RELAÇÕES PÚBLICAS
1. CONCEITO
DEFINIÇÕES
Instituto Britânico de
Relações Públicas

Esforço deliberado, planeado e continuado para estabelecer e manter o melhor
entendimento mútuo entre uma organização e os seus públicos.

Max Edler

O objetivo não é vender um produto, mas delinear uma imagem favorável de uma
empresa e melhorá-la, se necessário.

Têm como objetivo o estabelecimento de relações de confiança entre uma empresa e os seus públicos, baseados
num conhecimento e compreensão recíprocos.
São o intérprete da gestão da empresa para os seus públicos e tradutoras das atitudes desses públicos para os
órgãos de gestão.

CONCEITO
Relações públicas é um processo de comunicação estratégica que constrói relacionamentos mutuamente
benéficos entre organizações e todos os seus públicos.
As instituições precisam de entender os interesses e expectativas dos seus públicos, de modo a alcançar os seus
objetivos e a definir as metas e processos organizacionais.

PÚBLICOS
- Externos e internos
- Primários, Secundários e Marginais (diferenciam-se pelo maior ou menor grau de relevância que possuem para a
organização)
- Apoiantes, Opositores e Indiferentes (é mais fácil impactar os indiferentes do que os marginais)

OBJETIVOS
ü Aumentar a credibilidade, quer da empresa, quer dos seus produtos e serviços;
ü Manter os colaboradores da empresa bem informados sobre as suas atividades, contribuindo para o seu
envolvimento;
ü Criar um sentimento de pertença;
ü Gerar a partilha de valores comuns entre os colaboradores;
ü Melhorar a imagem da empresa e das suas marcas;
ü Criar ou aumentar a notoriedade da empresa e dos seus produtos/serviços;
ü Desenvolver uma atmosfera de confiança com os meios de comunicação social;
ü Prevenir e minimizar o impacto de eventuais crises;
ü Orientar a gestão da empresa em função do feedback recebido dos públicos;
ü Capitalizar goodwill da empresa junto das entidades governamentais, fornecedores e comunidades
financeiras;
ü Criar boas relações de vizinhança com a comunidade local;
ü Revelar os contributos da empresa para o desenvolvimento do país ou da região.

RP COMO FUNÇÃO DE GESTÃO
- Pretende-se antecipar a análise e interpretação da opinião pública, atitudes e problemas que podem afetar as
operações e os planos da organização;
- Aconselhamento ao nível dos processos de gestão em todos os níveis da organização;
- Pesquisa, condução e avaliação dos programas de ação e de comunicação para atingir os públicos informando
sobre o êxito dos objetivos de uma organização;
- Planeamento e implementação de esforços da organização para influenciar ou alterar a política pública;

- Definir objetivos, planeamento, orçamento, recrutamento e formação de recursos humanos, instalações em
desenvolvimento – em suma, a gestão dos recursos necessários para realizar todas as opções acima.

FORÇAS
Conseguem chegar a audiências
difíceis como os líderes de opinião e a
determinados consumidores.

Gestão cuidada da reputação e da
imagem.

FORÇAS

Podem planear o tratamento das
crises, minimizando os efeitos
negativos.

As RP adicionam credibilidade porque
as audiências alvo consideram que as
notícias tendem a ser mais objetivas
que as restantes comunicações de MKT.

A falta de controlo sobre o
modo como as histórias vão ter
cobertura por parte dos media.

A pouca habilidade para
controlar as histórias que vão
ter coberturas mediáticas.

FRAQUEZAS
É difícil avaliar a sua eficácia.
É difícil medir o seu impacto no
público.

Os gestores de marketing e os
profissionais de RP nem sempre
falam a mesma linguagem.

MEIOS
Contactos Pessoais

Eventos

Publicações

Encontros
Participação em congressos e seminários
Reuniões
Clubes
Acolhimento e integração de trabalhadores
Realização de encontros, colóquios e seminários
Concursos
Conferências de imprensa
Convites para eventos relevantes
Relatório anual
Brochuras e folhetos
Artigos em revistas
Jornal interno ou externo
Revista interna ou externa
Audiovisuais
Cartazes
Quadros Informativos
Manual de Acolhimento

Apoio financeiro a manifestações de caráter desportivo, cultural ou outras negociando os
termos de visibilidade do patrocinador

Patrocínios
Mecenato
Atividades Serviço
Público

Diversos

Apoio financeiro a manifestações de caráter cultural, que podem ser abrangidas por
incentivos fiscais
Ações de proteção do ambiente, ecologia e outros
Proteção de espécies animais e vegetais
Causas sociais
Referência à imprensa em filmes, livros técnicos e científicos
Visitas às instalações
Suportes de atendimento pós-venda
Suportes de comunicação

