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Resumo: 

O presente estudo procura compreender como é que os empresários de Alenquer percecionam 

a contratação de serviços profissionais de comunicação de marketing, através do conhecimento 

das suas crenças, expetativas e atitudes, do levantamento da utilidade que os empresários 

atribuem aos serviços de comunicação de marketing e da identificação dos fatores que motivam 

a sua contratação. Adotou-se uma abordagem metodológica mista, com recurso às técnicas da 

observação participante, da entrevista semiestruturada e em profundidade e do inquérito por 

questionário. Esta investigação ancora-se na perspetiva da Comunicação Constitutiva das 

Organizações (CCO), na Teoria do Desenvolvimento Percetivo de Piaget e no construtivismo 

social. Conclui-se que, embora os empresários declarem a comunicação de marketing como 

“fundamental” para o negócio, não dão prioridade ao investimento nestas atividades. Os 

serviços de comunicação digital, principalmente de gestão de redes sociais online, tendem a ser 

mais valorizadas pelos empresários B2C, ao passo que a venda pessoal é preferida pelos B2B. 

Os motivos que levam os empresários a contratar serviços de comunicação de marketing são a 

necessidade de aumentar o alcance e as vendas; a necessidade de expansão; a falta de tempo 

para fazer por si mesmos; a falta de conhecimentos na área, a especialização dos profissionais 

e a aprendizagem em contacto com esses profissionais. Tendo-se percebido uma clivagem 

concetual e valorativa entre “vendas” e “comunicação de marketing” pelos empresários, com 

forte preferência pelas “vendas”, recomenda-se que os profissionais de comunicação de 

marketing explicitem melhor o seu contributo para o aumento das vendas, em linha com a 

expetativa dos empresários. 

Palavras-chave: comunicação de marketing; empresários de Alenquer; perceções; crenças; 

expetativas; atitudes; decisões de contratação; entrevista; inquérito por questionário; 

observação participante.
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Introdução 

Os profissionais de marketing e comunicação representam a quarta categoria profissional 

(14%) mais procurada pelas empresas portuguesas em 2020 (Mateus, 2020) e a comunicação 

digital, em particular, deverá atrair grande parte dos investimentos empresariais em 2021 (e.g. 

Durães, 2020; Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke & Stanley, 2020). O número de empresas 

portuguesas com atividades ligadas à comunicação totalizava 19.116 em 2018 (INE, 2020a). 

Porém, de 2009 para 2018, o volume de negócios dessas empresas desceu de 13.8 milhões de 

euros para 12.9 milhões de euros (INE, 2020b). Em 2020, os investimentos das empresas 

diminuíram 18% em meios não digitais, face ao ano anterior, enquanto nos meios digitais o 

crescimento foi nulo (Marcela, 2021), fenómeno inédito desde 2012 (Cardoso, Baldi, Paisana, 

Pais & Couraceiro, 2019, p. 12).  

Neste cenário, interessa compreender que importância atribuem os decisores 

organizacionais à comunicação, particularmente à comunicação de marketing, para o 

crescimento dos seus negócios em 2021, período contextualmente afetado pelas adversidades 

advindas pandemia da COVID-19 (Banco de Portugal, 2021). A comunicação de marketing é 

o conjunto de instrumentos que uma organização utiliza para informar, persuadir, incitar e 

relembrar os seus consumidores ou clientes sobre os produtos ou serviços que vende (Keller, 

2001, p. 819) e tem efeitos positivos no funcionamento das atividades económicas (e.g. 

Flanagin, 2020; Hänninen & Karjaluoto, 2017; Murphy & Sashi, 2018; Turan & Kara, 2018; 

Wang, Rod, Ji & Deng, 2017; Zerfass & Sherzada, 2015). Contudo, sabe-se ainda pouco sobre 

as decisões de contratação de serviços de comunicação de marketing em contextos business-to-

business (B2B) na Europa (Kitchen & Burgmann, 2010, p. 1), até pela escassez de informação 

sobre as necessidades dos clientes empresariais (e.g. Holmlund, Kowalkowski & Biggemann, 

2016, p. 2; Lilien, 2016, p. 17).  

