cada 

idioma, perfazendo assim 59 países e 33 idiomas. Desta forma, foi possível concluir que 

existiam idiomas em que não havia interesse estratégico em investir na tradução.  

Uma vez que o Trailer foi o primeiro produto da sua gama, foi necessário construir 

um manual de raiz (vd anexo 2). Como foi referido acima, apenas acompanhei a fase final 

deste processo No entanto, participei ativamente na sua correção. As correções de 

Manuais de Montagem da Polisport são efetuadas por todos aqueles que participam no 

processo de lançamento de um produto, desde que é apenas uma ideia no papel, até que 

se inicia a sua distribuição. Desta forma, o Departamento de Engenharia, o Departamento 

Comercial e o Departamento de Marketing têm como função corrigir detalhadamente os 
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manuais de montagem de cada produto novo, atendendo aos pormenores específicos da 

sua área. 

2.2.3.  Calendarização de Provas de Ciclismo dos Patrocinados Polisport  

A triagem e seleção dos possíveis patrocinados pela marca Polisport Bicicleta é da 

responsabilidade do Departamento de Marketing, mais concretamente, da Manager da 

área de Bicicleta. O processo de calendarização constitui uma estratégia fulcral para a 

marca, no âmbito da sua notoriedade, uma vez que orienta a equipa relativamente às 

provas com maior adesão de atletas e público. Após a aceitação mútua das condições e 

elaboração de um contrato, procede-se à calendarização e ao registo dos dados da equipa. 

A calendarização, através da ferramenta Outlook, permite manter o acompanhamento de 

todas as provas dos patrocinados, assim como avaliar quantitativamente a presença da 

marca Polisport em provas nacionais, regionais e locais. 

A operacionalização do processo de gestão de patrocínios foi uma das tarefas incluídas no 

estágio curricular, que consistia no registo e lançamento das encomendas das equipas ou 

atletas individuais e na preparação do envio e faturação. Primeiramente é necessária uma 

análise estratégica, feita pela Manager do departamento, sobre que patrocínios iremos 

operacionalizar. Depois do seu aval, procede-se ao lançamento da encomenda no software 

M3. O seguimento do processo passa pela comunicação ao armazém sobre o lançamento 

da oferta e previsão de data de saída da mesma. O armazém da Polisport Plásticos, também 

denominado por PA1, tem a função de preparar o envio, procedendo à assemblagem e 

pesagem, e de avisar o utilizador do lançamento da encomenda de que esta se encontra 

pronta para depois proceder à logística relacionada com o envio, ou levantamento em 

mãos da encomenda, e do registo dos custos no documento preparado anualmente pelo 

departamento de marketing. 

O registo de custos é uma tarefa diária e transversal a qualquer membro do 

departamento, que deve fazer um controlo dos gastos gerais, confrontando-os com o 

orçamento do departamento. Este controlo, depois de uma análise detalhada, também 

permite uma melhor perceção sobre aquilo em que se investe, mais e menos, e quais os 

maiores retornos, e ajudar para a elaboração dos orçamentos dos anos seguintes. 
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2.2.4. Suporte Site Online  

No início do estágio curricular, o Grupo Polisport encontrava-se em processo de 

migração de dados relativamente ao novo website. Esta mudança e atualização de dados é 

realizada através de uma plataforma privada (denominado backoffice) e consiste numa 

monitorização contínua e diária. O site está, atualmente, disponível em Português, Inglês, 

Francês Espanhol, Italiano e Alemão, e contém todos os produtos da marca Polisport 

Bicicleta e Polisport Off-Road. Cada um possui fotos 360°, fotos das cores disponíveis e um 

pequeno vídeo técnico com as instruções de montagem. Uma das minhas tarefas, neste 

âmbito, consistiu na tradução e correção, para os idiomas já disponibilizados, das 

características e descrições de cada produto. O código das referências das cores e das peças 

de substituição também foram alvo de análise e correção, uma vez que existiam produtos 

descontinuados e outros que tiveram a sua referência alterada. Os redireccionamentos dos 

links do website anterior também tiveram de ser atualizados, de acordo com o endereço 

do website novo. Este processo requer a listagem de todos os links que deixaram de ser 

usados com a correspondência correta com os novos. Desta forma, qualquer utilizador 

conseguirá encontrar as informações pretendidas no novo site, usando os endereços do 

anterior. 

A curto prazo, um dos objetivos do marketing digital será construir páginas de produto 

apelativas, seguindo o padrão já existente em alguns produtos mais recentes (vd. Figura 5) 

Além da informação base relativa ao produto, como as cores existentes, o vídeo técnico e 

as características (vd anexo 3), o produto é comunicado de forma altamente visual, com as 

origens da inspiração das cores escolhidas, o vídeo promocional do produto, fotos de 

ambiente, em se veem pessoas comuns a utilizar os produtos, e fotos de produtos 

relacionados, ou seja, produtos presentes nas fotos de ambiente ou possíveis de 

combinação com o produto da página. 
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Figura 5 - Página de Produto 
Fonte: www.polisport.com 
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2.2.5. Blogue Polisport – Humans of Cycling  

O Humans of Cycling é um projeto focado na dimensão humana dos atletas de alta 

competição. Para este blogue, procedeu-se à gravação de entrevistas em vídeo, num 

ambiente informal e com base em perguntas descontraídas como “Como era a tua primeira 

bicicleta?”, ou “Qual é a tua melhor memória ligada ao ciclismo?”. Uma das tarefas 

delegadas consistiu na transcrição destas entrevistas e, posteriormente, na sua tradução 

para Inglês e para Espanhol. Este projeto estará, em breve, disponível no Blogue Polisport, 

em formato textual, e terá como objetivo reunir o maior número de entrevistas possível, 

revelando assim o lado mais humano de atletas de alta competição. 

