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COMUNICAÇÃO E MARKETING EM CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Ana Catarina Palma Vilaça 

 

RESUMO 

O presente relatório de estágio enquadra-se no Mestrado de Ciências da 

Comunicação, na vertente de Comunicação Estratégica e tem por base o estágio 

curricular desenvolvido na Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A.  

O referido estágio, com a duração de 400 horas, teve início a 6 de Outubro de 2014 e 

terminou a 14 de Dezembro do mesmo ano. 

Numa primeira fase deste relatório, apresento a instituição que me recebeu e 

qual a situação que enfrentava no momento, seguida da evolução e das mudanças que 

presenciei na companhia ao longo dos dois meses em que fiz parte do departamento 

de Comunicação e Marketing. 

O meu estágio aconteceu numa altura de reestruturação profunda em que a Macif 

Portugal passava por uma situação de venda e consequentemente, um momento de 

grandes mudanças nomeadamente ao nível da comunicação. 

Numa segunda fase, apresento as tarefas que acompanhei e o papel que 

desempenhei no decorrer dessas mesmas tarefas expondo sempre a importância de 

cada uma das actividades para o meu desenvolvimento enquanto aluna. 

Por fim, apresento o projecto que desenvolvi ao longo do estágio, em que tive a 

oportunidade de aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos na 

componente lectiva.  
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COMMUNICATION AND MARKETING IN CORPORATE CONTEXT 

 

Ana Catarina Palma Vilaça 

 

ABSTRACT 

This hereby internship report falls within the Masters in Communication 

Sciences, in the Strategic Communication specialty and is grounded on the internship 

that took place in Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A. 

The internship began on the 6th October 2014 and ended on the 14th December 

2014. It had the duration of 400 hours. 

On the first part of this report, I present the company which received me and 

the situation it was facing at the moment, followed by the development of the 

situation and the changes I witnessed in the company during the two months I was 

part of the communication and marketing department.  

My internship took place at the time of deep restructuring in which Macif Portugal was 

undergoing a process of being sold and as a consequence a time of massive changes 

namely at the communication level. 

On the second part, I present the tasks I accompanied and the role I played in 

those same tasks, always relating the importance of each one of them to my 

development as a student. 

Finally, I bring forward the project I developed throughout the internship, in 

which I had the opportunity to put to practice the knowledge I acquired during the 

master classes. 
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We use brands to project who we want to be in the world, 

how we want people to perceive us, 

and how we want to feel about ourselves. 

 

Debbie Milman  



 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o resultado dos dois meses de estágio curricular que 

realizei na Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A. O trabalho centra-se 

essencialmente nas experiências que vivenciei na companhia bem como no projecto 

que me foi proposto e que desenvolvi com base nos conhecimentos adquiridos ao 

longo do mestrado. 

Neste sentido, o relatório encontra-se dividido em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo apresento a instituição que me recebeu e o panorama 

geral aquando do meu estágio. A Macif é uma seguradora do ramo não-vida que serve 

particulares e empresas, e que na mudança do ano 2014/2015 deixou de operar em 

Portugal. Esta situação alterou todo a sua estrutura empresarial e, consequentemente, 

o modo como praticavam a sua comunicação. 

É também na primeira parte que apresento a relação que encontrei, prestes a mudar, 

entre a Macif Portugal e os seus públicos, através dos seus valores, missão, entre 

outros. 

 No segundo capítulo refiro-me ao estágio em si e às principais aprendizagens 

que tive oportunidade de adquirir durante os dois meses em que fiz parte do 

departamento de Comunicação e Marketing da companhia. Apresento as tarefas, em 

concreto, desde a última campanha lançada pela Macif Portugal até, por exemplo, à 

organização do Jantar de Natal para todos os colaboradores.  

Este capítulo é aquele que mais se centra no meu estágio e na minha participação 

directa na empresa. 

 No terceiro capítulo debruço-me sobre o projecto que tive oportunidade de 

desenvolver a pedido do Director Geral, Dr. Paulo Balsa. Considero este projecto uma 

grande oportunidade de aprendizagem para mim e de enriquecimento para este 

relatório uma vez que é através dele que exponho os maiores conhecimentos 

adquiridos ao longo da componente lectiva do mestrado.  

Este projecto surgiu no momento em que as agências de comunicação foram 

contactadas para criar novas identidades para a empresa que comprou a Macif 
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Portugal. O meu projecto, apesar de nunca concorrer com o das agências, teve que 

responder às mesmas necessidades comunicacionais. 

 O quarto capítulo é uma súmula de todos os anteriores, apresentando as 

minhas conclusões finais acerca das experiências que tive na seguradora e quais os 

resultados a retirar tanto para a Macif como para o meu percurso enquanto estudante.   

2 
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CAPÍTULO I – A Instituição: Macif Portugal 

Após dois semestres de seminários, escolhi a opção de estágio com relatório 

para terminar o Mestrado na área científica de Ciências da Comunicação, vertente 

Comunicação Estratégica. Fiz o estágio de 400 horas na seguradora Macif Portugal, 

Companhia de Seguros, S.A., orientado na organização pelo Dr. Paulo Balsa – Director 

Geral e na faculdade, pela Professora Doutora Maria Lucília Marcos e pelo Professor 

Luís Veríssimo. 