A investigadora foi alertada para esta problemática no decurso do seu estágio, ao perceber 

resistências por parte de empresas à contratação de serviços profissionais de comunicação de 

marketing, a despeito das recomendações da literatura científica sobre a sua importância para 

os negócios. Identificou, assim, uma oportunidade de investigação e decidiu explorar, para fins 

de contributo académico e prático-empresarial, o acervo de informação recolhida no seu estágio 

curricular (realizado entre 6 de julho de 2020 e 28 de fevereiro de 2021). O setor empresarial 

da região de Alenquer foi escolhido como caso de estudo, por questões de acessibilidade e 

operacionalização da pesquisa (Lilien, 2016, p. 8). Alenquer, onde decorreu o estágio da 

investigadora, é um dos concelhos da Região Oeste com maior taxa de natalidade de empresas 
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(15,6%), superior à média nacional (15,2%) (Pordata, 2020). Além do valor académico, este 

estudo contribuirá para a caracterização e compreensão das necessidades, práticas, perceções e 

decisões de contratação ligadas à comunicação de marketing do tecido empresarial da região 

de Alenquer. 

Formula-se como pergunta de partida desta investigação: como é que os empresários de 

Alenquer percecionam a contratação de serviços profissionais de comunicação de marketing? 

Os objetivos específicos são: 1) entender as perceções dos empresários de Alenquer, no que 

toca às suas crenças, expetativas e atitudes, sobre os serviços profissionais de comunicação de 

marketing; 2) perceber a utilidade que os empresários de Alenquer atribuem aos serviços de 

comunicação de marketing; 3) identificar os fatores de decisão que motivam os empresários de 

Alenquer a contratar os serviços profissionais de comunicação de marketing. O método é misto, 

incluindo as técnicas da observação participante, da entrevista semiestruturada e em 

profundidade e do inquérito por questionário.  

O estudo auxilia-se da perspetiva da Constituição Comunicativa das Organizações 

(CCO), que pressupõe que as organizações nascem, persistem e são transformadas através das 

práticas da comunicação (Schoeneborn, Kuhn & Kärreman, 2019, p. 476), para explicar o 

contributo da comunicação nas empresas, concretamente nas de Alenquer. Recorre à teoria da 

perceção de Piaget (2006), para explicar a formação das perceções, por parte dos empresários 

de Alenquer, sobre a contratação de serviços profissionais de comunicação de marketing. 

Aplica, ainda, os pressupostos do construtivismo social (Berger & Luckmann, 1991), que 

entende que os empresários agem de acordo com as suas perceções da realidade e de acordo 

com as perceções dos outros, no contexto organizacional (Karp, 2006, p. 302).  

Este projeto contempla quatro pontos: o enquadramento teórico, com a ancoragem 

teórica, a operacionalização de conceitos e a revisão da literatura sobre a procura de informação, 

as perceções e as decisões de contratação dos empresários relativamente à comunicação de 

marketing; as opções metodológicas, nas quais são apresentados, explicados e justificados o 

método, as técnicas de recolha e análise de dados; a apresentação de resultados, organizada 

consoante os objetivos específicos definidos; e a discussão, na qual os resultados do estudo são 

interpretados, debatidos e confrontados com o enquadramento teórico e as teorias de âncora. 
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1. Perceções dos empresários sobre a contratação de serviços de comunicação de 

marketing: Enquadramento teórico 

1.1. O contributo da comunicação de marketing para os negócios B2B 

A comunicação de marketing, entendida como o conjunto de instrumentos que uma 

organização utiliza para informar, persuadir, incitar e relembrar os seus consumidores ou 

clientes sobre os produtos ou serviços que vende (Keller, 2001, p. 819), tem efeitos positivos 

no funcionamento das atividades económicas (e.g. Turan & Kara, 2018; Wang, Rod, Ji & Deng, 

2017; Zerfass & Sherzada, 2015). É uma atividade central nas organizações, cujo objetivo é 

fomentar o envolvimento de todos os públicos (stakeholders) no sentido do entendimento 

recíproco e da valorização dos bens e serviços oferecidos à troca entre as partes (Fill & Turnbull, 

2019). A comunicação de marketing pressupõe a partilha de informação, conceitos e 

significados sobre produtos, serviços e a organização que os comercializa (Kayode, 2014, p. 9).  