 

2.2.6. Formação nas áreas Off-Road e Bicicleta 

Para que fosse possível integrar-me perfeitamente no posto meu de trabalho, foi 

necessário receber formação relativa às duas grandes áreas da empresa: Off-Road e 

Bicicleta. Desta forma, o gestor de produto de cada uma deu-me a formação necessária 

para que fosse possível estar familiarizada com os produtos e efetuar determinadas tarefas 

que só seriam exequíveis, quando conhecesse a área e as suas especificações. Ambos 

apresentaram o catálogo da área detalhadamente, alguns produtos fisicamente e que 

tarefas é que iria efetuar. 

Estas formações, apesar de sucintas e simples, uma vez que as dúvidas apareceriam 

apenas no processo de execução, foram imprescindíveis para o início da minha 

aprendizagem. Pequenos detalhes como a simples pronúncia de um produto (em Off-Road 

todos os produtos têm a sua designação em inglês) ou a complexidade dos acessórios de 

bicicleta, foram fundamentais para o trabalho que desenvolvi em ambas as áreas. 
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2.2.7. Atualização dos dados para os Catálogos 2021 

Anualmente, a Polisport Plásticos lança três catálogos de produto: Off-Road, 

Polisport Bicicleta e Bobike. Apesar do ano atípico que foi 2020, estes foram desenvolvidos 

e lançados seguindo o timing dos anos anteriores, ou seja, foram publicados entre 

setembro e outubro de 2020. 

No catálogo de Off-Road (vd. anexo 4), as minhas tarefas passaram pela correção 

de novos códigos a serem lançados, usando o software M3, assim como a verificação da 

veracidade da informação transcrita, como o peso, as quantidades por caixa e as 

referências relativas à cor. No que diz respeito às especificações técnicas de cada produto, 

estas eram-me comunicadas pelo gestor de produto ou, se não fosse possível, pelo 

departamento de Engenharia, uma vez que são estes os responsáveis pelo funcionamento 

técnico de todos os produtos da marca.  

No catálogo de Polisport Bicicleta (vd. anexo 5) e Bobike (vd. anexo 6), o meu apoio 

surgiu fundamentalmente na realização e suporte de sessões fotográficas. No catálogo de 

Polisport Bicicleta, foi-me também delegada a tarefa de correção de referências de produto 

e descrições técnicas, e a compilação, em formato PDF, de todas as correções feitas pelos 

diferentes membros do Departamento Comercial, Engenharia e Marketing.  

Este ano, todos os catálogos da Polisport Plásticos, pela primeira vez, estarão 

apenas disponíveis em formato digital, permitindo assim reduzir o número de impressões, 

e reafirmando cada vez mais, a marca Polisport, como uma marca sustentável. Existem 

botões de redireccionamento (ver figura 6) para a página de produto do site, para o vídeo 

técnico e para o vídeo promocional. Desta forma, possuiremos a informação condensada 

em apenas uma página, à distância de um clique.  
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Figura 6 - Botões de Redireccionamento 
Fonte: Catálogo Bicicleta 2021 

 

2.2.8. Elaboração de Newsletters Off-Road  

A Polisport Plásticos S.A. efetua o envio de newsletters por área sempre que as 

atividades assim o justifiquem. Ou seja, sempre que existe um produto novo a ser lançado, 

o Marketing é responsável pela elaboração da newsletter para envio aos distribuidores e 

clientes finais.  

A informação técnica a conter é da responsabilidade do gestor de produto e, por norma, 

uma newsletter da área de Off-Road possui título, descrição técnica e lista de aplicações 

em que se encontram todas as novas referências a serem lançadas relativamente ao 

produto apresentado.  

 Posteriormente, depois de elaborada textualmente em Inglês, a newsletter passa 

para a designer responsável, que irá construir o documento visualmente, retocar e 
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adicionar as fotografias de produto e de ambiente, de forma a que estas também estejam 

disponíveis para download, caso seja do interesse dos destinatários.  

Na figura 7, está representado o aspeto de uma newsletter realizada no decorrer 

do meu estágio curricular, já devidamente corrigida pelo gestor de produto de Off-Road. É 

possível verificar que, tal como foi mencionado acima, apenas a informação técnica está 

presente. Na figura 8, encontra-se o design final da newsletter previamente iniciada na 

figura 7 e pronta a ser enviada. O envio destes documentos é realizado através da 

plataforma E-Goi. Esta é uma plataforma dedicada a soluções relativas ao Marketing 

Empresarial. Na Polisport Plásticos, utilizamos esta plataforma como base de dados dos 

clientes de cada gestor comercial e para o envios de newsletters por área de comunicação.
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Figura 7- Início de uma Newsletter Figura 8 - Newsletter Final 
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2.2.9. Divulgações Internas Grupo Polisport  

O Grupo Polisport possui uma página de Sharepoint, onde é possível ter acesso às 

informações gerais das unidades do grupo, assim como realizar pedidos específicos aos 

departamentos, através da abertura de tickets. Esta plataforma está disponível para todos 

os colaboradores administrativos e serve também como plataforma de comunicação.  

Foi-me delegada a tarefa de atualizar o Sharepoint (vd anexo 7) do grupo, sempre 

que algo de importante ocorresse relativamente a atividades, como o lançamento de um 

produto ou um artigo na imprensa sobre a empresa. Ao mesmo tempo que o Sharepoint é 

atualizado, é enviado um e-mail para o Grupo Polisport, pela Manager de Marketing, 

contendo sempre a última atualização de dados sobre a empresa. O conteúdo do e-mail é 

reutilizado, criando assim um histórico de acontecimentos, não só no Sharepoint, como 

também no e-mail (vd. anexo 8). 

 

2.2.10. Inquéritos a distribuidores 

Os inquéritos a distribuidores (um indicador do processo 6.2 - Monitorização do 

Produto e da Marca) é uma tarefa realizada atualmente pelo Departamento de Marketing, 

em conjunto com o Departamento Comercial, sendo que me foi delegada a tarefa de 

tratamento e apresentação de dados relativos a 2019. 