A Macif é uma seguradora de origem francesa, do ramo não-vida que serve 

particulares e empresas. Presta seguros pessoais, patrimoniais, para automóveis e 

responsabilidades. Completou 50 anos em 2010 e foi – desde Março de 2009 a 

Dezembro de 2014 – a accionista maioritária da Macif Portugal, Companhia de Seguros 

S.A. Esta realidade alterou-se com a mudança do ano 2014/2015. No final do ano de 

2014, a Macif França deixou de operar no mercado português pelo que a Macif 

Portugal passou a fazer parte de um fundo de investimento totalmente nacional. No 

entanto, esta mudança implicou muito mais do que a alteração dos accionistas da 

seguradora. Acima de tudo, esteve-se perante uma mudança de imagem, nome e 

comunicação para com os seus públicos. Ou seja, foi levada a cabo uma profunda 

reestruturação que implicou repensar pilares organizacionais como a cultura, 

identidade, imagem, posicionamento de mercado. No entanto esta situação não é 

nova para os colaboradores da actual Macif Portugal. Nos últimos dez anos, esta foi a 

terceira vez que a empresa passou por, aquilo a que se poderá chamar, um momento 

de rebranding forçado, acompanhado por uma forte alteração nos quadros superiores 

e todas as modificações a isso adjacentes. Esta situação actua directamente na pouca 

vontade de “vestir a camisola” pela empresa, de a ver crescer e ter resultados 

positivos uma vez que, tendo em conta o seu passado mais recente, não existem 

razões para acreditar que essa é uma realidade provável. 

Em 2009, 80% do capital da Sagres Seguros foi comprado pelo grupo francês 

Macif com o objectivo de reequilibrar financeiramente a companhia que se encontrava 

em grave situação deficitária. Nascia assim a Macif Portugal. Cinco anos depois, um 

fundo de investimento totalmente nacional é chamado a intervir pelas mesmas razões: 
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10 milhões de euros de prejuízo afastam o grupo francês e decide assim criar-se uma 

companhia totalmente nacional.  

Até à data da mudança, a Macif Portugal regeu-se pelos valores de confiança, 

qualidade, segurança e profissionalismo sendo estes, aqueles que tentou transmitir em 

todos os serviços prestados aos seus diversos públicos.  

Quanto à missão, a Macif1 via-se como uma seguradora dotada de uma 

estrutura profissional e eficiente que conseguia satisfazer as expectativas dos clientes 

e colaboradores num clima de proximidade e confiança orientado-se pelos valores 

acima mencionados. 

  

                                                             
1 A partir deste ponto, “Macif” e “Macif Portugal” serão utilizadas indiferenciadamente. Caso 

seja necessário distinguir a empresa portuguesa e a empresa-mãe, serão utilizadas as expressões “Macif 
Portugal” e “Macif França”. 
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Capítulo II – O Estágio: 400 Horas de Aprendizagem 

O estágio que realizei teve início a 6 de Outubro de 2014 e terminou a 14 de 

Dezembro de 2014. Foi orientado, na organização, pelo Dr. Paulo Balsa mas 

acompanhado diariamente pela responsável do departamento de Comunicação e 

Marketing:  Drª Andreia Carvalho. Cada dia do estágio surgiu como um novo desafio e 

tive a oportunidade de acompanhar tarefas muito diversificadas. Todas as sextas-

feiras, eu e a minha colega de departamento reunimo-nos com o Director Geral (Dr. 

Paulo Balsa) para apresentar o trabalho realizado ao longo da semana. 

 

O primeiro dia começou com uma reunião com o Dr. Paulo Balsa e com a Drª 

Andreia Carvalho expondo as expectativas face ao programa de estágio e ao que 

poderia vir a ser desenvolvido em conjunto. Foi-me apresentada a situação de 

reestruturação que a empresa atravessava e a minha função de apoio ao 

departamento em que me inseriria.  

Depois de iniciado o primeiro dia de estágio, tive a oportunidade de assistir aos 

“retoques finais” de um cartaz de lançamento da última campanha2 de comunicação 

que a seguradora promoveu enquanto Macif Portugal. Tratava-se de uma campanha 

de um seguro tanto para o lar como para o automóvel. Neste caso, a minha tarefa em 

concreto foi a de ser capaz de encontrar – no banco de imagens da companhia – 

aquelas que eram as acertadas para o tipo de campanha em questão. Depois de 

terminado o cartaz, procedemos ao envio do mesmo para o Dr. Paulo Balsa para 

aprovação. Uma vez concedida, o cartaz foi enviado para todos os mediadores3 de 

seguros4 que trabalhavam com a Macif Portugal. 

Pouco a pouco, fui sendo apresentada aos termos técnicos da área, às rotinas 

diárias necessárias para trabalhar directamente com os outros departamentos e 

ganhando responsabilidades sem que a supervisão fosse requerida.  

                                                             
2 Para consultar esta campanha, ver anexo número 1 
3 “Pessoa singular ou coletiva, inscrita no Instituto de Seguros de Portugal, que pode propor e 

preparar a celebração de contratos de seguros e prestar assistência, podendo mesmo celebrar contratos 
em nome da Seguradora, se autorizado por esta.” (Definição segundo o glossário da Macif Portugal) 

4 “Operação pela qual o tomador de seguro, mediante o pagamento de um prémio, obtém a 
promessa, dentro do enquadramento definido pela lei ou pelo contrato, de uma prestação por parte de 
outra pessoa (seguradora) em caso de sinistro.” (Definição segundo o glossário da Macif Portugal) 
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Uma das tarefas pela qual fiquei encarregue foi a de, diariamente, recolher e 

“dar baixa” na base de dados da companhia, dos mediadores a quem era necessário 

proceder ao envio de farmácias5 – envio esse também a meu cargo. 