Na perspetiva da Constituição Comunicativa das Organizações (CCO) as organizações 

nascem, persistem e são transformadas através das práticas interconectadas da comunicação 

(Schoeneborn, Kuhn & Kärreman, 2019, p. 476), sendo o resultado de conquistas 

comunicativas contínuas (Cooren, Kuhn, Cornelissen & Clark, 2011, p. 1150). A premissa da 

CCO é a de que a realidade e, por conseguinte, as organizações são construídas através da 

comunicação (Schoeneborn & Blaschke, 2014, p. 286). A forma como os atores constroem e 

moldam o significado dos conceitos é matéria de como se organizam na e através da atuação 

das práticas comunicativas (Wenzel & Will, 2019, p. 519). Kavada (2015) exemplifica esta 

construção com as redes sociais online, que, a seu ver, são um dos canais de comunicação, que 

contribuem para o processo de construção do “coletivo” (p. 13).  

Nos mercados B2B, caracterizados pelas transações comerciais de bens ou serviços entre 

empresas (Willis, 2018, p. 1), a comunicação de marketing atende a algumas especificidades. 

Comparativamente com negócios business-to-consumer (B2C), os mercados B2B envolvem 

um menor número de clientes, decisões de compra mais complexas, maiores quantidades 

envolvidas, produtos mais personalizados, bem como uma maior prevalência de motivações 

orientadas para a racionalidade (Ribeiro & Soares, 2015, p. 1). 

Em contextos B2B, as técnicas de comunicação de marketing tendem a conter 

informações mais detalhadas sobre produtos e serviços, transmitidas de forma mais direta e/ou 

cara-a-cara do que na comunicação ao consumidor final (B2C) (Keller & Kotler, 2012, p. 217). 

Na comunicação de marketing entre as organizações e os seus mercados, recorre-se à 

coordenação de mensagens promocionais e meios, online e offline (American Marketing 

Association, 2020), através de um conjunto de técnicas como as relações públicas, a venda 
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pessoal, a promoção de vendas, o marketing direto e a publicidade (Tomše & Snoj, 2014, p. 

132). Os profissionais de comunicação concretizam estas técnicas em serviços de comunicação. 

As relações públicas identificam-se enquanto práticas estratégicas planeadas, cujo 

propósito é comunicar e criar relações com benefícios mútuos, de forma ética (Tench & 

Yeomans, 2017, p. 4). O principal papel das relações públicas é gerir as relações da organização 

com os diferentes stakeholders (Gregory, 2004, p. 3). As relações públicas permitem aumentar 

a credibilidade da organização, reforçando positivamente os testemunhos de clientes e os 

comentários dos órgãos de comunicação social (Kolah, 2004, p. 21). A credibilidade é um dos 

principais fatores de decisão dos compradores B2B, porque uma empresa credível fornece 

produtos e serviços de qualidade, mantém os interesses dos clientes em mente e é agradável de 

se trabalhar (Keller & Kotler, 2012, p. 215). 

A venda pessoal é concebida como o contacto pessoal com um ou mais compradores, 

com o propósito de venda (Donaldson, 2003, p. 360) e é importante nos negócios B2B uma vez 

que o vendedor tem uma “oportunidade única” de recolher informação durante a venda e 

adaptar as mensagens às necessidades dos clientes individuais (Lynch & Chernatony, 2010, p. 

131). Durante a venda pessoal, o vendedor aplica técnicas promocionais como a promoção de 

vendas (Yapa, Senathiraja, Poesche & Kauranen, 2020, p. 13), definida enquanto atividades de 

marketing, específicas a um grupo de clientes, espaço e período de tempo, que encorajam uma 

resposta direta do cliente, através da oferta de benefícios adicionais (Peattie & Peattie, 2003, p. 

458). 

 O marketing direto é um processo interativo assente em bases de dados de comunicação 

direta com clientes ou potenciais clientes, por meio de um ou vários canais (Spiller, 2020, p. 9). 

