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Resumo 

O panorama existente na organização exigia uma otimização dos canais de comunicação 

digital, através da definição de um plano para a comunicação, deste modo foi proposto o 

seguinte plano de trabalho: o levantamento de necessidades, o mapeamento processual AS-IS, 

a identificação de novos canais, a implementação de um plano de melhorias, a gestão de 

dados e a gestão e coordenação de conteúdos digitais, a análise e medição dos resultados. 

Neste sentido, surgiu a oportunidade de se iniciar o presente projeto de investigação, com o 

objetivo de definir um modelo de gestão, mais concretamente por processos, que aliado ao 

ciclo PDCA será uma mais-valia, pois permitirá conjugar a melhoria contínua. 

A conceção de um modelo de gestão por processos partiu do levantamento das necessidades 

impostas pela empresa, particularmente, a área da Comunicação, cujos foram identificados e 

definidos todos os processos inerentes ao fluxo de trabalho do departamento, seguidamente 

foram analisados sob a perspetiva de modelo AS-IS e posteriormente desenhados os 

diagramas de atividades em linguagem BPMN, os processos foram simulados e discutidos por 

forma a testar a sua viabilidade, quanto à sua monitorização e avaliação de resultados, a nível 

quantitativo não foi possível obter resultados, devido à envergadura que o modelo 

compreende, contudo foram levantadas a nível qualitativo as melhorias procedentes e as 

vantagens que o mesmo trará para a otimização dos processos de comunicação externa. 

O presente projeto concentrou-se no marketing digital, a forte aposta da organização, em 

estudo, nos canais digitais, permitiu que o modelo de gestão por processos otimizasse o fluxo 

desses mesmos canais, definisse as atividades e os atores que as desempenham. Segundo, o 

modelo AS-IS anteriormente determinado, foi possível melhorar, segundo a perspetiva TO-

BE, a elaboração e promoção de campanhas via email marketing, através da aquisição de uma 

licença de uso de independência sob a Corporate. 

O objetivo principal das soluções propostas teve como base definir e modelar processos, que 

até à data não se encontravam padronizados, gerir o fluxo de trabalho, melhorar e otimizar os 

procedimentos relativos aos canais de comunicação externos e por intermédio da medição e 

monitorização dos resultados e consequente execução um plano de melhoria. 
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Processes modeling and optimization of communication channels: 
Design of a model of management by processes  

Abstract 

 

The current situation of the organization required an optimization of digital communication 

channels, by defining a plan for communication, thus was proposed the following working 

plan: needs assessment, the AS-IS procedural mapping, the identification of new channels, the 

implementation of an improvement plan, data management and the management and 

coordination of digital content, as well as the analysis and measurement results. 

In this sense, the opportunity arose to start this research project with the objective of defining 

a model of management, specifically by process, coupled with the PDCA cycle which will be 

an advantage, as it allows combine continuous improvement. 

The design of a management model by processes started from the statement of requirements 

imposed by the company, particularly the area of Communication, in particular have been 

identified and defined all the processes inherent to the workflow of the department, were then 

analyzed under the perspective of AS-IS model and later designed activity diagrams in BPMN 

language, the processes were simulated and discussed in order to test its feasibility, 

concerning to the monitoring and the evaluation of results, regarding to the quantitative level 

was not possible to obtain results due to scale the model comprises, however it was raised 

qualitatively the coming improvements and the advantages it will bring to the optimization of 

external communication processes. 

This project focused on digital marketing, the strong commitment of the organization about 

the digital channels, allowed the process management model optimization the flow of these 

same channels, define the activities and the actors that play. Regarding to the AS-IS model 

previously determined, it was possible to improve it, according to the perspective TO-BE, the 

development and promotion campaigns via email marketing, through the acquisition of a 

license of use of independent marketer.  

The main objective of the proposed solutions was based on defining and modeling processes, 

which so far were not standardized, manage workflow, improve and optimize the procedures 

for external communication channels and measure and monitor results and execute a plan of 

improvement. 
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1 Introdução  

 

Nos dias que decorrem, as empresas necessitam de acompanhar os crescentes desafios que são 

impostos pelo exterior, mas também pelo interior das próprias. Competir com mercados 

globais exige uma forte aposta na renovação, coesão e na necessidade inerente de inovarem. 

O sucesso de uma empresa subjaz, essencialmente, do sucesso da sua estrutura 

organizacional, das pessoas, da definição de processos e da sua concretização. 

1.1 Enquadramento 

 

O presente projeto de estágio curricular surge no âmbito da dissertação de Mestrado em 

Engenharia de Serviços e Gestão, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

As empresas são constituídas por uma panóplia de recursos, tais como, capital humano, 

capital intelectual, equipamentos, instalações, sistemas informáticos, entre outros, que se 

encontram interdependentes e cujos devem prosseguir os mesmos objetivos, contudo, o seu 

desempenho pode afetar positiva ou negativamente a organização. 

Perante este paradigma, surgiu a oportunidade, decorrente da aposta da empresa em estudo, 

no Marketing Digital e nos canais de comunicação digitais, da conceção de um modelo que 

visasse otimizar o worlflow dos mesmos, por forma a atingir os objetivos da organização, que 

passavam essencialmente, pela comunicação dos seus serviços ao cliente. 

1.2 Descrição do problema 

 

A atual evolução tecnológica cumpre um papel fulcral no processo de desenvolvimento 

económico e social das empresas. Neste contexto, os processos inovadores despertam cada 

vez maior interesse, como uma possibilidade real, para elevar a capacidade competitiva das 

empresas. 

Aquando a elaboração do projeto de estágio curricular foi proposto, como referido, no âmbito 

da aposta da empresa no marketing digital, a necessidade de rever e otimizar os processos de 

comunicação digital, nomeadamente, a definição de um plano para a comunicação dos canais 

digitais através da gestão de dados, da gestão e coordenação de conteúdos digitais, da sua 

promoção, essencialmente através de email marketing e Redes Sociais, sendo o ponto fulcral 

do projeto o mapeamento processual “AS-IS” em “TO-BE”.  

Dada esta realidade foram analisadas novas formas de melhorar e otimizar a área 

departamental da Comunicação, da empresa em questão, através do estudo de novas 

alternativas e estratégias de negócio, optando-se pela conceção de um modelo de gestão e 

organização por processos como parte integrante do projeto. 

Por forma, a elaborar um plano de implementação de melhoria, foi necessário que este se 

adequasse o mais possível à realidade e às necessidades da Organização.  
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Após a descrição da situação atual, da análise e levantamento de necessidades da mesma, 

através das seguintes etapas: compreender o negócio, compreender a empresa e compreender 

o modelo de gestão, foi possível percecionar que não existiam processos desenhados e 

modelados no departamento de Comunicação. 

Sendo a Comunicação uma área departamental de suporte a áreas de negócio, como Industrial, 

Transportes, Agricultura, entre outras, encontra-se encarregue pelo planeamento, produção e 

promoção de campanhas, assim como eventos que publicitam e posicionam as áreas de 

negócio e a empresa, no mercado português e internacional.  

Os principais parceiros, no que concerne à difusão de campanhas, são as áreas de negócio 

internas da empresa, sendo, contudo, o objetivo final atingir o público-alvo dos setores de 

negócio da mesma. A promoção de cada campanha é adequada ao setor em questão e enviada 

para uma base de dados de contactos a si associada, deste modo, todas as campanhas são 

personalizadas, devendo ser aprovadas pelas áreas e só depois divulgadas para o cliente final.  

No que diz respeito às campanhas de email marketing (objeto de melhoria) os conteúdos são, 

por norma, produzidos pelos colaboradores da Comunicação, contudo o template e envio 

encontra-se a cargo equipa de email marketing internacional, situada em Manila, nas 

Filipinas, que gere a plataforma relativa às newsletters. 

O facto da empresa ser uma multinacional, exige que todas as filiais tenham de seguir as 

regras e normas da Corporate, implicando que tudo o que promova a marca da mesma, tenha 

de seguir a mesma linha orientadora e os mesmo princípios. 

A aprovação e envio de campanhas de email marketing pela equipa internacional é o principal 

bottleneck do processo, pois limita e por vezes atrasa o envio da Newsletter. Toda e qualquer 

campanha tem como primeiro canal de comunicação externo o email marketing, cujo, 

conteúdo deve seguir num template já definido pela equipa de email marketing, após a 

receção do mesmo é associado automaticamente um ticket de referência, que funciona como o 

ID da campanha, e num período de sete dias uteis é enviado o teste email da newsletter, que 

deve ser aprovado pelo Diretor e Coordenador da Comunicação, da área de negócio ou 

parceiro e, se não houver alterações a serem feitas é dado o aval final e por fim será enviada 

através da plataforma gerida pela equipa internacional, para a base de dados de clientes de 

Portugal.   

Devido ao elevado fluxo de envio de campanhas, ao facto das áreas técnicas por vezes, 

demorarem a interpretar as necessidades da área da Comunicação, ao entrave imposto ao 

email marketing pela parte da equipa internacional, entre outros, surgiu a oportunidade de 

idealizar um Modelo de Gestão por Processos, bem como, a obtenção de uma licença de uso 

denominada de Independent Marketer, para a filial Portuguesa, cedida pela Corporate, que 

permite o acesso e a gestão do software ExactTarget, por forma a proceder à melhoria do 

desempenho, redução de tempo e custos relativamente às newsletters via email marketing.  
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1.3 Objetivos   

 

O objetivo do presente projeto de dissertação consistiu na modelação e mapeamento das 

atividades decorrentes no departamento de Comunicação, consequentemente a conceção de 

um Modelo de Gestão por Processos. 

Neste sentido foram mapeados e modelados os processos referentes ao plano de comunicação, 

aos canais de comunicação digitais, bem como, todas as suas atividades subjacentes, no 

âmbito do departamento de Comunicação. 

Salienta-se, da forte aposta no marketing digital, a oportunidade de implementar uma licença 

de uso, intitulada de Independent Marketer, com o objetivo, como o próprio nome indica, de 

formalizar a independência relativamente à elaboração de campanhas via email marketing.  A 

medição de resultados intitulou-se como uma nova prática, com o propósito de analisar os 

efeitos dos canais de comunicação, descobrir erros e desenvolver planos de melhorias. 

Contribuir para um melhor funcionamento e para a otimização dos canais de comunicação 

digitais externos, foram o principal foco do projeto.  

1.4 Desenvolvimento do projeto de dissertação 

 

A elaboração do presente projeto na organização incidiu na necessidade de melhoria do fluxo 

dos canais de comunicação internos e externos, constatou-se através de um levantamento de 

necessidades que não existia um modelo de gestão de processos definido, sendo que as 

atividades e tarefas eram delineadas automaticamente.   

O atual paradigma resultou na oportunidade de conceção de um Modelo de Gestão por 

Processos de Negócio. A compreensão da estratégia da Empresa; ou seja, qual o modelo de 

negócio – “O que é que a empresa faz?”; da orientação dos processos de negócio- “Como é 

que se atingem os objetivos e metas da Empresa?”, por forma a criar valor para o cliente final, 

mas sobretudo para a Organização, conduziu à necessidade da conceção, aperfeiçoamento e 

melhoria de um modelo de negócio.  

Após a perceção das atividades que tomam um ou mais inputs e criam um output valorizado 

pelo cliente final, iniciou-se a fase de levantamento de processos, por conseguinte, o 

mapeamento, a modelação e a gestão dos processos. 

Posteriormente, foram analisadas as vantagens e os resultados subjacentes à conceção tanto do 

novo modelo de gestão, como da nova plataforma de email marketing. 

1.5 Organização do relatório 

 

O presente relatório de dissertação encontra-se dividido em seis capítulos, sendo que, cada um 

deles aborda temas como o contexto, a metodologia, a proposta de valor e as conclusões. 
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O primeiro capítulo é dedicado ao enquadramento e objetivos do projeto de estágio, 

especificamente o contexto, o problema, as metas a atingir e a apresentação do 

desenvolvimento do projeto de dissertação.  

O segundo capítulo pauta-se pelo levantamento de bibliografia teórica como uma referência e 

base de apoio ao desenvolvimento prático do projeto 

A empresa e mais concretamente o departamento, onde decorreu a investigação e 

desenvolvimento do projeto são apresentados no terceiro capítulo, assim como, a 

caraterização da oportunidade de melhoria, a sua situação até à data e os objetivos práticos do 

trabalho, aliando este levantamento de necessidades ao quadro teórico de referência.  

A descrição da aplicabilidade de uma abordagem empírica através de um método dedutivo, a 

sua explicitação e justificação encontram-se enquadrados no quarto capítulo. 

A apresentação da melhoria e a análise dos resultados encontrados são expostos no capítulo 

quinto, tal como, os benefícios da conceção de um Modelo de Gestão por processos e as 

vantagens que advém.   

Por fim, no sexto capítulo, as conclusões que sumarizam os resultados e o desenvolvimento 

do projeto. 
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2 Quadro teórico de Referência 

 

Neste capítulo é apresentada uma visão geral dos conceitos e fundamentos                                                                                                                                                                                                        

necessários para apoiar a conceção de um Modelo de Gestão por Processos. Este quadro de 

referência suporta e auxilia a melhoria e desenvolvimento de novas hipóteses, conceitos e 

paradigmas. 

2.1.Gestão de processos negócios  

 

No que concerne ao tópico da gestão de processos de negócio existe um claro gap na 

literatura relativamente à diferença entre a gestão de processos e por processos. Apenas um 

número reduzido de autores faz referência à desigualdade que existe entre estes dois métodos 

de gestão. Consequentemente, surgiu a necessidade de clarificar estes dois conceitos que a 

meu ver, apesar de semelhantes, tem especificidades distintas e que fazem toda a diferença 

aquando o uso destes conceitos.  

 

2.1.1. Gestão de processos 

A gestão de processos pauta-se por um tópico, cujo significado é muito divergente, diferindo 

entre os vários autores especialistas na área. Segundo a literatura estudada, os vários autores 

defendem fases diferentes no que concerne à gestão de processos, um outro entrave é a forma 

como as organizações interpretam o paradigma dos processos e implementam a sua própria 

versão da gestão dos processos. 