Para se proceder a este envio era necessário que acontecesse o seguinte: os 

mediadores deviam enviar um e-mail com o pedido em que esclarecessem a situação 

de perigo (havia um formulário previamente preparado para esta situação); e ao ser 

contactada, eu analisava se a situação justificava o envio do pack de primeiros 

socorros. Caso se justificasse, introduzia os dados fornecidos na base de dados da 

companhia. Posteriormente, recolhia as farmácias necessárias e entregava-as 

devidamente identificadas ao colega responsável por proceder ao despacho de todo o 

correio da sede da companhia. 

 

Outra das actividades mais importantes que acompanhei durante o meu 

estágio foi uma reunião com dois jornalistas do Diário de Notícias. Propunham o 

patrocínio da Macif Portugal num evento a realizar-se ao longo de Dezembro de 2014 

para premiar os melhores especialistas da área da saúde em Portugal. A pertinência? 

Pelo lado do jornal,  o facto da seguradora apresentar um leque de seguros de saúde 

em parceria com a Médis. No entanto, dada a situação de reestruturação da Macif, 

este projecto não pôde “ganhar forma” visto que iria requisitar um avultado montante 

de dinheiro que não surtiria efeito no futuro. Isto é, a Macif iria aparecer com grande 

destaque e desaparecer num curto espaço de tempo. 

A minha tarefa, em concreto, foi assistir e intervir na reunião sempre que considerei 

pertinente para esclarecer qual seria a relação estabelecida entre a Macif e o projecto 

apresentado. Após o término da reunião, eu e a minha colega Andreia, discutimos o 

projecto e analisámos os documentos recebidos, preparando uma pequena 

apresentação para o Dr. Paulo Balsa. Na sexta-feira seguinte, levámo-lo a discussão ao 

Director Geral, discussão da qual saíu a resposta final: a Macif não seria patrocinadora 

do projecto.  

                                                             
5 Eram denominados de “farmácias” os packs de primeiros socorros enviados sempre que 

necessário aos mediadores da Macif Portugal, Companhia de Seguros S.A. 
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Uma das tarefas mais interessantes que tive a oportunidade de acompanhar foi 

a organização do Jantar de Natal6 para todos os colaboradores da Macif Portugal: 

trabalhadores da sede e mediadores de seguros espalhados por todo o país. Eu e a 

Dra. Andreia Carvalho demos início à organização do evento pesquisando restaurantes 

que se enquadrassem no perfil de requisitos a que a seguradora tinha estado 

habituada nos últimos anos. Isto significava que deveriam ser restaurantes inseridos 

num hotel de 4 ou 5 estrelas, incluir um menú de dois pratos e que permitissem o uso 

exclusivo da sala escolhida pela Macif. 

Após uma cuidada pesquisa, elaborámos uma lista com os menús, preços e locais dos 

restaurantes e apresentámo-la ao Dr. Paulo Balsa. Após reprovação de uns e 

aprovação de outros, estes últimos foram contactados para sabermos qual a 

possibilidade de avançarmos com a organização do evento. Por diversas razões, vários 

locais foram sendo afastados dos planos e o jantar viria a realizar-se no Restaurante 

Jardim Mundial do Hotel Mundial, na Praça Martim Moniz a 19 de Dezembro pelas 

19h30.  

Por razões de conveniência7, foi promovida uma reunião de apresentação entre os 

mediadores da Macif Portugal e a nova administração (que havia tomado posse 

poucos dias antes). Esta reunião teve lugar no hotel, horas antes do jantar, e teve 

como objectivo principal facilitar a comunicação necessária entre os mediadores e a 

nova direcção.  

Para que a 19 de Dezembro8,  o Jantar de Natal correspondesse às expectativas 

dos 131 colaboradores presentes (de um total de 150), foi necessário que eu e a Dra. 

Andreia Carvalho contactássemos várias vezes a organizadora de eventos do hotel mas 

mais que isso, foi necessário que agendássemos algumas visitas ao local.  

Algumas das decisões que tivemos de tomar nestas visitas foram: 

 Número de colaboradores por mesa;  

                                                             
6 Para consultar as propostas recebidas de alguns locais para a possível realização do Jantar de 

Natal da Macif Portugal, consultar anexos números 2 e 3 
7 Os mediadores têm os seus próprios estabelecimentos espalhados pelo país e não se 

deslocam à sede. Foi por isso aproveitado o dia do jantar para promover uma apresentação entre estes 
e a nova administração. 

8 O Convite de Natal encontra-se em anexo. Consultar anexo número 5. 
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 Número de mesas; 

 Disposição das mesas no espaço; 

 Local para o bengaleiro; 

 Decoração dos centros de mesa; 

 Local para a animação (música); 

 Local para as ofertas9; 

 Local para o quadro informativo sobre as mesas. 