Uma das formas de aplicar a técnica de marketing direto é através de um sistema de customer 

relationship management (CRM) (Zephaniah, Ogba & Izogo, 2020, p. 3). O CRM é uma 

ferramenta que permite adquirir e fidelizar clientes, bem como automatizar processos de 

vendas, estratégias de marketing e a prestação de serviços (Buttler, 2004, p. 4). A utilização de 

sistemas de CRM permite o acompanhamento individualizado dos clientes (Olivia, 2012, p. 

35), com respostas personalizadas às suas necessidades de forma mais rápida, eficiente e direta 

(Kotler & Keller, 2012, p. 145). 

A publicidade B2B é entendida como o conjunto de atividades coordenadas por uma 

empresa para comunicar mensagens que promovem a sua oferta a outras empresas, utilizando 

uma variedade de meios (Swani, Brown & Mudambi, 2020, p. 1), sendo pouco integrada nos 

mercados B2B e vista como um suplemento dos esforços de venda pessoal (2020, p. 2).  
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Da combinação das técnicas de comunicação de marketing para maximizar a informação 

sobre o produto ou serviço da empresa produz-se a comunicação integrada de marketing 

(Sebastião, 2019, p. 199). Existem várias definições de comunicação integrada de marketing 

(CIM) e uma falta de entendimento geral da sua concetualização (Kliatchko, 2009, p.7). Ainda 

assim, Kitchen e Burgmann (2010, p. 4) identificaram cinco atributos comuns às diferentes 

definições – Quadro 1. 

Quadro 1 - Atributos da comunicação integrada de marketing (CIM) 

1. O esforço de comunicação deve ser direcionado aos clientes, de modo a afetar o seu comportamento. 

2. Uma abordagem de fora para dentro deve ser utilizada, ou seja, começar com o cliente primeiro ao desenvolver 

uma estratégia de comunicação. 

3. É necessária uma relação bem estabelecida entre a empresa e o cliente. 

4. Para entregar uma mensagem corretamente, todas as atividades de comunicação devem ser incluídas com 

pontos de contacto integrados na estratégia. 

5. Para criar uma marca competitiva, é necessária uma coordenação entre as disciplinas de comunicação. 

Fonte: Kitchen e Burgmann (2010, p. 4). 

 

Em contextos B2B, a CIM é uma tarefa complexa e multifacetada que envolve a 

coordenação de diversas mensagens, em diversos canais, para diversos públicos ao longo do 

tempo (Srinivasan, 2012, p. 725). Uma CIM eficaz, planeada e harmonizada para emitir uma 

mensagem consistente, permite criar uma forte relação com os clientes (Percy, 2008, p. 8), num 

contexto em que as relações de longo-prazo são a “chave” para os negócios B2B (Gummesson, 

2004, p. 146). 

1.2. A procura de informação sobre serviços de comunicação de marketing 

Em contextos B2B, a procura de informação tende a ser mais extensiva, ativa e 

diversificada do que em contextos B2C (Gilliland, 1997, p. 19), considerando que as decisões 

de compra nestes mercados envolvem ponderações complexas, grandes montantes e 

consequências a longo prazo para a empresa (Ribeiro & Soares, 2015, p. 1). Um estudo 

realizado pela Gartner (2018) avaliou o tempo que os empresários empregam em diferentes 

fases de uma decisão de compra, revelando que 27% do tempo dos empresários é aplicado em 

pesquisas independentes online, 18% em pesquisas independentes offline, 22% em reuniões 

com outros membros do centro de compra e apenas 17% do tempo a reunir com os potenciais 

fornecedores. 

A relação dos decisores organizacionais com outros indivíduos, tanto dentro como fora 

da sua organização, é reconhecida como determinante do acesso dos decisores à informação 

(Anderson, 2008, p. 52). Níveis superiores de perícia e de habilitações dos decisores traduzem-

se num maior volume de informação envolvida no processo de decisão (Jansen, Curseu & 
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Vermeulen 2011, p. 193). Com efeito, as interações de aconselhamento entre empresários 

podem facilitar a partilha de conhecimento e a tomada de decisões (MacGeorge, Feng &  

Guntzviller, 2016, p. 230). Os principais motivos para os gestores das pequenas empresas 

recorrerem ao aconselhamento por parte da sua rede de contactos, nas suas tomadas de decisão, 

são a experiência de negócio do contacto, a familiaridade do contacto com a decisão estratégica 

em questão e as experiências anteriores que o gestor teve com o contacto (Kamp, 2020, p. 16). 