Por forma, a facilitar a conceção de uma gestão por processos, foram analisadas duas 

estruturas de gestão que se complementam e assemelham, nomeadamente a gestão de 

processos baseada no ciclo de vida dos processos de negócio por Mathias Weske e as tarefas 

delineadas por Rafael Paim.  

De acordo com Mathias Weske, (2007), a gestão de processos de negócio inclui conceitos, 

métodos e técnicas para suportarem o design, administração, configuração, implementação e 

análise dos processos de negócio.  

Numa outra perspetiva, Rafael Paim, (2009), suportado por autores como Rummer & Brache, 

Porter e Harmon, defende que a gestão de processos está divida em três grupos de tarefas: 

planear; organizar e controlar os processos, incluindo a sua medição e melhoria. 

O planeamento encontra-se associado à determinação de tarefas e objetivos para o processo; o 

controlo envolve monitorizar o processo, reforçar o sucesso, diagnosticar desvios e adotar 

ações preventivas. 

Tendo como alicerce, a definição de Mathias Weske, (2007), a base da gestão de processos é a 

sua representação explícita, relativamente aos processos de negócio com as suas atividades e 
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as restrições de execução entre eles, uma vez definidos os processos são objeto de análise, 

melhoria e implementação. 

Um modelo de processo de negócio consiste num conjunto de modelos de atividades e 

restrições de execução entre eles. Uma instância do processo de negócios representa um caso 

concreto no negócio operacional de uma empresa, que consiste em casos de atividade. Cada 

modelo de processo de negócio age como uma blueprint um conjunto de instâncias de 

processos de negócios, e cada modelo de atividade age como um modelo para um conjunto de 

instâncias de atividade. Mathias Weske, (2007). 

 

2.1.1.1. CICLO DE VIDA DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 

O ciclo de vida dos processos de negócio, presente na figura 1, é introduzido na fase de 

análise e desenho de processos, pois os processos de negócio são identificados, analisados, 

validados e representados por modelos de processos de negócio. As fases encontram-se 

organizadas sob uma estrutura cíclica que mostra a lógica das suas dependências. Estas 

dependências não implicam uma ordem temporal restrita relativamente a quais das fases 

devem ser executadas. Mathias Weske, (2007) 

 

 

Figura 1- Ciclo de vida dos processos de negócio. Adaptado de: Mathias Weske,(2007) 

As fases do ciclo de vida dos processos de negócio são explicitadas nos tópicos a seguir 

caraterizados.  

 

2.1.2. Gestão por processos  

 

A literatura apresenta também o conceito de “Gestão por processos”, cuja prioridade são os 

processos como um eixo de gestão de maior importância do que o eixo funcional. Os 
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processos são enfatizados em oposição à hierarquia e existe um ênfase nos resultados e nos 

clientes. 

Na gestão de processos existe a tendência de existir mecanismos de coordenação, capacitação, 

reconhecimento, sistemas de informação, avaliação de desempenho, alocação de recursos 

financeiros e tratamento de requisitos de clientes centrados nas unidades funcionais, enquanto 

que na gestão por processos, essas decisões são orientadas prioritariamente por processos. 

Adaptado Rafael Paim, 2009. 

Na gestão por processos as decisões e a estruturação dos elementos estão orientados, 

prioritariamente por processos, esta deve ser aplicada a organizações “nas quais a gestão em 

torno dos processos se mostra mais apropriada, por ter grande interação com clientes e estar 

associada a demandas por velocidade e agilidade na produção e entrega de produtos.” Rafael 

Paim, (2009). 

A tendência é observar a organização de uma forma horizontal, integrando os vários modelos 

e categorias dos processos. Por forma a existir um modelo de gestão que oriente a empresa 

por processos, devem ser seguidas, segundo Rafael Paim, (2009), as seguintes caraterísticas: 

os objetivos são definidos tendo em vista o cliente; o negócio é visto como uma série de 

processos interdependentes, a informação segue diretamente para onde é necessária, sem o 

filtro da hierarquia. 

Gerir por processos é o conceito de uma organização horizontal substituindo a funcionalidade 

de organização vertical. Colin Armistead et al., (1996) 

Em suma, a gestão por processos pode ser definida como a aplicação de diferentes conceitos e 

teorias voltadas para a melhor organizar e gerir os processos das organizações. 

2.2.Processos de negócio 

 

Segundo H. James Harrington et al.  (1997), um processo é um conjunto de atividades 

lógicas, relacionadas, sequenciais que adquirem um input de um fornecedor, adicionando-lhe 

valor e produzem um output para o cliente. 

A confirmar esta teoria, Ravi Anupindi et al. (2006), considera que do ponto de vista dos 

processos, qualquer organização, ou qualquer parte de uma organização, deve primeiramente 

identificar os inputs e os outputs, referindo-se ao input como todo o item tangível ou 

intangível que decorre no processo desde o ambiente, inclui matéria-prima, necessidades do 

cliente, dados etc, enquanto que os outputs são itens que decorrem do final do processo para o 

ambiente, como o produto final, informação processada, satisfação do cliente etc. O fluxo dos 

inputs num processo são transformados e resultam em outputs, como evidenciado na figura 2. 

 

Figura 2 - Processo do ponto de vista organizacional. Adaptado de: Ravi Anupindi et al.(2006) 
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Para Davenport, um processo carateriza-se como uma ordenação especifica de atividades de 

trabalho através do tempo e espaço, com início e fim, bem como, um conjunto muito 

claramente definido de entradas e saídas. Rafael Paim (2009) 

H. James Harrington et al. (1997), tal como representado na figura 3, carateriza os processos 

de negócio pela seguinte hierarquia: os subprocessos, os quais são uma porção dos processos 

que os completa num determinado objetivo específico suportando os processos principais; as 

atividades que, por norma, são realizadas por unidades (uma pessoa ou departamento) 

documentadas sob o formato de uma instrução e as tarefas definidas como elementos e/ou 

subconjuntos de uma atividade, normalmente, uma tarefa relaciona-se com a forma como um 

item é realizado durante um exercício especifico. 

 

Figura 3- Hierarquia dos processos segundo H. James Harrington et al. (1997) 

Os processos de negócio num sentido lato podem ser definidos como um grupo de atividades 

que adotam um ou mais inputs e resultam num output que é valorizado pelo cliente. 

 

2.2.1.  Orientação dos processos 

 

Tal como é visível na figura 4, a orientação dos processos pode alçar-se sob a forma de uma 

estrutura organizacional funcional ou uma estrutura organizacional baseada por processos. 

Uma organização funcional tem uma prática hierárquica, e gere pessoas que desempenham 

atividades verticais, otimiza o uso de recursos, melhorando a eficiência e promovendo a 

especialização técnica.  

O seu principal foco é o projeto organizacional, o controlo dos processos por gestores de 

coordenação e uma estrutura organizacional rígida. (Rafael Paim, 2009). No entanto, ocorre 

perda de flexibilidade e existe uma incapacidade de resposta rápida aos clientes.  

Uma organização baseada em processos desenha e gere processos de negócio ‘end-to-end’, ao 

invés de tarefas individuais, cria valor para os clientes, sendo que as “estruturas 

organizacionais são flexíveis” (Rafael Paim, 2009). Os resultados são gerados e a eficiência é 

medida ao nível de processos, e não a nível departamental. Nas organizações baseadas em 

processos “os objetivos são ajustados aos consumidores” (Rafael Paim, 2009), ao invés de 

objetivos funcionais localizados. 
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Figura 4- Organização funcional vs. orientada por processos. Adaptado de: Rafael Paim et al., (2009) 

2.2.2. Design dos processos 

 

O design dos processos de negócio é uma área que recebeu maior atenção ao longo das 

últimas duas décadas, principalmente através do surgimento de notações e linguagens como 

BMPN, UML, EPC, IDEF, entre outras. Desenhar um processo que visa satisfazer múltiplas 

instâncias, muitas vezes conflituantes com as metas de desempenho é uma tarefa difícil. Hajo 

A.Reijers (2003) 

No que diz respeito ao desenho de processos de negócio, são distinguidos três níveis de 

métodos: a metodologia, definida como uma coleção de métodos de problemas-soluções 

governada por um conjunto de princípios para resolver problemas; a técnica explicada como o 

conjunto de procedimentos precisamente descritos por forma a atingir uma tarefa e as 

ferramentas, isto é, pacotes de softwares que suportam uma ou mais técnicas. 

Segundo Hajo A.Reijers (2003),existem três possibilidades no desenvolvimento de um novo 

processo de negócio: 

1. Usar uma abordagem “clen sheet”, por exemplo o processo é desenhado através de 

um rascunho. 

2. Usar o processo existente como o ponto de partida 

3. Usar um modelo de referência como template para o novo processo. 

O design explícito de processos numa notação gráfica facilita a comunicação, de modo a que 

diferentes partes interessadas possam comunicar de forma eficiente, melhorar e aperfeiçoa-

los. 

2.3.  Análise de processos de negócio 

 

Uma vez desenvolvido o design inicial do processo de negócio, este deve ser validado e 

verificado, sendo um instrumento útil os workshops, pois as pessoas envolvidas podem 

discutir o processo, assim como, simular, o que permite perceber se o processo expõe o 

comportamento esperado. Mathias Weske, (2007) 

Os objetivos da análise do processo, segundo Rosemann é "[...] identificar os objetivos do 

processo e listar as atuais deficiências". Esta identificação é realizada através de perguntas, 

tais como, quais as razões para a execução do processo, os problemas atuais, os recursos 

envolvidos no processo, etc. Bandara, Wasana et. al. (2005) 
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Segundo, Dumas M. et al. (2013), existem dois métodos de análise de processos de negócio, a 

qualitativa e a quantitativa. 

No que diz respeito à análise qualitativa dos processos de negócio salienta-se: a análise de 

valor acrescentado e a análise da causa principal (diagramas de causa-efeito). 

Sendo o propósito da análise qualitativa: identificar e eliminar o desperdício; identificar, 

perceber e priorizar os assuntos e registar os problemas. 

Comparativamente a análise quantitativa, foca a análise do fluxo e a simulação do processo. 

Sendo que relativamente à simulação dos processos, salientam-se os seguintes passos: 

 Modelar o processo (por exemplo em linguagem BPMN) 

 Melhorar o modelo de processo com informações provenientes da simulação  

 Correr a simulação 

 Analisar os outpus da simulação 

 Repetir os cenários alternativos 

A análise é uma fase fulcral na gestão por processos, pois permite determinar possíveis erros, 

melhorar e otimizar o fluxo dos processos. 

2.4. Mapas de processos de negócio 

 

Os mapas de processo de negócio mostram os processos críticos de uma organização e a 

forma como estes interagem para criar valor. Geralmente, um mapa de processos inclui os 

processos da cadeia de valor que estão diretamente ligados à disponibilização de produtos e 

serviços ao cliente. Um mapa de processos de negócio, segundo Sharp e Mc Dermott, (2001), 

contém um número reduzido de processos, normalmente 5 a 7, sendo um high-level model 

(com pouco detalhe) que inclui os aspetos essenciais de uma organização. 

Sharp e Mc Dermott (2001) defendem que para criar um mapa de processos de negócio, devem-

se seguir os seguintes passos: 

1) Listar os processos que podem ser considerados críticos;  

2) Para cada processo crítico/central, identificar:  

a) o trigger event  

b) os inputs e resultado esperado  

c) as fases e atividades principais  

d) os responsáveis por cada fase ou atividade  

e) as interações e dependências entre processos  

Idealmente, uma organização deve conter um mapa de processos, pois permite ter uma visão 

mais clara do âmbito do projeto, bem como, onde alguns dos fluxos importantes ou interfaces 

devem ser inseridas. 

2.5. Modelação de processos de negócio 

Conforme, Mathias Weske (2007), a modelação de processos de negócio é a subfase técnica 

core do design do processo.  



Modelação e otimização de processos dos canais de comunicação: Conceção de um modelo de gestão por 

processos 

 

 

 

11 

Relativamente ao mapeamento de processos, foi adotada a metodologia proposta por Sharp e 

Mc Dermott (2001), que define as seguintes fases: 

 O enquadramento dos processos de negócio, nomeadamente, qual o âmbito e os objetivos 

 A análise do processo atual (AS-IS), o processo de negócio é mapeado da mesma forma 

como ocorre na realidade, através de um nível de detalhe que possibilite a sua análise. 

 A construção do novo processo (TO-BE), analisando o processo acima descrito, é 

elaborado um processo futuro (melhorado), implicando que a sua caraterização assente 

num modelo de fluxo. 

 Por fim, a análise de casos de uso para a construção de aplicações que suportem o 

processo. 

A modelação é a criação de uma representação gráfica do processo, ao passo que a análise 

passa por procurar formas de melhorar a performance do processo. Qualquer modelo de 

processos representa as atividades/tarefas (o trabalho que tem que ser executado), o fluxo de 

trabalho (a sequência de execução) e os atores (quem executa o trabalho).  

 Swimlane (horizontal e vertical) – diagrama de atividades com atores, tarefas, fluxos. 

 Flowcharts – diagrama de atividades sem atores.  

 Matriz de Responsabilidades – existem responsáveis e participantes. 

Sharp e Mc Dermott (2001) 

A representação gráfica de um modelo de processos pode incluir informação adicional como 

prazos, leis e regulamentos e documentos produzidos ou utilizados durante o processo. 

Segundo Sharp e Mc Dermott, (2001), existem três níveis de detalhe para os diagramas 

swimlane, sendo que estes permitem adicionar pormenores específicos ao processo. 

 Modelação de 1º Nível: representação das fases principais (o que deve ser feito).  

 Modelação de 2º Nível: representação do fluxo de trabalho (quem deve fazê-lo).  

 Modelação de 3º Nível: instruções de trabalho (como deve ser feito). 

 

2.5.1. Modelo AS-IS 

Na fase de modelação AS-IS os objetivos devem estar claros, o fator-chave não é documentar 

exaustivamente o processo, mas sim entende-lo.  