Numa destas reuniões foi também decidido que os colaboradores seriam recebidos 

primeiramente no bar do hotel onde se faria um compasso de espera. No dia do jantar, 

neste local, foram servidos alguns aperitivos e bebidas e só cerca das 20h30 é que os 

presentes foram encaminhados para a sala do restaurante. Já nesta sala, um dos novos 

adminstradores apresentou a sua equipa e discursou por alguns minutos tentando 

incentivar os trabalhadores que recebia agora pela primeira vez. 

Durante cerca de duas horas o jantar decorreu entre a entrada e saída dos vários 

pratos e o à vontade dos colaboradores presentes. Depois de todos terem terminado a 

sua refeição, outro elemento da administração fez-se ouvir apresentando os seus 

objectivos para o novo ano (2015). Com o fim do seu discurso, assinalava-se também o 

final do Jantar de Natal da seguradora. 

 

Com o aproximar do fim do ano, a outra tarefa mais relevante que acompanhei 

foi a realização do orçamento anual para o ano de 2015 (tendo por comparação o de 

2014). A indicação era a de reduzir ao máximo o budget para as diferentes áreas em 

que o departamento actuasse. Ainda assim, existiu alguma flexibilidade por parte do 

Dr. Paulo Balsa quanto à necessidade de apostar na comunicação a partir do momento 

de lançamento da nova companhia. 

Por desconhecer totalmente os valores dos anos anteriores e quais os adequados para 

o ano seguinte, a minha tarefa nesta actividade foi simplesmente a de acompanhar a 

                                                             
9 Enquanto a maioria dos colaboradores tomava o seu café ou sobremesa, eu desempenhei 

outra das tarefas pela qual fiquei responsável: a de entregar um presente de Natal a cada colaborador. 
As senhoras receberam uma vela alusiva à época festiva e os senhores receberam um conjunto de bar. 
Para consultar o documento relativo a algumas das propostas de brindes, anexo número 4. 
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minha colega e perceber como numa empresa se constrói um orçamento, se apresenta 

e se discutem os valores para as determinadas parcelas. 

Consegui perceber que existem valores discutidos ao cêntimo e outros cuja “margem 

de manobra” é mais flexível tendo em conta essencialmente, a importância que os 

directores e/ou administradores lhe atribuem. 

No caso, os valores apresentados pela Dra. Andreia Carvalho foram, na sua maioria, 

aceites. 

Ao longo de cerca de um mês (dos mais de dois meses de estágio) e enquanto 

as outras tarefas começavam e acabavam, fui desenvolvendo sozinha a maior tarefa 

que me foi proposta. Assim como foi lançado o desafio a algumas agências de 

comunicação10, eu desenvolvi um projecto de comunicação que dava início a uma nova 

identidade, nova cultura e novos pilares comunicacionais... uma nova seguradora! Este 

é o projecto que apresento no capítulo que se segue. 

  

                                                             
10 O meu projecto nunca concorreu com os das agências de comunicação. Serviu apenas para 

efeitos de estágio curricular. 
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Capítulo III – Um Projecto. Uma Seguradora: Salutis Seguros 

No momento em que dei início ao meu estágio foi-me dito, desde logo, que a 

Macif Portugal atravessava um período de profunda reestruturação e que o 

departamento que integraria seria aquele que indubitavelmente, sofreria a maior 

parte dessas alterações. Isto é verdade tendo em conta que era o responsável por 

pensar nelas e também, de certa forma, as implementar. Era necessário pensar e 

formalizar uma nova forma de comunicar e perceber todas as implicações a nível 

comunicacional que essa mudança traria. 

Cerca de três semanas após o início do estágio, numa das reuniões semanais, o 

Dr. Paulo Balsa propôs-me a realização de um plano de comunicação que criasse uma 

nova seguradora. O briefing? Praticamente inexistente. Era livre de pensar numa 

estrutura organizacional nova, forma de comunicação (tom, mensagens, conteúdos, 

assinatura), logótipo, eventos, etc. Toda a estrutura da ainda Macif Portugal 

desapareceria e eu era livre de criar uma companhia totalmente nova. No entanto, 

existia uma premissa que deveria constar do plano a ser criado: a nova seguradora 

nascia a partir de um fundo totalmente nacional e era importante que os públicos a 

quem se destinasse, disso fossem informados. 

Conhecido este “semi-briefing” dei início ao processo de criação do meu 

projecto de Relações Públicas11. No entanto, por não poder colocar em prática todas as 

fases do Processo de RP em Quatro Etapas de Cutlip e Broom12 13 anteriormente 

aprendido, este foi apenas um método de referência e não o segui categoricamente. 

Ainda assim, tive sempre em mente que as Relações Públicas são essenciais para gerir 

e liderar uma organização e que as organizações que as gerem de forma profissional se 

encontram numa posição muito melhor que as que deixam as RP funcionar à deriva. 

(Spellman in Black, 2006) 

                                                             
11 Irei, por vezes, referir-me a Relações Públicas como RP. 
12 Cutlip, S., Center, A., Broom, G. (1985). Effective Public Relations. 6ª ed. Prentice-Hall. New 

Jersey. 
13 Não pude seguir este método rigidamente visto que a fase do planeamento seria sempre 

muito incerta – tendo em conta o facto que esta era uma tarefa que realizava consoante a falta de 
outras tarefas para acompanhar, da minha colega – e sabia também de antemão que não podia avaliar 
os resultados do meu projecto. 
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Naquela que seria a fase da investigação preocupei-me essencialmente em 

conhecer os outros agentes do sector e compreender como a sua comunicação é feita 

e dirigida aos diferentes públicos. Esta foi uma fase de extrema importância tendo 

especialmente em conta o facto de que nunca tinha realizado um projecto para o 

sector segurador. Além de importante, esta foi também uma fase exigente 

compreendendo que o departamento de Comunicação e Marketing da Macif nunca 

havia, até então, sentido a necessidade de fazer uma análise concorrencial ou outra, 

de natureza diferente.  