TIPOS DE COMUNICAÇÃO

Comunicação Institucional
Contruir relações com os seus públicos baseado numa comunicação biunívoca
Comunicação do Produto
Através do publicity (informação não publicitária sobre a empresa e as suas marcas)
Ex: sessões de lançamento, demonstrações
Relações com a Imprensa
Colocar informações atuais nos media para atrair a atenção para uma pessoa, produto ou serviço
Comunicação Interna
Ações orientadas para os públicos internos
Relações Públicas na Internet
Comunicar para os diferentes públicos usando diferentes meios (site, newsletter, redes sociais,...)
Relações com a Comunidade Local
Permite a boa integração da empresa na sociedade que a rodeia
Relações Governamentais
Importante criar uma comunicação direcionada para este público, de modo a fazer sobressair os interesses,
questões pertinentes
Comunicação Financeira
Comunicar o valor financeiro das empresas e a sua relação quer com os clientes e fornecedores quer com acionistas
e a banca
Comunicação Ambiental
Adquire maior importância quanto maior for a sua influência e responsabilidade no ecossistema
Comunicação de Crise
Gestão de problemas de modo a evitar situações de crise

PLANO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
CONCEITO
Content PR
Consiste na partilha da história da organização (a sua
cultura organizacional), aumenta o conhecimento / atenção
e cria uma interação com os diferentes públicos.

O que procuramos: Informados / Críticos / Atenção;
envolvimento
Como se carateriza o ambiente nas organizações: Experts /
Criar diálogo com diferentes públicos – escuta ativa

RELAÇÕES PÚBLICAS COMO UM PROCESSO
DEFINIÇÃO
Uma das abordagens para o planeamento das relações públicas consiste no processo dos 6 passos, ou seja, um
ciclo que nunca termina.

6 PASSOS

PLANEAMENTO DE RP

Pesquisa e Investigação

Estratégia

Programação

Avaliação e Programa de
Contingência

Comunicação

Feedback

Fazemos um plano de RP ano a ano.
Seguir estes passos e definir quais as ações que queremos considerar.
• Comunicação: quais as mensagens chaves e os meios a utilizar
• Feedback (como sabemos se a campanha está a ter sucesso ou não): conseguimos avaliá-lo através das
opiniões, entrevistas, inquéritos, através das vendas
• Avaliação: vamos saber se o nosso plano/campanha estava de acordo com aquilo que estava estipulado
inicialmente
Quando fazemos um plano temos de definir entre 3, 6, 9 meses os objetivos que queremos atingir (se não
conseguirmos atingir os objetivos dos 3 meses, percebemos que algo não está bem, tomamos medidas).
Processo que nunca termina.

DEFINIÇÃO
Relações Públicas são um processo – envolvem ações, mudanças ou funções. O RACE (Research, Communication
e Evaluation) é um modelo que ajuda a desenvolver a estratégia de Relações Públicas.
O RACE é o que nós utilizamos para construir uma campanha.

RACE

Grande objetivo:
• Pesquisa: como vamos fazer a introdução no mercado?
• Ação: o que irá ser feito para comunicar? Quais as definições das ações? Qual o público?
• Comunicação: definir estratégia da mensagem, como vamos comunicar com cada um dos públicos
• Avaliação: + o que fazer para ainda serem melhores; - o que fazer para melhorar.
Qual é o processo que utilizamos quando estamos a fazer uma campanha de comunicação? Qual o modelo que
utilizamos à AIDA (Atenção, Interesse, Desejo, Ação).

ESTRATÉGIA

O planeamento estratégico consiste na
definição de onde se quer estar no futuro
(objetivos) e como lá chegar (estratégia).

Um bom plano de relações públicas deverá
estar assente numa estratégia organizacional
(negócio, comunicação, recursos humanos,…).

Estratégia à planeamento com o objetivo de definir passos e obter resultados
Através da estratégia dizemos onde queremos estar a médio e longo prazo, temos de construir metas para alcançar
os objetivos à como vamos lá chegar.

ABORDAGEM PARA O PLANEAMENTO (MBO) Management By Objectives

Blended Communication à princípio que junta duas áreas ou meios para comunicação digitais e tradicionais (ex:
coca cola), quando pensamos na estratégia temos de gerir as duas questões do tradicional e digital

ESTRATÉGIA

FACTOS
Categoria – tendências na indústria;
caraterísticas dos produtos/serviços;
concorrência (pontos fortes e fracos; similaridade);

Clientes – Quem são e porquê?

OBJETIVOS
Quais são os objetivos empresariais?
Qual o papel das relações públicas vs marketing?
Quais as novas áreas de negócios?

TARGET
Qual o público alvo?
Qual o sentimento relativamente ao produto, serviços e características?
Como provocar desejo no público alvo?

MENSAGEM PRINCIPAL

Ponto principal a focar para mudar mentalidades.