O workflow do processo deve ser mapeado por forma a mostrar quem faz o quê, através do 

desenvolvimento de diagramas swimlane; progressivos níveis de detalhe; realizar uma 

avaliação final de facilitadores (enablers) como por exemplo workflow, motivação e medição, 

políticas, regras, instalações. Sharp e Mc Dermott, (2001). Nesta fase é muito importante, ter 

em conta possíveis forças e fraquezas do processo atual que podem vir a ser melhoradas; 

reunindo, desta forma, ideias para o modelo TO-BE. 
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2.5.2. Modelo TO-BE 

Relativamente ao modelo TO-BE, Sharp e Mc Dermott, (2001), dividem o seu design em 

duas fases, a primeira através da caraterização de um conjunto de melhorias e aspetos que 

devem ser concertados para atingir os objetivos e a segunda o design do fluxo de trabalho TO-

BE com níveis de detalhe superiores. 

Na caraterização é necessário decidir qual a direção: abandonar, deixar na fase AS-IS, 

melhorar, redesenhar ou outsoursing, para esta avaliação, usar técnicas como Brainstorming é 

considerado um facilitador.  

Na segunda fase, é desenhado o progresso através dos diferentes níveis de detalhe, avaliado e 

verificado a viabilidade de cada nível, revisto e por fim repete-se o processo.  

 

2.5.3. Linguagem BPMN 

Os modelos de processos de negócios são expressos em diagramas de processo de negócios, 

cada diagrama de processo de negócio consiste num conjunto de elementos modelados, estes 

elementos são divididos num elemento central e num conjunto de elementos complementares. 

Mathias Weske, (2007) 

A linguagem BPMN, do inglês, Business Process Modeling Notation, foi arquitetada com o 

propósito de fornecer uma notação que fosse percetível e fácil de ler por todos os 

intervenientes no negócio, desde os analistas que criam os primeiros rascunhos, aos técnicos 

que são responsáveis pela implementação da tecnologia necessária, até aos gestores de 

negócio que irão gerir e monitorizar esses mesmos processos. 

Com o objetivo de se formalizar numa única linguagem o fluxo dos processos, a linguagem 

BPMN cria uma ponte standard no que diz respeito ao gap existente entre o desenho e a 

implementação dos processos de negócio. Stephen A. White, (2006) 

O diagrama de processos de negócio, baseia-se numa técnica de flowcharting adaptada para a 

criação de modelos gráficos de operações de processos de negócio. De acordo com a IBM, um 

modelo de processo de negócio, é uma rede de objetos gráficos, que são atividades e o fluxo 

que controla e define a ordem do desempenho.  

Um diagrama de processos de negócio é elaborado através de um conjunto de elementos 

gráficos, como os representados na figura 5. Na notação BMPN destacam-se quatro categorias 

básicas de elementos: 

 Fluxo de objetos (flow objects):  eventos, atividades e Gateways; 

 Artefactos: data object; grupos (para documentos ou análise) e anotações (para 

informações de texto adicionais) 

 Conexão de objetos (connecting objects): fluxo de sequência; fluxo de mensagem, 

associação; 

 Swimlanes: pool (participantes) e lane (para organizar e categorizar as atividades); 
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Figura 5 - Linguagem BPMN: categorias dos elementos. Fonte: Mathias Weske, (2007) 

Apesar destas categorias, é possível adicionar variações e informações por forma a suportar os 

requisitos e a complexidade do diagrama.  

2.6. Medição dos resultados – Indicadores-chave de performance 

Mathis Weske, (2007), afirma que a medição dos resultados é a fase de avaliação que usa a 

informação disponível, por forma a melhorar o modelo de processo de negócio e a sua 

implementação.  

Para Rafael Paim, (2009), os indicadores de desempenho permitem realizar a gestão a partir 

do seu acompanhamento e tomada de decisão, pois através de um sistema de medição de 

desempenho, é possível comunicar a estratégia e clarear valores, identificar problemas e 

oportunidades, entender processos, melhorar e controlar o planeamento, entre outros.  

Uma das razões mais importantes para coletar métricas, como defende Sharp e Mc Dermott, 

(2001), prende-se com o facto de avaliar o sucesso depois de terminado o processo, pois é 

necessário definir um patamar para medir a performance do um novo processo. 

Ainda, conforme, estes autores as medidas tipicamente determinadas são: o volume total ou a 

frequência, a proporção de diferentes casos ou triggers; proporção de caminhos diferentes e a 

proporção de resultados diferentes. No que diz respeito ao tempo que um workflow demora a 

ser completado, existem três formas de medir a sua execução: o ciclo de tempo (o tempo total 

decorrido); o tempo de trabalho (o tempo que o processo é realmente trabalhado) e o “tempo 

trabalhado” (conta as horas de trabalho de trabalho real gasto com o processo). 

As medidas mais típicas são a eficiência e a eficácia, pois como Sharp e Mc Dermott, (2001), 

referem nenhum processo é perfeito, estas incluem a medição de erros, retrabalhos, defeitos, 

permitindo percecionar os problemas e as oportunidades a implementar. 

Os KPIs aquando associados às atividades do processo permitem monitorizar o seu 

desempenho segundo óticas como: o tempo, o custo, a qualidade, a conformidade, a eficácia 

ou eficiência. Estes indicadores devem ser adaptados aos objetivos das empresas, pois 

demonstram como é que, efetivamente, a empresa está a atingir os seus objetivos de negócio, 

nomeadamente para avaliar o seu sucesso no alcance de clientes. 
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3. Caso de estudo 

 

O objetivo do presente capítulo é contextualizar o âmbito, o ambiente e o mercado onde se 

insere a organização onde foi elaborado o estágio curricular, que culminou na composição da 

atual dissertação. Numa primeira parte é apresentada a organização, fazendo um apanhado da 

história, evolução, mercados e setores-alvo, ressalvando-se o departamento cujo presente 

projeto foi realizado. A segunda parte tem como objetivo a análise do modelo de negócio da 

organização, nomeadamente a identificação e o estudo dos pontos fracos, sendo estes o fator-

chave no desenvolvimento de uma solução e melhoria a adotar.  

3.1.Apresentação da Organização 

 

A empresa em questão é uma multinacional, a qual no decurso dos seus primórdios insurgiu 

através do comércio de grãos na Europa, por intermédio da oferta de serviços na área da 

inspeção agrícola. 

Com mais de uma centena de anos de história, a presente organização opera numa rede com 

mais de 1.800 escritórios e laboratórios em todo o mundo. Distingue-se pelas suas linhas de 

negócios estratégicas e pela atuação em diferentes zonas geográficas.   

Atualmente, atua em áreas como a inspeção, a verificação, testes e certificação, em setores 

que incluem desde a agricultura e alimentação, à área automóvel, bens de consumo e retalho, 

energia, indústria, logística, mineral e setor público, como temas aborda o ambiente, a saúde e 

segurança, a gestão do risco, o comércio internacional e a formação, através da sua Academia.   

Em Portugal, em 2003, afirmou-se no mercado no âmbito da formação através da Academia, 

posteriormente apresentada, parceira na oferta de um conjunto de cursos de formação, 

Workshops, Webinars, Pós-graduações e Masters inseridos nos seus temas de negócio. 

Em território nacional, inspeciona, controla e verifica bens comercializadores, mais 

concretamente a sua qualidade, segurança e desempenho, de acordo com normas 

regulamentadas relevantes para a saúde e segurança, certifica produtos, processos, sistemas ou 

serviços, igualmente de acordo com normas e regulamentações nacionais e internacionais, 

como é exemplo as normas ISO, por fim verifica a conformidade de produtos e serviços com 

as normas globais e as regulamentações locais, abrangendo deste a matéria-prima ao 

consumidor final. 

3.1.1. Academia 

A Escola Academia afirmou-se no mercado português como parceira de particulares e 

empresas para a formação de profissionais. Promove um conjunto de cerca de 3000 cursos, 

ministrados por formadores reconhecidos nas suas áreas de atuação com elevadas 

competências técnicas e pedagógicas, tem como principal objetivo tornar os profissionais das 

organizações interessadas mais competitivos no mercado de trabalho. 
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A forte competitividade, os desafios inerentes e cada vez maiores levaram a uma 

especialização, inovação e aumento da oferta, resultando na criação de âmbitos mais 

específicos, tais como, a área de negócios, de auditores e num novo formato de formação à 

distância. Esta formação abrange o território nacional e ilhas, sendo flexível a nível de 

horários, podendo até mesmo adequar os horários, local e oferta formativa ao parceiro em 

questão.  

O propósito dos cursos de formação passa pela consolidação de ferramentas de apoio à 

eficiência, eficácia e inovação das organizações, bem como, a valorização pessoal e 

profissional, e o reconhecimento de competências quer a nível nacional como internacional. 

 

3.1.2. Departamento de Comunicação 

O departamento de Comunicação é área responsável pela promoção e ativação da marca 

organizacional, através do planeamento da comunicação, da elaboração de projetos, bem 

como, a cobertura e divulgação dos mesmos, de campanhas de marketing e de eventos sobre 

produtos e serviços prestados pela empresa. Apesar da divulgação ter como objetivo alcançar 

o cliente final da empresa, o “cliente” core da Comunicação são as áreas de negócio internas, 

por exemplo: Industrial, Consumo & Retalho, Agricultura, etc, pois estas na reunião de 

planeamento estratégico anual definem, em conjunto com o Diretor da Comunicação, os seus 

objetivos, os setores-alvo, os interlocutores, os parceiros-chave, os media partners, os 

clientes-chave e valor proposto para divulgação. Cabendo, assim, ao Diretor da Comunicação 

propor um plano de comunicação externo baseado nos inputs da reunião acima mencionada, 

que posteriormente deverá ser aprovado pelas mesmas áreas de negócio, segundo um budget 

previsto. 

O organograma do departamento, representado pela figura 6, mostra que este é constituído 

pelo Diretor, detentor de todas as decisões e da elaboração do plano de comunicação, pela 

Coordenadora responsável pelas campanhas e material promocional, uma Designer 

responsável pela imagem corporativa, um Designer de vídeo responsável pela elaboração de 

material promocional audiovisual e fotografia, uma Gestora de eventos responsável pela 

preparação e organização de eventos, uma Responsável pelas Publicações e Imprensa 

encarregue pela revisão linguística de conteúdos e o contacto com a Imprensa e os Media e, 

por fim, uma Community Manager responsável pela elaboração e divulgação de campanhas, 

tal como, pela gestão de redes sociais, website corporativo, website da Academia e bases de 

dados.  
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Figura 6- Organograma da Comunicação 

Cerca de 80% das divulgações elaboradas pela Comunicação, tem como principal constituinte 

a área de formação Academia, através da divulgação de novas edições e datas dos cursos, do 

lançamento de novos Masters ou Pós-Graduações, da oferta formativa mensal, de seminários, 

eventos, workshops ou webinars. Sendo a excedente percentagem dedicada às restantes áreas 

de negócio e possíveis parceiros. 

3.2.Apresentação do panorama atual 

 

De modo, a percecionar os objetivos para a Organização do presente projeto de investigação, 

numa primeira fase procedeu-se à análise da mesma, suportada pelos seguintes tópicos:  

A compreensão do negócio, ou seja, qual a área de atuação da Empresa, a sua proposta de 

valor, as atividades principais, os mercados, os setores-alvo, os clientes, os parceiros, os 

canais e as fontes de receita. Em suma, foi completado um Business Model Canvas, de modo, 

a entender como a empresa atua e cria valor no mercado em que se encontra inserida. 

Designadamente, como referido na sua apresentação, esta atua nas áreas de inspeção, 

verificação, testes e certificação, em setores que incluem: agricultura, alimentação, 

automóvel, bens de consumo e retalho, entre outros, e aborda temas como o ambiente, saúde e 

segurança, etc, criando valor por intermédio da Academia. 

No departamento da Comunicação, onde decorreu o presente estágio, o foco incidiu na análise 

do fluxo de trabalho existente, desta análise concluísse que este se pauta por ser responsável 

pela comunicação interna e externa da Empresa. A forte aposta nos canais de comunicação 

externos foram uma oportunidade e mais-valia para melhorar e implementar os processos de 

comunicação. 

A compreensão do sistema de gestão, que na realidade, no departamento em questão não 

existe de uma forma definida, as tarefas são realizadas sem um processo desenhado, a 

hierarquia presente entre as áreas dificulta a comunicação, assim como a inexistência de 

canais de comunicação simplificados, o plano de comunicação anual contém vários gaps de 

informação entre áreas, o que dificulta o seu planeamento. 

Após a observação acima mencionada foi possível compreender e fazer um levantamento 

quanto às situações que necessitavam de ser melhoradas. Relativamente ao conjunto de 

necessidades e de melhoria ressalva-se: o fluxo de trabalho, a gestão de tarefas e consequentes 

canais de comunicação internos, a elaboração do plano de comunicação, elaboração de 
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campanhas e divulgação, dos canais digitais externos, particularmente o email marketing, 

principal bottleneck da divulgação. 

 

 Fluxo de trabalho  

No que diz respeito ao fluxo de trabalho, este é realizado sem processos mapeados, 

significando que, cada colaborador esta ciente das suas tarefas, contudo não existe um 

workflow rígido no decorrer das tarefas. A experiência dos colaboradores é que delimita o 

fluxo dos processos a serem utilizados. 

 

 Gestão de tarefas e consequentes canais de comunicação internos  

Relativamente às tarefas, todo e qualquer assunto é tratado via email, o que implica que um 

esquecimento, ou o excesso de emails, possa deixar uma tarefa em falta ou atrasada.  

Esta situação encontra-se interligada ao fluxo das tarefas e à forma como estas devem ser 

geridas, tornou-se necessário implementar uma check list, por forma a não se perder o fluxo 

da tarefa bem como o ponto de situação da mesma. O volume de trabalho é também um fator 

que por vezes atrasa o processo, sendo importante priorizar tarefas e criar um pipeline de 

tarefas de acordo com a sua prioridade e tempo de elaboração. Assim, como criar canais de 

comunicação internos, que facilitem a divisão e gestão de tarefas. 