Os empresários com uma maior rede de contactos reportam maior diversidade de informação 

apurada nas suas pesquisas (Anderson, 2008, p. 67). Os gestores mais envolvidos na procura de 

conhecimento dedicam mais tempo à pesquisa de informação e obtêm maior quantidade de 

informação relevante recolhida (2008, p. 67). 

A Internet trouxe múltiplos novos caminhos para aceder e providenciar informação, 

através de vários canais como os websites, os blogues, os fóruns online ou as redes sociais 

online (MacGeorge, Feng & Guntzviller, 2016, p. 232). Os decisores organizacionais procuram 

informações sobre os fornecedores quando percebem que precisam delas, por meio do uso de 

mecanismos de pesquisa, navegadores móveis, blogues e websites corporativos (Cortez, 

Gilliland & Johnston, 2020, p. 2). Estas ferramentas de comunicação de marketing interativas 

promovem uma maior personalização de mensagens e informações com relação ao conteúdo, 

tempo e localização (Cortez et al., 2020, p. 2). Com efeito, para se manterem informados, os 

empresários recorrem cada vez menos às fontes de informação tradicionais, como as feiras 

comerciais, os catálogos, as publicações comerciais e outros intermediários, e cada vez mais à 

Internet (Diba, Vella & Abratt, 2019, p. 1485).  

1.3. A perceção da comunicação de marketing pelos empresários  

Os empresários recorrem ao seu mundo social para tomar decisões (Anderson, 2008; 

Kamp, 2020; MacGeorge, Feng & Guntzviller, 2016) e as suas perceções influenciam essas 

tomadas de decisão (McQuinston & Dickson, 1991; Park, 2011). A perceção pode ser entendida 

como um “processo psicológico dinâmico responsável por atender, organizar e interpretar os 

dados sensoriais” (Buchanan & Huczynski, 2017, p. 250), assumindo-se ainda como um 

processo ativo de várias etapas, pelo qual recolhemos informações sobre os nossos mundos 

sociais (Trenholm, 2020). Neste sentido, percecionar envolve uma “classificação, interpretação, 

análise e integração de estímulos” (Feldman, 2015, p. 89). 

A formação de perceções é influenciada pelas crenças (Smith, 2001, p. 284), expetativas 

(Lange, Heilbron & Kok, 2018, p. 1) e atitudes (Fazio, Roskos-Ewoldsen & Powell, 1994, p. 

214). As crenças consistem em proposições sobre o mundo nas quais os indivíduos estão 
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minimamente confiantes (Rydgren, 2011, p. 72). As expetativas são modelos internos que nos 

ajudam a prever eventos com base nas nossas experiências (Lange, Heilbron & Kok, 2018, p. 

1). As atitudes são disposições mentais, avaliações e atribuições individuais, em relação a 

determinado objeto (McQuail, 2010, p.429), que envolvem emoções, crenças e 

comportamentos ou ações (Pickens, 2005, p. 44).  

Para Piaget (2001), a perceção é o conhecimento dos objetos (p. 59) e esse conhecimento 

surge das interações que o indivíduo estabelece com o objeto (Piaget, 1976, p. 13). O autor 

propôs uma perspetiva desenvolvimentista da perceção, já que a perceção dos indivíduos muda 

ao longo do tempo (Piaget, 2006; Elkind, 1967, p. 358), sendo as estruturas mentais percetivas 

construídas no decurso do desenvolvimento (Elkind, 1975, p. 533). Uma das premissas da 

Teoria do Desenvolvimento Percetivo, de Piaget (2006), é a de que o conhecimento e, 

consequentemente a perceção, se desenvolvem através de um processo de assimilação e 

acomodação (Piaget, 1976, p. 16). A perceção evolui do historial de interação entre o indivíduo 

e o ambiente, permitindo ao indivíduo interpretar novas experiências com base no seu passado 

(assimilação) e reorganizar as suas respostas consoante as exigências do ambiente 

(acomodação) (Miller, 2011, p. 653; Wolinsky, 1964, p. 26).  