PLANO
Análise da Situação
Objetivos
Público-Alvo
Estratégia
Táticas
Calendarização
Orçamento
Avaliação

è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Definir a análise da empresa
Análise Interna (os seus pontos fortes e fracos)
Análise Externa (concorrentes diretos e indiretos)
Análise do Mercado (análise PEST – tabela)
Objetivos Qualitativos e Quantitativos
Características do Público-Alvo
Estratégia interligada com os objetivos referidos anteriormente
Definir as táticas
Calendarização (de janeiro a dezembro quais são as ações que vamos ter); Relações com
o cliente; com meios de comunicação social
Orçamento
Avaliação (quais são as métricas que desenvolvemos para saber se a nossa campanha
teve sucesso ou não)
FALAR POR TÓPICOS NO TRABALHO

A MENSAGEM
ESQUEMA DE COMUNICAÇÃO

A MENSAGEM
Uma mensagem procura comunicar benefícios, sentimentos, personalidade da marca.
Como é que as atitudes do público podem ser influenciadas?
Como a compreensão da mensagem pode ser melhorada?
Como ser construída uma imagem de marca?
Como ocorrem os processos de influência social?
Como suscitar a ação por parte do público?

PRINCÍPIOS
1. O que é que constitui a “comunicação” e como é que o público recebe a mensagem
2. Como é que se interioriza a informação e se altera perceções
3. Quais os meios e ferramentas de comunicação mais adequados para disseminar a mensagem.
Público 40-55 anos (meios tradicionais
maioritariamente)
- TV
- Jornais
- Facebook
- Correio (direct mail)
- Revistas/jornais

1.
2.
3.
4.
5.

apropriada e adaptada
com significado
memorável
entendimento
credível

Público 18-25 anos (ferramentas online/digitais)
- TV
- Facebook
- Newsletter
- Instagram
- Outdoors/ mupis

OBJETIVOS

5 OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO

1. RECEBER A MENSAGEM
Um processo de comunicação eficaz envolve interação ou partilha de experiência.
A preocupação da organização não pode ser apenas em emitir a mensagem mas sim na preocupação da forma
como deve ser recebida e compreendida, de modo a originar o feedback.

2. PRESTAR ATENÇÃO À MENSAGEM
O contacto com os diferentes públicos pode originar diferentes maneiras de receber a mensagem. A organização
deverá entender as características dos seus públicos de forma a adotar as mensagens.

Audiências ativas

- Conteúdos sofisticados
- Detalhes
- Informação científica
Não falar das características básicas mas ir
mais além, informação mais detalhada;
USP – usamos o elemento de informação
racional para chamar atenção

Audiências passivas

- Estilo
- Criatividade
- Fotos, ilustrações, slogans com impacto
Queremos vender determinado produto,
temos que captar a atenção de audiências
passivas, o que temos de criar é uma
comunicação com estilo.

O que damos valor: imagem, conteúdo, som, cores, letras, mas mais importante ainda o estilo de comunicação.

3. ENTENDER A MENSAGEM
A linguagem e símbolos utilizados na mensagem deve ser “comum” aos dois intervenientes, emissor e recetor.
O departamento de relações públicas deverá ter em atenção a audiência e o seu “estilo” de comunicar, devendo
ter em atenção o nível de literacia, clareza e simplicidade de conteúdos e evitar linguagem ofensiva e discriminatória.
Maior esforço e investimento que as empresas têm ao nível de marketing e comunicação porque têm de
criar algo único e diferenciador.
Temos de criar conteúdos simples, mas que tenham impacto no nosso público.

Como?
•
•
•
•
•
•

Escrever com clareza
Uso de símbolos, acrónimos e slogans (elementos que fazem a diferenciação)
Evitar jargão
Evitar clichés e “hype words”
Evitar eufemismos
Evitar linguagem ofensiva e discriminatória

4. ACREDITAR NA MENSAGEM
Uma das formas que as organizações utilizam para dar credibilidade à mensagem consiste na utilização de fontes
(ex: jogadores de futebol, famosos).
O contexto, a predisposição da audiência e o nível de envolvimento por parte da audiência são fatores importantes
que afetam a credibilidade e a reputação da organização.

Ex: Slogan: “Your friendly bank – where service count”
No dia-a-dia, os clientes apercebiam-se que os colaboradores não tinham como valor e/ou formação, não
retribuindo empatia e cortesia à Um CONTRA-SENSO!

5. RELEMBRAR A MENSAGEM
Várias mensagens preparadas pelas R.P. precisam de ser repetidas porque:
Þ A audiência pode não ter acesso à mensagem aos mesmo tempo.
Þ A repetição relembra a mensagem, pelo que há menos risco de falhar. Se utilizar uma fonte credível, a
repetição previne a “erosão” da mudança de opinião.
Þ Pode atrair um público que era “indiferente/marginal” para a organização
Ponto chave: Comunicação integrada
(usar a mesma mensagem adaptada aos meios onde comunicamos)
O mesmo elemento chave tem de estar em todos os suportes que utilizamos