 

 Elaboração do plano de comunicação 

O plano de comunicação, é o ponto de partida na decisão das campanhas e temas a ativar, 

assim como a principal dificuldade, no início do ano é necessário planear estrategicamente, 

em parceria com as áreas de negócio. Contudo, ambas as partes devem estar em sintonia por 

forma a planear estas mesmas divulgações, a incerteza do mercado faz como que seja difícil 

de planear a 100% todas as campanhas, existindo as chamadas campanhas de “emergência” 

que são ativadas quando um tema se encontra em voga. Na definição do plano é necessário 

conceber parcerias com outras empresas, meios de comunicação como revistas e meios 

sociais, planear conteúdos e acima de tudo manter uma boa comunicação com as áreas de 

negócio internas. 

 

 Divulgação de campanhas: canais de comunicação digitais externos 

Atualmente, não existem processos definidos e/ou desenhados, relativos à divulgação de 

campanhas, apenas processos informais que não se encontram padronizados e não seguem 

sempre o mesmo fluxo, existindo assim uma forte necessidade em modelar estes mesmos 

processos por forma uniformizar e a melhorar o desempenho, sendo que uma das principais 

dificuldades passa pelo facto do trabalho ter de ser refeito inúmeras vezes. 

No conteúdo de uma campanha é importante definir o texto, a imagem, se existem ou não 

materiais associados, como por exemplo: folheto, brochura, vídeo, plataforma de inscrições, 

assim como o remetente, neste caso a Academia ou Grupo Portugal. 
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Aquando a definição do target, as bases de dados de contactos de clientes devem ser tratadas 

antes de cada envio de campanha, sendo necessário eliminar os contactos que deixaram de 

estar subscritos.  

A divulgação de campanhas, como descrito na figura 7, emprega as seguintes ferramentas e 

consequentes canais de comunicação externos: newsletters via email marketing a promover 

planos de formação e/ou cursos da Academia, Webinars, Eventos, notícia no site corporativo 

e/ ou publicação nas redes sociais.  

 

 

Figura 7 - Workflow divulgação de campanhas AS-IS 

 

Contudo, o retorno proveniente dos canais de comunicação externos não é e medido, de modo 

a ser possível analisar aspetos, como, qual o número de abertura dos emails, páginas, 

publicações e respetivos links, consequentemente não existe informação sobre o seu 

desempenho. 

 

3.2.1. Campanhas de Email-Marketing 

 

O email marketing, como o próprio nome elucida, diz respeito ao envio de conteúdos 

publicitários, via email, tendo como objetivo a criação de leads e de novos clientes. 

Salienta-se a importância da criação de conteúdos de qualidade e interativos, de modo a atrair 

clientes interessados nos serviços para que estes sejam depois convertidos em potenciais 

clientes (leads) da organização. 

Segundo, a YOU LEAD, empresa especializada em Marketing Digital, os métodos de 

comunicação tradicionais, como televisão, rádio, telemarketing etc, não têm surtido o efeito 

desejado nos seus clientes, pois de acordo com o presente inquérito elaborado por esta 

empresa, revelou que: 

 91% dos utilizadores de email fez a remoção de uma lista que tenha anteriormente 

subscrito.  

 86% das pessoas muda de canal durante os anúncios televisivos.  

 44% da correspondência publicitária nunca é aberta.  

 85% dos utilizadores de internet entre os 25 e os 34 anos abandonou um dos seus sites 

favoritos devido ao aparecimento de publicidade não desejada ou irrelevante.  (dados 

provenientes do guia – O que é o Inbound Marketing, YouLead,2016) 

A escolha do email marketing como ferramenta prende-se com o facto de existir um alto rácio 

de resposta, do baixo custo, de poder atingir uma audiência mais vasta e ser baseado em 

“permissão” em vez da interrupção.  
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Perante estes dados, as campanhas via email marketing são o principal canal de comunicação 

externo, sendo que cerca de 80% das divulgações parte deste canal digital. 

Como referido anteriormente, esta plataforma, é também o principal bottleneck, da 

comunicação externa, visto que a equipa responsável pela organização do conteúdo e envio da 

newsletter, se encontra em Manila, nas Filipinas. Esta localização geográfica, dificulta a 

comunicação devido à disparidade entre os fusos horários, levando a que a troca de emails e 

consequente resposta não seja imediata. 

O envio de campanhas através de email marketing, atualmente, processa-se da seguinte 

forma: o preenchimento de um template em Excel, elaborado pela equipa responsável pelo 

email marketing a nível internacional, isto significa, que toda e qualquer campanha é 

elaborada, aprovada e enviada por esta equipa centralizada nas Filipinas que gere a 

plataforma. 

Posteriormente, no template é inserido o conteúdo da campanha (por conteúdo entende-se o 

texto introdutório; imagem; programa; link de inscrição, etc.), o email de envio (por exemplo 

o email do Grupo em Portugal ou da Academia), o target e a data e hora de envio. 

A este template é associado um ticket, que corresponde a uma referência para que todos os 

assuntos relativos a essa campanha sejam mais fáceis de encontrar e de se resolver, assim, 

após a receção do template é enviado um email com o respetivo número do ticket, que 

confirma que no prazo máximo de 7 dias úteis será enviado um teste email, que deverá, 

posteriormente, ser aprovado pelo responsável, neste caso o Community Manager. Caso o 

conteúdo, imagem, links, etc, se encontrem corretos, segue para aprovação interna e posterior 

envio, contudo, por norma existem sempre alterações a serem elaboradas, nomeadamente, 

como é o caso de datas, links, programas, horas e nesse caso é necessário fazer o pedido de 

alteração. Cada nova alteração exige um novo pedido e a receção de um novo teste email, este 

processo repete-se até que a newsletter esteja definitivamente correta, resultando, assim, num 

processo moroso e que por vezes, se o pedido não for feito com uma grande antecedência, 

pode já não fazer o sentido de envio da mesma. 

Um outro entrave, ao facto das campanhas via email marketing serem geridas pela equipa 

internacional, prende-se com o facto da informação sobre os resultados de envio ser 

rudimentar, sendo que a equipa portuguesa, no que diz respeito ao nível de performance da 

campanha, ficando impedida ao acesso, em tempo real, ao tracking do envio, como por 

exemplo a taxa de abertura, a taxa de clicks, por forma a entender qual o retorno de cada 

campanha, o que está a ter um melhor desempenho e como se deve melhorar e otimizar. 

Perante as circunstâncias descritas, surgiu a oportunidade de obter de uma licença de uso, 

denominada de Independent Marketer, para a filial Portuguesa, por parte da Corporate. Esta 

licença de uso permitirá o acesso ao software ExactTarget, utilizada para a elaboração e envio 

de newsletters. Deixando assim de ser necessário, ter como intermediário a equipa de email 

marketing Internacional. A conceção de campanhas via email marketing ficará a cargo 

exclusivamente do Community Manager do departamento da Comunicação, otimizando desta 

forma todo o processo, reduzindo o tempo e os custos associados. 
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Perante o cenário acima descrito, os objetivos da presente investigação pautam-se pela 

otimização dos canais de comunicação digitais, pela conceção de um modelo de gestão por 

processos e pela análise e medição do desempenho do email marketing, como sugere a figura 

8.  

Figura 8 - Workflow divulgação de campanhas TO-BE 
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4. Metodologia  

 

Neste capítulo expõe-se a metodologia utilizada ao longo do processo de investigação, através 

da análise e escolha dos métodos mais adequados para a área de processos de negócio, com o 

objetivo da produção de conhecimento. 

4.1.Análise comparativa de abordagens existentes e fundamentação da escolha da 

abordagem adotada   

 

A elaboração do presente projeto de investigação incidiu num estudo de caso, decorrente de 

uma investigação científica empírica através da observação. Por conseguinte a recolha e 

análise dos dados incidiu sob um processo dedutivo, partindo de ideias gerais aceites como 

satisfatórias e, a partir das mesmas, são deduzidas suposições que se contrastam com os dados 

concretos da realidade.  

Após uma análise cuidada sobre o melhor método a aplicar no contexto do presente projeto, 

assim como da formulação do problema/melhoria, optou-se, como referido anteriormente, por 

uma abordagem empírica e dedutiva, através da compreensão do conhecimento existente e da 

sua aplicação. O facto de ser um caso de estudo permitiu combinar métodos quantitativos e 

qualitativos relativamente à recolha de dados e informações. Esta combinação é vantajosa na 

medida em que é possível verificar a validade das constatações obtidas através das várias 

técnicas e permite o acesso a diferentes níveis de leitura da realidade a investigar. 

Ressalva-se como vantagens do estudo de caso, o ênfase no contexto, na dedução dos 

processos, pois o envolvimento do investigador permite que a interconexão dos 

acontecimentos possa ser traçada ao longo do tempo, e evidencia os efeitos das 

implementações em atividades diárias. 

Relativamente à conceção de um modelo de gestão por processos, devido à sua complexidade 

e ao curto prazo, de apenas 4 meses, para implementação e medição de resultados, optou-se 

por um estudo qualitativo, com foco na interpretação, e preocupação no contexto, através da 

análise do comportamento e do fluxo do mesmo, apostou-se na orientação do processo invés 

do resultado do mesmo. 

Quanto à implementação da licença de uso de email marketing como utilizador independente 

da Corporate, optou-se por uma investigação quantitativa, pois baseada na hipótese de que 

esta iria otimizar o processo de envio de campanhas de via email marketing tornou-se 

necessário comprovar se os resultados sustentavam a hipótese ou a refutavam. Sampieri, R. H. 

et al. (2006). Ainda, segundo este autor, a investigação quantitativa faz recolha de dados para 

testar hipótese com base na medição numéria e na análise estatística por forma a estabelecer 

padrões de comportamento.  

Aliando a abordagem empírica ao método dedutivo, foi possível percecionar o conhecimento 

existente na organização e transforma-lo no mapeamento processual AS-IS, ponto de partida 

na conceção de um modelo de gestão por processos. 
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4.2. Método seguido no projeto 

 

As etapas do processo de investigação seguiram o seguinte método: o planeamento e 

preparação do projeto, a implementação e por fim a recolha e análise de dados, como é 

percetível na figura 9. 

Seguindo uma abordagem empírica sob um método dedutivo, a ideia básica deste método é 

dar o primeiro passo metodológico relativamente a factos específicos partindo do geral para o 

particular. Observaram-se as necessidades da empresa, através de reuniões, de modo a 

percecionar quais os objetivos a atingir e decisão do modelo a aplicar. 

A decisão do modelo usou como recurso a pesquisa bibliográfica por forma a entender e a 

suportar a escolha adequada aos objetivos da empresa. 

A elaboração de entrevistas e reuniões de brainstorming com o diretor e a coordenadora do 

departamento da Comunicação, e o coordenador da área de Projetos e Inovação, foram uma 

ferramenta de apoio à implementação do projeto. 

A observação e reflexão sobre o conhecimento existente levou a decisão da conceção de um 

modelo de gestão por processos, assente nas fases do ciclo PDCA e a oportunidade da 

aquisição da licença de uso de email marketing.  

Do enunciado referido foram extraídas premissas, das quais posteriormente foram tiradas as 

devidas conclusões, nomeadamente através da recolha e análise de resultados pelos métodos 

quantitativos e qualitativos. 

4.2.1. Ciclo PDCA 

 

Segundo Ravi Anupindi et al., (2006) o ciclo PDCA é uma ferramenta para a implementação 

de melhoria contínua, que envolve o planeamento do processo, a operação e a verificação do 

seu output, ajustando-o sob a perspetiva da observação. 

O ciclo PDCA, também referido como ciclo de Shewchart ou Deming, descreve as atividades 

que uma organização deve incorporar por forma a levar a cabo uma melhoria contínua nas 

Figura 9 - Método seguido no projeto 
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operações, o facto de ser um círculo, indica que a melhoria contínua é um circuito sem fim. R. 

Dan Reid & Nada R. Sanders, (2005) 

Nesse sentido, o método de resolução de problemas PDCA, apresentado na figura 10, é 

constituído pelas seguintes fases: 

 Planear: é necessário avaliar os processos atuais e elaborar planos baseados nos 

problemas encontrados, desta forma, é imperativo documentar todos os 

procedimentos, coletar informação e identificar problemas. Esta informação deve ser 

estudada e usada para desenvolver um plano de melhoria assim como medidas 

específicas para avaliar o seu desempenho. 

 Executar: nesta fase é fundamental implementar o plano acima mencionado, nesta 

etapa de implementação deve-se documentar todas as alterações e os dados para 

avaliação. 

 Verificar: o terceiro passo é verificar a informação recolhida na fase anterior, por 

forma, a entender se o plano e os seus objetivos estão a ser alcançados, como os 

definidos na fase de planeamento.  

 Agir: a última fase é agir baseando-se nos resultados das 3 fases anteriores, a melhor 

forma de agir é comunicar os resultados a outros membros da organização e depois 

implementar o novo procedimento. De notar, que o facto, de ser um ciclo leva a que a 

próxima fase seja de novo planear. Depois de agir é necessário continuar a avaliar o 

processo, planear e repetir o ciclo de novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha desta metodologia incidiu no facto de se pautar por uma ferramenta auxiliar no 

diagnóstico, análise e prognóstico de problemas organizacionais, sendo extremamente útil 

para a solução de problemas. 

Após uma pesquisa exaustiva sobre modelos de gestão, o ciclo PDCA mostrou-se um 

instrumento efetivo no que diz respeito à implementação de uma melhoria contínua e uma 

ótima forma de aliar a um modelo de gestão por processos. As ações sistemáticas agilizam a 

obtenção de melhores resultados, originando a otimização dos processos e dos canais de 

comunicação digitais. 

Figura 10- Ciclo PDCA. Fonte: Sokovic, M. et. al. 2010 
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O ciclo PDCA incide no controlo dos processos de uma forma contínua, estabelecendo 

diretrizes de controlo, monotorização, avaliação e melhoria. Este é aplicado por forma a 

atingir resultados dentro de um modelo de gestão de modo a garantir o sucesso no negócio, 

independentemente da área de negócio da organização, auxilia na execução de tarefas, na 

implementação e melhoria contínua de uma gestão por processos. 

 

4.2.2. Modelação e Gestão por Processos de Negócio 

 

A escolha da modelação de processos e respetiva gestão por processos de negócio pautou-se 

pelo facto de ser a metodologia que mais se adequava ao modelo de gestão do departamento 

da Comunicação. Após uma análise sobre os possíveis métodos, a modelação de processos 

revelou-se a melhor forma de organizar e gerir os processos por forma a otimizar os canais de 

comunicação do departamento, tornando-o mais eficiente e possibilitando a análise e medição 

de resultados provenientes destes mesmos canais, sendo possível, através da união com o 

ciclo PDCA, idealizar um modelo de gestão contínuo. 

