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Introdução 
	  

Este trabalho tem como base a criação de uma loja online de decoração, a Ideias Impressas, 

pretendendo-se analisar ao longo deste relatório o processo de criação da loja, desde a elaboração 

do seu plano de marketing e comunicação até ao seu lançamento oficial e à comunicação publicitária. 

Foi realizado com base no estágio na agência de comunicação Inédito, com a duração de três meses, 

de Novembro de 2011 a Fevereiro de 2012. Reflectir-se-á acerca das vantagens e desvantagens 

deste tipo de ferramentas na realidade empresarial actual. Para o efeito recorreu-se a dois conjuntos 

de técnicas metodológicas: técnicas declarativas (entrevista) e técnicas não-declarativas 

(investigação e análise documental, observação directa e observação participante). A pergunta de 

partida formulada foi: “Como se desenvolve uma estratégia de comunicação e marketing de uma 

nova empresa online?”. Os objectivos deste projecto foram realizar um plano de marketing e 

comunicação, incluindo o marketing-mix, a definição de objectivos e estratégias; conhecer o processo 

de criação de uma loja online; identificar as facilidades e as dificuldades na implementação de uma 

loja de comércio electrónico; perceber quais as estratégias de comunicação a aplicar. 

O convite para o estágio surgiu a partir do director da Inédito, Mário Porfírio. A proposta mostrou-

se aliciante por ser um grande desafio ter a cargo um projecto que pudesse acompanhar do zero. 

Pareceu-me motivante, pois deu-me a oportunidade de aplicar algumas temáticas ensinadas e 

desenvolvidas nas cadeiras de Pesquisa de Marketing e Marketing, entre outras, e acompanhar um 

processo totalmente novo. Como corolário feliz, está em aberto a possibilidade de eu ficar a trabalhar 

na Ideias Impressas num futuro próximo, juntamente com o director da agência de comunicação. 

A Inédito é uma empresa reconhecida no que toca a ferramentas de design, tanto online como 

offline, e cuja experiência no mercado conta já 14 anos. Com uma carteira de clientes de peso, 

impõe-se um elevado padrão de qualidade que se esforça sempre por cumprir, de forma a satisfazer 

todos os que nela confiam a sua imagem empresarial. 

O tema da comunicação online tem sido desenvolvido por vários autores. McCarthy (1987) 

impulsionou o marketing com a designação dos 4 P’s e a sociedade em rede de Castells (1996) 

enraizou-se no quotidiano actual. Assim, a relação empresa-cliente sofreu alterações a nível da 

interactividade, dando origem ao ciberespaço definido por Lévy (1997). Surgiu então o web marketing, 

uma ferramenta que veio possibilitar uma valorização do cibercliente. Neste campo, Lauterborn (1993) 

propõe 4 C’s à ideia inicial de McCarthy: necessidades e desejos do cliente, custos para o 

consumidor, conveniência para comprar e comunicação. Karsaklian (2001) fez um último acrescento, 

atribuindo mais 2 D’s: diálogo e base de dados. Com o web marketing cada vez mais utilizado pelas 

empresas do século XXI, podemos perceber a origem de inúmeras lojas online e start-ups. Badoc 

(2000) definiu então 7 etapas fundamentais para que este tipo de negócio seja bem sucedido. Graças 

às inovações tecnológicas e ao crescente uso da Internet, a publicidade sofreu uma grande mudança 
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e os anúncios pagos deixaram de ser parte fundamental no marketing. A comunicação publicitária de 

massa veio dar lugar a novas ferramentas como o buzz marketing. 

 Sobre a estrutura deste trabalho e respectivos conteúdos, podemos encontrar no capítulo 1 a 

contextualização do tema, expondo as perspectivas já abordadas por alguns autores, desde o 

marketing à comunicação online. Ainda no mesmo capítulo apresenta-se a caracterização dos 

conceitos essenciais para melhor compreensão do tema tratado: agência de publicidade, agência 

criativa, branding, design, comércio, comércio electrónico, plano de marketing, comunicação 

comercial e comunicação online. O capítulo 2 caracteriza a entidade de acolhimento do estágio, a 

Inédito e as suas principais actividades. O projecto da Ideias Impressas é apresentado no capítulo 3, 

começando pela pergunta de partida, passando pelos objectivos, a metodologia usada e, por fim, a 

calendarização onde se apresentam todas as actividades desenvolvidas por meses até Junho. Tudo 

o que diz respeito às actividades desenvolvidas no decorrer deste projecto encontra-se no capítulo 4, 

começando com o processo de criação de uma loja online, o plano de marketing e comunicação, o 

modelo de negócios da Ideias Impressas, as facilidades e dificuldades na implementação de uma loja 

de comércio electrónico e o plano de comunicação. 

As principais conclusões prendem-se com o delineamento da estratégia de uma empresa online. 

Ao longo deste trabalho foram encontrados vários procedimentos importantes em prol do bom 

desenvolvimento e comunicação de uma nova loja de comércio electrónico. Estipular o público-alvo e 

as ferramentas a utilizar para o atingir, investigar acerca dos principais concorrentes e de que forma 

actuam, elaborar um plano de marketing que defina objectivos e marketing-mix e delinear um plano 

de comunicação são os principais passos. Tendo em conta a sua dependência do sítio de Internet, é 

importante haver uma constante monitorização do mesmo, de forma a possibilitar a aquisição de 

produtos sem qualquer constrangimento. A segurança tem também um papel de destaque, visto que 

os dados privados dos clientes têm de ser protegidos de forma constante, podendo recorrer-se a 

várias técnicas como a encriptação. Em suma, podemos perceber que o planeamento prévio e o 

cumprimento das directivas nele estipuladas são determinantes para o sucesso de qualquer tipo de 

empresa, como é o caso das lojas de comércio electrónico. 
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1. Contextualização Teórica: o marketing e a 
comunicação online 

	  

Desde, pelo menos, os anos 20 do século XX que a Publicidade e o Marketing ocupam um lugar 

incontornavelmente importante na sociedade de consumo. 

Embora mais autores tenham definido o conceito de marketing, é Kotler (2009:7) que o 

apresenta como “processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que 

necessitam e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos e serviços”. De forma a 

conseguir ter sucesso nesta área, McCarthy (1987) identificou quatro pontos fundamentais de 

abordagem que denominou de 4 Ps: Produto (Product), Preço (Price); Distribuição (Placement) e 

Promoção (Promotion). 

Nos anos 90, a aldeia global que McLuahn (1964) “profetizara” décadas antes estava em plena 

concretização com o surgimento da Internet. Assim, e com uma “sociedade em rede” (Castells, 1996) 

criou-se a possibilidade de manter uma relação mais personalizada, segmentada e individualizada 

com o consumidor, com um rol de novas variáveis. Pode então dizer-se que houve um retorno do 

marketing one to one. Aparecem novas funcionalidades derivadas da World Wide Web como “as lojas 

virtuais, sites, ferramentas de busca, produtos e serviços ao alcance de um clique.” (Rublescki, 

2009:3). A interactividade apresenta-se então como o ponto mais importante deste novo mundo, 

dando origem ao conceito ciberespaço e consequentemente ao de cibercultura. Segundo Lévy 

(1999:74), ciberespaço é o espaço de comunicação ligado mundialmente por computadores. Deste 

advém a cibercultura, que o mesmo autor considera ser o “conjunto de técnicas, materiais e 

intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 

Evidenciando-se aos poucos, o web marketing começou então a conquistar o seu lugar na 

sociedade. Por web marketing entendem-se “todas as actividades online ou electrónicas que facilitam 

a produção e a comercialização de produtos ou serviços para satisfazer os desejos e as 

necessidades do consumidor.” (Reedy, J.; Schullo S. (2004:24). Actualmente o web marketing 

acarreta variadas denominações, tais como cibermarketing, marketing digital, comunicação e 

marketing online, marketing electrónico, marketing na Internet e marketing interactivo. 

O web marketing levou a uma nova ordem, onde o relacionamento com o consumidor ocupa um 

papel central, consumidor esse que passa a assumir responder pelo nome de cibercliente. Segundo 

Karsaklian (2001:107) “O cibercliente pode ser uma só pessoa, uma família, uma empresa, pode ser 

classificado em função das suas características pessoais ou profissionais, ou ainda em função dos 

produtos que compra”. Esta nova designação é vantajosa para as empresas, pois possibilita-lhes 

saber quem está a comprar, onde está, o perfil, o histórico de relacionamento e as compras. É assim 
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possível que haja uma oferta mais individual e personalizada por parte das empresas, levando a uma 

fidelização do cibercliente. 

Assim, tendo em conta que o cibercliente gosta de se sentir importante para a empresa e 

valoriza a relação individual, Lauterborn (1993:12-13) propõe uma classificação de 4 Cs que se 

apresenta consumer-oriented, ou seja, focada na perspectiva do consumidor de forma a conseguir a 

sua satisfação. As novas variáveis são então consumer needs and wants (necessidades e desejos do 

cliente), cost to consumer (custos para o consumidor), convenience to buy (conveniência para 

comprar) e communication (comunicação). No entanto, e juntando a estes, Karsaklian (2001:33) 

sentiu necessidade de apontar ainda mais 2 Ds que se apresentam como dialogue (diálogo) e data 

base (base de dados). Segundo o autor, estes dois são fundamentais na perspectiva do web 

marketing, pois só assim se atinge verdadeiramente uma comunicação direccionada e individualizada. 

Actualmente, no decorrer do século XXI, o web marketing é indispensável para garantir ou elevar 

o sucesso de qualquer empresa. O fácil acesso à Internet dos últimos anos tem levado ao surgimento 

de inúmeras lojas online e start-ups que, embora tenham muitas ferramentas disponíveis para sua 

própria utilização, nem por isso têm a vida facilitada pois a concorrência tornou-se mais feroz e similar. 

Uma das vantagens do ciberespaço e das lojas virtuais é que os produtos podem ser postos online e 

comprados a partir de qualquer parte do mundo, eliminando de certa forma as barreiras espaciais. 

Proceder à criação de uma loja online ou uma start-up é um processo complexo e moroso, que 

tem de cumprir várias etapas. Badoc (2000:37-49) define 7 etapas fundamentais que ditam o sucesso 

deste tipo de negócio. Com base no livro, procedeu-se à seguinte interpretação pessoal: 

1) A importância de um mentor: este pode auxiliar no desenvolvimento do projecto, 

oferecendo dicas e partilhando a sua experiência; 

 
2) Ouvir as opiniões dos outros na tomada de uma decisão: o marketeer deve adaptar a 

oferta às necessidades e aos gostos, tanto individuais como colectivos, dos clientes; 

 
3) Conjugar idealismo com objectividade: a paixão pelo projecto deve estar sempre presente, 

mas não deve sobrepor-se à lógica e o empresário deve conseguir manter-se aberto a ouvir 

opiniões externas, solicitadas ou não, quando estas representem uma mais-valia para o 

projecto; 

 
4) Estudar o mercado sem os mesmos recursos que a concorrência: apesar de não 

estarem em pé de igualdade com as grandes empresas a operar no sector, as start-ups 

devem esforçar-se tanto como estas para conhecer melhor o consumidor de forma a agir 

com maior eficácia. São vários os estudos de mercado de acesso gratuito, recentes ou não, 

que podem ser usados pelo marketeer para conhecer o mercado. Os primeiros clientes 

podem ser usados como fontes de informação; 
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5) Cultivar uma boa relação com os colaboradores e os parceiros: o empresário deve 

procurar elucidar os seus colaboradores da estratégia de marketing e de comunicação de 

modo a que estes se preocupem também com a evolução da empresa. Há que cultivar um 

espírito de marketing na empresa, para que os colaboradores estejam receptivos a mudar a 

sua prestação se assim lhes for pedido; 

 
6) Conhecer os consumidores: há que conhecer os consumidores não só quantitativamente 

como qualitativamente. A start-up consegue obter todas as informações que precisa se 

apelar a todas às fontes de informação ao seu alcance. Ela pode ainda estabelecer uma 

estimativa do consumidor potencial que pode conquistar com base nestas informações; 

 
7) Definir objectivos alcançáveis: o sucesso da start-up provém de uma boa planificação dos 

objectivos (preferencialmente quantificáveis) que se pretendem obter e do que deve ser feito 

para os alcançar. Para isso devem aplicar-se as técnicas estudadas, estruturar campanhas 

publicitárias e de comunicação e educar os colaboradores do que devem fazer para melhor 

aperfeiçoar o projecto. A visão do futuro da empresa deve ser clara na mente do empresário 

para que este seja capaz de tomar as escolhas racionais e pertinentes face ao que o espera. 

 

Sempre que se aposta na criação de uma nova empresa, com uma nova actividade, é 

necessário definir o seu modelo de negócios. É neste que constam todos os intervenientes do 

processo de desenvolvimento da empresa. Tal como Osterwalder e Pigneur (2009:14) afirmam: 

“O  modelo  de  negócios  define  a  lógica  de  como  uma  organização  cria, distribui  e capta  valor”. 