EFEITO: AÇÃO DA MENSAGEM
As mensagens têm como princípio alterar atitudes, perceções, opiniões ou comportamentos.
5 passos para o processo de adoção da mensagem (lançamento de um novo produto ou ideia):
1. Consciencialização / conhecimento
2. Interesse – procura de mais informação
3. Avaliação – avalia o produto ou ideia consoante a sua necessidade e interesse. Procura informação e analisa
feedbacks; vai ao site e vê as características, vai a fóruns e vê a opinião geral
4. Experimentação – ir à loja, ver, pedir uma amostra
5. Adoção – incorpora o produto ou ideia no seu estilo de vida. Em vez de “Eu li…”, diz “Eu penso…”

COMUNICAÇÃO / MENSAGEM DIGITAL
DO MONÓLOGO AO DIÁLOGO
Com a massificação dos meios digitais, assistimos a uma alteração de relação de poder face aos media. O
consumidor da era digital tem ao seu dispor ferramentas de captação, edição e difusão de mensagens, estabelecendose esta relação à DIÁLOGO

INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS

Feedback Reativo

Simples click, o download de uma aplicação ou
conteúdo da marca, o preenchimento de um
formulário

Feedback Proativo

Atividades desenvolvidas pelo consumidor
(produção e/ou transformação de conteúdos)
em reação a atividades das marcas

Criação de
Conteúdos
Pessoais

Independente de qualquer campanha ou ação
da marca (ex. criação de uma página pessoal
numa comunidade virtual)

DEFINIÇÃO DA MENSAGEM DIGITAL
INTERATIVIDADE / CONSEQUÊNCIA
As mensagens devem estar acompanhadas de mecanismos de interação imediata.
Ex: O recurso a teasers durante vários dias ou a banners não clicáveis pode ter um efeito perverso.
O FEEDBACK SIMPLES E IMEDIATO É UM PRESSUPOSTO DO MEIO.
ATUALIDADE/INSTANTANEIDADE
As mensagens associadas a datas ou acontecimentos têm de ser renovadas frequentemente.
PREOCUPAÇÃO COM A CONSTANTE ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS.
PLASTICIDADE/ADAPTABILIDADE
Os utilizadores podem copiar, alterar e disseminar mensagens sobre as marcas, o que reduz o controlo dos
conteúdos e o contexto em que se comunica.
DEVE-SE PREPARAR VÁRIOS FORMATOS E MECÂNICAS ASSOCIADAS À MENSAGEM.
Veracidade, adequação da linguagem aos targets, ao contexto de comunicação.

TÉCNICAS DA MENSAGEM PARA B-COMUNICAÇÃO (meios digitais e tradicionais)
1. Novidade à exploração da curiosidade, produto novo, características distintas da concorrência, utilizamos o
fator novidade (é algo que nunca se viu e vai de encontro às suas necessidades)
2. Informação Útil à sobre o produto ou serviço; utilizada em produtos inovadores e não tem de
necessariamente estar ligada à tecnologia, como é o caso das cervejas artesanais
3. Humor à Exemplo do Licor Beirão e Frize
4. Choque
5. Sexo à perfumes, roupa interior, shampoo,..
6. Celebridades à fonte para passar a mensagem
7. Cartoons à Red Bull
8. Suspense

TÉCNICAS PARA AUMENTAR A CREDIBILIDADE
Þ APRESENTADOR
Recomendável para apresentar novidades, quando se pretende dar um toque pessoal, ou mesmo intimista, à
mensagem

Þ TESTEMUNHO
Aumenta a credibilidade do benefício, especialmente se forem apresentados por consumidores comuns ou por
reconhecidos especialistas na área

Þ PORTA-VOZ
Alguém que se encontra em situação particularmente indicada para falar em nome da marca. A diferença entre
porta-voz e testemunho consiste no grau de responsabilidade envolvido. Ex: CEO

Þ DEMONSTRAÇÃO
Sempre que os benefícios dos produtos e serviços puderem ser provados de forma convincente

Þ PROBLEMA/SOLUÇÃO

Apresentação dramatizada do problema seguida da explicação do modo como o produto pode resolvê-la

Þ COMPARAÇÃO
Confronta deliberadamente o produto com alternativas propostas pela concorrência

Þ REFERÊNCIA
É apresentada uma alegação sobre um aspeto específico do produto como prova da sua excelência global

Þ ORIGEM OU HISTÓRIA

Apresentar a origem funciona como carimbo de qualidade em múltiplas categorias do produto. Ex: relógios – Suiça;
whisky – Escócia

TÁTICAS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
RELAÇÕES COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
RELAÇÃO
Þ Criação de relacionamentos com jornalistas
Para as PME com orçamento limitado, as Relações Públicas tornam-se fundamentais na estratégia da organização
uma vez que conseguem obter resultados a baixo custo.