A comunicação da seguradora baseava-se apenas na comunicação dos 

produtos de que dispunham (através de folhetos disponibilizados à entrada da sede e 

de um site institucional). Aquando do lançamento das campanhas, era realizado um 

cartaz informativo enviado para todos os mediadores que o deveriam utilizar 

consoante a sua preferência no seu estabelecimento comercial. Isto significa que todos 

os dados que apresento no meu projecto são resultado da minha investigação e 

produção.  

Tendo conhecimento desta informação, a análise concorrencial final a que cheguei foi: 

 

 

 

Profissionalismo | Inovação | Realismo | Espírito de Equipa | Respeito pela Palavra 

 

 

Confiança | Humanismo | Eficácia | Inovação | Ambição 

 

 

Alinhamento da Estratégia e Comunicação | Promoção da Cultura de Alto 

Desempenho | Foco nos Clientes | Desenvolvimento dos Colaboradores | Crescimento 

com Base na Confiança e Feedback Mútuos 

Ilustração 1: Logótipo AXA 

Ilustração 2: Logótipo Açoreana Seguros 

Ilustração 3: Logótipo Allianz 
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Trabalho em Equipa | Honestidade | Excelência | Compromisso | Rigor 

 

 

 

Integridade | Trabalho de Equipa | Excelência | Centrado no Cliente | Criação 

de Valor Sustentável 

 

Por apresentarem características, produtos ou objectivos semelhantes, estas 

foram as seguradoras que  defini como concorrentes directos da Macif Portugal. Os 

concorrentes da Macif mantêm-se independentemente das características 

comunicacionais que serão posteriormente, escolhidas para o futuro da companhia. 

Isto acontece porque todos os produtos, preços, características no atendimento e tipo 

de serviço são mantidos.  

Como é possível verificar, abaixo de cada um dos concorrentes, estão indicados os seus 

valores organizacionais. Este foi outro dos aspectos que tive de alterar relativamente à 

Macif Portugal e ponderar quais os que fariam sentido para a nova companhia. 

Aqueles que defini como valores14 da nova seguradora foram: 

Honestidade | Excelência | Portugalidade | Trabalho em Equipa | Centrada no Cliente 

| Compromisso  

 

Outra das pesquisas importantes que fiz foi acerca da temática da Psicologia 

das Cores. Queria certificar-me de que o logótipo que viria a  desenvolver, bem como 

as cores utilizadas em toda a comunicação, se baseavam em estudos e escolhas 

acertadas. Para tal, apresento no meu projecto algumas estatísticas relevantes em que 

baseei a minha escolha, solidificando-a. 

                                                             
14 Os valores que defini para a nova seguradora aparecem detalhadamente explicados no anexo 

número 7 

Ilustração 4: Logótipo Liberty Seguros 

Ilustração 5: Logótipo Zurich 
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Segundo A Psicologia das Cores no Marketing (2014), 84,7% dos consumidores 

acredita que as cores de um produto/serviço são muito mais importantes do que os 

outros factores; 93% dos clientes avalia a cor antes de tomar uma decisão 

relativamente a um produto/serviço. Este estudo revela ainda que a cor pode ser 

responsável por 60% da aceitação ou rejeição de um produto/serviço e 80% dos 

consumidores acredita que as cores aumentam o seu reconhecimento relativamente a 

uma marca. Para além disto, as pessoas demoram 90 segundos para fazer o 

julgamento subconsciente relativamente ao aspecto de um produto/serviço e entre 

62% e 90% deste julgamento é feito exclusivamente com base nas cores. Por fim, cada 

2 em 3 consumidores admitem poder não comprar um produto/serviço se este não 

tiver a sua cor preferida. 

Tendo em conta estas estatísticas, tornou-se claro que a escolha da cor no 

logótipo e em todas as formas de comunicação de uma empresa e, no caso da 

seguradora que eu pretendia criar, é de extrema importância: consequentemente, 

uma escolha exigente. Assim sendo, o passo seguinte foi perceber quais as cores que 

mais agradam aos consumidores e o que elas representam. 

 

 

 

 

 

  

 

Ao atentar no quadro15 comparativo acima apresentado, é possível concluir de 

imediato que a cor preferida tanto dos homens como das mulheres é o azul, com 57% 

das escolhas por parte do sexo masculino e 35% por parte do sexo feminino. De 

seguida, a cor que surge com um maior número de escolhas por parte de ambos é o 

verde com um total de 28%. Mas o que significam estas escolhas? Que preferências 
                                                             
15 Estes quadros sintetizam um estudo realizado por Joe Hallock em 2003 que comparou a 

preferência das cores, de ambos os géneros, em 22 países em todo o mundo. 

Ilustração 6: Quadro comparativo entre as preferências das cores e os géneros. 
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estão por de trás destas cores? A resposta a estas questões foi uma das descobertas 

mais importantes da minha investigação e que levou à consolidação de uma parte 

muito importante do meu projecto: a decisão de toda a parte visual do projecto. 