Assim, de forma a expor todas as áreas de negócio de uma empresa, os autores desenharam o 

“Modelo   de   Negócios   Canvas”. Usado já por empresas como a IBM, Ericsson ou Deloitte, este 

divide-se em nove blocos (Osterwalder e Pigneur, 2009:16-40): 

•  Segmentos de clientes (os clientes são o coração de qualquer modelo de negócio. Sem 

clientes (rentáveis) nenhuma empresa pode sobreviver muito tempo. De forma a melhor satisfazê-los, 

pode-se proceder a uma divisão dos mesmos em segmentos distintos com necessidades, 

comportamentos e outros atributos em comum. Um modelo de negócio pode definir um ou vários 

segmentos de cientes, grandes ou pequenos. Uma empresa tem de tomar uma decisão consciente 

acerca de que segmentos servir ou ignorar.);  

•  Propostas de valor (a proposta de valor é a razão para os clientes escolherem uma empresa 

em vez de outra. Esta resolve problemas de clientes e satisfaz as suas necessidades. Cada proposta 

de valor consiste numa selecção de um leque de produtos e/ou serviços que preenchem os requisitos 

de um segmento específico de clientes. Assim, a proposta de valor é uma agregação de benefícios 

que uma empresa oferece aos clientes.);  

•  Canais (comunicação, distribuição e canais de vendas fazem parte do interface de uma 

empresa para com os seus clientes. Os canais são os pontos de contacto dos clientes, 

desempenhando por isso um importante papel na experiência de cada um.);  
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•  Relações com os clientes (uma empresa deve clarificar o tipo de relação que quer 

estabelecer com cada segmento de clientes. As relações podem variar de pessoais para 

automatizadas. Algumas das motivações para manter uma relação com os clientes: aquisição de 

clientes, retenção de clientes ou impulsionar as vendas (upselling).);  

•  Fluxos de receitas (se os clientes são o coração de um modelo de negócio, os fluxos de 

vendas são as artérias. Uma empresa tem de perguntar-se “que preço está cada segmento de 

clientes disposto a pagar?”. Conseguir responder a esta pergunta permite que a firma gere um ou 

mais fluxos de receitas para cada segmento de clientes. Cada fluxo pode ter preços diferentes.);  

•  Recursos-chave (todos os modelos de negócio precisam de recursos-chave. Estes permitem 

que a empresa crie e ofereça uma proposta de valor, alcance mercados, mantenha relações com 

segmentos de clientes e ganhe fluxos. Diferentes recursos-chave são necessários dependendo do 

tipo de modelo de negócio.);  

•  Actividades-chave (as actividades-chave traduzem-se nas acções mais importantes que uma 

empresa tem de tomar para funcionar com sucesso. Tal como os recursos-chave, estas são 

necessárias para criar e disponibilizar propostas de valor. No entanto, diferem dos anteriores 

dependendo do tipo de modelo de negócio.);  

•  Parcerias-chave (as empresas criam parcerias por diversos motivos, estando estas a tornar-

se num ponto importante de muitos modelos de negócio. Criam-se alianças de forma a optimizar o 

negócio, reduzir o risco ou adquirir recursos.);  

•  Estrutura de custos (criar e entregar valor, manter relações com clientes e gerar fluxos de 

receitas implica custos. Tais custos podem ser calculados facilmente depois de definir recursos-chave, 

actividades-chave e parcerias-chave.). 

De acordo então com os nove tópicos apresentados, os autores propõe um esquema onde o 

modelo se encontra desenhado e organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de negócio Canvas 
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A aposta numa loja online, embora seja um risco, pode ser bem sucedida pois vivemos numa 

sociedade com um elevado “síndrome virtual”, ligada em rede a qualquer parte do mundo. Segundo 

apurou o jornal Ciência Hoje, no final de 2010 dois milhões de internautas nacionais terão adquirido 

3,2 mil milhões de euros em bens e serviços através do seu computador pessoal, um aumento de 

23% face a 2009. Segundo o presidente da Associação do Comércio Electrónico e Publicidade 

Interactiva (ACEPI), tem havido também uma conquista de espaço dos sítios de Internet portugueses 

em relação aos estrangeiros. "É uma tendência que se veio invertendo ao longo dos últimos anos, o 

que tem a ver com a maior disponibilização e oferta dos nossos sites e com o facto de aquilo que se 

comprava a nível internacional estar cada vez mais disponível a nível nacional". (Ciência Hoje, 2010). 

A tendência para a prática do B2C (Business to Consumer) acentua-se e os esforços unem-se 

em torno da conquista da confiança dos clientes nas plataformas virtuais. Ao longo dos anos, o 

conceito de confiança apresentou-se como um factor fundamental das relações interpessoais. Com o 

desenvolvimento da Internet, os indivíduos alargaram o seu conceito de confiança ao comércio 

electrónico. Assim, segundo Holsapple e Sasidharan (2005), em média, 80% dos internautas 

considera que poder confiar num sítio de Internet é muito importante quando está em questão 

interagir ou não com o mesmo, maioritariamente através de compras online. 

Posto isto, é importante referir a importância da comunicação e da publicidade no meio das 

empresas de comércio electrónico. A Internet proporcionou às instituições empresariais um novo 

meio de comunicação com os consumidores, criando assim uma diferente abordagem do consumo e 

da propaganda. Todo o marketeer ou publicitário tem de ter percepção e conhecimento acerca de 

todas as formas de comunicação que existem actualmente, não esquecendo a necessária 

participação nos meios virtuais (ex: redes sociais).  

Devido à saturação dos consumidores em relação à publicidade nos meios de comunicação de 

massa, os anúncios pagos deixaram de ser parte fundamental no marketing. Tal como Cafferky 

(1999:15) referira, “Para diminuir os gastos com publicidade de massa, bem como para encontrar 

novas formas de se comunicar com os consumidores, as empresas têm-se voltado para outros 

métodos”. Assim, uma das técnicas mais utilizadas nos últimos anos, e a mais significativa quando se 

trata de lojas online é o buzz marketing. Segundo Gardner (2005:27), “buzz marketing é o acto de 

criar conversa acerca de um produto, serviço, empresa ou marca”. Este “identifica os principais 

formadores de opinião e persuade-os a levar a marca até ao mercado.” (Austin; Aitchison, 2007:72). 

Basicamente, o buzz marketing trata-se de uma modernização de uma técnica já antiga: a word of 

mouth. “Word of mouth é uma estratégia que encoraja indivíduos a passar uma mensagem de 

marketing a outros, criando a oportunidade de um crescimento exponencial na exposição e influência 

das mensagens.” (Gradner, 2005:29). O buzz marketing tornou-se então numa ferramenta viável que 

liga as marcas aos consumidores de uma maneira efectiva sem ser saturante ou agressiva. 

Técnicas como o buzz marketing ou word of mouth são a prova de que a Internet veio 

revolucionar a maneira como olhamos para as marcas e para as mensagens que nos passam. Assim, 

podemos incluir todas estas ferramentas no grupo da comunicação online. Esta tem-se mostrado 
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cada vez mais importante para o percurso de vida de uma empresa, esperando-se que continue a 

ganhar importância com o constante avanço da tecnologia. 

1.1. Operacionalização de Conceitos: Agência de publicidade, 
comércio electrónico, plano de marketing e comunicação e 
comunicação online 

	  

Tendo em vista a compreensão e contextualização do trabalho apontam-se como conceitos-

chave os seguintes: agência de publicidade, agência criativa, branding, design, comércio, comércio 

electrónico, plano de marketing, comunicação comercial e comunicação online. 

Sendo a Inédito uma agência de publicidade, é importante definir este conceito. Assim, agência 

de publicidade “é uma organização empresarial independente especializada em trabalhos de 

publicidade. Providencia gamas completas de serviços para publicitários como desenvolver, preparar 

e colocar anúncios em suportes publicitários, ajudar publicitários a encontrar o seu consumidor, 

publicitar vendas, pesquisa de marketing, consulta de marketing, treino de vendedores, design de 

embalagens, etc.” (Trehan, M.; Trehan, R., 2009:172). As agências de publicidade são compostas por 

pessoas com conhecimentos específicos, informadas sobre as potencialidades do marketing, 

publicidade e comportamento do consumidor e com vasto conhecimento acerca dos media e do 

mercado. Este tipo de agência ajuda os clientes a usar a publicidade para fins de marketing dos seus 

produtos e serviços de uma maneira efectiva. 

No entanto, sendo a Inédito uma especialista na criação de imagem publicitária, composta 

essencialmente por criativos, revela-se interessante operacionalizar o conceito de agência criativa. 

Neste sentido, agência criativa “designa-se genericamente por agência responsável pelo 

aconselhamento ao anunciante e pela concepção da campanha, por contraponto às actualmente 

designadas agências de meios.” (Brochand, B. et.al., 1999:199). 

Tendo então a vertente publicitária e criativa muito forte, o branding e o design são facilmente 

identificáveis como dois dos pontos fortes da agência. Por branding entende-se o processo contínuo 

de comunicação entre os produtores e os clientes, de forma a definir e dar significado à promessa da 

marca (Healey, M., 2008). Já no que toca a design não há uma caracterização exacta, visto que não 

há consenso em relação ao conceito. No entanto, podemos afirmar que design é a capacidade de 

criar e moldar o meio ambiente circundante para servir e satisfazer as necessidades humanas e 

conferir um significado único às coisas. Afecta por isso todos os detalhes do quotidiano (Heskett, 

J.,2002). Assim, design não se baseia apenas nas decisões de designers, mas também sobre como 

essas próprias decisões são implementadas e quais os seus efeitos e benefícios. 

O projecto a ser desenvolvido, a loja de home design Ideias Impressas, insere-se dentro da 

esfera do comércio. Por comércio entende-se toda a “actividade económica que se interpõe entre a 
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produção e o consumo, colocando os bens à disposição dos consumidores em tempo útil. Troca de 

produtos por dinheiro com intuito lucrativo.” (Infopédia – Dicionário da Língua Portuguesa). 

A actividade económica da loja será mediada através da Internet, tendo portanto como base o 

meio online. Será através do sítio de Internet que os clientes poderão efectuar as suas encomendas. 

Neste sentido, importa abordar o conceito de comércio electrónico. “O Comércio Electrónico ou e-

Commerce assenta no recurso à comunicação electrónica ou digital para executar transacções 

comerciais ou negócios, sendo uma das vias fundamentais para aumentar a competitividade das 

empresas. Possibilita o acesso a um mercado cada vez mais alargado, mas impõe exigências de 

reorganização a todos os níveis para recolher benefícios.” (Portal da Empresa, 2009). 

Sendo a Ideias Impressas nova no mercado, houve a necessidade de redigir um plano de 
marketing e comunicação que alinhavasse o desenvolvimento da loja online. “Um plano de 

marketing é um instrumento útil de comunicação e de controlo. Permite não só dar a conhecer de 

uma maneira clara a todos os interessados o que esperamos deles, como também fixar as acções e 

os objectivos parciais e intermédios que serão periodicamente controlados.” (Lindon, D. et.al., 

2004:465). 

Por fim, tendo como objectivo a divulgação da loja online, foi contemplado no plano de marketing 

o tópico da comunicação. Comunicação comercial abrange “todas as formas de comunicação 

destinadas a promover, directa ou indirectamente, mercadorias, serviços ou a imagem de uma 

empresa, organização ou pessoa que exerça uma profissão regulamentada ou uma actividade de 

comércio, indústria ou artesanato.” (Jornal Oficial – Comissão Europeia, 2000:9). Tendo em conta que 

a loja, tal como referido anteriormente, vai incidir na vertente online, convém abordar o conceito de 

comunicação online. Assim, entende-se comunicação online como “comunicação interactiva de 

massas. É interactiva porque permite interacção entre os utilizadores e os media, e é comunicação de 

massas visto que segue os princípios e os critérios da comunicação de massas” (Janoschka, A., 

2004:100). As diferentes formas e níveis de comunicação patentes na comunicação online tornam-se 

apenas possíveis por causa de e na Internet. 
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2. Contextualização da entidade de acolhimento 
do estágio: A Inédito 

 

A Inédito Comunicação e Design foi fundada em 1998. É uma agência completa que dispõe dos 

mais diversos serviços de comunicação desde o branding, à criação de anúncios publicitários, tendo 

soluções de design tanto para o online como para o offline. Embora seja uma pequena empresa, 

conta com uma equipa especializada e experiente na área das estratégias de comunicação, tendo 

então o seu foco principal de actuação na óptica do marketing. 