Cabe ao Marketing construir um inquérito, na plataforma Survey Monkey, sobre 

cada área de produtos e enviá-lo, em forma de link, ao Departamento Comercial para que 

este o disponibilize aos seus clientes As cinco áreas avaliadas referem-se a Bicicleta 

Polisport, Off-Road, Bicicleta OEM, Off-Road OEM e Bicicleta Bobike. Os gestores 

comerciais tratam de recolher os dados relativos às respostas de cada cliente, enviando-os 

ao Marketing para que se possa proceder ao seu tratamento e à elaboração de uma 

apresentação em formato Power Point para expor à Administração do Grupo. 

Apesar das diferentes áreas em que o Grupo atua, a similaridade das questões 

enviadas aos distribuidores são muitas, repartindo-se por: satisfação global da marca, 

futuro da marca, eficácia de resposta nas reclamações, gama de produtos, produtos, 
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promoção, logística e serviço. De forma geral, como é possível ver na figura 9, 

relativamente a 2018, houve um decréscimo na área de Off-Road e Bici OEM, e uma subida 

em Bicicleta e Moto OEM. Estes inquéritos além de oferecerem uma avaliação global das 

diferentes áreas de atuação do Grupo, discriminam, quantitativamente, quais os 

parâmetros com menor avaliação, identificando, assim onde se deve melhorar e onde se 

deve manter a tendência. 

 

Figura 9 - Resumo Inquérito de Satisfação 
Fonte: Arquivo Departamento de Marketing 

 

2.2.11. Sessões Fotográficas  

Como referido anteriormente, o Grupo Polisport lança anualmente catálogos 

referentes às áreas de produto: Bicicleta Polisport, Off-Road e Bicicleta Bobike. As sessões 

fotográficas são realizadas em função da existência ou não de produtos novos de uma 

determinada área, ou de necessidade de atualizar fotografias já existentes.  

Durante o meu estágio curricular, tive a oportunidade de participar em sessões de 

lançamento de produtos novos das áreas Polisport, que exigem a atualização de material 
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fotográfico. Em primeiro lugar, é necessário reunir com a gestora de marketing e com a 

designer destacada para a área de Bicicleta. O objetivo destas reuniões preliminares passa 

por escolher os locais, os modelos e os produtos a fotografar. As prioridades são sempre 

os produtos novos. No entanto, sempre que possível, tenta-se enquadrar produtos já 

lançados para uma atualização fotográfica. A minha responsabilidade passava por 

compilar, naquilo que chamamos “Guião da Sessão”, toda a informação organizada 

cronologicamente, com os produtos, modelos e locais devidamente distribuídos. Na figura 

10, é possível verificar a construção dos guiões das sessões fotográficas, onde se encontra 

o local acompanhado de fotografia, os produtos e modelos visados, o momento do dia e 

um conjunto de detalhes relativos à história da fotografia, bem como dicas para os 

modelos, como os acessórios, e dicas mais técnicas, como o caso dos focos a utilizar. Alguns 

dias antes do dia da sessão, realizei, juntamente com o fotógrafo e com a gestora de 

marketing de bicicleta, uma visita aos locais previamente escolhidos para que fosse possível 

analisar o local, os melhores ângulos, tornando mais simples a logística do dia da sessão. 

 

 

 

 

Figura 10 - Guião de Sessão Fotográfica 
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Além do suporte burocrático, as minhas tarefas passaram também pelo lançamento 

da encomenda, dos produtos de que iríamos necessitar, usando o M3, bem como a sua 

monitorização e posterior levantamento e organização dos produtos. Durante a sessão, é 

fundamental que exista uma grande concentração por parte de todos os elementos da 

equipa, uma vez que a nossa comunicação visual deve coincidir com a técnica, nos manuais 

de montagem, e não deve passar informações contraditórias. Os cintos, tanto dos porta-

bebés, como dos capacetes de adulto e criança, por exemplo, são dos maiores focos de 

atenção, uma vez que facilmente podem sair do sítio em que é suposto estarem e serem 

fotografados de forma errada. 

Além das fotografias de ambiente, que são o grande objetivo destas sessões, foi 

estratégia do departamento de marketing, começar a utilizar estes momentos para a 

realização de vídeos promocionais. Desta forma, em todas as sessões, estão presentes um 

fotógrafo e um videógrafo, que trabalhando em conjunto, captam, estaticamente e em 

movimento, os mesmos momentos, contribuindo assim, para uma comunicação cada vez 

mais rica e diversificada. 

 

 

2.2.12. Analise da Concorrência 

Em maio de 2020, como parte do processo 6.2 - Monitorização do Produto e da 

Marca, foi-me solicitado que efetuasse uma análise de todas as gamas de produto de 

concorrentes da Polisport Bicicleta. Nesse sentido, realizei uma auscultação às redes sociais 

e ao website de todos os concorrentes, ao nível dos porta-bebé, capacetes, bidons, guarda-

lamas e trailers, dentro do horizonte temporal de março a maio. 

 O objetivo deste processo passaria por perceber a atuação dos diferentes 

concorrentes com o início da pandemia, e de que forma tentaram reinventar-se. Não tirei 

uma conclusão global, uma vez que havia marcas que já antes não possuíam qualquer 

estratégia ao nível das redes sociais, e não o fizeram durante o início da pandemia; outras 

apostaram na reinvenção daquilo que seria a sua comunicação típica. A marca Lazer, de 

capacetes, sugeriu passatempos ao nível da criatividade, juntamente com um comunicado, 
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sobre a pandemia (figura 11), a marca de bidons Elite reinventou o ciclismo, sugerindo 

corridas virtuais (figura 12), a marca Thule, conhecida pelos seus artigos de desporto, 

elaborou um comunicado (figura 13) sobre a pandemia deixando uma nota de força e 

coragem a todos os seus seguidores.  