Segundo a mesma fonte, a cor azul representa calma e confiança e aumenta a 

criatividade e contemplação. Esta cor deve ser utilizada em negócios onde a segurança 

e a paz é necessária. Já o verde é uma cor equilibrada e rejuvenescedora. Representa a 

estabilidade, a existência de múltiplas possilidades, esperança, crescimento, vitalidade, 

abundância e natureza. É igualmente associada à saúde e tranquilidade e provoca um 

efeito de calma (evitando, por oposição o stress). Esta cor deve ser utilizada em marcas 

relacionadas com a saúde, que pretendam transmitir tranquilidade ou dinheiro. É 

também utilizada para tranquilizar os clientes e para salientar a responsabilidade social 

empresarial. Para além de todas as características apresentadas pelo autor do estudo, 

Joe Hallock, esta é uma cor que inevitavelmente, associamos a Portugal. 

 

Para além dos significados apresentados serem à partida razões válidas para escolher 

as cores azul e verde para a nova companhia, existiu outra razão para esta escolha. 

Apesar de noutros tons, as cores da Macif eram também o azul e o verde. Desta forma, 

foi possível, ainda que discretamente, fazer uma ligação visual entre a Macif e a 

companhia que eu viria a criar. Esta ligação, embora inconscientemente, poderia 

transmitir aos clientes as mesmas noções de segurança e confiança depositadas na 

Macif, agora transpostas para a nova seguradora.  
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É neste sentido que o logótipo final da nova companhia surge como abaixo se 

apresenta16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez definido o nome, o logótipo e os seus valores, a nova companhia 

começa a ganhar forma. Defini também a missão e a visão. Para além disto, apresentei 

o processo pelo qual passei até à definição do logótipo final e até a cultura 

organizacional em que a nova seguradora devia basear-se17. No entanto, existem ainda 

muitas questões a que dar resposta. O posicionamento é uma delas. 

Quando dei início ao meu estágio, comecei a perceber que o departamento de 

Comunicação e Marketing funcionava numa perspectiva de reactividade. Isto é, as 

acções eram apenas iniciadas quando algum problema ou questão era levantada. Esta 

postura perante o meio envolvente dificultou a realização do meu projecto no sentido 

em que tudo o que quis incluir ou abordar, estava a ser feito por mim pela primeira 

vez. A excepção à regra foi a questão do posicionamento. Algum tempo depois da 

reestruturação que acabaria com a Sagres Seguros para dar lugar à Macif Portugal, foi 

elaborado um documento que apresentava o posicionamento com que a nova 

seguradora se inseriria no mercado. No entanto, desde então, este documento não foi 

revisto nem actualizado deixando incerta a estratégia de comunicação.  

 

                                                             
16 Para ver o logótipo da Macif Portugal, ver anexo número 6 
17 Todas as questões referidas neste parágrafo estão detalhadamente explicadas no meu 

projecto. Ver anexo número 7 

Ilustração 7: Explicação do logótipo da Salutis Seguros 
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Este cenário conduz-nos a uma questão central. Qual o posicionamento18 que vigorava 

na Macif? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta esquematização do posicionamento da Macif Portugal apresenta-nos os 

três eixos valorizados pela seguradora. À data da criação do documento a que tive 

acesso, a companhia via-se como o resultado de três vértices que culminavam numa 

relação qualidade/preço mais favorável para o cliente. No entanto, aquando da 

realização do meu projecto, verifiquei  juntamente com o Dr. Paulo Balsa, que este 

posicionamento estava desactualizado e que já não se aplicava à Macif e que muito 

menos poderia aplicar-se à futura companhia. 

Assim sendo, trabalhei no sentido de criar um posicionamento verdadeiro e que 

pudesse incorporar em si um novo vértice. 

 

 

                                                             
18 A figura apresentada para explicar o posicionamento em vigor na Macif até 2014 foi 

elaborada por mim e posteriormente aprovada pelo Dr. Paulo Balsa. Para ler o excerto do documento da 
autoria da Macif, ver anexo número 6 

Ilustração 8: Posicionamento da Macif Portugal 
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O posicionamento que criei foi o seguinte. 

  

 

Esta esquematização pretende representar o posicionamento que daria forma à 

Salutis Seguros. Três dos vértices apontam para as características do serviço prestado 

pela companhia e que, face aos seus concorrentes, apresenta condições mais 

favoráveis. No quarto vértice, é possível ver a questão da nacionalidade – questão esta 

a que o Director Geral e o novo quadro de administradores demonstrou dar grande 

importância. Neste sentido, estes são os vectores que importa comunicar e que foram 

trabalhados por mim a partir deste ponto no projecto.  

Em suma, importa referir que a Salutis seria uma companhia 100% nacional e que 

apresentaria a melhor relação qualidade/preço no mercado segurador. 

 

Com a definição do posicionamento, pude responder a outras questões 

importantes que se encontravam ainda pendentes. Uma destas foi a definição da 

assinatura da empresa. Esta devia reflectir aquilo que o posicionamento e todo o 

trabalho realizado até então, tinham vindo a salientar: a Salutis seria uma companhia 

renovada e que ao mesmo tempo, pretendia manter a confiança dos seus clientes 

nunca esquecendo a vertente 100% nacional.  