As suas principais actividades prendem-se com o design gráfico, tanto no que toca ao nome e 

imagem da marca bem como à criação/redecoração de espaços. Actualmente está a apostar 

bastante nas plataformas virtuais visto ser um dos booms do mercado nacional e internacional. Sendo 

vista pelos clientes como uma agência essencialmente de design, é ainda de referir que também tem 

experiência na realização de eventos (como a apresentação do Fiat 500 em Portugal em 2009) e na 

concepção de stands de apresentação de marcas e instituições em feiras especializadas (stand do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional na Futurália em 2011 e stand da UAL no Rock in Rio 

Lisboa em 2010). 

Tem havido um esforço constante para mostrar que, embora 

“pequenos”, também conseguem competir a outros níveis no que 

toca à esfera da publicidade. Exemplo disso mesmo é a campanha 

contra o Tráfico Humano realizada em 2008 e 2009, que aliou um 

conjunto de meios (pagos e pro bono) de Televisão, Cinema, Rádio, 

Imprensa e comunicação outdoor. 

A sua missão é “Criar mais valor. Para si, para nós, para os 

nossos parceiros”. A empresa apresenta ainda um rol de valores 

que considera fundamentais, começando pela responsabilidade que, afirmam, “é um dos valores que 

melhor nos define”. Com clientes, parceiros e colaboradores o objectivo tem sido sempre privilegiar 

as relações de longo prazo, mesmo sabendo que actua numa área onde tudo é efémero. 

Muitos dos seus clientes são empresas e marcas já implementadas no mercado tanto nacional 

como internacional, passando pela cadeia de fast-food Mc Donald’s, os congelados Gelpeixe, a 

marca de electrodomésticos Whirlpool, a Unilever, a seguradora Fidelidade Mundial ou até mesmo a 

Universidade Autónoma de Lisboa. 

	  

  

Figura 2 – Logótipo da Inédito 
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“Como se desenvolve uma estratégia de comunicação e 

marketing de uma nova empresa online?”	  

3. O Projecto de estágio: “Ideias Impressas” 
	  

No âmbito do estágio na Inédito Comunicação e Design, foi-me atribuído um projecto no qual 

houve um envolvimento durante 3 meses. Este é a criação de uma loja online de home design 

chamada “Ideias Impressas” que vende decorações em material colante, podendo estas ser usadas 

em paredes, electrodomésticos, computadores, entre outros. Todo o processo será acompanhado, 

desde a criação da loja até à estratégia de comunicação da mesma. 

Posto isto, elaborei a seguinte pergunta de partida: 

 

 

	  
	  

	  

3.1. Objectivos 
	  

De forma a conseguir responder à pergunta acima, definiram-se quatro objectivos chave que 

englobam igualmente as actividades a desenvolver na empresa: 

è Realizar um plano de marketing e comunicação, incluindo o marketing-mix, 

a definição de objectivos e estratégias; 

è Conhecer o processo de criação de uma loja online; 

è Identificar as facilidades e as dificuldades na implementação de uma loja de 

comércio electrónico; 

è Perceber quais as estratégias de comunicação a aplicar. 

Tabela 1 – Objectivos do trabalho 

 

3.2. Metodologia 
	  

Tendo em vista a concretização dos objectivos acima descritos, recorrer-se-á a uma metodologia 

específica. Neste estudo, optou-se pela utilização de métodos qualitativos. Tal como refere Espírito 

Santo (2010:25), os métodos qualitativos na área das ciências sociais são direccionados para 

procedimentos centrados na investigação em profundidade, conduzida de acordo com procedimentos 

regulares, repetidos, e levados a cabo, sobretudo, em períodos mais centrados no médio e longo 

prazo. 
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Encontramos então dois tipos de técnicas: técnicas declarativas e técnicas não-declarativas. 

Dentro das declarativas podemos encontrar a entrevista em profundidade, sendo que nas não-

declarativas temos a análise documental, a observação directa e a observação participante. 

Técnicas declarativas: 

è Entrevista aberta a um dos futuros responsáveis pela loja online de forma a saber as suas 

motivações para a aposta neste tipo de negócio. Serão encorajadas as respostas 

espontâneas para dar oportunidade ao entrevistado de elaborar um pouco mais sobre as 

questões. O guião terá apenas temas e alguns tópicos a abordar não sendo rígido, pois assim 

será possível efectuar alterações na ordem se necessário.	  

	  

Técnicas não-declarativas: 

è Investigação e análise documental relacionadas com o tema do web marketing e da criação 

de negócios online; 

è Observação directa através da presença física no local do desenvolvimento do projecto, 

observando o trabalho dos criativos. É assim mais fácil de apreender conhecimentos e 

esclarecer qualquer questão que surja. 

è Observação participante, pois há um envolvimento técnico pessoal no desenvolvimento do 

projecto, através da gestão de conteúdos do sítio de Internet e manuseamento de 

ferramentas HTML. 

 

3.3.      Calendarização do projecto 
 

A primeira etapa passou pela realização do plano de marketing e comunicação da Ideias 

Impressas. Com vista à sua elaboração foi necessário realizar uma pesquisa aprofundada. Esta 

conseguiu-se através de conversas informais com a direcção da Inédito e da B.A.R., onde foram 

expostos alguns pontos que ambos os directores consideravam cruciais neste processo, como por 

exemplo os preços por m2. Chegou-se então a um rol de produtos que irão integrar as ofertas da loja 

online. 

A segunda etapa envolvia a criação e gestão da loja online. Este procedimento baseou-se 

essencialmente em programação e aspectos técnicos, visto que foi necessário comprar um template 

para o sítio de Internet e traduzi-lo para Português. Foi uma excelente oportunidade para aprender a 

trabalhar na plataforma osCommerce que permite acesso ao back office da loja e no PHP Editor, 

programa que possibilita trabalhar texto HTML. 

Por fim deu-se início à terceira tarefa que consiste em colocar online conteúdos. Agruparam-se 

todas as imagens que se consideraram pertinentes em relação às divisões da casa e materiais para 

os quais vai existir a possibilidade de encomendar decorações. Falta então disponibilizar todo o rol de 

ornamentações que vão ser montadas através de Photoshop nos locais físicos já seleccionados. 
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A tarefa “Realização da entrevista” ao autor do projecto Ideias Impressas foi cumprida no prazo 

estipulado, encontrando-se a mesma em anexo (anexo 2). Nesta ficou ainda bem clara a estratégia 

de comunicação a aplicar futuramente. 

Os contactos com os fornecedores foram fechados em Abril. Paralelamente, foi possível 

identificar as facilidades e dificuldades da implementação de uma loja online, abordando primeiro 

genericamente com base em revisões bibliográficas e depois focando no projecto em estudo. As suas 

fases de criação foram também exploradas e apresentadas, tendo cumprido mais dois dos objectivos 

iniciais. 

Tendo em conta que a Ideias Impressas é uma empresa criada de raiz, fazia todo o sentido 

descrever o seu modelo de negócios. Assim, com a sua realização, ficamos a par de todos os 

intervenientes na loja online, sejam estes humanos ou materiais. Por outro lado, embora a 

implementação do processo de comunicação ainda não tenha sido possível, devido aos problemas no 

lançamento da loja, apresentou-se o plano de comunicação respectivo, onde é possível observar toda 

a estratégia relativa à publicitação da Ideias Impressas. 

 O projecto da Ideias Impressas terá seguimento após Junho, pois continuará a haver um 

envolvimento pessoal meu na loja online como fundadora e possível co-directora. 

	  

Tabela 2 – Calendarização do projecto 

 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Realização do Plano de Marketing e 
Comunicação 

Colocação de 
conteúdos 

Contactos com 
fornecedores 

Criação e gestão da loja online 
 

 
Definir o processo de comunicação 

 Realização da 
entrevista  

   

Março Abril Maio Junho 

Contactos com fornecedores Implementação do processo de comunicação   

Identificar facilidades e dificuldades da 
implementação de uma loja online 

Desenhar o modelo de 
negócios 

Responder à pergunta 
de partida 

 Nomear as fases da 
criação de uma loja 

online 
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4. Actividades de estágio: o processo de criação de 
uma loja online 

	  

A criação de uma loja online é um processo que compreende fases legais e técnicas. Pinson e 

Jinnett (2006) abordam as etapas da criação e desenvolvimento de uma start-up na sua obra. 

Segundo os autores são catorze os passos a tomar para concretizar uma ideia de negócio: encontrar 

um negócio, determinar a fiabilidade, escolher o nome, escolher a localização, escolher a estrutura 

legal, apresentar o negócio, proteger o negócio, assegurar uma licença, criar uma conta bancária, 

escolher o tipo de seguro, escolher o financiamento, desenvolver um plano de marketing, desenhar 

um modelo de negócios e promover o negócio.  

Assim sendo, e tendo em conta a enumeração dos autores, interessa expor as fases da Ideias 

Impressas de forma a perceber, neste caso particular, os passos já dados e os que ainda faltam dar. 

O esquema abaixo apresentado trata do caso em estudo, não retratando necessariamente o 

processo de criação de outras empresas. Podemos então perceber que também se encontram 14 

passoas, ainda que divididos por 6 fases principais. Tendo em conta a extensa lista de todas as fases 

da criação de uma loja online, retiraram-se as principais e acopolaram-se de forma a criarem etapas 

de desenvolvimento cruciais.  

 
Figura 3 – Fases de criação da Ideias Impressas 

1ª	  
fase	  

• DIAGNÓSTICO	  
• Pesquisa	  de	  nomes	  disponíveis	  
• Delinear	  objec:vos	  
• Iden:ficar	  pontos	  fortes	  e	  pontos	  fracos	  

2ª	  
fase	  

• PREPARAÇÃO	  
• Determinar	  a	  fiabilidade	  do	  negócio	  
• Avaliar	  o	  mercado	  (concorrentes	  e	  clientes)	  
• Definir	  modelo	  de	  negócio	  

3ª	  
fase	  

• DESENVOLVIMENTO	  
• Escolher	  um	  nome	  
• Desenvolver	  o	  conceito	  da	  loja	  online	  
• Comprar	  um	  layout	  pré-‐concebido	  ou	  criar	  de	  raiz	  

4ª	  
fase	  

• LEGALIZAÇÃO	  
• Registar	  a	  empresa	  e	  definir	  a	  sua	  estrutura	  legal	  
• Es:pular	  o	  financiamento	  (emprés:mo	  ou	  não)	  

5ª	  
fase	  

• CATALOGAÇÃO	  
• Fazer	  contactos	  com	  fornecedores	  
• Fechar	  catálogo	  de	  produtos	  
• Tabelar	  preços	  

6ª	  
fase	  

• PUBLICITAÇÃO	  
• Comunicar	  e	  dar	  a	  conhecer	  a	  loja	  
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A 1ª fase (Diagnótico) foca-se num aspecto primordial de qualquer começo de empresa: o 

plano de marketing e comunicação. É nele que se delineiam objectivos e estratégias, se constrói a 

análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) e se especifica o marketing-

mix (produto, preço, comunicação e distribuição). Este deve ser sempre o ponto de partida na criação 

de uma empresa. No caso da Ideias Impressas não foi diferente. Badoc (2000), tal como mencionado 

no início deste trabalho, apontou precisamente como etapa fundamental na criação de uma start-up a 

definição de objectivos alcançáveis, patentes num bom planeamento. A pesquisa de nomes 

disponíveis é igualmente importante pois não podem ser registadas empresas/marcas com nomes 

iguais. 

Depois do plano concluído, partimos para a 2ª fase (Preparação). A fiabilidade dita se o negócio 

pode ou não avançar. É importante a presença de um técnico de contas neste processo. Mário 

Porfírio, autor do projecto, aborda, em entrevista, a fiabilidade da loja. “É rentável, porque já há um 

custo fixo e há uma capacidade disponível, e portanto, havendo esta capacidade, os custos fixos 

estão suportados pela actividade junto das empresas. Então essa capacidade disponível permite 

vender a um custo que o consumidor final paga que é relativamente superior ao das empresas 

porque compra muito menos.”. A avaliação do mercado é crucial para se perceber quem é o nosso 

público-alvo e a nossa concorrência. Assim, depois de todos estes pontos cumpridos, desenha-se o 

modelo de negócio. Este é importante no decorrer da estruturação da empresa pois dá uma imagem 

geral de todos os que nela intervêm, desde fornecedores a clientes. 

A 3ª fase (Desenvolvimento) trata já do crescimento do negócio e dos aspectos técnicos. Nesta 

está patente a escolha definitiva do nome e o conceito do negócio. No caso da Ideias Impressas o 

conceito é então “proporcionar imagem junto do consumidor final e de outras empresas” sendo que, 

reconhecendo à partida que não irá gerar grande riqueza, Mário sublinha que “acaba por ser um 

negócio interessante pois é o negócio do futuro, o das vendas online.”. O layout é o que torna a loja 

palpável e real, sendo que, tal como referido anteriormente, neste caso recorreu-se ao osCommerce 

para se desenvolver o sítio de Internet da Ideias Impressas. 