Em jeito de conclusão, é possível afirmar que a gama de produtos que melhor 

desempenho teve, em relação às restantes, foi a gama dos bidons. As conclusões retiradas 

da análise feita, sugerem que o conjunto de marcas relativos a bidons revelaram uma 

comunicação social forte, na medida em que a valorização das pessoas, quer sejam 

colaboradores, seguidores ou patrocinados, é importante e é comunicada. Foi também 

ainda mais notório o empenho das marcas desta gama pelo contacto constante, através de 

lives com atletas, podcasts e corridas virtuais. 

 

Figura 11 - Passatempo da Lazer 
Fonte: Instagram Lazer 
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Figura 12 - Comunicado Elite 

Fonte: Instagram Elite 

 

 
Figura 13 - Comunicado Thule 

Fonte: Facebook Thule 
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2.2.13 Plano de Contingência – Covid-19 

O Grupo Polisport elaborou no dia 11 de março, o primeiro e único plano de 

contingência da empresa. Foi redigido inicialmente, em português, pelo departamento de 

Qualidade, Higiene e Segurança, bem como alguns flyers posteriormente colocados em 

todas as unidades do grupo. Existiram dois tipos de comunicação: a interna, através de 

flyers que incitavam às boas práticas de higiene e de orientação; e a externa, que se definiu 

através da divulgação do plano de contingência entre clientes, fornecedores e todos os 

elementos externos ao Grupo.  

A tarefa que me foi delegada, consistiu na tradução deste documento de Português 

para Inglês, abrangendo assim um maior número de leitores, tanto ao nível dos 

distribuidores e clientes, como de utilizadores das redes sociais. Este plano (vd anexo 9) foi 

amplamente divulgado em todas as redes sociais, apresentando um link com 

redireccionamento para o ao site, onde se encontra, de forma completa, o plano adotado 

pelo Grupo. 

3. O Marketing Sustentável como Estratégia de Comunicação – Revisão de Literatura 

3.1 O Marketing Sustentável como estratégia empresarial 

Marketing, segundo a definição estabelecida pela American Association 

Marketing(2017) é “a actividade, conjunto de instituições, e processos de criação, 

comunicação, entrega, e troca de ofertas que têm valor para os clientes, clientes, parceiros, 

e sociedade em geral”. 

Partindo da premissa de Varadaranjan (2009), que defende que “uma estratégia de 

marketing se refere ao padrão integrado de decisões de uma organização que especificam 

escolhas cruciais relativas aos produtos, mercados, atividades e recursos de marketing na 

sua criação, comunicação e/ou entrega de produtos que ofereçam valor ao cliente (…)”, é 

lógico assumir que as estratégias, numa determinada empresa, são por si definidas, sendo 

que esta se deve manter a par do meio que a envolve, para que seja possível delinear 

estratégias eficazes e concretizáveis. Ao longo do tempo, a definição de estratégia de 

marketing tem-se alterado, de acordo com as evoluções sociais, individuais e coletivas, e 
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as empresas têm de acompanhar este movimento de forma a não ficarem para trás no 

mercado e, assim, manterem a sua vantagem competitiva (Kumar, Rahmanb, Kazmic, & 

Goyald, 2012, p. 483).  

A evolução do tema da sustentabilidade acoplado a uma estratégia de marketing, 

teve início no princípio da década de 70 (Kumar, Rahmanb, Kazmic, & Goyald, 2012, p. 482) 

e fez com que princípios como a ecologia e a responsabilidade social começassem a tornar-

se cada vez mais centrais na estratégia empresarial. Segundo Charter (2002) citado em 

Kumar, Rahmanb, Kazmic, & Goyald (2012, p.483), “a sustentabilidade funciona através da 

combinação do trio pessoas, planeta e lucro” é a partir destes três tópicos que se definem 

abordagens de acordo com o tipo de mercado em que se opera, o tipo de produto ou 

serviço que se oferece, e que retornos estarão implicados nestas operações. Por isso, a 

análise e a avaliação de uma estratégia de marketing, focada na sustentabilidade, requer 

um foco especial. 

 Segundo Veidermann, citado em Kumar, Rahmanb, Kazmic & Goyald (2012, p.483), 

“ a sustentabilidade é uma visão do futuro (…) que nos ajuda a focar num conjunto de 

valores e princípios éticos e moraiss, segundo os quais devemos orientar as nossas ações. 

Partindo desta premissa, é possível afirmar que a sustentabilidade tem vindo a tornar-se 

não só um ponto crucial de um plano de ação empresarial, mas também uma rampa de 

lançamento visionária. 

 A preocupação pelo planeta, pelo ambiente e pela ecologia tem vindo a exigir das 

empresas algo mais do que aquilo que produzem. Atualmente, o consumidor comum 

importa-se com aspetos que, até então, não pareciam relevantes, como o processo de 

fabrico de um determinado produto, a origem dos materiais, as condições de trabalho dos 

colaboradores e o ciclo de vida do produto. Pesquisas do The Cooperative Bank sugerem 

que existem determinados segmentos de consumidores “verdes” e éticos a emergir e que 

progressivamente se estão a tornar exigentes relativamente aos produtos, marcas e 

empresas que escolhem (Charter, Peattie K , & Polonksy, 2006, p. 7).  

 O marketing verde tem vindo a tomar uma posição fundamental na vida do 

consumidor comum, afetando algumas das suas escolhas de compra. As empresas que 

estão a par destas mudanças e atentas às alterações no comportamento dos consumidores 
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conseguem providenciá-los daquilo que procuram, levando-os a aceitar as suas premissas, 

desde o produto aos ideais desenvolvidos por si desenvolvidos e defendidos. (Charter, 

Peattie K , & Polonksy, 2006, p. 12) Desta forma, empresas que compreendem e 

identificam, de acordo com seu mercado, os crescimentos da importância da 

sustentabilidade no mundo empresarial são capazes de tratar a questão como uma 

necessidade e nunca como opção, de forma a adquirir vantagem competitiva (Kumar, 

Rahmanb, Kazmic, & Goyald, 2012, p. 484).  