Em suma, salienta-se, as vantagens provenientes da gestão por processos, nomeadamente as 

vantagens tangíveis: a redução dos custos dos processos; a redução do número de pedidos de 

suporte interno; o aumento da qualidade e redução do número de erros; a redução de tempo e 

despesas de formação; a redução de reclamações pela parte dos clientes e a melhoria da 

qualidade da informação.  

No que concerne às vantagens intangíveis evidencia-se a vantagem competitiva, a lealdade 

por parte do cliente, a melhoria das relações com o cliente, o conhecimento das mudanças das 

necessidades do cliente, o aumento da criatividade e inovação dos colaboradores; a maior 

cooperação entre departamentos e funções de negócio; a maior flexibilidade; a melhor 

compreensão sobre o negócio e a alteração da cultura organizacional. 

 

Modelo AS-IS 

 

Como referido nos pontos anteriores, o facto de na presente empresa não existiam processos 

formalizados, apenas processos informais, que não se encontram desenhados, sendo que 

muitas vezes seguiam fluxos de trabalho diferentes, levou a uma forte necessidade de modelar 

estes mesmos processos, sob uma perspetiva AS-IS, por forma melhorar o seu desempenho.  

Consequentemente, este modelo foi elaborado de raiz segundo as informações recolhidas na 

Organização, em particular, através de entrevistas abertas e reuniões e brainstormings 

realizadas com os atores intervenientes nos processos.  

Na construção dos modelos, existem dois elementos primordiais: os documentos que 

expliquem o funcionamento da organização e as entrevistas com os colaboradores. Isto 

porque, o envolvimento dos colaboradores é uma premissa na implementação de um projeto 

como o de modelação de processos. 
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Por esta razão, numa fase inicial, foram agendadas reuniões informais com entrevistas de 

perguntas abertas, de modo a entender o conhecimento existente e o fluxo das tarefas e 

atividades inerentes à comunicação. Posteriormente, retornou-se a esta fase de entrevistas por 

forma a verificar dúvidas e inconsistências.  

A técnica de Brainstorming, é considerada por vários autores, como a melhor abordagem na 

identificação de processos, pois permite que todos colaborem e participem e produz uma 

quantidade de informação num curto período de tempo.  

O Kaizen diário é um conceito de melhoria contínua, este foi adotado durante o projeto por 

forma a entender o fluxo das atividades e tarefas, bem como, as responsabilidades incumbidas 

a cada um dos colaboradores. Numa fase inicial, esta metodologia foi uma mais-valia no 

levantamento processual AS-IS. 

No que diz respeito aos documentos, foram elaborados templates, decorrentes do fluxo dos 

processos, por forma a uniformizar e a explicitar o funcionamento das tarefas. 

 

Modelo TO-BE 

 

O modelo TO-BE resulta numa proposta para posterior implementação, tendo em conta a 

informação obtida no modelo AS-IS. Na definição do modelo TO-BE são também incluídos 

os procedimentos que o compõem e a gestão da informação que é realizada, de maneira a que 

fique mais percetível como são aplicados os conceitos e metodologias da gestão de processos. 

A modelação processual TO-BE é usualmente aplicada, no redesenho dos processos e na 

melhoria dos mesmos. Particularmente, neste caso, os processos foram elaborados de raiz, e o 

seu fluxo não foi alterado durante o período de estágio. Todavia, relativamente ao processo de 

elaboração e promoção de campanhas via email marketing, este foi o único que sofreu 

alterações, tendo sido necessário redesenhar o mesmo sob uma perspetiva processual TO-BE. 

As alterações ocorridas na elaboração e envio de campanhas via email marketing deveram-se 

à implementação de uma licença de uso de Independent Marketer, que resultou na 

modificação do fluxo de trabalho, nomeadamente a aquisição e gestão de uma nova 

plataforma.  

A construção deste novo processo, surgiu essencialmente através da formação prestada pela 

equipa de email marketing internacional, que abordou todas as novas atividades e tarefas 

subjacentes a este novo procedimento. 

A modelação deste novo fluxo permite, de uma forma mais clara, entender o novo 

procedimento, particularmente a elaboração e de envio, assim como as suas atividades e 

tarefas. 

O modelo TO-BE incide na informação obtida no modelo AS-IS, deste modo, utilizaram-se as 

mesmas ferramentas, as entrevistas e o brainstorming, pois permitem ainda o detalhamento 

das informações e o ajuste com a integração de outros processos. Nesta fase, os processos 

mapeados são revistos de modo a serem inseridas as críticas e a alterações sugeridas, durante 

a modelação podem e devem ser registadas dúvidas que podem auxiliar na identificação de 

problemas. 
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5. Modelo de Gestão por Processos 

 

A conceção de um Modelo de Gestão por Processos, como referido ao longo do presente 

projeto, foi o principal foco da investigação durante estes últimos meses. 

A elaboração do modelo a baixo representado, partiu de uma investigação teórica, tendo como 

base o estado de arte, apresentado no capítulo 2. Após o estudo teórico partiu-se para a 

definição de um modelo de gestão de processos, que até à data de início do projeto não 

existia. 

A gestão por processos incide em quatro grandes categorias: a identificação e definição dos 

processos; o design e a execução; a avaliação e a monitorização. Por este motivo, surgiu a 

ideia de fundir a gestão por processos com as fases do ciclo PDCA, onde a cada uma destas 

fases foram alocados os processos que se encontravam de acordo com o planeamento, a 

execução, a verificação e a ação. 

Após a estruturação desta aliança com o ciclo PDCA, foi elaborada uma Framework com os 

três níveis de modelação: mapa de processos, matriz de responsabilidades e modelação dos 

processos através de diagramas em linguagem BPMN, desenhados no software Bizagi. 

A envergadura deste projeto, num curto de período de tempo, não permitiu a avaliação de 

resultados, contudo foram definidos indicadores-chave de desempenho, por forma, a que num 

futuro próximo seja possível medir a eficácia e a eficiência dos processos, principalmente a 

nível do fluxo de trabalho entre os colaboradores e dos canais de comunicação internos e 

externos. 

5.1.O ciclo PDCA como base no modelo de gestão por processos 

 

A necessidade da conceção de um modelo de gestão, que por sua vez resultasse numa 

melhoria contínua, levou a que este se fundisse com o ciclo PDCA. 

A visão de um modelo de gestão por processos teve como base as quatro fases do ciclo PDCA 

- planeamento, execução, verificação e ação - e as suas próprias fases da gestão de processos. 

Os processos de negócio foram desenhados segundo as atividades consequentes de cada uma 

destas fases. Nomeadamente, o processo do plano de comunicação, do planeamento da 

operação, da produção de campanhas, da requisição da licença de uso Independent Marketer, 

das campanhas via email marketing AS-IS e TO-BE, da avaliação dos resultados e da 

melhoria contínua.  

Estes processos surgiram da análise do fluxo de trabalho desempenhado no departamento da 

Comunicação e da necessidade de os definir através da modelação, com o propósito de todos 

os colaboradores seguirem esse mesmo fluxo, por forma a facilitar e melhorar o desempenho 

do output final.  

Adotando a metodologia do ciclo PDCA, integrou-se o ciclo de gestão de processos, 

desenhado na figura 11. 
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PLANEAR: Planeamento estratégico 

 

1º fase: Comunicação interna, na fase de planeamento (plan) aliando a fase da gestão de 

processos de identificação e definição dos processos, foram estabelecidos os objetivos e as 

metas a atingir, bem como, identificados os problemas a retificar e as situações a melhorar. 

Nesta fase foi elaborado um esboço dos processos críticos relativamente às atividades 

realizadas no departamento.  

Analisou-se e desenhou-se o processo para a elaboração de um plano de comunicação e 

consequente desenvolvimento do mesmo, ver anexo B, figura 20. 

A este nível é essencial estabelecer reuniões entre o Diretor da Comunicação e os 

Diretores/Coordenadores das áreas de negócio, por forma a fazer o levantamento de 

necessidades e inputs, fundamentais para a elaboração do plano de comunicação. Deste modo 

no final e início do ano, foram realizadas reuniões periódicas, por forma a entender qual o 

objetivo, meta e target que cada área de negócio pretende atingir. De modo a agilizar o 

processo foi elaborado um template, que adaptado, a cada umas das áreas, tem como objetivo 

recolher todos os inputs necessários para a elaboração de um plano de comunicação 

estratégico.  

Nestas reuniões, o principal fator-chave é o uso da Técnica CVB (Características, Vantagens, 

Benefícios) para escolher o produto e/ou serviço a divulgar, a escolha dos canais de 

comunicação, a segmentação (por região ou setor de atividade da empresa), os possíveis 

parceiros e as áreas a ativar. 

Após o levantamento de todas as necessidades é elaborado pela parte do Diretor da 

Comunicação um orçamento, com os custos externos, como por exemplo, num evento, o 

catering, num webinar o alojamento da plataforma, entre outros. De salientar que os custos 

dos salários dos colaboradores da Comunicação e os equipamentos informáticos não entram 

Figura 11 - Ciclo PDCA como base no modelo de gestão por processos 
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no budget. Este orçamento terá de ter em conta o valor total aprovado e disponibilizado pela 

administração e deverá ser divido pelas áreas de negócio. A sua aprovação ou reprovação 

parte inicialmente da área de negócio em questão ou possível parceiro, contudo se for um 

evento esporádico a administração tem de aprovar o seu custo. 

Nesta fase de planeamento e elaboração do plano de comunicação, a comunicação é tratada 

como uma ferramenta, isto é, um instrumento que pode melhorar o processo de gestão de um 

determinado projeto. 

A comunicação interna é fator estratégico para o sucesso das organizações, principalmente, na 

fase do planeamento da comunicação externa, visto que envolve uma grande colaboração 

entre o departamento da Comunicação e as demais áreas de negócio. Este sucesso deve-se 

porque atua em três frentes: é fundamental para os resultados do negócio, é um fator 

humanizador das relações de trabalho e consolida a identidade da organização junto do seu 

público-alvo. 

 

EXECUTAR: Planeamento da operação; produção e promoção  

 

Ainda na fase da comunicação interna, é muito importante o processo do planeamento da 

operação, pois é essencial definir estrategicamente os conteúdos a divulgar, o design e os 

canais a utilizar, como descrito no diagrama de atividades presente no anexo B, figura 21. 

Os conteúdos de comunicação devem assentar em 4 pilares fundamentais: a proposta de valor 

da empresa; a caraterização do serviço/solução; os benefícios para o cliente e as vantagens 

que o cliente alcança.  

Por norma, são elaboradas reuniões denominadas de Kick off do projeto e Briefings com o 

objetivo de delinear e discutir o rumo do projeto, estas são um grande auxílio, pois permitem 

escutar e discutir as opiniões existentes por forma a melhorar a decisão. 

No planeamento da operação, presente na segunda fase do ciclo PDCA, executar, o primeiro 

passo é analisar o conteúdo cedido pela área de negócio, enviado por email ou submetido no 

Share Point, segundo campos prefinidos, ver anexo E, figura 33, posteriormente é analisado o 

template de Check List, disponível no anexo E, figura 31, onde são selecionados os conteúdos, 

o target, a base de dados e os canais de comunicação, seguidamente são distribuídas tarefas 

pelos colaboradores da Comunicação, e enviados os respetivos conteúdos para que se inicie o 

processo de produção. 

O processo de produção de campanhas [anexo B, figura 22] diz respeito à elaboração dos 

conteúdos, em conformidade com os pontos predefinidos na check list anterior. Os conteúdos 

devem ser organizados segundo os canais de comunicação externa utilizados, pois a escrita de 

um texto para uma campanha de email marketing é diferente de um texto para uma publicação 

numa rede social, como por exemplo o Facebook ou Linkedin, cujo conteúdo deve ser mais 

conciso e pessoal. Este conteúdo, se escrito pelo Community Manager deve ser, sempre, 

enviado para a Responsável pelas Publicações&Imprensa para revisão linguística, se escrito 

pela mesma, é apenas enviado para a coordenadora e posteriormente para o Community 

Manager para divulgação. 
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O design de uma campanha deve ser definido, tendo em conta, a existência do material 

promocional, links, website, vídeo, folhetos, brochuras ou se é necessário criar de raiz. Os 

designers de imagem corporativa e vídeo são os responsáveis pela criação da linha de design, 

sob as linhas orientadoras do Diretor e Coordenadora da Comunicação. 

Após a estruturação dos conteúdos e consequente produção de campanhas como é percetível 

no diagrama de atividades disponível no anexo B, figura 22, estas devem ser sempre 

aprovadas pela Coordenadora e Diretor da Comunicação e pelas áreas de negócio, antes de 

serem divulgadas pelos canais de comunicação externos predefinidos na fase anterior.  

 

2º fase: Comunicação externa diz respeito à promoção, por via de canais de comunicação 

externos, dos produtos e/ou serviços aos clientes. 

A escolha do canal de comunicação externo define o processo da elaboração dos conteúdos e 

das campanhas, como referido anteriormente. Por forma a ter sucesso na divulgação é 

necessário adaptar a comunicação ao canal, mais concretamente a escrita e a imagem ao canal 

a ser utilizado. 

Atualmente os canais de comunicação mais utilizados são: email marketing, redes sociais, 

como o caso do Facebook e Linkedin, Website Academia e site corporativo. 

O processo de elaboração e promoção de uma campanha via email marketing é muito mais 

complexo, do que a publicação de uma notícia no site corporativo ou no Facebook. Todavia, 

por forma a atingir o público-alvo pretendido é necessário planear a publicação no Facebook 

Business, nomeadamente quando é uma publicidade paga, é necessário ter em atenção ao 

selecionar os campos mais adequados, como por exemplo o país, a imagem, a área 

demográfica e os temas a ativar, de modo a alcançar mais visualizações e partilhas. 