A 4ª fase (Legalização) é provavelmente a mais burocrática e ao mesmo tempo importante para 

o futuro do negócio. Trata do registo legal e da autorização de comercialização. Estas têm 

obrigatoriamente de cumprir as regras das patentes, copyright e marca registada (Mykytyn e Mykytyn 

Jr., 2005).  Para tal, existe actualmente uma iniciativa chamada “Empresa na Hora”, com balcões de 

atendimento por todo o país, que permitem a criação de uma empresa de forma fácil e rápida. Quase 

tudo é tratado nesse preciso momento, desde o capital social, à constituição da sociedade, passando 

pela licença de comercialização e obtenção de número da Segurança Social. No caso do comércio 

electrónico, existe ainda mais um procedimento, a cargo da DNS, que trata precisamente dos 

domínios .pt. Estes são gratuitos no primeiro ano, sendo que depois, em caso de continuidade, terá 

de ser pago um valor fixo à entidade. No que diz respeito ao financiamento, Mário explica “a maior 

parte dos custos fixos estão pagos”. Este aspecto deve-se ao facto de não ser necessário 

investimento com espaço físico nem com máquinas, pois a parceria estabelecida com uma empresa 
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de produção colmata estas necessidades. Assim, não foi necessário qualquer tipo de empréstimo. O 

financiamento da loja foi feito pelos sócios. 

Passando para a 5ª fase (Catalogação), é de referir que a Ideias Impressas tem já um 

fornecedor na parte da produção, a B.A.R. - Branco às Riscas, que assegurará todas as 

necessidades na impressão de decorações. A negociação com fornecedores de caixas de cartão 

também já foi fechada, de forma a haver sempre um stock para possibilitar o envio dos produtos para 

casa dos clientes. No entanto, os preços não estão completamente tabelados, havendo apenas uma 

estimativa primária. São vários os factores que pesam na fixação de um preço. Os custos fixos e os 

custos variáveis são os principais influentes, pois é necessário que o produto cubra sempre os custos 

fixos mas deixe uma margem para variações nos custos externos à empresa (fornecedores, 

distribuidores, fiscalidade), para além do lucro. A sensibilidade dos consumidores aos preços é 

também muito importante, pois mostra à empresa até que quantia estão dispostos a gastar por um 

determinado produto. É então importante um equilíbrio entre a procura e a oferta, de forma a que 

ambos consigam o melhor negócio possível. Por fim, mas não menos relevante, interessa perceber 

os preços praticados pela concorrência, servindo assim de estimativa para o que a empresa pode 

praticar (Lindon, D. et.al., 2004:239). 

A 6ª e última fase (Publicitação) trata da comunicação e terá como base a utilização das redes 

sociais e do online pois, tal como afirma Mário Porfírio “é este o meio de vendas da empresa”. Assim, 

a aposta assentará no sítio de Internet, no Facebook e em espaços publicitários de alguns portais 

como a VIP, Sapo e Nova Gente. Relembre-se a Contextualização Teórica onde, tal como Cafferky 

(1999) afirmava, a procura pela diminuição de gastos com publicidade tem levado muitas empresas a 

procurar outras formas de publicitação. O caso da Ideias Impressas é um bom exemplo desta 

tendência, visto que, tendo um orçamento mais reduzido, irá recorrer a ferramentas de divulgação 

menos dispendiosas como são os anúncios em sítios de Internet. 

4.1.    Plano de Marketing e Comunicação 
 
A elaboração de um plano de marketing e comunicação é uma etapa fundamental no processo 

de criação de uma empresa. Este permite que se contemplem horizontes a médio e longo prazo e 

fornece as ferramentas necessárias para atingir os objectivos fixados pela estratégia de marketing. 

Posto isto, e cumprindo desde já um dos objectivos traçados no ponto 3.1., procedi 

individualmente à realização do plano de marketing e comunicação da Ideias Impressas. Este 

encontra-se dividido em 7 pontos gerais: 

1) Historial da Empresa; 

2) Diagnóstico da Empresa; 

3) Análise SWOT; 

4) Definição dos Objectivos; 
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5) Definição da Estratégia; 

6) O Marketing-Mix; 

7) Anexos. 

Passemos então à análise dos mesmos. 

Sendo a Ideias Impressas uma empresa bastante recente que ainda não iniciou a sua actividade 

de venda ao público, não apresenta qualquer historial (1). 

No que toca ao diagnóstico da empresa (2), este está dividido em análise interna e análise 

externa. 

Análise Interna 

- Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos da Ideias Impressas são os mesmos da empresa B.A.R. – Branco às 

Riscas e da Inédito Comunicação. A equipa de colaboradores é constituída por profissionais nas 

áreas de design gráfico e produção publicitária.  

a) Recursos produtivos e de know-how 

Inédito – Capacidade Gráfica 

       Suporte Web Design 

 

B.A.R. – Conhecimentos técnicos 

        Capacidade de produção 

       Impressão: máquina de impressão em materiais rígidos. Equipamento de impressão 

directa em suportes como alveolar, PVC, K-Line, cartão, vidro, madeira ou outros até 45 mm de 

espessura. 

 

Análise Externa 

- O Mercado 

O mercado da empresa será o das novas tendências de decoração em Portugal. Este encontra-

se em fase de crescimento tal como as compras online. 

- A Concorrência 

a) Tipo de Concorrência 

Numa primeira fase será concorrência interna (mercado nacional). A Ideias Impressas 

pretenderá depois, após pelo menos um ano, competir também no mercado internacional. 
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b) Análise da concorrência 

Este mercado já tem alguma concorrência. Pode ser considerado como um mercado com 

relativa competitividade já que o objectivo das empresas é obter uma significativa quota de mercado. 

Os concorrestes estão essencialmente sedeados na capital do país mas, graças aos seus métodos 

de distribuição e aos meios de comunicação, chegam a todo o território nacional. A maioria das 

empresas é recente neste sector. 

c) Produtos 

a.  Vinil Impresso 

b.  Vinil de Recorte 

c.  Telas Impressas 

d.  Telas Magnéticas 

e.  Telas Canvas 

d) Marcas 

- Casa d’Art (http://www.casadart.com) 
- Vitamix Home Design (http://www.vitamixhome.com) 
- Magenta Decoração (http://magentadecoracao.com) 
- Colantes (http://www.colantes.com) 
- Era uma vez uma parede (http://www.era1x1parede.com) 
- Recorte – Decorações em vinil (http://www.recorte.pt) 
- Vinil Wall (http://www.vinilwall.com/) 

e) Preços e Condições 

De uma maneira geral, todos os concorrentes praticam preços muito parecidos. O que pode 

diferenciar uma empresa das outras será a disponibilidade dos profissionais na aplicação dos 

materiais em casa dos clientes. Algumas empresas dedicam-se exclusivamente à venda online e não 

disponibilizam serviços para a aplicação dos materiais, enquanto outras contemplam as duas 

vertentes. 

 
- Posicionamento Estratégico  

a) Estruturas de Mercado (grau de rivalidade entre concorrentes) 

Concorrência perfeita: Muitas empresas e muitos consumidores; produtos homogéneos (sem 

diferenciação aparente); controlo sobre preços inexistente (determinado pelo mercado); não há 

barreiras para entrar no mercado. 

b) Posicionamento da Ideias Impressas 

Especialização. 
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- Comunicação e Promoção 

A empresa Era Uma Vez Uma Parede tem parcerias com outras lojas de decoração, mobiliário e 

electrodomésticos, como por exemplo a IZI, Evermind ou Ideias com Arte. Os restantes concorrentes 

não têm qualquer tipo de parceria, comunicando os seus produtos apenas através do site da empresa 

e das redes sociais, como o Facebook e o Twitter. 
 

- O Consumidor 

O consumidor deste mercado, e aquele que se espera ser o da Ideias Impressas, procura a 

qualidade do produto, valorizando a relação qualidade/preço e o design. Compra em situações 

ocasionais e as suas motivações prendem-se com o gosto pela decoração e motivações afectivas 

(fotografias de familiares). A sua taxa de utilização do produto é intensiva, pois encontra-se na sua 

presença todos os dias. A compra poderá ser feita pelo próprio ou por familiares, sempre e 

unicamente com recurso à loja online, influenciados muito possivelmente por amigos e/ou família. 

 

Resumindo, o consumidor da Ideias Impressas apresenta o seguinte perfil: 

 

 
 
 

Sexo Masculino e 
(maioritariamente) 

Feminino 
A partir dos 18 

anos 

Classe média/
média-alta e alta 

Para todos os 
estilos e maneiras 
de estar na vida 

Figura 4 – Consumidor da Ideias Impressas 
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- Meio Envolvente 

a) Envolvente transaccional: clientes, fornecedores, parceiros, concorrentes e 

comunidade. 

b)    Envolvente contextual: económico, político-legal, sócio-cultural e tecnológico.  

- As condicionantes macro estruturais 

a) Influência dos factores económicos; 

Tendo em conta a época de crise, devem ser tidos em atenção factores económicos que podem 

afectar, positiva ou negativamente, o mercado e o comportamento do consumidor. A procura de 

novas tendências de decoração está a aumentar e, por isso, poderá ser influente na decisão de 

compra.  

b) Influência dos factores socioculturais; 

Há uma tendência crescente das pessoas quererem diferenciar-se das outras, seja pelo 

vestuário, pelo que fazem ou pela decoração das casas. Podendo ter uma decoração diferente de 

todas as outras, esta é uma óptima influência para consumidores mais distintos. 

 
No ponto 3 procedeu-se então à realização da análise SWOT. Assim, chegou-se ao seguinte 

quadro: 

Análise SWOT 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

Competitividade dos preços; 
Inexistência de contacto cara-a-cara entre vendedor e cliente; 

Possibilidade do cliente personalizar os seus produtos; 

Compras à distância de um “click”; 

Falta de reputação. Desenhos e produtos para qualquer idade; 

Capacidade de resposta. 

Oportunidades Ameaças 
Aumento da procura de decoração “diferente”; 

Empresas concorrentes há mais tempo no mercado; 
Aumento da procura de personalização de decoração; 
Aumento do volume de compras online; 
Não dependência de produtos externos; 
Possibilidade de expansão para mercados não particulares; 

Clientes reticentes em fazer compras através da Internet. 
Possibilidade de internacionalização da marca; 
Fácil movimentação logística do produto; 
Baixo investimento, custos fixos zero. 

Tabela 3 – Análise SWOT 

 

Pode constatar-se que existem mais pontos positivos que negativos em relação à criação desta 

loja online. 
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Passando para os objectivos (4), os valores numéricos ainda não foram estipulados. Assim 

ainda não podemos apontar qual o volume de vendas a alcançar, o índice de satisfação dos clientes 

ou a quota de mercado pretendida pela Ideias Impressas. No entanto, os objectivos da comunicação 

são claros:  

 

 

 

 

Figura 5 – Objectivos da comunicação 

No que toca à estratégia (5): 

- Alvos de Marketing 

O tipo de consumidor de produtos da Ideias Impressas será sobretudo do sexo feminino, de 

classe social média e média-alta, com idades a partir dos 18 anos. Definiu-se esta idade de partida 

devido à maioridade e ao facto de, a partir de então, estar-se legalmente habilitado a fazer compras 

através da Internet. Não existe limite de idade pois, actualmente, há cada vez mais pessoas 

tecnologicamente activas até mais tarde. Assim, pode abranger a classe etária mais velha (avós) uma 

vez que podem personalizar as decorações com fotografias da sua família (por exemplo, dos netos). 

São também tidos em conta os influenciadores (amigos e conhecidos), líderes de opinião e 

jornalistas da área, pois podem representar um bom buzz para a empresa e, consequentemente, 

atrair mais clientes. 

Os produtos são indicados para todas as pessoas, para toda a família e para toda a casa. É 

dada ao cliente a possibilidade de personalizar os seus produtos com fotos ou imagens suas, criando 

assim uma maior interactividade e consequente valor entre os clientes e a Ideias Impressas. 

- Clientes-Alvo 

Numa primeira fase pretende-se atingir e captar público particular, moderno e urbano, que 

procure novas tendências de decoração. De seguida alargar-se-á o leque para as casas de 

decoração, com um sistema de revenda online. Por fim, na terceira fase o passo é a 

internacionalização da loja, com a tradução do sítio de Internet para Francês (.fr) e Espanhol (.es). 

 

	  	   	  	    
Fazer 

conhecer 
Fazer 
gostar 

Fazer 
agir 
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- Fontes de Mercado 

a) Produtos vendidos pelas empresas concorrentes: Os produtos da empresa e das 

empresas concorrentes satisfazem praticamente as mesmas necessidades, tendo então os clientes 

de renunciar a uns deles para adquirir os de determinada empresa. 

b) Produtos de outras categorias: Produtos substitutos (papel de parede, tintas 

decorativas). 