 As tendências das estratégias de marketing têm-se vindo a construir de forma a que 

o consumidor seja o ponto fulcral. Peatie e Belz (2010), citado em Kumar, Rahmanb, 

Kazmic, & Goyald (2012, p.486), argumenta que os tradicionais 4 P’s do marketing mix 

(Product, Price, Place e Promotion), devido à mudança de orientação do marketing nas 

últimas décadas e com a entrada do tema da sustentabilidade, se moldaram aos 4 C’s, 

colocando o consumidor no centro e perfazendo assim o Customer Solution, Customer Cost, 

Convenience e Communication. Segundo Chartel et al. (2006), o objetivo passa por “atingir 

um equilíbrio entre as duas abordagens o que significa que a estratégia deve passar pela 

obtenção de lucros mesmo reduzindo os impactos no ambiente e na sociedade” as cited in 

(Kumar, Rahmanb, Kazmic, & Goyald, 2012, p. 487). Whiting (2008)  que “a sustentabilidade 

como uma estratégia de marketing não só ajuda a desenvolver vantagem competitiva, 

como também abre portas à inovação e á redução de custos; Whiting argumenta ainda que 

“as empresas que não forem capazes de se tornarem sustentáveis, perderão o seu lugar no 

mercado” citado em (Kumar, Rahmanb, Kazmic, & Goyald, 2012, p. 487). 

 

3.2 O impacto do Coronavírus na Sustentabilidade Empresarial: o papel das marcas 

A pandemia de Covid-19 assolou o mundo assim que foi identificada. Fez com que 

emergissem todas as fragilidades humanas, tecnológicas, sociais e individuais A 

humanidade precisou de se reinventar, assim como as marcas e a sua comunicação. “A 

crise sanitária de Covid-19 é uma dessas crises (…) que pode gerar uma crise de confiança 

se não se atua de acordo com as perspetivas do público” como argumenta Laurent citado 

Xifra (2020, p. 6). Como analisado no ponto 2.2.14, foi notável que as marcas ligadas ao 



42 
 

equipamento do mundo do desporto, especificamente ao ciclismo, mantivessem o 

contacto com os seus clientes, através das redes sociais. Algumas optaram por partilhar 

eventos digitais, como corridas online, outras apelaram à participação de passatempos 

relacionados com a dinâmica da marca e outras partilharam comunicados, em nome da 

marca, sobre a forma como estavam a lidar com os impactos do vírus, interna e 

externamente, reforçando os cuidados básicos de higiene e assegurando que o trabalho 

interno, embora menos ritmado e com recurso de 100% ao e-commerce, se manteria, de 

forma a atender às necessidades dos seus consumidores. 

Para Xifra (2020, p.11) “não é suficiente ser-se socialmente responsável, há-que 

sabê-lo ser (…) vimos que as marcas repensaram rapidamente as linhas argumentativas das 

suas campanhas publicitárias” e, desta forma, adaptaram a sua comunicação ao ambiente 

pandémico e incerto que se transmitia, indubitavelmente, para o estado de espírito de todo 

o seu público. Segundo o relatório de Edelman (2020) citado Xifra (2020, p. 11) a pandemia 

atual “mostra que os princípios críticos na gestão da Responsabilidade Social Corporativa, 

em tempos como o do Covid-19, devem concentrar-se em tornar as mensagens em 

soluções, incluindo, se possível, a focalização de qualquer publicidade na forma como os 

produtos e serviços podem ajudar as pessoas a enfrentar os desafios da vida relacionados 

com a pandemia, e falar sobre produtos e serviços de uma forma que demonstre a 

consciência desta crise e do impacto que esta está a ter sobre a vida das pessoas.”  O papel 

das marcas, passa, portanto, por acompanhar o evoluir desta situação, comunicar 

externamente esse acompanhamento e adaptar o seu modelo de negócio à situação 

vigente.  

Para Knowles et al. (2020) “esta é, para as marcas pequenas e médias, uma 

oportunidade única para providenciar valor no novo ambiente de consumo, à medida que 

os consumidores estabelecem novas rotinas de compra”. Assim, “os profissionais ligados 

ao marketing devem entender que não existe um produto ideal, mas apenas uma solução 

que atenda às necessidades do cliente e ao resultado desejado.” Desta forma, Knowles et 

al. (2020) supõem uma alteração dos 4 P’s originais, preço, produto, promoção e 

distribuição, face às mudanças existentes. Sugere, por isso, que as empresas, durante e 

após o estado de pandemia, adotem estratégias focadas não só no produto, mas em 
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soluções, uma vez que o consumidor comum foi abalado a todos os níveis da sua vida 

pessoal, emocional e social e não procura o produto ideal, mas sim a solução ideal para as 

suas necessidades.  

O Grupo Polisport, apesar de ter o seu mercado e gama de produtos bem definidos, 

durante o confinamento português, dedicou-se à produção de viseiras que, 

posteriormente, ofereceu a profissionais de saúde de unidades hospitalares da zona norte. 

Segundo Knowles et al. (2020), este seria então um exemplo prático de uma solução criada 

pela marca para um problema evidente em Portugal, que foi a falta de equipamentos de 

proteção individual.  

Outra mudança de pensamento que Knowles et al. (2020) defendem e argumentam 

é a acessibilidade aos produtos. Numa realidade em que o distanciamento social se tornou 

imperativo para a desaceleração da pandemia, o processo de compras passou a ser 

preferencialmente online. Os consumidores passaram então a usar ferramentas online e 

procuram cada vez mais canais de distribuição online para proceder à compra dos serviços 

e produtos de que necessitam como argumenta Dirgantari et al. (2019) citado em 

(Dirgantari, 2020, p.262). As marcas tiveram de acompanhar esta mudança no processo de 

compra, se já possuíssem e-commerce, manter ou alterar a sua estratégia. Para Knowles et 

al. (2020), é também notório que, com a pandemia, os consumidores lutam diariamente 

com realidades instáveis, não só a nível social e emocional, mas a nível financeiro. As 

autoras afirmam que o foco na estratégia de venda se deve referir ao valor e não ao preço, 

uma vez que o “novo ambiente económico será problemático para muitas marcas líderes, 

cujas estruturas de custo dependem da sua capacidade de obter um preço premium” 

(Knowles , Ettenson, & Lynch, 2020).  Knowles et al. (2020) afirmam que “algumas empresas 

já mostraram que manterão os seus gastos com publicidade e atividades de comunicação 

pré-crise em resposta à COVID-19, mas podem ser a minoria”, isto porque Knowles et al. 