Ilustração 9: Posicionamento da Salutis Seguros 
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Se por um lado, já tinha sido possível fazer a ligação entre a Macif Portugal e a 

Salutis Seguros através das cores de toda a comunicação que seria levada a cabo, era 

também necessário fazer a diferença com uma assinatura marcante. 

Assim, a assinatura da Salutis Seguros, S.A. é: 

O Compromisso de ser Português. 

 

Esta assinatura explica-se através do conhecimento que uma empresa fundada por 

portugueses, trabalhada por portugueses e para portugueses pode ter, especialmente 

em comparação com a maioria dos seus concorrentes estrangeiros. 

O tipo de mensagens interessante a transmitir numa seguradora totalmente nacional – 

e que pretende valorizar essa característica – é precisamente o conhecimento e 

compromisso que pode ter para com os seus públicos. É uma companhia que trabalha 

para as características de Portugal e dos portugueses e não, que importa modelos 

strandartizados de países totalmente diferentes. 

Este tipo de pensamento leva-nos à comunicação que seria necessário levar a cabo 

para erguer a Salutis19. 

Para a divulgação da Salutis Seguros, S.A. a um leque mais abrangente de 

pessoas, proceder-se-ia ao envio de um comunicado de imprensa a diferentes tipos de 

publicações. Este comunicado seria enviado a revistas e jornais com periodicidades e 

públicos-alvo diferentes possibilitanto não só a informação aos clientes da Macif como 

a angariação de novos, através da identificação com os valores ou simplesmente, a 

necessidade. 

Abaixo apresenta-se uma tabela indicativa, ordenada alfabeticamente, das publicações 

escolhidas para o envio do Comunicado de Imprensa. Nesta tabela é possível associar o 

tipo de publicação aos valores da sua tiragens nos três primeiros bimestres do ano de 

2014, segundo a Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação. 

 

                                                             
19 Numa primeira fase, seria necessário informar todos os públicos da Macif. Esse trabalho foi 

também realizado por mim num projecto de análise à Macif e à sua comunicação. Ver anexo número 6 
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Para além das publicações aqui apresentadas, o comunicado20 seria enviado também 

para a revista Deco Proteste. 

Paralelamente com o Comunicado de Imprensa, desenvolvi uma campanha de 

Relações Públicas e Publicidade que se estende à imprensa escrita, site institucional, 

campanhas de mecenato, comunicação interna e eventos de divulgação. Toda esta 

campanha pode ser consultada em pormenor no projecto que desenvolvi e se 

encontra em anexo21. 

 

Depois de terminado o meu projecto, apresentei-o ao Director Comercial 

Director Geral e à minha colega de departamento, Dra. Andreia Carvalho. Esta 

apresentação foi especialmente importante pois tive a oportunidade de perceber 

como apresentações desta natureza podem acontecer no mundo empresarial. 

No caso, a minha apresentação decorreu num ambiente relativamente informal com 

pequenas interrupções para questões e intervenções relativas às temáticas por mim 

abordadas ao longo do meu projecto. No final da apresentação recebi um feedback 

muito positivo, especialmente por parte dos directores que elogiaram quer a análise 

                                                             
20 O Comunicado de Imprensa pode ser consultado em anexo. Ver anexo número 7 
21 Consultar anexo número 7  

 1ºBimestre 2ºBimestre 3ºBimestre 

Publicação Tipo Period. Tiragens Circulação Tiragens Circulação Tiragens Circulação 

Correio da 
Manhã 

Jornal Diário 153.809 115.165 151.039 112.973 149.736 112.100 

Diário de 
Notícias 

Jornal Diário 31.409 17.478 31.071 17.420 31.197 17.414 

Expresso Jornal Semanal 100.663 88.368 98.856 87.533 97.178 85.849 

Jornal de 
Notícias 

Jornal Diário 85.962 64.503 84.922 
 

63.512 82.808 62.638 

Jornal 
Destak 

Jornal Diário 70.025 70.025 70.541 70.541 69.000 69.000 

Metro 
Portugal 

Jornal Diário 70.000 70.000 70.541 70.541 68.895 68.895 

Público Jornal Diário 35.220 28.284 34.278 28.197 34.271 29.258 

Sábado Revista Semanal 83.603 54.115 84.444 54.761 82.581 54.914 

Sol Jornal Semanal 51.305 24.339 49.138 21.611 49.927 22.345 

Visão Revista Semanal 88.788 74.606 89.430 81.769 85.525 72.749 
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Tabela 1: Tiragens e periodicidade das publicações para envio do Comunicado de Imprensa 



 

feita à Macif quer a criatividade, investigação e conhecimentos necessários para a 

criação do projecto Salutis Seguros. 

  

20 



 

CAPÍTULO IV – Balanço Final 

O período de estágio na Macif Portugal correspondeu a um período de grande 

aprendizagem não só pelas actividades que acompanhei mas também pelo projecto 

que desenvolvi sozinha, desde a parte de investigação até à produção e concretização 

das ideias. No entanto, é importante perceber que resultados se podem efectivamente 

notar, tanto para o departamento como para o meu percurso enquanto estudante. 

Comecemos pelo lado da empresa. 