 

Modelo AS-IS campanhas via email marketing 

Como é percetível, na figura 12, o processo elaboração e promoção via email marketing, é um 

método complexo, pois como referido no capítulo 3, no tópico 3.2.1., encontrava-se sob a 

competência da equipa de email marketing internacional, que geria a plataforma, elaborava o 

template e enviava a campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelação e otimização de processos dos canais de comunicação: Conceção de um modelo de gestão por 

processos 

 

 

 

30 

Durante o período de fevereiro e 30 de maio o processo de elaboração e envio de campanhas 

via email marketing, representado na figura 12, acompanhava o seguinte fluxo: os conteúdos 

eram inseridos num template predefinido pela equipa de email marketing internacional, que 

após o seu preenchimento era enviado em anexo por email a requisitar uma nova campanha, 

como resposta era enviado um ticket, por exemplo #25846, com a informação de que o pedido 

seria processado num prazo máximo de 7 dias úteis. 

Após este prazo era enviado um teste email, com o template da newsletter que deveria ser 

analisado pelo responsável, neste caso o Community Manager, se o template se encontrasse 

em conformidade com o pretendido, era enviado para aprovação da coordenadora da 

Comunicação e se mais uma vez estivesse correto seria enviado para aprovação da área de 

negócio, só depois da aprovação de todos os intervenientes era possível aceitar o teste email e 

indicar o target, data e hora a ser enviada a newsletter. 

Caso contrário, se o teste email contivesse algum erro ou não fosse aprovado quer pela 

coordenadora e/ou diretor da Comunicação e pela área de negócio e/ou parceiro, era 

necessário proceder às alterações, enviar para a equipa internacional e esperar por um novo 

teste email, este é um processo cíclico até que o teste email seja aprovado por todos os 

intervenientes, seja uma nova campanha ou um reforço.  

De salientar a importância de manter o registo dos tickets das campanhas, pois no caso de ser 

necessário enviar um reforço de uma campanha outrora divulgada, seria fundamental 

referenciar no email o ticket dessa mesma newsletter acompanhada das alterações necessárias, 

como por exemplo datas, locais, entre outros, de modo a evitar criar uma nova campanha de 

raiz. 

Figura 12-Processo de elaboração e promoção de campanhas via email marketing AS - IS 
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 Todo este processo implica um moroso número de dias, que segundo os dados fornecidos 

pela equipa internacional, consultar anexo C, chegou a atingir o prazo máximo de 29 dias para 

a elaboração de uma newsletter, este facto deveu-se ao elevado número de alterações e ao 

tempo de resposta consequência da grande diferença de fuso horário. 

Durante o período de estágio curricular, foram enviados, ainda no modelo AS-IS, através da 

plataforma gerida pela equipa de email marketing Internacional um total de 59 campanhas. 

 

Tabela 1. Análise do envio de campanhas via email marketing1 

Mês Número de 

campanhas 

Média do 

nº de 

pedidos de 

alteração 

Tempo 

médio de 

elaboração 

(dias)  

Número 

de 

reforços 

Número de 

subscritores 

fevereiro 15 2 7 2 302,999 

Março 12 3 11 5 214,298 

Abril 18 2 13 2 328,179 

Maio 14 3 9 0 250,393 

1 Dados fornecidos pela equipa de email marketing em Manila, consultar anexo N 

 

A tabela 1 demonstra o número de campanhas enviadas durante o período de fevereiro a maio 

de 2016, assim como a média do número de vezes em que foi necessário alterar as campanhas 

do respetivo mês, o tempo médio de elaboração a contar desde a primeira resposta ao pedido, 

isto porque como referido anteriormente, a resposta ao pedido de uma campanha tem um 

prazo máximo de até 7 dias úteis, o número de reforços e número de subscritores.  

Os dados completos encontram-se na tabela inserida no anexo C, estes foram fornecidos pela 

equipa de email marketing Internacional, pois apenas esta tem acesso aos presentes dados. 

Após uma análise detalhada da informação fornecida, concluísse que o quanto maior o 

número de revisões e alterações elaborados às newsletters, maior será o tempo de elaboração. 

A alteração de, por exemplo uma palavra, implica o envio de um novo email a solicitar essa 

mesma modificação, resultando num tempo de resposta, na maior parte das vezes de um dia. 

A grande diferença de fuso horário é também um dos grandes entraves, bem como, o facto de 

não ser possível o acesso e a gestão da plataforma de forma autónoma.  

Por forma, a resolver este entrave ao email marketing foi requerido à Corporate uma licença 

de uso para Independent Marketer, significando que o processo anterior mencionado, passa a 

ser independente da Corporate e da responsabilidade do Community Manager da 

Comunicação, no que concerne à elaboração, gestão e envio de campanhas. A obtenção desta 

licença de uso implica uma fase de formação e respetivo exame, com o intuito de estar apto a 

realizar esta função e a alcançar o conhecimento necessário para trabalhar com a plataforma 

ExactTarget, que gere todo o processo das newsletters. 
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A implementação desta licença de uso e plataforma permitirá: a gestão dos subscritores, a 

criação, agendamento e envio da campanha; a redução de tempo e custos; a medição e 

tracking das campanhas através da própria ferramenta de analytics. 

 

VERIFICAR: Avaliação dos resultados 

 

A avaliação dos resultados, presente na fase de verificação, do ciclo PDCA, tem como 

objetivo monitorizar e medir os resultados obtidos na promoção do produto e/ou serviço 

através do marketing, mais concretamente do marketing digital e consequentes canais de 

comunicação externos digitais, especificamente, o email marketing, as redes sociais, o site 

corporativo e o novo website da Academia. De notar, a importância da avaliação dos 

resultados obtidos através da elaboração de eventos. 

A avaliação dos resultados, é uma proposta de implementação no seguimento da conceção de 

um modelo de gestão por processos, que incide em três momentos distintos: 

 Avaliação do projeto, isto é, o número de clientes que através das campanhas via 

email marketing, site corporativo ou redes sociais, aderiram a cursos de formação, 

workshops, webinars, seminários, eventos e serviços. Esta medição é possível através 

da análise de inscrições na plataforma Survey monkey. 

 Avaliação da satisfação interna, por outras palavras a avaliação do desempenho dos 

colaboradores da Comunicação no decorrer da campanha, através da elaboração e 

divulgação de um inquérito de satisfação. 

 Avaliação dos canais de comunicação, medição do retorno obtido em cada um dos 

canais de comunicação externo, com particular interesse, o email marketing, o site 

corporativo, o novo website Academia e as redes sociais. 

A escolha do canal de comunicação deve se adequar ao propósito e ao tipo de campanha, só 

assim é possível obter um melhor desempenho. Como descrito no processo disponível no 

anexo B, figura 27, os resultados das avaliações acima descritas, devem ser recolhidos, 

analisados e calculados, após esses mesmos dados obtidos devem ser tomadas decisões 

preventivas e elaborado um relatório. 

A avaliação dos resultados permite percecionar os erros e otimizar o processo, a importância 

do uso desta ferramenta prende-se com o facto de obter conhecimento sobre a evolução e o 

retorno obtido pelos meios utilizados. As ferramentas utilizadas na medição de resultados são: 

a plataforma de email marketing ExactTarget, o Facebook Business, o SEO do novo website 

Academia, assim como inquéritos de satisfação interna e externa. 

Neste caso específico, apenas interessa medir e avaliar os resultados obtidos através do 

marketing, a avaliação da satisfação do cliente relativamente a um produto e/ou serviço, como 

por exemplo uma auditoria ou a frequência num curso de formação, encontra-se a cargo da 

área de negócio em questão e do departamento comercial e respetivos técnicos responsáveis 

pela experiência do cliente relativamente ao serviço. 
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AGIR: Melhoria Contínua 

 

Por fim, na última fase do ciclo PDCA, a definição de um conjunto de ações a serem 

realizadas, provenientes da mediação dos resultados obtidos na fase anterior.  

Sendo o ciclo PDCA e o modelo de gestão por processos ferramentas que incutem a melhoria 

contínua, é imperativo que se procure sempre a melhor solução. 

Com efeito, como tomada de decisão e melhoria foram elaborados dois métodos: 

O denominado Lesson to Learn, que em português significa aprender com os erros, com o 

intuito de discutir o que correu bem, mal e porquê, por forma a tomar decisões e a melhorar, 

esses mesmos erros, para que no futuro não sejam cometidos de novo. Desta forma, tornou-se 

imperativo elaborar um relatório, cujo objetivo é registar situações ocorridos de forma 

inesperada, tal como, como por exemplo maus fornecedores; parceiros, a escolha errada de 

canais de comunicação em certos tipos de campanhas, mais específicas, o target errado de 

uma campanha, entre outras situações. 

A elaboração de um plano de melhoria resultado da ocorrência das situações anteriormente 

assinaladas. Deverá conter a definição de objetivos muito específicos a alcançar e de 

indicadores-chave de performance. Este plano deve ter em conta o seguinte processo 

destacado no anexo B, figura 28: a análise do relatório dos resultados obtidos na avaliação, a 

sua discussão, a tomada de decisão e consequente implementação.  

 

5.2.Framework de modelação 

 

O conceito de framework é definido, segundo Sharp e Mc Dermott, (2001), como uma 

estrutura para a descoberta, organização e apresentação de ideias ou informação, esta permite 

gerir a complexidade, reduzindo tópicos vagos ou complexos num conjunto de questões 

simples, pois organizam o trabalho e promovem um formato padronizado. Uma das mais 

importantes frameworks é aquela usada para considerar todas as dimensões do processo.  

Pelos motivos, acima mencionados, a conceção de um modelo de gestão por processos incidiu 

no design de uma estrutura repartida em três níveis de modelação, como a caraterizada na 

figura 13, que permite ao utilizador percecionar o modelo desde o nível mais abrangente até 

ao nível mais detalhado. 
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Nomeadamente, no 1º nível, o mapa de processos que mostra os processos críticos da 

organização, no 2º nível, a matriz de responsabilidades que tem como principal objetivo a 

atribuição de funções e responsabilidades dentro de um processo e no 3º nível, o desenho dos 

processos, através de diagramas de atividades, em linguagem BPMN, e da predefinição de 

atividades cujo objetivo é determinar o fluxo de como o trabalho será realizado.  

 

 

5.2.1. Modelação de 1º nível: Mapa de processos  

Por forma a entender os processos críticos da organização em estudo, foi elaborado, o mapa 

de processos presente na figura 14, com o intuito de percecionar a forma como estes 

interagem de modo a criar valor. 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Framework: níveis de modelação 
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No contexto da organização em estudo, definiu-se um conjunto de 8 processos core 

relativamente ao departamento da Comunicação, desde a elaboração do plano de 

comunicação, o principal input ao output final, a promoção das campanhas de comunicação. 

O mapa de processos permite obter uma visão mais clara do âmbito do projeto, 

particularmente dos fluxos ocorridos, das interações e dependências entre os processos. 

Salienta-se, que apesar da existência deste procedimento no desenvolvimento do plano de 

comunicação e respetivas campanhas, os processos não se encontravam desenhados e 

explicitados sob a forma de diagramas de atividades. 

 

5.2.2.  Modelação de 2º nível: Matriz de responsabilidades 

 

A matriz de responsabilidade é uma das mais importantes ferramentas, na gestão de um 

projeto e processo. A atribuição de responsabilidades e funções deve ser formalizada e 

documentada a fim de evitar dúvidas e conflitos entre os membros da equipa. Estas definições 

devem estar intimamente ligadas à definição do âmbito do projeto, assim como às atividades 

dos processos. 

A atribuição de funções tem que ver com as tarefas pelas quais cada ator se encontra 

responsável por realizar, assim como o tipo de responsabilidade, isto é, se a pessoa em 

questão é responsável ou colaborador. 

O registo destas informações encontra-se sob a forma de uma matriz que correlaciona as 

atividades e as responsabilidades. Sendo fundamental que esta se encontre disponível para 

toda a equipa e acessível ao longo do projeto. 

Uma mais-valia desta modelação de 2º nível é o facto das atividades e responsabilidades se 

encontrarem muito bem definidas, assim como o acesso aos documentos produzidos em cada 

uma das fases, permitindo uma melhor organização e gestão do processo. 

Figura 14 - Mapa de processos da área da Comunicação 
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Pelos motivos acima mencionados, foi elaborada, no âmbito deste projeto, a Matriz de 

Responsabilidades, presente no anexo A, que permite visualizar as responsabilidades dos 

diretores das áreas de negócio e do diretor e colaboradores da Comunicação, em relação às 

atividades que a eles se encontram delegadas.  

 

5.2.3. Modelação de 3º nível: Diagramas de processos 

 

A modelação de 3º nível, diz respeito desenho de diagramas de atividades que representam as 

swimlanes com os atores e as respetivas atividades que estes devem executar, demonstram o 

fluxo de trabalho a ser realizado desde que o processo se inicia até ao seu final.   

Nos diagramas de atividades, encontram-se notações como tarefas manuais, de utilizador, de 

envio, receção, decisões, entre outras. Na tabela 2, a seguir apresentada, encontram-se as 

notações em linguagem BPMN e o seu respetivo significado, mais utilizadas no contexto da 

modelação dos processos referidos, no mapa de processos de negócio, ver figura 14. 

Tabela 2 - Significado das categorias em linguagem BPMN 

 Swimlanes/ Divisões representam as entidades responsáveis pelas atividades, ou seja, os 

participantes do processo, podendo ser uma organização, um papel, um ator humano ou um 

sistema automatizado. 

 Objeto de dados representa 

informação que percorre ao longo do 

processo, tal como documentos, 

email ou cartas. 

 Tarefa de receção 

 Evento de início  Tarefa de utilizador 

 Tarefa  Tarefa manual 

 Evento intermediário temporal  Marcador de repetição  

 Subprocesso  Decisão 

 Tarefa de envio  Evento de fim 

 

Posto isto, foram elaborados os processos presentes no anexo B, nomeadamente a figura 18, 

que demonstra uma visão geral da modelação em diagramas de atividades de todos os 

processos levantados, referentes à elaboração do plano de comunicação, o planeamento da 

operação de conteúdos, a produção de campanhas, o processo de elaboração e promoção de 

campanhas via email marketing, o processo de requisição e formação da licença de uso de 

Independent Marketer, a avaliação dos resultados e o processo de melhoria continua.  