(2020) afirmam que a educação será prioritária à comunicação, e as empresas que 

mantiverem os seus custos pré-Covid, terão de encontrar o equilíbrio ideal entre ambas.  

Apesar de as consequências relativas à pandemia ainda não serem suficientemente 

claras para que se possam retirar ilações, é já possível afirmar que serão profundas e 

comuns a várias áreas distintas. Relativamente ao comportamento do consumidor, 
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Deleersnyder et al. (2009) citado em (Vafainia, 2020, p.4) afirmam que “a literatura 

referente ao Marketing mostra que, durante uma recessão económica, os consumidores 

se tornam mais sensíveis ao preço e preferem correr menos riscos e reduzir as suas 

despesas”. 

Relativamente às mudanças de comportamentais dos consumidores, Gruenwald 

(2020, p.2) afirma que “a grande tendência foi a descoberta da bicicleta para deslocações 

diárias, (…) como uma opção mais segura em detrimento dos transportes públicos”. Ainda 

segundo Gruenwald (2020, p.2), as bicicletas foram o presente número um na Páscoa de 

2020. Esta mudança significa que a pandemia de Covid-19, além de proporcionar mudanças 

dolorosas naquilo que era a rotina diária, trouxe também mudanças que irão beneficiar os 

estilos de vida de quem as praticar, como é o caso da escolha da bicicleta como meio de 

transporte. Esta tendência é, em tudo, positiva, desde a saúde mental de quem a segue, 

como do contributo que dará à sociedade e ao ambiente. Para Gruenwald (2020 p.2) “as 

bicicletas não são só um meio de transporte eficiente, mas também saudável e com pouca 

necessidade de estacionamento. Assim, os problemas de estacionamento relativo aos 

carros, tal como a poluição associada, podem ser eliminados. É expectável que, com estas 

mudanças de comportamento impostas pela pandemia, resultem também mudanças 

sociais que apelem ao altruísmo, pelo próximo, pelo ambiente e por si próprio. Segundo 

The Guardian (2020) citado em (He & Harris, 2020, p.178) “os consumidores demonstraram 

diversos comportamentos altruístas durante a pandemia, como a compra e entrega de 

artigos de mercearia a indivíduos vulneráveis”, sendo notório que “esta crise providencia 

uma excelente oportunidade para estudar (…) os fatores situacionais/contextuais que 

influenciam as decisões éticas do consumidor (…)”. As situações que a pandemia Covid-19 

alavancou não foram esperadas, e por esse motivo, isso obrigou a que cada indivíduo se 

moldasse e se reinventasse, mostrando, assim, que o ser humano é e sempre foi um ser 

dotado de uma capacidade de mutação e adaptação surpreendente. Segundo He & Harris 

(2020, p.178) “a pandemia deu a oportunidade e o tempo para que os consumidores 

refletissem sobre o significado básico de consumo, e qual o impacto desse consumo, não 

apenas em si próprio, mas também nos outros e na sociedade e ambiente em geral”. 

 



45 
 

 

4. Polisport Move – Uma forma sustentável de se mover pela vida 

O Polisport Move é um projeto do Departamento de Marketing da Polisport 

Plásticos que, devido à pandemia que assolou Portugal em março de 2020, teve a sua 

divulgação adiada. No entanto, a decisão de prosseguir com o lançamento do projeto foi 

alavancada pela notória evolução do mercado de bicicletas na Europa. Vafainia (2020, p.6) 

afirma que “os marketing managers devem estar atentos à mudança, em tempo real, 

comportamental dos consumidores” e que “a não-ação não deve ser estratégia a utilizar, 

uma vez que as pesquisas sobre o marketing em tempos de recessão mostram que estes 

períodos providenciam uma oportunidade para o crescimento da marca, especialmente se 

a estratégia tiver sido pensada a longo prazo”.  

Este projeto surge no seguimento da necessidade de delimitar a área de Bicicleta, 

algo que era um objetivo há muito pensado para cumprir. A área de Bicicleta pressupõe 

duas audiências distintas: competição e família/lazer, ou seja, pressupõe também 

produtos, utilizadores e comunicações distintas. O Polisport Move nasce, então, de uma 

necessidade em especificar a comunicação e focá-la no segmento pretendido, mas também 

da consciência sustentável já inerente à marca, e que agora se materializou neste projeto.  

As premissas para a criação e desenvolvimento do Move, assentam “nas grandes 

mudanças que o mundo enfrenta: as emissões globais atingem níveis nunca vistos e não 

mostram sinais de paragem. O contexto em que vivemos fez com que a marca pensasse 

sobre a melhor forma de nos movermos pela vida sem prejudicar o meio ambiente e, ao 

mesmo tempo, aproveitar cada segundo da viagem.” (Site Grupo Polisport, 2020). O 

projeto promete ao consumidor o desenvolvimento de formas e processos sustentáveis 

para fazer chegar os produtos ao cliente final, sendo que, desta forma, é possível elevar a 

eficiência da marca e reduzir a sua pegada ecológica. O Polisport Move foca-se, assim, em 

“produtos destinados aos meios de transporte e mobilidade em família, sem esquecer o 

desenvolvimento do produto e tendo em conta não apenas os processos, mas também 

materiais sustentáveis” (Site Grupo Polisport, 2020). 
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4.1 O Polisport Move – O Lançamento Digital 

Uma vez que a premissa primária se deve à separação de dois mundos distintos - o 

ciclismo de alta competição e a vida familiar/lazer - foi imperativo proceder à criação de 

canais de comunicação distintos para cada um destes segmentos, para que fosse possível 

especificar e aplicar, da forma mais eficiente possível, a comunicação pretendida.  