RELAÇÃO COM OS JORNALISTAS - REGRAS
CONHECER EDITORES E JORNALISTAS
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÃO AOS JORNALISTAS
Construção de relacionamentos com os meios de
Descobrir que tipo de informação / notícias os jornalistas
comunicação social. Deve-se estabelecer um
desejam e providenciar esses dados
relacionamento com os jornalistas, editores locais.
O que faz uma boa notícia depende muito dos fatos, dos
Dependendo da área de negócio é vital criar uma boa
dados e do envolvimento que poderá criar com a
relação de trabalho com os escritores e editores
comunidade ou “target” específico. Na imprensa uma
especializados.
história/caso, um lançamento de produto ou uma nova
Criação do papel “especialista” numa determina área.
nomeação obtém uma boa cobertura jornalística.
1. O Relações Públicas deverá estar atento a todas as noticias produzidas pelos jornalistas de uma determinada
área;
2. Respeitar os “timings” dos jornalistas;
3. Interagir com os jornalistas através das redes sociais – “personalizar a relação”. De acordo com Morgan Morris
“Keep your social media engagements with the press informal and genuine, regardless of the topic, if you want
to build strong relationships with the press that go beyond just your professional expertise.”
4. Criar interação com os jornalistas. Robert Sax: “Go to events, trade shows, etc. where you might be able to
meet the journalists in person…. Remember that you are starting a relationship and that takes time.”
5. Ser positivo e cordial. “It can be frustrating when reporters write negative stories about your clients,
particularly if they are inaccurate. But getting angry or retaliating will only compound the damage.”;
6. 6. Pode-se contactar jornalistas através de redes sociais, mas deve-se ter bom senso na utilização dos mesmos;
Ex: Não se deve contactar um jornalista através do Facebook, mas sim através do LinkedIn ou Google+. No envio de
emails deve-se utilizar o email institucional;
7. Mostrar os recursos / histórias e colocá-las disponíveis.
NOTÍCIA

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Uma das funções como assessor de imprensa é fazer a mediação entre a imagem do seu cliente e os jornalistas.
Algumas atitudes simples podem ajudar no processo de bom relacionamento com jornalistas.

ATIVIDADES
1. Envio de notas de imprensa/comunicados;
2. Manter o Malling atualizado (perceber o que se passa em cada uma das áreas da empresa, o que está a
acontecer e o que pode ser divulgado para o exterior);
3. Preparar o clipping;
4. Produzir os press kits (em formato papel ou online);
5. Follow up;
6. Realizar entrevistas coletivas e individuais;
7. Gerir crises (fazer plano de comunicação de crise);
8. Preparar um programa de Media Training (postura, o que usar de roupa, articulação das palavras,...).

NOTAS DE IMPRENSA
Tem de responder a seis perguntas
Quem?
O quê?
Porquê?
Onde?
Quando?
Como?

Quem são os principais intervenientes
Conteúdo a apresentar (temática, uma história, um projeto, lançamento de um novo produto ou
serviço, etc.) / o que vai beneficiar
Porque esta importante notícia? Qual o elemento diferenciador?
Localização
Em que momento?
Explicar os factos.
Perceber como se faz uma nota de imprensa.

Para o trabalho: Como vamos comunicar com os meios de comunicação social? A nota de imprensa deve estar sempre incluída.

ALERTAS
Nota: Existem empresas especializadas para a criação de alertas. Ex: Cision.
Existem outros programas e plataformas que produzem alertas de forma gratuita. Ex: Google.
Menor exatidão.

PRESS KIT
Þ
Þ
Þ
Þ

História e informação sobre a organização
Informação sobre o produto ou serviço
Nota de imprensa (para explicar ao jornalista o tipo de notícia)
Vídeos institucionais ou sobre a demonstração do produto (press kits que são online ou em pens – vídeos
e áudio para poderem divulgar os produtos)
Þ Dados estatísticos
Þ Fotos (com grande qualidade)

CLIPPING
O processo de selecionar notícias em jornais, revistes, sites e outros meios de comunicação, geralmente impressos,
consiste em apresentar toda a informação/recortes sobre uma determinada temática. Pode-se também desenvolver
o trabalho de clipping em redes sociais, blogs, jornais online, rádio e televisão.
Para isso, há inúmeras ferramentas que colaboram para a agilidade do trabalho.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
EVENTOS
DEFINIÇÃO
“Um evento é um ato planeado, que ocorre num determinado lugar e tempo, que visa promover a relação entre
a organização e o seu público de interesse, tendo em atenção um conjunto de objetivos.”
à Um evento é qualquer acontecimento que foge à rotina, com o objetivo de reunir um grupo de pessoas, em que
todos os detalhes fazem a diferença ß

CARATERÍSTICAS
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Ser inovador;
Satisfazer as necessidades do público;
Criar expectativas;
Ser acessível a um grande número de pessoas;
Possuir um nome de fácil memorização;
Forte apelo promocional.