- Posicionamento 

a)  Estratégia de Desenvolvimento de vendas: A estratégia a adoptar é a estratégia de 

especialização de produto. Apostar-se-á apenas na criação de vinil de impressão de grandes 

dimensões, vinil de recorte, telas magnéticas e telas canvas. Pretende dar-se ao consumidor a 

possibilidade de escolher os seus produtos através da sua casa, sem ter de se deslocar a uma loja. 

b)   Estratégia de Fidelização: Tendo em conta o tipo de actividade a que a Ideias 

Impressas se dedica, é muito difícil diferenciar os seus produtos dos produtos da concorrência pois, 

tal como já foi referido, são todos muito semelhantes. Posto isto, a estratégia de fidelização passa por 

três factores específicos: 

 

 

Figura 6 – Estratégia de fidelização 

 

Passando para um dos pontos mais importantes, o marketing-mix (6), encontramos uma divisão 

por produto, política de preço, política de comunicação e política de distribuição. 

- Produto: Apresenta-se um rol limitado de materiais mas que visam satisfazer da melhor 

maneira as necessidades de decoração dos clientes. Pretendendo passar-se uma imagem de 

superioridade qualitativa e preocupação com o design, encontramos:  

a) Vinil Impresso: Impressão de imagens de grande escala em vinil autocolante de cor. Com 

esta inovação é possível decorar uma parede inteira com uma imagem ou fotografia ao gosto de cada 

um. 

b) Vinil Recortado: O vinil de recorte é uma técnica antiga que funciona à base do recorte de 

vinil autocolante colorido ou fosco para criar tipografia ou figuras mediante o uso de uma plotter de 

recorte. 

Qualidade 
Tempo de 
resposta 

Disponibilidade 
dos técnicos 
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c) Telas Magnéticas: As imagens ou fotografias escolhidas são impressas numa tela com 

propriedades magnéticas que adere a electrodomésticos, sendo de fácil aplicação e remoção. 

Renova o look dos aparelhos, podendo ser removido sem deixar qualquer marca. 

d) Telas Canvas: Mais conhecidas por telas de pintura, permitem imprimir a imagem que o 

cliente desejar. Tem como objectivo ser pendurada na parede com um parafuso ou camarão, 

proporcionando uma decoração diferente. 

- Preço: O objectivo será conseguir estabelecer um preço que seja apelativo, do ponto de vista 

dos consumidores, e que permita uma boa entrada no mercado. Assim, os preços dos produtos serão 

idênticos aos praticados pela concorrência. O preço não sofrerá alterações independentemente do 

modo de pagamento ou entrega pela qual o cliente optar. Estarão disponíveis dois modos de 

pagamento: 

a) Transferência Bancária: O pagamento da encomenda é feito através de transferência 

bancária para o NIB da Ideias Impressas. O NIB do cliente ficará registado no documento final da 

encomenda. As encomendas serão expedidas após a confirmação de pagamento por parte da 

entidade bancária. Caso o pagamento não seja efectuado num prazo de 10 dias úteis, a encomenda 

será anulada. 

b) Envio à Cobrança: O cliente efectua o pagamento no acto do levantamento da 

encomenda. 

- Política de comunicação: A política de comunicação da loja online passa por uma estratégia 

pull tendo em conta que a empresa irá dirigir-se directamente aos seus consumidores finais através 

essencialmente das redes sociais e de alguns espaços publicitários na Internet. Pretende-se ainda, 

numa fase posterior, fazer parcerias com lojas de decoração, móveis e/ou electrodomésticos, 

disponibilizando um catálogo de produtos ou mesmo alguns lotes de decorações já feitas nestas lojas. 

Os alvos da comunicação são então os próprios compradores, os influenciadores de compra, os 

líderes de opinião e os jornalistas da área da decoração. 

- Política de distribuição: Suportada por tudo aquilo que já foi referido anteriormente, o ponto 

de venda será online, com venda directa ao cliente através do sítio de Internet 

www.ideiasimpressas.com. As encomendas serão entregues via CTT para Portugal Continental e 

Ilhas. Caso o cliente peça que os profissionais apliquem a decoração não haverá entrega, pois o 

material será levado até casa do cliente e decorado na altura. 

Em anexo no plano de marketing e comunicação está então o logótipo da Ideias Impressas. Este 

foi concebido de forma a transmitir a especialidade da empresa: a decoração em vinil. O logótipo é 

um vinil impresso, descolado no canto superior direito, com uma “ideia impressa” no mesmo. 
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 Os restantes anexos incluem algumas das decorações, temas, faqs, instruções de aplicação e 

termos e condições (anexo 1). 

4.2.    O modelo de negócios da Ideias Impressas 

Relembrando o contributo de Osterwalder e Pigneur (2009) patente no capítulo da 

Contextualização Teórica, “o modelo de negócios define a lógica de como uma organização cria, 

distribui e capta valor”. É portanto inegável a importância que um modelo de negócios tem no 

processo de criação de uma empresa. 

 

Assim, e partindo da sugestão dos autores, criou-se um esquema onde se apresentam claros 

todos os intervenientes na Ideias Impressas através dos noves pontos fundamentais: segmentos de 

clientes, propostas de valor, canais, relação com os clientes, fluxos de receitas, recursos-chave, 

actividades-chave, parcerias-chave e estrutura de custos. 

 

 

 

 

Figura 7 – Logótipo da Ideias Impressas 
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Tabela 4 – Modelo de negócio Ideias Impressas 

 Partindo das parcerias-chave, e tal como referido anteriormente, os principais parceiros serão, 

numa primeira fase a B.A.R, pois assegurará a produção de material de decoração e, numa segunda 

fase, uma marca conhecida de electrodomésticos, que irá oferecer aos seus clientes uma decoração 

na compra de um produto da sua marca. As actividades-chave, tendo em conta a natureza da loja 

online, baseiam-se na concepção de desenhos para posteriormente serem transformados em 

decorações através, por exemplo, do vinil. Esta concepção só é possível devido ao conhecimento em 

design, um dos recursos-chave da Ideias Impressas. Do rol fazem ainda parte o marketing, a 

produção e a aplicação de vinil. Devido à versatilidade dos seus produtos, as propostas de valor da 

loja centram-se na possibilidade de personalização de casas, no design diversificado dos produtos 

vendidos com soluções simples e de fácil aplicação/remoção, enviados para casa dos clientes 

através dos CTT. O canal de vendas será claramente o sítio de Internet da Ideias Impressas 

(www.ideiasimpressas.com) onde são então disponibilizados vinil, telas e magnéticos (fluxos de 

receitas). Os principais segmentos de clientes da loja são decoradores de interiores e/ou montras, 

marcas de electrodomésticos (começando apenas com uma) e todos os indivíduos que gostem de 

decoração de espaços de lazer. Com vista a manter o relacionamento com os clientes e atrair 

Parcerias-chave Actividades-chave Propostas de valor 
Relação com os 

clientes 

Segmentos de 

clientes 

 

B.A.R. - Branco às 

Riscas 

 

Marca de 

electrodomésticos 

Concepção de 
desenhos 

Desenvolvimento e 
produção de vinil 

decorativo 

Possibilidade dos 

clientes 

personalizarem 

espaços da sua casa 

Design diversificado 

de produtos 

Soluções simples e 

práticas de decoração 

Envio das compras 

para casa via CTT 

Assistência/ 

esclarecimentos via 

formulário 

Linha telefónica para 

assistência técnica 

Processos 

automatizados de 

compra e pagamento 

Decoradores de 

interiores e/ou 

montras 

Marcas de 

electrodomésticos  

Pessoas com 

gosto pela 

decoração e lazer  

Recursos-chave Canais 

Conhecimento em 

design, marketing, 

produção e aplicação 

de vinil 

Directo: site Ideias 

Impressas 

Estrutura de 

custos 

Produção das decorações (vinil, telas e 

magnéticos) 

Marketing online (publicitar o site em anúncios 

digitais) 

Plataforma (manutenção do site) 

Fluxos de receitas 
Venda de activos: 

vinil, telas e 

magnéticos 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 2012 

 

Rita Arriaga 29 
 

novos, será disponibilizada assistência ou esclarecimentos via formulário ou linha telefónica e o 

pagamento irá assentar em processos automatizados, de fácil execução e concretização. Assim, a 

estrutura de custos assenta em três aspectos fundamentais: a produção das decorações nas 

matérias-primas já indicadas (vinil, telas e magnéticos); o marketing online, com a publicitação do 

sítio de Internet sob a forma de anúncios digitais; e a plataforma, com um pagamento fixo para 

garantir o alojamento da loja. 

 

4.3.    Facilidades e dificuldades na implementação de uma loja de 
comércio electrónico 

Deparamo-nos diariamente com uma oferta variada de lojas de comércio electrónico. Muitas 

vezes, estas são apenas uma outra vertente das lojas físicas. Desde tecnologias a vestuário, são 

várias as áreas presentes no mundo da World Wide Web. 

No entanto, o mundo virtual nem sempre foi um ponto privilegiado de comércio. Foram vários os 

factores que permitiram o sucesso do e-commerce. Segundo Hortinha (2001:192-193), houve seis 

condições que, reunidas, tornaram possível o comércio electrónico. 

1) A adopção dos standards da Internet, baseados no TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), permitiram a interoperacionalidade entre os diferentes 

parceiros de negócio; 

2) A banalização dos acessos de banda larga à Internet possibilitou um grande impulso do 

e-commerce; 

3) O desenvolvimento de interfaces userfriendly que deram origem à web e permitiram uma 

forma mais fácil de comprar online; 

4) A diversificação e crescimento exponencial dos acessos à Internet retratados, 

actualmente, pela Internet Móvel e pelos códigos VQR. Assim conseguiu-se fazer chegar 

o comércio electrónico a um mercado potencial mais numeroso; 

5) O desenvolvimento de soluções de fabricante que permitem montar lojas virtuais 

utilizando soluções chave na mão; 

6) A redução de custos. 

Existem ainda outras facilidades do e-commerce que interessam apontar. Em comparação com o 

comércio tradicional baseado no papel, o comércio electrónico acaba por ser muito mais rápido, 

pois está apenas dependente do cliente e reduz bastante a utilização de papel (Alghamdi, 2011:1). 

Permite também comparar facilmente os preços através de sítios de Internet específicos que se 

dedicam à matéria; apela ao conforto e à conveniência pois as compras podem ser efectuadas a 

partir do sofá; as lojas online estão abertas 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por 

ano, não havendo constrangimento de horários; orçamentos mais reduzidos, não tendo de 

contemplar instalações, mobiliário e viaturas; e permite à empresa conhecer sempre os seus 
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clientes através dos dados pessoais, podendo estes servir para traçar perfis e redireccionar a 

comunicação (Rob e Coronel, 2009:233). 

Para além de todos estes factores sociais e tecnológicos, e no caso específico da Ideias 

Impressas, é seguro apontar que a maior facilidade no que toca à sua implementação enquanto loja 

de comércio electrónico será o acesso rápido e pouco dispendioso a ferramentas de construção de 

sítios de Internet e layouts. Assim sendo, torna-se fácil criar e administrar a loja, tendo em conta que 

o a função específica do layout adquirido é para comércio electrónico. Para além desta, existem ainda 

outras facilidades de contexto social, pois o design e decoração da casa ocupam um lugar muito 

importante na vida de uma camada cada vez maior da sociedade, fazendo com que haja uma 

crescente valorização de produtos como os que irá vender a Ideias Impressas. Assim, este factor 

apresenta-se como uma facilidade tendo em conta que a sua aceitação por parte do público está 

implícita. 

No entanto, existem sempre dificuldades no processo de implementação de uma loja de 

comércio electrónico. Para Hortinha (2001:193), existem oito factores apontados como inibidores do 

desenvolvimento do e-commerce. 

1) A aversão à tecnologia por parte de algumas faixas etárias; 

2) Os receios relativos à segurança das transacções, pois a fraude electrónica mais conhecida 

por phishing tem vindo a ganhar proporções elevadas; 

3) Tecnologias de difícil utilização em alguns sítios de Internet que requerem um grande 

número de passos e de dados para concluir a compra; 

4) Velocidades de acesso reduzidas, com servidores demorados a efectuar a selecção e a 

compra dos produtos; 

5) Barreiras ao abandono das compras com recurso aos métodos tradicionais; 

6) Conflitos de interesses, por exemplo o bypass da cadeia de distribuição; 

7) Qualidade ainda muito reduzida das lojas online, que apresentam uma oferta pouco profunda 

e dificuldades de navegação. O maior problema está na falta de organização e dispersão dos 

produtos, tornando difícil para o cliente chegar àquilo que pretende; 

8) Dificuldades ao nível da operação logística, no processo de transporte e entrega. 