O primeiro passo foi a criação do logótipo do Polisport Move. O Grupo já possuía os 

logótipos de Polisport Bicicleta (figura 15) e o de Polisport Off-Road (figura 16); duas 

variações originárias do logótipo do grupo. Para o Move, o objetivo era passar uma 

comunicação com foco no consumidor ativo, dinâmico, ligado ao desporto, essencialmente 

outdoor, focado na vida familiar, na vida citadina e na vida sustentável. Com base nestes 

conceitos, o logótipo do Move surge como uma nova variação do logótipo em preto, sem 

trapézio, com o slogan move through life, remetendo para aquilo que é o core deste 

projeto: o transporte e a mobilidade na vida. 

 

 

 

 O segundo passo passou por fazer também a separação “física” nas redes sociais, 

que consistiu na criação de contas Polisport Move no Instagram, no Facebook e no Youtube 

e iniciar, desta forma, a comunicação segmentada. 

 O terceiro passo deste plano geral, focou-se no lançamento do projeto Move. 

Iniciou-se a par do lançamento do primeiro trailer Polisport. Este produto materializa todos 

os conceitos de sustentabilidade que o Polisport Move tem como base da sua criação, e 

que o Grupo Polisport pretende que sejam encaminhados para as audiências, de forma a 

que isso se traduza numa redução da pegada ecológica da empresa e dos consumidores. 

Os meios de transporte e mobilidade sustentáveis são apenas uma pequena parte daquilo 

que é o projeto Polisport Move. No entanto, foi nesse sentido que se iniciou a construção 

deste projeto.  

Figura 15 - Logótipo Polisport Bicicleta Figura 14 - Logótipo Polisport Off-Road Figura 17 - Logótipo Polisport Move 



47 
 

 O Trailer Polisport (vd. Anexo 2) oferece, assim, às famílias uma nova forma de 

transporte, ou uma alternativa mais protegida e segura, na medida em que as crianças se 

encontram dentro do atrelado aos porta-bebé já conhecidos do Grupo. Com duas versões 

disponíveis, como atrelado de bicicleta ou como carrinho de mão, o Trailer Polisport 

disponibiliza uma variedade de funções, assegurando a adaptação simples e rápida aos 

vários contextos do quotidiano. É um produto inovador, no que diz respeito ao transporte 

de crianças, uma vez que o peso máximo da criança num porta-bebé Polisport é de 22kg e, 

com o Trailer Polisport, é possível levar duas crianças mais alguma carga, perfazendo um 

total de 41kg. Este atrelado representa uma mudança na vida sustentável, uma vez que, 

para o mover, a única energia necessária é humana e a vontade de deixar uma pegada 

menor. 

Para o lançamento do Trailer Polisport, e como é o habitual em qualquer outro novo 

produto na Polisport. Foram adotados vários processos para a inserção do produto na gama 

da marca. Desta forma, as responsabilidades do Departamento de Marketing focaram-se 

na forma como o produto iria ser comunicado. Foram realizadas duas sessões fotográficas 

e dois vídeos de produto. A sessão de fotografia de produto e o vídeo técnico focaram-se 

na comunicação das características físicas do produto, das diferentes versões, e das e 

instruções de montagem do mesmo. O foco é apenas o produto e as suas funcionalidades 

técnicas. As sessões de fotografia de ambiente e de vídeo promocional focam-se em 

materializar o novo produto num quotidiano. São sessões em que são contratados 

modelos, e o objetivo é que estes comuniquem todas as funções, todas as características e 

todas as soluções que o produto oferece. Algo já comunicado nas sessões de produto, mas 

que surge agora transposto para um possível quotidiano. O processo seguido relativamente 

às sessões de ambiente, já desenvolvido no subcapítulo 2.2.12, é algo transversal a 

qualquer produto novo e necessário, uma vez que sugere uma organização prévia de todos 

os micro e macro detalhes, além de que auxiliam no foco e concentração de todos os 

intervenientes.  
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4.2 A Sustentabilidade na Polisport 

O Grupo Polisport tem reforçado cada vez mais os seus objetivos relativamente à 

sustentabilidade em contexto empresarial e, mais do que nunca, todos os novos produtos 

e projetos têm uma componente sustentável extremamente forte e diferenciadora. Os 

projetos a serem materializados a curto prazo assumem forte sentido de sustentabilidade 

empresarial. 

 

4.2.1 O Cosmo 

O Cosmo é um desses exemplos. É um porta-bebé pensado na sustentabilidade, na 

medida em que tanto o seu design como o seu embalamento foram idealizados para 

reduzir a pegada ecológica da empresa e dos seus consumidores. O design do Cosmo (figura 

16) foi desenhado para que o pudesse reclinar sobre si próprio, tornando este produto 

desdobrável quando está por montar. O embalamento otimizado (figura 17) deste porta-

bebé, irá fazer com que se diminuam os custos do seu envio, resultando assim numa 

poupança para a empresa. Ao mesmo tempo, rentabilizar-se-á ao máximo o espaço 

normalmente usado para o transporte de produtos, diminuindo assim o número de viagens 

e os transportes realizados normalmente. Automaticamente, este facto leva a uma redução 

nas emissões de gases provenientes dos meios de transporte.  

 

Figura 16 - Porta-Bebé Cosmo - Design Final  Figura 17 - Embalamento Porta-Bebé Cosmo 

O packaging está também orientado para a redução e aproveitamento de resíduos, 

uma vez que é feito de cartão reciclado, e sem a utilização de imagens ou qualquer outro 
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acréscimo que implique utilizar tintas. Desta forma, o cartão da embalagem mantém-se 

limpo e passível de ser utilizado para outros fins, e a comunicação ganha um tom sóbrio e 

simples, que é um dos objetivos comunicativos deste projeto. Outro ponto sustentável no 

Cosmo é a conceção do manual de instruções de montagem. Concebido em modo quick 

guide (figura 16), este é um guia de instruções rápido, maioritariamente construído através 

de imagens ilustrativas dos passos a seguir. Esta questão irá fazer com que as instruções se 

foquem no essencial, tornando o manual um documento pequeno e com o mínimo gasto 

de papel possível. Ao pequeno documento, será adicionado um QR code, um código de 

barras que remete para o vídeo técnico do produto, onde será possível ver todos os passos 

necessários para a montagem do produto, bem como as suas especificações técnicas.  