Micro: até 100 participantes
Pequeno: entre 101 e 500 participantes
Médio: entre 501 e 3000 participantes
Grande: entre 3001 a 8000 participantes
Mega: + 100000

TIPOLOGIA
• Conferência, congresso, convenção, workshops
• Debate, fórum, jornada, mesa redonda

Técnicos /
Científicos

• Exposição, mostra, feira, lançamento
Comerciais / • Vernissage, tomada de posse, leilão

Institucionais

Sociais

• Cocktail, brunch, coffee-break, festival
• Sarau, espetáculo

QUESTÕES

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Qual é o objetivo da reunião/evento?
Quanto tempo vai durar?
Quem deverá participar/assistir?
Que equipamento/ logística vão ser necessárias?
Onde deve ter lugar?
Qual a melhor altura para a sua realização?

CARACTERÍSTICAS
INFORMAIS
SEMI FORMAIS
FORMAIS

Totalmente despojados de formalidades
Algum protocolo – discurso, saudação de boas vindas,
apresentação de autoridades locais e visitantes
Cumprimento de normas protocolares

PRÉ-EVENTO (ETAPA O)
Þ
Þ
Þ
Þ

Reconhecimento das necessidades do evento
Concretização dos objetivos a atingir: O quê? Como? Quando? Quanto?
Listagens dos resultados desejados
Elaboração de alternativas para preencher as suas necessidades

Þ
Þ
Þ
Þ

Pesquisa de informações sobre participantes e patrocinadores
Estimativa da viabilidade económica e técnica
Estimativa do tempo necessário à sua preparação e concretização
Estimativa de Recursos Humanos necessários

PRÉ-EVENTO (ETAPA 1)
COMISSÃO ORGANIZADORA
Funções:
Þ Angariação de orçamentos;
Þ Seleção e contratação de fornecedores de serviços e materiais;
Þ Coordenação e supervisão da execução dos serviços e fornecimentos contratados.
Þ Inscrições: recebimento, confirmações e controle.
Þ Correspondência: preparação, expedição, arquivo.
Þ Seleção e treino de mão-de-obra contratada.
Þ Criação da imagem do evento: logótipo; convites; certificados; crachás; programas; cartas para
patrocinadores; cartas de agradecimento.
Þ Público-alvo: definição do perfil;
Þ Criação de bases de dados: participantes; patrocinadores; oradores; imprensa; fornecedores, etc.
Þ Gestão financeira;
Þ Organização protocolar do evento.

PLANEAMENTO
Þ
Þ
Þ
Þ

Agenda: Tema, programa
Data, hora, local, formato
Quem? Assistir, Apresentar
Recursos audiovisuais: computador, projetor de slides, vídeo projector, quadro branco, canetas, papel,
microfones
Þ Divulgação – criação website, roll up, jornais, cartaz, folheto, livro de atas, livro de resumos

PLANEAMENTO - LOCAL
Acessibilidade
Acessos ao local do evento
Salas/auditórios com capacidade para os
participantes esperados
Estacionamento disponível
Espaços para eventos paralelos
Área de circulação
Sanitários

Iluminação
Equipamento técnico
Acústica das salas
Ar condicionado
Decoração do espaço
Limpeza
Telecomunicações

PLANEAMENTO – VIABILIDADE ECONÓMICA
Þ Que tipo de inscrição?
ü Gratuita
ü Sujeita a pagamento
• Categorias
• Valores das taxas
• Prazos de pagamento
• Formas de pagamento
Þ Patrocínio à pode-se criar “pacote de patrocínios”
ü Inclusão do logótipo da empresa nos crachás do evento; colocação de roll up’s na Receção e entrada dos
auditórios alusivos à empresa;
ü Material para participantes: pastas, canetas, blocos com o logótipo da empresa;
ü Coffee-break patrocinado por uma empresa

PLANEAMENTO - DIVULGAÇÃO
Þ Estratégias
ü Meios a usar
ü Formato das mensagens
ü Quando vai ser feita a divulgação
ü Durante quanto tempo
ü Recursos humanos necessários para a divulgação

PLANEAMENTO – RECURSOS MATERIAIS
Material audiovisual (computadores, microfones –
fixos, de mão, de lapela, vídeo-projetores, máquina de
filmar e fotografar)
Equipamentos
Material divulgação

Expediente (todo o acervo de documentos necessários
ao Secretariado e Comissão Organizadora no seu dia-adia)
Material participantes
Diversos

PLANEAMENTO – HOTEL E OUTROS ESPAÇOS
Data da reunião
Tamanho das salas de reunião e de refeições
Eventos sociais – tours, festas, receções
Carros para o aeroporto

Nº de participantes
Equipamento para as salas
Registo e informação
Segurança

PLANEAMENTO - KITS
Programa
Etiqueta com o nome da pessoa e senhas de refeição
Transportes
Descrição do programa social, atividades possíveis e
locais de interesse
Descrição de exercícios e facilidades de desporto

Material para o registo
Mapa com a localização da reunião
Informação sobre hotéis, custos
Atividades disponíveis para
acompanhantes
Lista de doutores/especialistas da área