Tratando em particular do comércio electrónico enquanto actividade, podemos apontar dois 

aspectos como fundamentais e que, quando não assegurados a 100% podem tornar-se uma 

desvantagem: a segurança e a privacidade. Hackers e outros “piratas” informáticos representam 

uma grande ameaça para as lojas online, na medida que podem conseguir interceptar ilegalmente as 

transacções monetárias e depositar o dinheiro directamente nas suas contas (Mambi, 2010:11). Cabe 

à gestão do sítio de Internet recorrer ao máximo de ferramentas de segurança possíveis, como a tão 

usada encriptação, para contornar esta ameaça e dar confiança aos cibernautas para que se sintam 

seguros nas suas compras. A falta de contacto cara-a-cara é também apontada como um 

impedimento às compras online, pois não se tem a facilidade do atendimento personalizado e do 

contacto visual com o comerciante. Por fim, os custos de manutenção da página mostram-se 
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também como uma dificuldade na implementação de uma loja de comércio electrónico, visto que o 

alojamento não é barato e tem de haver sempre quem faça o controlo e gestão do sítio de Internet. 

Tendo em conta o receio pela segurança dos dados pessoais, a Ideias Impressas apresentará 

no seu portal a política de privacidade. Esta explica expressamente que nenhum dado pessoal será 

facultado a terceiros, sem o prévio consentimento do seu titular; nenhum dos dados pessoais que 

seja confiado à empresa será facultado, por via gratuita ou comercial, a empresas de marketing 

directo ou outras entidades que utilizem listas de "mailing" para publicitação dos seus produtos e/ou 

serviços; apenas o próprio utilizador e a administração do sítio de Internet poderão ter acesso aos 

dados introduzidos no registo do utilizador; os serviços da Ideias Impressas respeitarão sempre o 

previsto na Lei da Protecção de Dados Pessoais (Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro). 

Contabilizando então todos os factores acima anunciados, e pegando na entrevista feita a Mário 

Porfírio, a etapa mais difícil do processo será “esta em que nós estamos que é a da definição daquilo 

que é a empresa”. Ou seja, ao aplicar o modelo de negócio B2C (Business to Consumer), em vez do 

habitual B2B (Business to Business), a empresa terá de redefinir-se e organizar-se. “Responder ao 

cliente tem dois problemas. Tem um inicial que é agora, a definição de tudo. É necessário alguém de 

fora da própria empresa que olhe para o mercado de consumidores e faça um pouco de Relações 

Públicas na parte da comunicação. A segunda fase será, muito provavelmente, tão difícil quanto esta. 

Passa por conseguir integrar nas operações normais da empresa a dinâmica de responder a um 

cliente final, seja pela resposta enquanto serviço rápido, já que a promessa é entregar ao fim de 3 

dias úteis, seja em situações de reclamações.”. 

4.4.     Plano de Comunicação 

O plano de comunicação apresenta-se como parte fundamental de uma empresa. É nele que se 

definem os objectivos de comunicação e os meios a utilizar para os conseguir alcançar. É importante 

que a estratégia de comunicação de uma empresa se adapte à realidade do mercado onde esta se 

insere. Um plano bem elaborado permitirá que todos os seus esforços de comunicação sejam 

coerentes, coesos e contínuos. Assim, é, em suma, o instrumento que permite transformar as 

orientações do plano de marketing em acções de comunicação concretas e eficazes. 

Com vista a realizar uma boa comunicação, existem alguns princípios que devem ser 

respeitados (Lindon, D. et.al., 2004:316-318): 

1) Não querer dizer de mais. As pessoas estão, na sua maioria, saturadas de informação e 

de publicidade acerca de produtos que não lhes interessam. É mais efectivo ser directo e 

claro na mensagem que se quer transmitir; 

2) A repetição e a redundância. Estas são duas técnicas que levam à memorização pois a 

mensagem é sempre a mesma e passada sempre da mesma maneira; 
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3) A continuidade e a duração. De forma a conseguir ir de encontro ao ponto anterior, há 

que investir na média duração e na continuidade. Esta passa regularmente pelo mesmo 

posicionamento, a mesma promessa, o mesmo estilo e muitas vezes os mesmos media 

e a mesma agência; 

4) A coerência global. As mensagens transmitidas devem ser coerentes, ou seja, 

convergentes e não contraditórias. 

5) A obrigação de verdade. A promessa passada deve ser forte, para agarrar a atenção do 

espectador, exagerada, mas nunca falsa. É preciso respeitar a verdade do produto, da 

empresa e dos consumidores. 

 

1) Objectivos 

Os objectivos da comunicação da empresa focam-se essencialmente nos seguintes aspectos:  

- Dar a conhecer a empresa e os seus produtos; 

- Construir notoriedade para a empresa; 

- Captar a atenção e o “passa a palavra” em redes sociais e grupos de interesse; 

- Promover a experimentação de um dos produtos disponíveis para venda; 

- Conquistar clientes e fidelizá-los à marca. 

 

2) Público-alvo 

O público-alvo é constituído pelos destinatários da comunicação. Engloba-se neste ponto todas 

as pessoas mais de 18 anos, com acesso à Internet, que compreendam Português ou Inglês e com 

pelo menos uma das características abaixo enunciadas: 

- Indivíduos com gosto pela decoração e lazer; 

- Decoradores de interiores e/ou montras; 

- Marcas de electrodomésticos; 

- Influenciadores (pessoas que, embora não adquiram o produto, impulsionem alguém a fazê-

lo); 

- Líderes de opinião (são ouvidos e respeitados por uma vasta camada da população e como 

tal atraem clientes); 

- Jornalistas de decoração (a mesma finalidade dos líderes de opinião).  

 

3) Meios a utilizar 

Tendo em vista o cumprimento dos objectivos acima enunciados, é necessário definir quais os 

meios que irão ser utilizados. A estratégia de divulgação utiliza canais diversificados de comunicação 

multimédia, possibilitando uma adequada publicitação e acompanhamento da receptividade e 

implementação da loja online. Assim, recorre-se às novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), como o Facebook e o sítio de Internet, pelo seu potencial de troca de informação de forma 
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rápida, eficaz e actualizável num curto intervalo de tempo. O email marketing será também utilizado 

para os clientes que já constem da base de dados. A publicitação contará ainda com o investimento 

em espaços publicitários de sítios de Internet generalistas e de lifestyle (ex: Sapo, VIP, Nova Gente). 

As promoções serão também um ponto importante na medida que, por alturas de épocas festivas ou 

datas marcantes, existirão produtos selecionados previamente com uma redução de preço. Por fim, 

está em vista a parceria com uma conhecida marca de electrodomésticos, sendo que esta 

colaboração também se torna importante no processo de divulgação do nome da loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4)   Mensagens-chave 

As mensagens-chave são os conceitos que se pretende que o público-alvo recorde. Assim, 

pretende-se que o logótipo e o slogan sejam recordados pelo público, de forma a incrementar e tornar 

coerentes os esforços de comunicação e divulgação. O logótipo é um vinil impresso, descolado no 

canto superior direito, onde se pode identificar o nome da loja no centro do mesmo. Este é um 

logótipo de fácil associação pois reflecte directamente a principal actividade da empresa, a aplicação 

de vinil decorativo. O slogan da Ideias Impressas é então “Um espaço novo, todo o ano”, traduzindo 

as principais características deste tipo de decoração: diferenciação, originalidade e facilidade em 

mudar. 

 

Comunicação 
e divulgação 

TIC 
(Facebook, 
mail e sítio 
de Internet) 

Publicidade 
digital 

Parceria 
com marca 

de 
electrodo-
mésticos 

Promoções 
ocasionais 

Figura 8 – Meios de comunicação e divulgação 
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5)   Orçamento 

Tendo em conta os vários meios de comunicação que a empresa utiliza e o facto de muitos deles 

não estarem exclusivamente consagrados à comunicação, é difícil calcular o montante total dos 

investimentos de comunicação. No entanto, no caso da Ideias Impressas, a abordagem para a 

determinação do orçamento centra-se nos objectivos e meios estabelecidos. Como tal, os principais 

custos serão com a publicidade digital em alguns sítios de Internet e a manutenção do portal da 

Ideias Impressas. As promoções acabam por não ter grandes custos visto serem publicitadas 

essencialmente na plataforma da loja e no seu Facebook. Por questões de confidencialidade não são 

divulgados montantes. 

6)   Avaliação de resultados 

A medição dos resultados é indispensável para a identificação de desvios e determinação das 

respectivas medidas correctivas. Todas as medidas de comunicação implementadas devem ser 

avaliadas de forma a medir o quanto contribuíram para as metas pré-definidas. No caso da Ideias 

Impressas, a avaliação será feita através da observação do sítio de Internet, recorrendo ao sistema 

Google Analytics, de forma a perceber a dinâmica do número de visitas, conteúdos visualizados e 

compras efectuadas. Tendo em conta que a publicidade digital irá remeter automaticamente para o 

portal, é fácil perceber também se esta está a ser efectiva e como é que as pessoas estão a chegar 

ao conhecimento da Ideias Impressas: Google, endereço electrónico, redes sociais ou publicidade 

digital. Recorrer-se-á também às métricas do Facebook para acompanhar o alcance da página na 

rede social, quantas pessoas falam da loja e quais os artigos que despertam mais interesse. 

A monitorização das vendas e os e-mails recebidos servirão também como elemento de 

avaliação, pois deixam perceber se os clientes de encontram satisfeitos e realizados ou quais as 

principais reclamações e sugestões. Neste sentido serão também efectuados telefonemas junto dos 

principais clientes de forma a poder avaliar a actividade e desempenho da loja. Paralelamente, as 

reuniões também terão um papel muito importante. Tendo em conta que é bastante difícil um 

colaborador da Ideias Impressas ser totalmente imparcial quanto à avaliação da empresa e respectiva 

satisfação das necessidades dos clientes, faz todo o sentido optar por reuniões com clientes para 

perceber então se os seus objectivos estão a ser cumpridos pela Ideias Impressas e o que é que a 

loja poderia fazer para melhorar a sua satisfação de compra. 

Por fim, mas não menos importante, há que rever periodicamente, numa barreira temporal a 

definir, a consulta das FAQ’s no sítio de Internet da Ideias Impressas, pois assim podemos ficar a 

perceber quais as mais consultadas. Este é um bom indicador que ajuda a elucidar a empresa acerca 

das principais dúvidas e/ou dificuldades por parte dos clientes e, se de alguma maneira, podem ser 

tomadas medidas que as solucionem de forma rápida e eficaz. 

Embora o plano de comunicação esteja definido e assente em bases que se pensam serem as 

mais indicadas para o tipo de actividade da empresa, a estratégia não é uma realidade estática, 
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podendo vir a ser ajustada sempre que tal for justificável.  

A notoriedade de uma marca ou produto é muito importante no que toca à comercialização e 

venda. Tendo em conta o orçamento baixo da Ideias Impressas, será um desafio realizar a 

comunicação nos moldes acima definidos. A Internet será então o maior aliado para potenciar essa 

notoriedade. Uma estratégia onde os primeiros 10 primeiros clientes da loja não pagassem as 

decorações poderia ajudar a gerar um importante buzz e a trazer notoriedade.	   	  
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Considerações Finais 
 

 
O grande e progressivo desenvolvimento da Internet veio propiciar uma nova dinâmica às 

empresas e aos particulares, possibilitando uma interactividade até então desconhecida. Assim, com 

a proliferação dos sítios de Internet, o comércio electrónico começa a conquistar o seu lugar no 

mundo da World Wide Web tendo hoje em dia uma posição consolidada. 

As compras online têm vindo, ao longo dos anos, a ganhar pontos e a revelarem-se como um 

complemento ao comércio tradicional. O lado prático e eficaz deste tipo de oferta é inegável. 

Ferramentas como as lojas online permitem às empresas um baixo investimento em termos de meios 

humanos e materiais. Estas servem-se essencialmente da publicidade e do marketing para fazerem 

passar a sua mensagem e tornarem-se conhecidas. 

No caso da Ideias Impressas, e tendo em conta que é uma empresa nova no mercado, foram 

vários os procedimentos que tiveram de ser tomados de forma a explicitar todas as suas vertentes e 

intervenientes. O plano de marketing e comunicação, uma das ferramentas mais completas em 

marketing, foi traçado e analisado posteriormente no ponto 5.3., deixando traçar o perfil do 

consumidor da loja online: sexo masculino e (maioritariamente) feminino, com mais de 18 anos, de 

classe média/média-alta/alta, com várias maneiras e estilos de estar na vida. Com vista a atingir o 

público-alvo pré-definido, foi igualmente delineada a estratégia de comunicação. Esta foca-se 

essencialmente no mundo virtual, com a presença em redes sociais (Facebook) e em espaços 

publicitários de alguns media online. 