 

 

Figura 16 - Quick Guide Porta-Bebé Cosmo 
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4.2.2 Outros exemplos práticos - Catálogos e Sacos 

Como já referido anteriormente, o Grupo Polisport, com base em decisões 

sustentáveis, não irá proceder à impressão dos catálogos relativos a 2021. Assim, serão 

disponibilizadas as versões digitais de Bicicleta, Off-Road e Bobike, tanto no site do Grupo 

como através das newsletters enviadas. Além disso, a Dropbox dos clientes finais também 

irá contemplar fotos em alta resolução, fotos de ambiente, vídeos técnicos e ficheiros 

editáveis dos catálogos.  

 A curto prazo, um dos temas a serem debatidos é a remoção completa dos sacos de 

plástico usados no Grupo Polisport. Neste momento, está a decorrer uma auscultação de 

mercado, com o objetivo de recolher orçamentos relativos a alternativas aos sacos de 

plástico. Os dados recolhidos até ao momento sugerem que as alternativas mais 

sustentáveis ao saco de plástico são o algodão, a fécula de batata e o papel kraft. O Grupo 

Polisport ainda não tem pareceres definitivos sobre a escolha a fazer. No entanto, esta 

decisão terá como base todos os aspetos cruciais da sustentabilidade empresarial. 
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5. Considerações finais 

Aquando do final do meu estágio curricular, em junho de 2020, foi necessário fazer 

uma análise ao meu percurso académico e profissional. Como referi na introdução deste 

relatório, o estágio curricular revelou-se uma mais valia para o início da minha carreira 

profissional, uma vez que o mundo do trabalho nos dota de uma experiência física, real e 

imediata, onde é necessário reagir, contrabalançar e arriscar em apenas um segundo. 

Neste estágio curricular, fui orientada e acompanhada da melhor forma possível. Daí 

adveio uma aprendizagem enorme relativamente ao mundo empresarial, e, mais 

concretamente, ao funcionamento do Marketing. Tive a oportunidade de aprofundar a 

área das línguas e do marketing, e de adquirir outros conhecimentos, em marketing digital, 

em logística e em sustentabilidade empresarial.  

A identificação de tarefas, foi uma das soft skills que adquiri ao longo deste 

percurso. As reuniões semanais, embora possam parecer pouco valiosas, à primeira vista, 

significam que existe e se trabalha para uma segmentação do dia a dia, entre tarefas 

urgentes, pouco urgentes ou contínuas. Torna exequível qualquer processo, uma vez que 

se encontra planeado, e coloca todos os membros do departamento ao corrente dos 

processos em curso. Esta é uma das características que, embora subtil, reconheço que fará 

parte do meu ADN profissional, em que o primeiro passo de toda e qualquer conquista, é 

feita com através da organização “desenhada” num bloco de notas 

O balanço que faço do estágio curricular na Polisport é bastante positivo. Porém, é 

notório que a pandemia de Covid-19 constituiu uma grande limitação à minha experiência. 

Iniciei o estágio no dia 6 de janeiro de 2020, e, no dia 12 de março, antes de qualquer 

decisão oficial do governo português, a Comissão Executiva do Grupo decidiu que todos os 

colaboradores elegíveis para teletrabalho deveriam iniciá-lo no dia seguinte. O que tornou 

a minha experiência presencial na empresa reduzida a apenas dois meses, sendo os 

restantes três meses realizados remotamente. Em todos os momentos, a partir do dia 12 

de março, fui incluída, orientada e acompanhada. A única coisa que mudou foi a minha 

presença física na empresa. O Grupo sempre se mostrou bastante atento à pandemia no 

país e nunca descorou a saúde dos seus colaboradores, colocando esse tema no topo das 

prioridades. 
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Esta experiência enriqueceu o meu currículo e a minha performance profissional, na 

medida em que me permitiu entrosar na empresa e nos processos e pessoas que a 

compõem. A gestão do stress, do dia a dia, das tarefas delegadas e das relações 

interpessoais foram segmentos-chave para que a minha aprendizagem fosse rica. Os 

momentos mais desafiantes deste estágio focaram-se, principalmente, na gestão de 

encomendas, ou seja, na comunicação entre os colaboradores do Armazém e os 

colaboradores da Logística. São locais de trabalho que, na minha ótica, requerem decisões 

ao segundo, pouca margem de erro e rapidez, algo que pode ser difícil de gerir. A minha 

prestação no decorrer do estágio curricular foi notada, e rapidamente, foi-me feita a 

proposta de continuar na empresa em estágio profissional. Algo que aceitei sem hesitar e 

certa de que é aqui que começo a minha carreira. 

 Ainda que o foco deste relatório tenha sido a comunicação no seu todo, aprendi 

que a comunicação com mais retornos é sem dúvida a interpessoal. Esse é o segredo de 

qualquer sucesso e, na medida do possível, sempre foi, e sempre será o aspeto mais 

importante no meu modus operandi profissional.  
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7. Anexos 

Anexo 1 – Clockify 
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Anexo 2 – Manual Trailer  
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Anexo 3 - Página da descrição do produto – parte de cima Groovy 
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Anexo 4 – Catálogo Off-Road 

 

Anexo 5 – Catálogo Bicicleta Polisport 
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Anexo 6 – Catálogo Bobike  
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Anexo 7 – Sharepoint Grupo Polisport 
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Anexo 8 – E-mail com Histórico de Atualizações do Sharepoint 
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Anexo 9 – Plano de Contingência Covid-19 – Grupo Polisport 
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