À medida que os dias de estágio iam avançando, fui percebendo tal como referi 

anteriormente,  que as suas acções aconteciam numa perspectiva reactiva. Este facto 

levava a todo um conjunto de outras situações que verifiquei posteriomente, como por 

exemplo, a ausência de material apresentado sobre a situação comunicacional da 

companhia. Não existia qualquer documento que listasse ou identificasse os 

concorrentes nem que os caracterizasse. Não existia nenhum documento que se 

referisse aos públicos-alvo ou às mensagens ou serviços destinados a cada um.  

Esta ausência de documentos ou caracterizações fez com que todo o meu trabalho 

fosse bastante mais dificultado, especialmente por desconhecer o sector. No entanto, 

foi também esta ausência de material que fez com que a minha investigação para o 

projecto se tivesse tornado muito mais abrangente e produtiva, tendo sempre existido 

uma grande abertura por parte do Director Geral e da minha colega de departamento 

em receber as minhas propostas e me ajudar a compreender o sector em toda a sua 

dimensão. 

Por outro lado, isto significa também que a minha investigação trouxe para o 

departamento a criação de alguns documentos importantes para o exercício de uma 

boa comunicação. 

 Quanto ao meu percurso, este tornou-se bastante mais enriquecido após o 

estágio na Macif Portugal por diversas razões. Primeiro, permitiu que integrasse um 

departamento de Comunicação e Marketing, experienciando o dia-a-dia de uma 

empresa, desde a comunicação com os outros departamentos e com os directores, ao 

lançamento de campanhas. Depois, permitiu que ganhasse autonomia profissional 

através do desafio da realização do projecto que viria a chamar-se Salutis Seguros. Este 
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projecto foi determinante no estágio que realizei e no documento que aqui apresento. 

Pude colocar em prática muitos dos conhecimentos que adquiri ao longo da 

licenciatura e do mestrado, permitindo-me perceber concretamente a aplicabilidade 

dos conhecimentos que até então pouco tinham passado do papel. 

Por fim, mas não menos importante, o estágio foi muito significativo para o meu 

percurso pois permitiu a realização deste relatório e consequentemente a possível 

finalização do mestrado. 
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CONCLUSÃO 

Então, como se processava a comunicação na Macif? Apesar de acontecer num 

registo de reactividade, os principais públicos da companhia, não se sentiam mal 

informados. Isto é verdade porque sempre tinham estado habituados a procurar a 

informação de que necessitavam, ligando por exemplo, directamente para o 

departamento de Comunicação e Marketing da sede. Durante os dois meses de 

estágio, presenciei várias vezes, chamadas de esclarecimento aos mediadores 

relativamente a algumas campanhas ou outras informações relativas à comunicação 

da seguradora.  

Quanto aos clientes, estes também estavam habituados a telefonar para o call-center 

da empresa para ver as suas questões respondidas. No entanto, será que esta era a 

forma mais eficaz de comunicar? Seria a Macif uma empresa fechada às mensagens 

enviadas indirectamente do seu meio envolvente?  

“Proactive corrective action may be the major and most useful aspect of 

the open systems model of public relations. Steps taken in advance 

reduce both the amount of effort required and the trauma associated 

with crisis-oriented reactive public-relations.” (Cutlip, Broom, 1985: 196) 

 

Com o meu projecto tentei alterar esta característica da comunicação da Macif, 

tornando-a mais activa e directa aos seus principais públicos. Isto pode notar-se no 

primeiro projecto que fiz (análise à comunicação da Macif) através da preocupação em 

comunicar com os diversos públicos-alvo, explicando o que estava prestes a acontecer 

e também ao longo de todo meu projecto Salutis Seguros com as diversas tentativas 

de comunicação quer através das cores utilizadas, do logótipo, dos eventos, 

comunicado de imprensa, entre outros. 

 

Todas as funções que desempenhei na companhia de seguros tornaram-se em 

experiências muito enriquecedoras quer para o meu percurso académico quer para o 

meu percurso profissional. Tive a oportunidade de desenvolver e compreender 

algumas das características necessárias ao trabalho numa empresa. Por exemplo, pude 
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perceber a importância do trabalho em equipa – quando trabalhei com a minha colega 

Dra. Andreia Carvalho – e da capacidade de trabalhar individualmente e gerir 

prioridades quando acumulei as tarefas diárias com o meu projecto Salutis Seguros. 

Para além disto, foi também muito importante perceber como funciona a relação 

entre os departamentos e como é fundamental que os colegas se conheçam e criem 

relações saudáveis. O trabalho diário é fruto da entre-ajuda e uma boa relação entre 

todos. 
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ANEXOS 

   

  

 

 

 

 

 

 Anexo 1: Última campanha lançada pela Macif Portugal. Visava publicitar um 

seguro tanto para o lar como para o automóvel. 
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 Anexo 2: Primeira proposta recebida dos restaurantes e hotéis contactados, 

para a organização do Jantar de Natal da Macif Portugal. 
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 Anexo 3: Segunda proposta recebida dos restaurantes e hotéis contactados, 

para a organização do Jantar de Natal da Macif Portugal. 
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Anexo 4: Primeira proposta de brindes para o Jantar de Natal, realizada pela 

minha colega de departamento, Dra. Andreia Carvalho. 
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Anexo 5: Convite do Jantar de Natal da Macif Portugal realizado por mim e pela 

minha colega de departamento, Dra. Andreia Carvalho. 
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Anexo 6: Projecto de Análise à Comunicação da Macif Portugal. 
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 Anexo 7: Projecto Salutis Seguros. 
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