TIMMING
6 MESES A 1 ANO
Þ Reservar um local para o encontro
Þ Identificar e contratar os serviços de apoio
Þ Notificar os participantes com os pormenores do encontro
Þ Preparar os fatos relacionados com as viagens
Þ Convidar os oradores e os VIP
Eventos académicos: Lançar o “call for pappers”

3 A 6 MESES
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Identificar eventos locais e detalhar a informação
Planear um programa com eventos formais e lazer
Planear um programa de tópicos e identificar os oradores
Convidar VIP
Criação de um site do evento – programa, identificar os keynote speakers, biografia dos oradores
Menus (catering)
Começar a divulgação (publicidade, redes sociais, newsletters, folhetos, notas de imprensa)

3 SEMANAS ANTES
Þ
Þ
Þ
Þ

Confirmar menus, salas e outros elementos com o hotel
Reconfirmar os oradores, os eventos formais e recreativos
Reconfirmar os participantes
Reforço da publicidade, criação de notas de imprensa e contacto com os jornalistas, criação de notas de agenda

1 SEMANA ANTES
Þ
Þ
Þ
Þ

Enviar o material para o local do evento pelo menos 24 horas antes da chegada dos elementos da organização
Confirmar a chegada do material ao local da realização do evento
Confirmar refeições
Trazer para o local suplementos de etiquetas, clips, canetas, lápis, blocos notas, tesouras, etc.

VÉSPERA DO EVENTO
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Alimentação devidamente tratada e confirmada
Transportes confirmados
Programação social, cultural e turística revista e confirmada
Serviços programados confirmados e RH adequados às necessidades
Protocolo exigido é do conhecimento de todos os envolvidos
Confirmar a lista de participantes com a receção
Verificar se há “welcome kit” para dar aos oradores, moderadores e convidados especiais nos seus quartos (ex:
cesto de fruta com produtos regionais)

DIA(S) DO EVENTO
Þ Visitar as salas do evento e outros espaços pelo menos uma hora antes do evento começar
Þ Confirmar que os oradores se registaram. Deixar mensagem para eles contactarem a organização
Þ Confirmar com o responsável de audiovisual o material necessário

PÓS-EVENTO
Þ Reunir com o responsável do evento:
• Rever faturas, recibos
• Devolução de materiais não utilizados
Þ Desmontagem física das infraestruturas
Þ Retirar cartazes
Þ Acondicionamento de materiais para futuras utilizações
Þ Encerramento de pagamentos pendentes
Þ Encerramento das contas
Þ Envio de cartas / emails de agradecimentos (patrocinadores, convidados, palestrantes, presença dos meios de
comunicação social)
Þ Realização de relatório de avaliação
Þ Preparação para edição de atas
Þ Preparação da documentação produzida no evento (press kit do evento):
• Notas de imprensa
• Anúncios
• Espaços gratuitos obtidos na comunicação social
• Notícias
Þ Atualizar o website com fotografias, apresentações, teasers de apresentações
Þ Eventos académicos distribui-se os contactos
Þ Criação de base de dados com todos os contactos

CONVITE
Não deve comportar mais de dois tipos de letra diferente. Deve mencionar:
1. o tema preciso
2. a eventual presidência
3. Data, lugar e hora
4. duração
5. estacionamento
6. data limite de resposta
7. onde e a quem devolver a resposta
8. preço

KIT DE IMPRENSA
O dossier da imprensa é um conjunto de textos complementares sobre a temática do evento. Deverá conter o
programa do evento, resumo das apresentações, bem como a nota biográfica dos oradores.
Estes textos são colocados dentro de uma capa institucional.
Nota: Utiliza-se no lançamento de um produto, de uma campanha, de um congresso ou de outro acontecimento
institucional.

FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
DEFINIÇÃO

As feiras especializadas tornaram-se pontos de encontro centrais de diversos setores de atividade, possibilitando
o diálogo entre decisores, interessados e utilizadores. Assim, apesar das fortes alterações das condições politicas e
económicas globais, as feiras continuam a deter uma posição de liderança na comunicação da economia.
A participação em feiras internacionais deve ser concebida a médio e longo prazo uma vez que o sucesso de uma
participação na feira só será recompensado, ou apenas terá retorno, frequentemente, após uma segunda ou terceira
participação.
Stands mais pequenos, soluções mais económicas na montagem e uma apreciação critica rigorosa dos custos
secundários oferecem, quase sempre, o potencial para economizar possibilitando, em simultâneo, a presença numa
feira importante de modo a mostrar continuidade no acompanhamento do mercado.

PROCESSO DE DECISÃO
•
•
•
•
•

Nome da feira (prestigio) e audiência esperada (numero de visitantes no ano anterior);
Publico mais aproximado do “target” da empresa (numero de visitantes correspondentes do público-alvo
especificamente visado);
Presença em maior ou menor grau de decisores de compra;
Esforço de comunicação e marketing feito pela entidade organizadora da feira para promover o evento;
Localização do stand e outros componentes de caráter logístico.