O sítio de Internet foi criado com base na aquisição de um layout já existente de uma loja online 

de música, estando já disponível no link www.ideiasimpressas.com. Embora a formatação ainda 

esteja a ser regulada, é possível perceber os moldes em que vai estar disponível a loja. 

Os quatro objectivos propostos no ponto 4.1. foram todos cumpridos com sucesso, tendo ainda 

sido acrescentado um ponto fundamental, a elaboração do modelo de negócios da Ideias Impressas, 

fundamental para se perceber a lógica da criação, distribuição e captação de valor. 

Finalizando, importa responder à pergunta de partida “Como se desenvolve uma estratégia de 

comunicação e marketing de uma nova empresa online?”. Uma estratégia de uma empresa 

online assemelha-se bastante à estratégia de uma empresa física, que funcione com base numa 

localização específica. Existem procedimentos-tipo que têm de ser tomados em prol da boa 

implementação da empresa no mercado. Parte crucial de qualquer planeamento estratégico é 

compreender quem se quer atingir enquanto público-alvo e que ferramentas utilizar para esse fim. É 

igualmente interessante procurar saber quem são os principais concorrentes e de que forma estes 

actuam. É de extrema importância conhecer o microambiente da empresa. Assim sendo, uma 

estratégia não existe sem um plano de marketing que aborde tópicos como o historial da empresa 
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(caso esta já exista noutros moldes, como fisicamente), diagnóstico da empresa, análise SWOT, 

definição dos objectivos, definição da estratégia e marketing-mix. 

Tão importante quanto todos os pontos apontados acima é o plano de comunicação. É nele que 

se aborda a estratégia de publicitação da empresa, apontado os meios necessários para dar a 

conhecê-la ao público em geral e captar o seu público-alvo em particular. Assim, e tendo em conta o 

caso de uma empresa online, é fulcral saber como cativar a atenção, pois não tem a vantagem de ter 

espaços físicos para atrair clientes de forma espontânea. A estratégia de uma empresa online tem de 

focar-se na constante operacionalização do sítio de Internet, certificando-se que não existem falhas 

electrónicas que impeçam a aquisição de produtos, bem como assegurar a segurança dos dados 

privados dos seus clientes. 

Assim, é possível afirmar que o sucesso de uma empresa depende grandemente da execução 

da estratégia previamente planeada. 

O estágio na agência de comunicação Inédito foi bastante enriquecedor a nível pessoal e 

profissional, em grande parte devido ao envolvimento no projecto da Ideias Impressas. É 

extremamente reconfortante e animador sentir que o trabalho desenvolvido ao longos dos 3 meses de 

estágio servirá, futuramente, para trazer ao público uma nova plataforma de decoração e dar alguma 

cor a lares de várias famílias em Portugal e no estrangeiro. Ficou por aprofundar a parte publicitária 

da agência, algo que me interessa especialmente. Gostaria de, futuramente, poder perceber o 

processo de criação publicitária e a implementação de estratégias de marketing para clientes da 

empresa. Da parte técnica do desenvolvimento da Ideias Impressas ficaram muitos ensinamentos 

que certamente serão bastante úteis na vida profissional e, mais que tudo, o sentimento de pertença 

e união a um grupo de criativos “inéditos”. 
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Anexo 1 

 
Plano de Marketing e Comunicação da “Ideias Impressas” 

 
 

7. Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1 – Logótipo Ideias Impressas 
 
 

7.1. Produtos 
 

7.1.1. Telas Magnéticas 

A Ideias Impressas dá-lhe agora oportunidade de reciclar e personalizar os seus electrodomésticos 

velhos através das telas magnéticas. Estas são bastante práticas de usar e protegem o seu aparelho 

do uso diário. Com uma simples aplicação, sem estragar e de fácil remoção terá a possibilidade de 

criar um ambiente novo de forma simples. Se está cansado do visual da sua cozinha esta é a altura 

certa para inovar. Escolha o design que mais lhe agrada e ofereça um novo look ao seu lar.  
 

7.1.2. Vinil 

O vinil decorativo é a solução ideal para a decoração de paredes. Poupando-lhe trabalho, tempo e 

dinheiro, e dando-lhe a possibilidade de escolher o que melhor se adequa a si, estes autocolantes 

decorativos permitem-lhe transformar as suas ideias em realidade. Sem os contras do papel de 

parede, o vinil é bastante mais simples de usar. As impressões em paredes são outra forma de 

decoração que lhe permitem escolher, por exemplo, uma foto para adornar o seu espaço predilecto.   
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Feito de um material autocolante, o vinil pode ser aplicado em qualquer superfície lisa. A aplicação e 

remoção são bastante fáceis permitindo a este material ser um excelente substituto do papel de 

parede e das tintas.  

A Ideias Impressas oferece-lhe soluções de vinil para todos os gostos: 

7.1.2.1. Vinil impresso – Decoração Paredes: o que melhor distingue a 

Ideias Impressas é a novidade em impressão de paredes. Com esta 

inovação poderá decorar as suas paredes com fotografias a seu 

gosto. 

 
7.1.2.2. Vinil de recorte: poderá escolher o autocolante apenas de uma cor e 

sem fundo. Ideal para um ambiente mais clássico e discreto.  

 

7.1.3.  Telas Canvas 

Com as telas canvas o cliente tem a possibilidade de ter na sua parede uma tela de pintor com uma 

imagem ao seu gosto. É um material diferente que permite dar um toque mais simples às paredes. 

Para aplicá-la é necessário fazer um pequeno furo de forma a colocar um parafuso ou algum material 

parecido que a consiga sustentar. Simples e original. 

 

Com as nossas ofertas tem a oportunidade de decorar paredes, portas, móveis, vidros entre tantas 

outras possibilidades. Agora dar um toque mais pessoal e íntimo ao seu lar ou ao seu local de 

trabalho já não é complicado; não só pela facilidade da aplicação do vinil mas também pelo seu custo 

bastante económico.  

Atreva-se a inovar e experimente o produto que mais se adequa a si! 

 

7.2. Personalize 

Para oferecer ainda mais personalidade à sua casa ou escritório, envie-nos uma fotografia ou 

imagem, desenho, quadro, com boa qualidade (em formato JPEG ou TIFF) e junte todas as 

informações que ache necessárias.  

 

Tipo de Trabalho – Tela, Vinil Impresso, Vinil de Recorte ou Impressão em Parede Completa.  

Tipo de Material – Válido para o Vinil – Mate ou Brilho  

Dimensões - Meça a sua parede, defina o tamanho da tela ou do lugar onde quer aplicar o seu vinil. 

 

Nota: Conforme o tipo de peça que escolher, a Ideias Impressas desloca-se a sua casa para 

aplicação e montagem.  

 

Envie todas as informações para geral@ideiasimpressas.pt e receberá no seu e-mail um orçamento 

para a realização do seu projecto num prazo de 3 a 5 dias úteis, juntamente com uma prova de 

maqueta para sua aprovação.  
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Após confirmação da sua encomenda e respectivo pagamento, procederemos à produção e envio do 

seu projecto personalizado.  

 

E já está! Aguarde comodamente a chegada do material que encomendou ou um telefonema da 

Ideias Impressas para agendar consigo a melhor data para a aplicação do seu projecto. 

 
7.3. Exemplo de Temas 

7.3.1. Florais 

 
Imagem 2 - Florais 
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7.3.2. Infantil 
 

 
Imagem 3 - Infantil 
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7.3.3. Personalidades 
 

 
Imagem 4 - Personalidades 
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7.3.4. Música 
 
 

 
Imagem 5 – Música1 
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Imagem 6 – Música2 
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7.3.5. Tribal 
 
 

 
Imagem 7 - Tribal 
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7.3.6. Outros 
 
 
 

 
Imagem 8 - Outros 
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7.3.7. Amor 
 

 
Imagem 9 - Amor 
 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 2012 

 

Rita Arriaga 54 
 

7.4. Exemplos de Aplicações 
 
 
 

 
Imagem 10 – Exemplos Aplicações 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 2012 

 

Rita Arriaga 55 
 

7.5. Como Aplicar 

Antes de qualquer aplicação, certifique-se de que a superfície onde pretende aplicar a sua tela/vinil 

está limpa e seca. 

7.5.1. Vinil Impresso 

Devido a alguma complexidade que este tipo de vinil tem em ser aplicado, a Ideias Impressas 

recomenda que o consumidor não aplique impressões com mais de 0,6m de largura. Enviaremos 

uma equipa de profissionais a sua casa para que tenha um trabalho final livre de imperfeições. 

7.5.2. Vinil (de recorte) 

O adesivo vem montado em três camadas para facilitar a aplicação: 

1) Máscara de transferência (película transparente ou branca); 

2) Vinil (recortado mecânicamente na forma do desenho); 

3) Liner (película branca que protege a cola do vinil). 

 
Aplicar: 

1- Alinhe o adesivo onde o pretende aplicar. 

2- Prenda-o com fita-cola no topo, para que não se mova do sítio, facilitando a sua aplicação. 

3- Lentamente, vá removendo a película de trás (liner) e, à medida que esta vai sendo removida, 

passe em toda a película transparente (máscara) com a espátula que vinha dentro do seu kit 

de modo que esta fique completamente colada na parede, sem bolhas de ar. 

4- Decalque bem todo o desenho e certifique-se que não existem bolhas de ar. Caso exista, 

utilize uma agulha para furar a bolha e retire o ar. 

5- Retire a película transparente por uma ponta e vá puxando devagar, de forma que o desenho 

não venha agarrado. 
 

7.5.3. Telas Magnéticas 

Aplicar: 

1- Alinhe a tela e fixe-a de forma que esta fique totalmente lisa, sem bolhas de ar. 

2- Corte os excessos da tela com um x-acto. 
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7.6. Política de Privacidade 

Para fabrico e envio dos produtos aqui vendidos, é requerido aos utilizadores o fornecimento de 

contactos e/ou de informações que podem ser consideradas de carácter pessoal. A falta de 

preenchimento ou fornecimento de informação incorrecta nestes campos desencadeia a anulação da 

sua encomenda. A Ideias Impressas garante, no entanto, a todos os seus utilizadores que:  

• Nenhum dado pessoal será facultado a terceiros, sem o prévio consentimento do seu titular; 

• Nenhum dos dados pessoais que nos seja confiado será facultado, por via gratuita ou comercial, a 

empresas de marketing directo ou outras entidades que utilizem listas de "mailing" para publicitação 

dos seus produtos e/ou serviços; 

• Apenas o próprio utilizador e a administração do site poderão ter acesso aos dados introduzidos no 

registo do utilizador; 

• Os nossos serviços respeitarão sempre o previsto na Lei da Protecção de Dados Pessoais - Lei n.º 

67/98, de 26 de Outubro.  

(http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=156&nversao

=&tabela=leis) 

 
P.S.-> Quando o site estiver online, poderá ser gerada automaticamente uma política de 

privacidade através do link http://www.serprank.com/privacy-policy-generator/  
 
 

7.7. Termos e condições 

7.7.1. Pagamentos 

Escolha a forma de pagamento que melhor lhe convier:  

7.7.1.1. Transferência Bancária: Efectue o Pagamento da sua encomenda 

através de Transferência Bancária para o NIB da Ideias Impressas. O 

seu NIB ficará registado no documento final da sua encomenda.  

 
7.7.1.2. Envio à cobrança: Efectue o pagamento no acto da entrega ou do 

levantamento da encomenda. 

- Será acrescentado ao preço dos artigos e ao dos portes de envio, o valor de €1,20. 

 

Nota: As suas encomendas serão expedidas após a confirmação de pagamento por parte da 

entidade bancária. 
Caso o pagamento não seja efectuado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a encomenda será anulada. 

7.7.2. Prazos e Entregas 

A Ideias Impressas envia os seus produtos através dos CTT Portugal, para Portugal Continental e 

Ilhas, com o respectivo valor e tempo de entrega previsto: 
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Portugal Continental:  Até 3 dias 

Até 2kg – €4,00  

Entre 2kg a 5kg – €5,25 

Portugal – Ilhas:  Até 5 dias 

Até 2kg – €5,30  

Entre 2kg a 5kg – €7,30  

 

Condições de envio: 

1) Os produtos encomendados serão enviados para a morada inserida aquando do registo de cliente. 

As suas encomendas serão expedidas após a confirmação de pagamento por parte da entidade 

bancária., ou em caso de "envio à cobrança", após a confirmação da compra no site. 

 

2) Os envios e entregas são efectuados pelos CTT. Caso não se encontre ninguém na morada 

indicada, no acto da entrega por parte dos CTT, estes deixam um aviso para levantar a sua 

encomenda na estação de correios mais próxima da morada indicada. Se a encomenda não for 

levantada no prazo estipulado pelos CTT, a encomenda volta para a Ideias Impressas e o cliente 

perde o reembolso dos portes de envio. 