O objetivo da modelação dos processos identificados no âmbito do presente projeto pautou-se 

essencialmente, pela necessidade da representação das atividades/tarefas, nomeadamente o 

trabalho que deve ser executado; o fluxo de trabalho, isto é, a sequência de execução e os 

atores, responsáveis pela execução do trabalho. 
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5.2.4. Gestão dos processos de negócio 

 

Uma das principais motivações para a implementação de modelo de gestão por processos 

incidiu na sua capacidade de contribuir para superar as limitações do modelo funcional de 

organização do trabalho.  

Gerir processos é útil para qualquer tipo de organização, já que a necessidade de coordenar 

deriva exatamente da própria ação de dividir e organizar o trabalho em si. 

A gestão dos processos de negócio integra as quatro categorias do ciclo de gestão: 

identificação e definição dos processos; design dos processos; execução dos processos e 

monitorização do processo, o ciclo de vida dos processos: design e análise; configuração; 

implementação e avaliação e neste caso específico o ciclo PDCA, com o planeamento, 

execução, verificação e ação. 

A gestão dos processos modelados no contexto do projeto de dissertação tem como base o 

ciclo PDCA, permitindo uma melhoria contínua dos processos, pois os projetos vão variando, 

assim como os canais de comunicação, sendo importante adaptar os processos às constantes 

mudanças e evoluções.  

A melhor forma de gerir processos é analisá-los, perceber de que forma estão a corresponder 

às expectativas e objetivos e atualizá-los de uma forma constante. 

Controlar e monitorizar as atividades dos processos é uma tarefa essencial na gestão dos 

mesmos, deste modo, foram definidos, indicadores-chave de performance, ou seja, medidas 

quantificáveis para avaliar, medir, melhorar e compreender se os objetivos foram alcançados, 

de modo a garantir a qualidade dos processos. 

Numa primeira fase clarificou-se os principais objetivos dos processos de negócio, como é 

percetível na tabela 3, de modo a definir KPIs que garantam essa mesma obediência dos 

objetivos. 

Tabela 3 - Processos e respetivos objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, foram definidos o seguinte conjunto de indicadores: 

 Eficácia: mostra a qualidade do serviço e a satisfação do cliente 

 Eficiência_ demonstra a relação entre a produtividade e o custo 
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 Lead: indica o tempo de duração 

 Lag: indicadores de resultado que apresentam o sucesso ou fracasso à posteriori  

A matriz representada na tabela 4, demonstra de que forma os indicadores se correlacionam 

com os processos, de modo, a avaliar e compreender de que forma é que que o processo é 

executado. 

Tabela 4 - Matriz de correlação entre KPIs e processos de negócio 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 5, descreve, a unidade de medida, o propósito e a fórmula dos KPIs, por forma a 

analisar de forma quantitativa os fatores de sucesso da organização, pois estes devem refletir 

as metas da mesma. 

Tabela 5- Descrição dos indicadores-chave de performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do projeto, não foi possível obter resultados quantificáveis relativamente à 

definição dos KPIs estipulados, pelo facto da envergadura do presente projeto implicar um 

período de tempo superior ao do estágio curricular.  

Todavia, o modelo de gestão por processos foi devidamente estruturado e poderá ser aplicado 

num futuro próximo. A tardia implementação da nova plataforma de email marketing apenas 

permitiu a medição de resultados, apresentados no tópico 5.4.1., relativamente às duas últimas 

semanas de estágio, nomeadamente de 6 a 21 de junho. 
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5.3.Vantagens e melhorias da conceção de um modelo de gestão por processos 

 

Devido ao curto período de estágio, 4 meses, a implementação de um modelo de gestão por 

processos, não foi possível, devido à grande envergadura que este modelo implica, 

nomeadamente, as diferentes fases, como, a análise, o design, a modelação e posterior 

implementação e medição dos resultados, requerem uma linha temporal superior à decorrida. 

Contudo todos os processos associados ao departamento da Comunicação foram mapeados e 

modelados, uma matriz de responsabilidades foi elaborada por forma a definir papéis e 

tarefas, foram criados templates e documentos associados aos processos, e o fluxo de trabalho 

foi organizado segundo o desenho dos processos. 

A conceção deste modelo permitirá clarificar fluxos, tarefas e responsabilidades, os 

colaboradores poderão aceder aos processos e seguir o seu fluxo, os inputs serão mais fáceis 

de identificar, assim como, os outputs de cada um dos processos.   

Os objetivos tornaram-se mais percetíveis, o acesso a documentos produzidos por 

determinado processo encontram-se padronizado, assim como as instruções de trabalho. 

Salienta-se como pontos fortes da conceção de um modelo de gestão por processos de negócio 

a uniformização do entendimento sobre a forma de trabalho através do uso dos modelos de 

processo, permitindo a construção de uma visão do negócio mais homogénea, o fluxo de 

informações foi melhorado através da identificação dos modelos de processo e 

consequentemente do aumento do potencial prescrito das soluções de automatização do 

mesmo, a melhoria da gestão organizacional a partir do melhor conhecimento dos processos 

associados a outros eixos importantes de coordenação do trabalho, como os KPIs, o projeto 

organizacional, os sistemas de informação, as competências, etc, o aumento da compreensão 

teórica e prática dos processos, ampliando, assim, as possibilidades de reflexão, dialogo e 

ação voltada ao desenvolvimento e aprimoramento dos mesmos. 

A gestão dos processos é uma forma eficaz de promover integração, dinamismo, flexibilidade 

e inovação nas organizações, de certa forma proporcionando igualdade e/ou vantagem 

competitiva. 

Este modelo permitirá uma redução de tempo e custos dos processos, o aumento da satisfação 

dos clientes, o aumento da produtividade dos trabalhadores, a redução de defeitos e/ou falhas. 

Em suma, a gestão de processos permite a uniformização de procedimentos, a implementação 

de sistemas integrados, a definição e implementação de workflow e a gestão eletrónica de 

documentos, a gestão do conhecimento. 

 

5.4.Implementação da licença de uso de Independent Marketer 

 

A implementação de uma licença de uso, denominada de Independent Marketer, surgiu da 

necessidade de uma autonomia relativamente à conceção de campanhas de email marketing. 

Sendo a organização, em estudo, uma multinacional, como anteriormente referido, apenas a 

equipa de email marketing internacional detinha esta mesma responsabilidade. 
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De modo a adquirir a licença de uso era imperativo completar dois requisitos: a existência de 

uma pessoa dedicada a gerir a criação de campanhas e bases de dados para Portugal e o 

histórico de 6 meses que mostrasse o envio de no mínimo de 4 campanhas por mês.  

Após a candidatura e respetiva aprovação, como demonstra o processo de requisição no anexo 

B, figura 24, o histórico mostrou que por mês eram enviadas cerca de 20 campanhas, este 

elevado número de envio originou a consciencialização por parte da equipa Internacional, de 

que seria uma mais-valia, não só para a filial portuguesa, mas como para a própria equipa, de 

que se adquirisse esta independência, no que diz respeito à elaboração e envio de campanhas. 

As vantagens incidem, essencialmente, na independência na gestão dos subscritores e 

respetivas bases de dados, da criação, agendamento e envio das campanhas. Contudo, nos 

primeiros meses, as campanhas deverão ser submetidas para a aprovação, que terá resposta 

num prazo máximo de 24 horas, por forma a garantir que estas adotam as diretrizes impostas 

pela Corporate.   

O período de implementação ocorreu entre 30 de maio e 6 de junho, como consequência, 

durante esta semana, não foi possível o envio de campanhas via email marketing, pois as 

bases de dados e campanhas antigas encontravam-se em fase de migração. 

A implementação exigia a formação de colaboradores, ver respetivo processo na figura 25, 

anexo B, que no futuro seriam responsáveis por esta gestão. Esta formação abrangia três 

tópicos: a gestão das bases de dados, a criação e o agendamento de campanhas e a análise e 

extração dos resultados da mesma. 

Deste modo, após a requisição, consequente aprovação e uma fase de formação, foi 

implementada a nova plataforma, e avaliados os resultados obtidos. 

Um novo processo sobre a alteração do fluxo da elaboração e envio de campanhas via email 

marketing foi desenhado, como é possível percecionar na figura 15. O presente processo foi 

melhorado e simplificado, em comparação com o processo da Elaboração e promoção de uma 

campanha via email marketing AS-IS, presente no anexo B, figura 23. 

 

 

Figura 15 – Processo de elaboração e promoção de uma campanha via email marketing TO-BE 
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Como descrito, no diagrama de atividades, acima representada, ao aceder à plataforma 

ExactTarget é possível elaborar o template, nesta fase inicial de transição ainda é necessário a 

aprovação final da equipa Internacional, contudo esta aprovação ocorre num prazo máximo de 

24 horas, assim que é recebido o email com a aprovação é possível segmentar a base de dados 

e enviar no próprio dia ou agendar para as datas pretendidas. 

Uma vantagem é o envio de emails teste para aprovação interna das áreas de negócio ou 

parceiro, enquanto a newsletter se encontra submetida para a aprovação externa da equipa 

internacional, o que acelera o processo. Um outro benefício é o facto de as alterações serem 

efetuadas diretamente na plataforma, não sendo necessário, como no processo AS-IS, o envio 

de email a solicitar alterações. Sendo que o prazo médio de elaboração de uma campanha AS-

IS era de cerca de 14 dias, passando para 1 dia no modelo de elaboração TO-BE.  

As bases de dados são da inteira responsabilidade dos colaboradores da Comunicação, 

permitindo fazer a sua gestão, significando, que fica a cargo destes a alteração de email, 

adicionar ou cancelar subscrições solicitadas pelos clientes, bem como, a segmentação do 

público-alvo, por exemplo por cidade ou região, por área de negócio.  

Quanto à medição dos resultados de envio, explicitada de uma forma mais completa no tópico 

a seguir, passou a ser uma realidade, visto que a nova plataforma contém uma área destinada 

ao tracking e análise do envio, nomeadamente apresenta de forma automática todos os 

resultados e gráficos relativos ao número de envios, taxa de abertura, bloqueios, entre outros. 

As vantagens incidem, essencialmente, na independência na gestão dos subscritores e 

respetivas bases de dados, da criação, agendamento e envio das campanhas. Ressalva-se, a 

otimização, a redução de erros e consequente melhoria na qualidade, a redução de tempo, a 

redução de rejeições por parte das áreas de negócio e a exploração de novos templates, 

permitindo inovar na promoção dos conteúdos. Sendo que a maior, vantagem, tem que ver 

com a possibilidade de analisar os resultados, de modo, a conhecer melhor as necessidades e 

mudanças do cliente, otimizando e personalizando a criatividade e a inovação das newsletters. 

 

 

5.4.1. ExactTarget Plataform  

 

A nova plataforma ExactTarget encontra-se dividida em três grandes áreas de foco: a 

elaboração de campanhas, a gestão de subscritores e a análise de resultados.   

A elaboração dos conteúdos assume-se através de áreas predefinidas e tipos de template, 

como por exemplo convite, genérico ou com múltiplas caixas de texto. 

A gestão de subscritores permite importar e exportar contactos, criar listas, segmentos e 

desativar subscritores. 

Quanto à medição de resultados, permite analisar dados, como por exemplo, a taxa de entrega 

e taxa de abertura, informação que no processo anterior, não era possível analisar, pois a 

equipa de email marketing internacional apenas disponibilizada o número total de emails 

enviados e respetiva lista.  
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Atualmente, a plataforma permite avaliar quatro fatores importantes, demonstrados 

graficamente, no anexo D: 

 

 A caixa de atividade demonstra a percentagem de abertura e cliques total e única, o 

número de reenvios, o número de cancelamentos de subscrições. [ver figura 30] 

 A relação do número total de emails enviados com o número dos subscritores que não 

clicaram nos links e os que não abriram o email. [figura 30] 

 A performance de envio, através das rejeições encontram-se dividas em três 

categorias, como mostra a figura 29, no anexo D: hard, por outras palavras, os emails 

que já não existem; soft, os emails com problemas temporários, por exemplo a caixa 

de entrada cheia, e o block com filtros de spam e bloqueadores. [figura 29] 

 A performance se abertura demonstra o número de envios, o número total de aberturas 

e número único de abertura. [ver figura 29] 

Os resultados das medidas acima apresentadas são gerados automaticamente, sendo 

possível exportar um relatório em formato PDF ou Excel, de modo a analisar os mesmos e 

implementar medidas de melhoria. 

 

 

5.4.2. Medição dos Resultados  

 

De modo, a comparar os resultados obtidos, através da implementação da nova plataforma, 

com os resultados do processo anterior, ver tabela 1, concluísse, que o grande fator de 

mudança incidiu no tempo de elaboração de uma newsletter, tendo este diminuído 

drasticamente, como demonstrado na tabela 6, permitindo, assim, que num curto espaço de 

tempo fossem enviadas um total de 6 campanhas, o que seria muito improvável no processo 

anterior. 

 

Tabela 6 - Análise do envio de campanhas via email marketing 

 

Mês 

 

Número de 

campanhas 

Média do nº de 

pedidos de 

alteração 

Tempo médio 

de elaboração 

(dias) 

Número de 

reforços 

Número de 

subscritores 

junho  

(6 a 21) 

6 Não aplicável 1 0 135 618 

 

O novo procedimento permitiu otimizar o seu envio, na medida em que os pedidos de 

alterações, deixaram de ser necessários, a capacidade de gerir a plataforma e todas as 

atividades inerentes ao email marketing resultaram num processo mais simples, com uma 

duração reduzida e mais flexível. 
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Na sequência das campanhas enviadas, num curto prazo de duas semanas, consequência da 

tardia aquisição da licença, não permitiu um grande número de conclusões no que diz respeito 

às campanhas enviadas, contudo obtiveram-se os seguintes resultados, presentes na tabela 7: 

2 Dados exportados da plataforma ExactTarget 

 

A tabela 7, apresenta os resultados relativos ao número de emails enviados, a respetiva taxa de 

cliques únicos, que significa o número de pessoas que clicaram em qualquer lugar da 

newsletters a dividir pelo número de pessoas alcançadas; a taxa de abertura do email nada 

mais é do que a quantidade de pessoas que abriram o e-mail dividida pelo número de pessoas 

que o receberam e a taxa de entrega que é uma referência calculada com base nos e-mails 

enviados. Através destes resultados é possível saber se todos os emails foram entregues aos 

seus respetivos destinatários, contudo poderá ter sido enviada para a Caixa de Entrada ou a 

Caixa de Spam. 