PLANEAMENTO
•

•

As feiras que fazem parte dos circuitos internacionais têm uma vantagem sobre outras ações de promoção: a
sua data de realização é conhecida com antecedência, o que permite uma adequada preparação e
planeamento
As feiras internacionais constituem ainda um incontestável meio, eficaz e rentável, de promoção de produtos,
e ou serviços em mercados em diferentes graus de desenvolvimento

ETAPAS

9 A 12 MESES
- Elaborar um plano, tendo em conta as disponibilidades orçamentais, materiais e humanas
- Definir uma estratégia de comunicação de marketing para a feira
- Definir objetivos e critérios de avaliação
- Contactar a organização da feira e solicitar o regulamento da feira e custos/formulários de:
Þ aluguer de espaço;
Þ construção de stand (pode ser contactado um fornecedor fora da estrutura técnica da feira);
Þ plantas do recinto e do pavilhão e suas especificações de construção;
Þ ligação elétrica, de ponto de água e esgoto;
Þ pessoal de apoio; serviço de limpeza e vigilância;
Þ linhas de telefone, fax e internet;
Þ inscrição no catálogo oficial da feira;
Þ convites e cartões de expositor e informações úteis.
6 A 8 MESES
- Elaboração de briefings para: construção do stand; envio de mostruários (amostras); agencias de viagens; elaboração
do catalogo e brindes;
- Consultas (avaliar varias possibilidades) a:

Þ
Þ
Þ
Þ

construtores de stands (de acordo com a imagem comunicacional da empresa);
agentes transitários para o envio de mostruários;
agências de viagens para a reserva de viagens, vistos, alojamento e transferes;
gráficas para elaboração do catálogo e empresas de artigos publicitários para a aquisição de brindes (quando
necessário).
- Confirmação do espaço junto da organização da feira.
Os stands podem chamar logo a atenção do público e temos de ter atenção à forma como as pessoas se deslocam
e entram no stand.
Os mais básicos (1 000€) até aos mais desenvolvidos (40 000€).
TIPOS DE STAND

3 A 5 MESES
- Enviar o projeto de construção do stand para aprovação da organização da feira e solicitar-lhe a seguinte informação:
Þ lista de outros participantes inscritos e sua localização;
Þ convites, cartões de montagem / desmontagem, de expositor, de estacionamento e de credenciação de
fornecedores durante o funcionamento da feira;
Þ plano de promoção da feira e outros serviços ou eventos paralelos que concorram para a projeção do certame.
2 A 3 MESES
- Preparar os suportes de comunicação para a presença na feira (ex. posters, catálogo, flyers, anúncios, banners,
merchandising, animação no stand, anúncios nos OCS, criação de press-releases, etc.;
- Preparação de um filme institucional ou elementos multimédia;
- Definir os materiais informáticos e a logística do stand;
- Fazer os mailings de divulgação da presença na feira junto do público alvo e pré agendar reuniões com os clientes no
stand, enviando convites de entrada na feira;
- Consolidação de cargas e envio para a feira.
1 MÊS ANTES
- Contratação do pessoal de apoio;
- Montagem do stand (período de 4 a 2 dias antes da abertura do certame);
- Fazer o ponto da situação das cargas dentro do recinto da feira e agendar o dia e a hora de entrega no stand
(normalmente para a véspera da abertura da feira);
- Acompanhar a montagem do stand e a exposição da mostra de produtos;
- Fazer formação ao pessoal de atendimento contratado para o efeito;
- Obter informação sobre o programa de inauguração oficial da feira;

DURANTE
- Presença qualificada no stand em permanência;
- Dar informações técnicas, registar todos os contactos relevantes estabelecidos e estar preparado para fornecer
preços na moeda local;
- Visitar a feira, os clientes e os concorrentes, nos tempos “mortos” do período de funcionamento da feira e recolher
informação relevante;
- Cumprir a agenda de reuniões estabelecida anteriormente.
APÓS
- Agradecer a quem visitou o stand
- Reunir a equipa e fazer o balanço da participação em função dos objetivos definidos
- Efetuar o follow-up dos contactos estabelecidos
- Realizar um esforço de comunicação pós-feira para explorar ao máximo o potencial da participação
- Contactar a entidade organizadora e enviar comentários pertinentes e sugestões a adotar em edições futuras
- Adotar decisões estratégicas a curto e médio prazos, em função da avaliação de resultados feita (visitantes,
percentagem de decisores de compra, impacto causado, custo por visitante, contactos qualificados, eventual
angariação de encomendas, potenciais novos clientes, etc.)
PORMENORES
- Apostar em meios multimédia para divulgar os produtos;
- Preparação de um kit institucional para oferecer nas reuniões realizadas na feira;
- Preparação de catálogos de produtos e flyer institucional;
- Brindes;
- Animação no stand;
- Desenvolvimento de atividades.