 

3) Uma vez que o serviço de entregas está a cargo dos CTT, a Ideias Impressas não se 

responsabiliza por qualquer atraso ou falha na entrega. Caso ocorra algum problema, o cliente deve 

contactar os serviços de apoio ao cliente dos CTT. 

 
 

7.7.3. Preços e Facturas 

Todos os preços já incluem IVA à taxa legal em vigor. 

O preço válido é fixado na confirmação de ordem da encomenda. 

Os preços de portes são indicados, de acordo com a morada de envio (código postal) e integram o 

preço final da encomenda. 

Os preços podem vir a ser alterados em qualquer altura, com um prazo mínimo garantido de 15 dias, 

salvo situações em que sejam abrangidos por promoções. 

A factura/recibo será enviada conjuntamente com a embalagem Ideias Impressas para a morada de 

envio salvo ordem em contrário, em que o espaço correspondente à morada de facturação esteja 

preenchido e seja diferente da morada de envio. Se o espaço correspondente ao número de 

contribuinte não for preenchido, a factura/recibo não terá neste mesmo campo qualquer referência. 

 

7.7.4. Direito de livre resolução 

Após a recepção da encomenda, o cliente dispões de um prazo de 14 dias para resolver o contrato 

de compra e venda celebrado no site da Ideias Impressas, sem o pagamento de indemnização e sem 
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necessidade de indicar o motivo, devendo para o efeito informar a Ideias Impressas, mediante carta 

registada com aviso de recepção comunicando a vontade de resolver o contrato. 

O exercício deste direito de resolução depende da verificação das seguintes condições:  

a) Devolução dos artigos adquiridos em devido estado de conservação, dentro da embalagem original 

em que foram remetidos, com a factura de venda e o talão que comprova a recepção do produto 

b) Produtos personalizados e perecíveis como por exº as impressões com fotografias, não podem ser 

devolvidos a menos que o produto tenha defeito ou se trate de manifesto erro da Ideias Impressas. 

c) Apenas se efectuam trocas de produtos de igual valor. Se o Cliente optar pela troca por outro 

produto e este novo produto for de custo superior ou inferior, ser-lhe-á devolvido o valor total da 

encomenda e feito novo pedido. Nas devoluções os portes de envio serão pagos pelo cliente 

d) Os artigos a devolver deverão ser enviados para a morada abaixo indicada, no prazo máximo de 

30 dias a contar da data de recepção da encomenda pelo Cliente:  

7.7.5. Devoluções 

B.A.R. – Branco às Riscas 

Rua João do Nascimento Costa, n.º 8B 

Olaias  

1900-269 LISBOA 

 

Telf/Fax: 21 994 03 19 

Tlm.: 92 653 41 78 | 91 339 29 28  

e-mail: mail@bar.com.pt 

 

e) Em caso de resolução do contrato com devolução dos artigos encomendados nas condições supra 

referidas, a Ideias Impressas compromete-se a reembolsar o cliente no prazo de 30 dias do valor 

correspondente ao preço do Produto constante na factura de venda sem qualquer encargo para o 

Cliente. 

f) Todos os artigos estão sujeitos a garantia nos termos legais.  

g) Na falta de qualquer dos componentes do artigo vendido ou, caso qualquer deles não se encontre 

em devido estado de conservação, não haverá lugar a qualquer reembolso do preço, sendo o produto 

reenviado novamente ao cliente.  

Todo o procedimento anteriormente descrito encontra-se protegido ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º82/2008 – Contratos celebrados à distância. 

(http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=179&tabela=leis ) 
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7.8. FAQ’s 

7.8.1. FAQ – Telas Magnéticas 

Como comprar? 
R.: Escolha a tela que deseja comprar. Após seleccionar a medida que melhor se encaixa no seu 

electrodoméstico clique no botão [Adicionar ao carrinho]. Mencione as medidas pretendidas. 

 

Como funciona o corte à medida? 

R.: Após finalizar a compra, adicione nos comentários à sua encomenda, as especificações do seu 

electrodoméstico. Se tem 1 ou 2 portas, e as respectivas medidas de cada porta, as medidas da sua 

máquina de lavar roupa ou da máquina de lavar loiça. A Ideias Impressas cortará a tela à medida que 

pretender, por apenas mais 15€ a acrescentar ao preço final da tela. 

Nota: A Ideias Impressas não assume erros de medidas dadas pelos clientes, certifique-se que tira as 

medidas correctas. 

 
As telas são compatíveis com o meu electrodoméstico? 

R.: Certifique-se se o seu electrodoméstico tem propriedades magnéticas. Pode utilizar um íman, se 

ele aderir à superfície então o seu electrodoméstico tem propriedades magnéticas. Pode solicitar-nos 

uma amostra, contacte-nos. 

 

Posso limpar a tela? 
R.: Sim, apenas com um pano semi-húmido com água, sem detergentes. 

 

Como guardar a tela? 

R.: Enrole-a e guarde na embalagem que recebeu. 

 

Posso personalizar a tela com uma imagem minha? 

R.: Sim. Pode enviar-nos um e-mail para geral@ideiasimpressas.com com a imagem pretendida e 

referência do formato e tamanho pretendido para elaboração do respectivo orçamento.  

A imagem deverá ter o mínimo de qualidade para poder ser impressa. Deverá ter no mínimo 300dpi, 

e pode ser em vários formatos de imagem: jpg, gif, bmp, tiff, psd, eps, cdr, ai, pdf. 
 

7.8.2. FAQ - Vinil 
 
Posso aplicar sozinho os autocolantes? 
R.: Sim. Basta seguir os passos descritos nas instruções de aplicação. 

 

Onde posso colocar os autocolantes? 

R.: A única preocupação é que a superfície seja lisa e esteja limpa. Se na colocação verificar que 

existe uma parte na parede que não é lisa pode usar uma lixa para resolver o problema. O vidro, 

madeira, plástico e metal são igualmente superfícies válidas. 
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É possível recolocar um autocolante? 

R.: Uma vez colado, não é recomendado. 

 

Quanto tempo dura o material? 

R.: Até 10 anos. 

 

Poderei removê-lo facilmente quando desejar? 
R.: Sim. O melhor procedimento é aplicar calor com um secador e levantar um dos cantos, usando 

um x-acto e removê-lo lentamente. 

 

As cores que visualizo no meu monitor são exactamente iguais às cores do vinil autocolante? 

R.: Poderão existir algumas pequenas diferenças nas cores, devido à calibração das cores RGB do 

seu monitor (por exemplo, as cores poderão parecer excessivamente brilhantes quando visualizadas 

no seu monitor). 

De qualquer forma a diferença entre as cores visualizadas no seu monitor e as cores do vinil não 

serão significativas. 

 

7.9. Mailing 

Farto de ver todos os dias as mesmas paredes, os mesmos electrodomésticos... Sabia que agora é 

fácil dar vida à sua casa, sem despender o orçamento que teria de gastar caso quisesse renovar as 

suas máquinas de lavar loiça e roupa, frigorífico e ainda quisesse pintar a casa?  

A Ideias Impressas oferece-lhe uma variada escolha de designs em vinil para aplicar onde quiser. 

Pode ainda personalizar os vinis, telas magnéticas e canvas com fotografias suas e da sua família. 

De fácil aplicação e remoção, não causam estragos e dão um toque personalizado à sua casa.  

 

Visite-nos em www.ideiasimpressas.com  

 

Transforme o seu lar no seu mundo e adorne as suas paredes a seu gosto. Seja diferente. Tenha a 

ideia que nós imprimimos e aplicamos. 
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Anexo 2 
  

Entrevista ao autor do projecto Ideias Impressas, Mário Porfírio 

Data de realização: 13 de Janeiro de 2012 

 
O que o levou a conceber a ideia de criar uma loja online de decoração? 

É mais um canal de venda. Proporciona imagem junto do consumidor final e de outras empresas 

também porque as pessoas, no fundo, também são consumidores e portanto as pessoas acabam por 

ser os mesmos, somos todos os mesmos. É rentável, porque já há um custo fixo e há uma 

capacidade disponível, e portanto, havendo esta capacidade, os custos fixos estão suportados pela 

actividade junto das empresas. Então essa capacidade disponível permite vender a um custo que o 

consumidor final paga que é relativamente superior ao das empresas porque compra muito menos. 

Ao fazer isso, paga a pronto pagamento e as empresas não pagam a pronto pagamento, portanto 

gera algum dinheiro para a empresa, mas não se acredita que seja muito dinheiro. Estamos a falar de 

compras de muito baixo valor, se calhar se no final do mês representarem mil ou mil e quinhentos 

euros a empresa não factura isso, factura muito mais. Estamos a falar de um investimento com um 

site e outras coisas que farão com que a empresa não tenha uma rentabilidade gigantesca. Para 

recuperar o investimento inicial vai demorar algum tempo, cerca de 1 ou 2 anos. Mas compensa, 

porque a maior parte dos custos fixos estão pagos e há um ganho de imagem da empresa. Acaba por 

ser um negocio interessante pois é o negócio do futuro, o das vendas online.  

Qual é que considera ser a etapa mais complicada no desenvolver da Ideias Impressas? 

É esta em que nós estamos que é a da definição daquilo que é a empresa. A empresa está feita 

para responder a empresas. Responder ao cliente tem dois problemas. Tem um inicial que é agora, a 

definição de tudo. É necessário alguém de fora da própria empresa que olhe para o mercado de 

consumidores e faça um pouco de Relações Públicas na parte da comunicação. A segunda fase será, 

muito provavelmente, tão difícil quanto esta. Passa por conseguir integrar nas operações normais da 

empresa a dinâmica de responder a um cliente final, seja pela resposta enquanto serviço rápido, já 

que a promessa é entregar ao fim de 3 dias úteis, seja em situações de reclamações, que surgem 

sempre. O que acontece é que as empresas ao final de um tempo já têm alguns escritos, já sabem o 

que é que vão responder em função da maior parte das situações. Só em situações muito diferentes 

é que mudam. Aqui, como ainda não há essa lógica, tudo vai ter de ser pensado, definido e 

construído. No entanto, há uma vantagem que é, como comercializamos produtos de baixo valor, 

muito provavelmente é muito fácil fazer um reembolso, não do dinheiro mas dar outro produto em 

troca.  
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Depois da empresa estar lançada, que tipo de comunicação é que pretende aplicar? É 

mais comunicação em redes sociais ou usar a B.A.R. como ponto de comunicação para a 

Ideias Impressas? 

Não. Apesar da Ideias Impressas aparecer através da B.A.R., acaba por ser uma marca mais do 

que uma empresa. O que acontece é que, com o desenvolvimento, ela até pode vir a autonomizar-se 

e, numa última análise, não comprar à B.A.R. em algumas situações. Apesar de existirem vantagens 

e sinergias, sendo uma empresa mais vocacionada para a decoração, pode encontrar fornecedores 

na área da decoração que lhe apresentem algumas soluções. Isto é o giro de criar empresas, é que 

algumas pessoas gostam de definir e dizer “eu tenho esta ideia, esta visão e vai ser assim, 

independentemente do que aconteça” e nós gostamos de pensar que temos uma visão mas que nos 

ajustamos ao mercado. Posto isto, a comunicação vai assentar essencialmente nas redes sociais e 

no online, pois é este o meio de vendas da empresa. 

E vai ser logo direccionada para os propósitos da loja, ou seja, ter bem claro o que é que a 

Ideia Impressas tem, o que é que vende? 

Sim, sim. E acima de tudo, pode haver uma parte de Relações Públicas u bocadinho mais 

charmosa, mas, tendo em conta que alguns concorrentes já o fizeram, não tenho a certeza se 

realmente obtiveram os resultados pretendidos com isso. Apesar de terem figuras públicas e terem-se 

associado a programas de televisão como o “Querido, mudei a casa”, não creio que tenham 

conseguido gerar uma base de clientes ou de potenciais clientes muito maior. Há uma solução que foi 

adoptada por outro concorrente que passou pela colocação de packs nas lojas Izi e IKEA. Aqui está 

patente outro investimento que é a criação de produto e a colocação do produto no linear, com stocks, 

reposições, trocas. Esta situação nós não temos equacionada. No entanto temos a possibilidade de 

fazer algumas acções junto de algumas marcas de electrodomésticos. Falou-se em ter um catálogo 

disponível de produtos da Ideias Impressas em várias lojas para, quando alguém adquirir um 

electrodoméstico de uma marca específica, poder escolher a custo zero uma decoração para o 

mesmo. Mandava um mail para a nossa loja online com o talão de compra e a referência do desenho 

que queria. É algo a negociar quando a empresa estiver a funcionar a 100%. Apesar do nosso 

negocio ser dirigido ao consumidor final, esta era uma venda com um interlocutor, a marca de 

electrodomésticos. Claro que o nome Ideias Impressas continuaria a aparecer, mas não era uma 

venda directa. 