Para esclarecer esta dúvida, como explicitado no ponto anterior, a plataforma gere os 

resultados relativos às rejeições através das três categorias: hard, os emails que já não 

existem; soft, os emails com problemas temporários, por exemplo a caixa de entrada cheia, e  

block com filtros de spam e bloqueadores. 

A plataforma permite ainda analisar e medir a atividade de abertura dos links disponibilizados 

na newsletter, como demonstra a imagem 16, esta gere os resultados das taxas de abertura de 

cada um dos links, neste caso a visualização da versão web com 11,6%, o link do vídeo com 

52%, permite ainda detalhar este resultado através do click through rate, que significa a 

divisão entre a quantidade de vezes que um anúncio (banner, link patrocinado ou outro links) e a 

quantidade de vezes que ele é exibido, e por exemplo a taxa de abertura da página do Facebook 

de 0,3%. 

Tabela 7 -Tracking campanhas email marketing 2 
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Vários fatores podem promover ou desmoronar uma campanha, alguns deles incluem o 

público-alvo da empresa, a segmentação nos respetivos interesses e o tratamento das bases de 

dados, por forma a mantê-las sempre atualizadas. Por isso, analisar os resultados das 

campanhas é um fator importante, pois permite percecionar qual o erro cometido, bem como, 

o fator que o influencia. 

 

 

5.4.3. Vantagens e melhorias  

 

A partir do momento em que uma determinada taxa de entrega de emails está a ser 

assegurada, é essencial monitorizar e avaliar o desempenho das campanhas de publicidade do 

departamento. No entanto, como mostrado no tópico anterior, esta é uma tarefa mais 

complexa do que parece à primeira vista. 

Se, por exemplo, se verificar que a taxa de abertura de emails foi alta, mas a taxa de cliques 

foi baixa, obviamente é necessário repensar o conteúdo e layout da campanha, de forma a que 

esta se torne mais atrativa e visualmente fácil para o leitor de localizar e identificar os links 

dentro do texto.  

Figura 16- Taxa de atividade de abertura dos links de uma campanha 
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Por outro prisma, caso a campanha tenha uma taxa de abertura não tão alta, mas em 

contrapartida um alto número de cliques, é provável que a campanha esteja bem formulada, 

todavia os subscritores podem não estar a abrir os emails por algum outro motivo, que pode, 

por exemplo, prender-se com o facto da linha de assunto não ser suficientemente atrativa, uma 

frequência muito alta de envios, horários inadequados de envio ou até mesmo um histórico de 

envio de emails em massa.  

De modo, a combater estas mesmas situações construiu-se uma lista de fatores, que devem ser 

levados a cabo, aquando da predefinição da campanha. O envio de uma campanha via email 

marketing deve assegurar os seguintes fatores: 

 O planeamento da elaboração, tendo em conta possíveis alterações; 

 A data de início e de fim de cada campanha; 

 O target de cada campanha; 

 A hora de envio e dias da semana (segundo alguns autores e estudos as horas mais 

adequadas são 11h e 16h, às terças, quartas e quintas); 

 O reforço do envio da campanha; 

 O número de campanhas ativas em cada mês; 

 O número mínimo de dias em que a mesma pode ser enviada para mesma pessoa; é 

necessário um espaçamento de 7 dias para o envio da mesma campanha, pois de outro 

modo poderá ser marcada como spam, lixo 

 Não é aconselhável enviar duas campanhas diferentes para a mesma base de dados, no 

mesmo dia, salvo raras exceções  

 Analisar o histórico do desempenho de cada campanha; 

 Analisar o tamanho das bases de dados ativas para cada lista; 

 A remoção e gestão das bases de dados, dos clientes que solicitaram o cancelamento 

da subscrição. 

O sucesso e o resultado pretendido de uma campanha deve combinar os fatores acima 

mencionados, nomeadamente ser enviada para a pessoa certa, na altura certa e na quantidade 

certa, ou seja, é necessária uma segmentação restrita. 

Por forma, a construir uma melhoria contínua, também no email marketing estipulou-se um 

ciclo, presente na figura 17, cujo objetivo prende-se com a otimização e adequação dos 

conteúdos ao público-alvo pretendido. 
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Figura 17 - Novo ciclo de campanhas email marketing 

 

O ciclo inicia-se com a definição do objetivo a alcançar, por conseguinte as boas práticas 

através da delineação dos fatores acima referidos, seguidamente a elaboração de uma 

mensagem direta e concisa e um design apelativo, após a elaboração deste primeiro template, 

caso seja necessário, estes elementos são otimizados. Posteriormente, a escolha da base de 

dados e respetiva segmentação, se aplicável, o seu envio, a análise dos resultados e com base 

nesses mesmos a adequação e melhoria.  

O intuito dos procedimentos acima referidos, incidiram, essencialmente na melhoria contínua 

das campanhas de email marketing, nomeadamente através da delineação de um conjunto de 

fatores e de um novo ciclo de elaboração e produção.  

A par destes dois novos elementos, a plataforma ExactTarget e consequente alteração de 

procedimento de elaboração e envio de campanhas, veio a melhorar o fluxo da comunicação 

externa.  

Outrora considerado o bottleneck da comunicação, o envio de newsletters passou a ser muito 

mais fácil e rápido, podendo assim atingir os objetivos propostos pelo departamento e pelas 

áreas de negócio, abrangendo, assim, um maior número de clientes e comunicando de forma 

mais eficaz os seus produtos e serviços. Distingue-se a o rastreamento e a otimização que 

conduzem a uma melhoria de desempenho, através da possibilidade de medir o retorno, 

analisar dados, melhorar e otimizar possíveis erros e soluções.  

Salienta-se como melhorias e consequentes benefícios a redução do tempo, do custo, a 

otimização do processo, a disponibilidade dos colaboradores para participarem em mais 

tarefas e consequente aumento da produtividade, a automatização e melhor planeamento da 

campanha.  
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6. Conclusões  

 

Neste capítulo ressalvam-se as conclusões adquiridas ao longo de todo projeto, bem como o 

sumário dos resultados obtidos e a forma como estes contribuíram para responder aos 

objetivos da investigação, assim como, quais as perspetivas de desenvolvimento de trabalho 

no futuro. 

6.1. Principais resultados e conclusões 

A conceção do modelo de gestão por processos surgiu da necessidade da empresa em 

estruturar e formalizar o conhecimento existente sob a forma de processos de negócio, sendo, 

por este motivo considerado um exemplo de implementação BPM.  

Aquando o início do projeto de dissertação e consequente investigação foi necessário um 

levantamento processual de modelação AS-IS, que identificou os processos críticos do 

departamento onde o trabalho foi realizado. 

Numa primeira fase, foi importante entender o gap existente na diferença entre gestão de 

processos e por processos, que a meu ver, ainda não é muito clara e muito abordada pelos 

autores mais entendidos na área em questão. Todavia, foi definida a gestão por processos, que 

tem como objetivo gerir tarefas e atividades, essencialmente por meio de processos e dos 

resultados que advém dos mesmos. 

A metodologia desenvolvida, nomeadamente a aliança entre o ciclo PDCA e a gestão de 

processos permitirá um modelo de melhoria contínua capaz de otimizar com frequência os 

fluxos, reconhecer erros e procurar soluções. 

A segunda fase de implementação, a plataforma de gestão de campanhas via email marketing, 

permitiu a quantificação dos resultados obtidos, entre a perspetiva do mapeamento AS-IS e 

TO-BE, concluindo-se a redução de tempo, o aumento do envio de campanhas e a facilidade 

de gestão. 

A presente dissertação, por conseguinte, o envolvimento no projeto da conceção de um 

modelo de gestão por processos, foi essencial para compreender a importância estratégica dos 

processos de negócio de uma empresa, a sua modelação e formalização. A dificuldade de 

implementação da gestão por processos é refletida inclusive no número reduzido de empresas 

que atingem as fases de maturidade mais elevadas. Este fator deve-se fundamentalmente à 

complexidade dos fatores críticos de sucesso necessários.  

Ao longo da dissertação tornou-se evidente que é fundamental envolver toda a empresa no 

esforço de implementação do modelo, desde a gestão de topo, que deve escolher uma direção 

estratégica e garantir que esta é refletida nos processos de negócio da empresa, aos 

colaboradores, que devem entender as suas tarefas e atividades como parte de uma porção 

maior e mais abrangente. 

O impacto deste modelo, até ao momento, não foi possível medir de forma quantificável, pois 

como referido ao longo do projeto, a envergadura que lhe é conferido, requer uma linha 

temporal maior, contudo esperasse num futuro próximo, com base, nos indicadores-chave 
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predefinidos, nos templates de relatório e de plano de melhoria, que as atividades decorrentes 

da comunicação assentem num fluxo capaz de otimizar e aproximar os serviços e produtos ao 

público-alvo. 

 

6.2. Perspetivas de desenvolvimento de trabalho futuro 

 

Na ótica de integração dos dois projetos, a conceção de um modelo de gestão por processos e 

a otimização do marketing digital, mais concretamente do email marketing, foi um grande 

desafio, pois tentou-se integrar duas perspetivas numa só, otimizando o email marketing 

através da aquisição da nova plataforma, mas também da gestão por processos. 

A análise do mapeamento processual AS-IS, bem como, a simulação do mesmo exigem a 

participação no projeto de analistas funcionais peritos nas ferramentas de BPM e dos sistemas 

de suporte às atividades dos processos. 

Como trabalho futuro seria interessante implementar o modelo de gestão, de modo a analisar 

de forma quantitativa os resultados e melhorias provenientes deste novo modelo, 

nomeadamente a análise do fluxo do processo e respetivo alcance dos KPIs definidos e a 

forma como este se integra na perspetiva processual TO-BE com a implementação da nova 

plataforma.  

Pretende-se no futuro abraçar novos projetos e evoluir na perspetiva de BPM, sobretudo 

através da gestão de operações e consequente melhoria de desempenho através da gestão e 

otimização de processos de negócio e respetivos sistemas tecnológicos.  

Assente na metodologia de melhoria contínua e gestão total da qualidade, a gestão por 

processos de negócio deve e pode ser aplicada a áreas departamentais ou a empresas no seu 

todo.  
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ANEXO A: Matriz de responsabilidades 
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ANEXO B: Diagramas de processos 

 

Figura 18 - Modelação de 3º nível: diagramas de atividades 
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Figura 20 - Processo de elaboração do plano de comunicação 

Figura 19 - Subprocesso desenvolvimento do 

plano de comunicação 
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 Figura 21 - Processo de Planeamento da operação 
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Figura 22 - Processo de Produção de campanhas 
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 Figura 23 - Processo de Elaboração e promoção de campanhas via email marketing AS-IS 
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Figura 24 - Processo de Requisição da licença de uso de Independent Marketer 
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Figura 25 - Processo de Formação Independet Marketer 
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Figura 26 - Processo de Elaboração e promoção de campanhas via email marketing TO-BE 
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Figura 27 - Processo de Avaliação dos resultados 
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 Figura 28 - Processo de Melhoria Contínua 
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Anexo C:  Relatório de campanhas durante os meses de fevereiro e maio  

Fev-Mai 
2016 

Ticket # Nr de revisões Nr de envios Tempo de 
elaboração (Dias) 

Nr de 
reforços 

Fev 99336 2 1 4 1 

Fev 99534 1 1 4   

Fev 99782 1 1 6   

Fev 99888 0 1 3   

Fev 99889 1 1 7   

Fev 100215 3 1 12   

Fev 100216 2 1 8   

Fev 100264 0 1 7   

Fev 100351 2 1 10 1 

Fev 100664 4 1 11   

Mar 100942 1 1 4 1 

Mar 101285 3 1 11 1 

Mar 101287 5 1 18   

Mar 101391 2 1 10 1 

Mar 101774 4 1 23   

Mar 102184 4 1 13   

Mar 102419 2 1 12   

Mar 102453 0 1 5   

Mar 102454 1 1 7   

Mar 102456 3 1 14   

Mar 102514 1 1 4 1 

Mar 102543 4 1 11   

Mar 103205 5 1 10   

Mar 103208 3 2 11   

Mar 103235 2 1 10 1 

Abr 103302 3 1 10   

Abr 103430 4 1 29 1 

Abr 103539 0 1 2   

Abr 103683 1 2 11   

Abr 103792 2 3 13   

Abr 103800 1 2 8   

Abr 103845 2 1 13   

Abr 104057 1 1 7   

Abr 104098 5 1 14   

Abr 104209 3 1 11 1 

Abr 104546 4 2 27   

Mai 105270 9 1 19   

Mai 105612 2 1 7   

Mai 105869 0 1 11   

Mai 106124 0 2 3   

Mai 106130 2 1 6   

Fonte: Dados fornecidos pela Equipa de email marketing Internacional 
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Anexo D: Gráficos de análise produzidos pela plataforma ExactTarget  

 

 

Figura 30 - Caixa de atividade: número total e único de abertura e cliques 

Figura 29 - Medição de performance: Taxa de entrega e taxa de abertura e número de reenvios. 
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Anexo E: Templates produzidos no decorrer do projeto 

 

Figura 31 - Template checklist 
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Nome  

Versão 1 

Autor  

Proprietário   

Categoria  

Data  

Responsáveis 

 

Pools, Lanes e Tarefas 
 

 

        Tarefa 1 

 
Aqui são documentadas todas as ações da tarefa. 

 

 

Responsável  

        Tarefa 2 

 
Aqui são documentadas todas as ações da tarefa. 

 

 

Responsável  

Equipa responsável   Descrição

o 
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        Tarefa 3 

 
Aqui são documentadas todas as ações da tarefa. 

 

 

Responsável  

        Tarefa 4 

 
Aqui são documentadas todas as ações da tarefa. 

 

 

Responsável 
 

Figura 32 - Template de documentação de processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Template Share Point 