Seguindo a perspetiva desenvolvimentista de Piaget, a forma como os indivíduos 

percecionam, organizam e interpretam os estímulos é reflexo das suas experiências passadas e 

das classificações utilizadas para compreender as diferentes situações encaradas diariamente 

(Fill & Turnbull, 2019), conforme advoga o construtivismo social da realidade (Burleson, 2006, 

p. 109; Cruz, 2008, p. 39; Keaton & Bodie, 2011, p. 192), introduzido por Berger e Luckmann 

(1991).  

Os teóricos do construtivismo social, assim como Piaget, salientam que o mundo social 

se constrói a partir das pré-construções passadas (Cruz, 2008, p. 39), ou seja, através da 

experiência. Nesta perspetiva, o Homem está biologicamente predestinado a construir e habitar 

o mundo com outros (Berger & Luckmann, 1991, p. 204), produzindo-se a si mesmo (Cruz, 

2008, p. 42) através das interações sociais (Krippendorf, 2016, p. 2). Para Berger e Luckmann 

(1991), a sociedade é um produto humano e, simultaneamente, o Homem é um produto social 

(p. 79). Aplicando-se estes pressupostos teóricos ao contexto organizacional: os empresários 

agem subjetivamente em concordância com as suas perceções da realidade e com as perceções 

dos outros (Karp, 2006, p. 302). Quando os empresários recorrem à sua rede de contactos para 

auxiliar as suas tomadas de decisão (Kamp, 2020, p. 12), estão, sob a lógica construcionista, a 

construir a sua própria realidade, por meio das suas interações sociais (Cruz, 2008, p. 41). 
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Assim, a formação de perceções é um processo de construção social ativo (Trenholm, 2020), 

produto das nossas experiências prévias e interações sociais. 

Os gestores consideram que os principais objetivos da comunicação de marketing são 

criar notoriedade e fortalecer a marca (Karjaluoto, Mustonen & Ulkuniemi, 2015, p. 705), mas 

a literatura divide-se entre os estudos que revelam que a comunicação não é vista pelos gestores 

como “importante” para o sucesso das organizações e os estudos que demonstram que os 

gestores percecionam o potencial e a eficácia da comunicação de marketing. 

Brønn (2014) estudou as perceções dos líderes de empresas do setor privado da Noruega 

sobre o contributo da comunicação para as suas organizações. Com base num inquérito por 

questionário, respondido por 5000 gestores, o autor verificou que os inquiridos não veem a 

comunicação como um “fator importante” para o sucesso organizacional, quando comparada 

com outras competências (p. 74). Além disso, e embora as redes sociais online sejam uma 

ferramenta de comunicação poderosa (Chang, Yu & Lu, 2015, p. 777), ainda existe incerteza e 

ceticismo por parte das empresas quanto à utilização dos media digitais e das redes sociais 

online (Swani Brown & Mudambi, 2020, p. 6). Apesar da crescente variedade e disponibilidade 

de ferramentas e meios de comunicação de marketing (Lynch & Chernatony, 2010, p. 124), 

Keinänen e Kuivalainen (2015) constataram que a utilização de redes sociais online para 

promover mensagens em contextos B2B não é vista como significativa nem útil para receber 

informações de marketing (p. 717).  

Com conclusões diferentes, Falkheimer et al. (2017) verificaram que perto de 80% dos 

gestores, colaboradores e profissionais de comunicação inquiridos percecionam a comunicação 

como “um fator cada vez mais importante para o sucesso das organizações” (p. 96 – Anexo 1). 

Zerfass e Sherzada (2015, p. 303) apuraram, ainda, que 90% dos chief executive officers (CEO) 

avaliam a comunicação de marketing como “relevante” para o sucesso do seu negócio.  

Murphy e Sashi (2018) constataram uma relação positiva entre a comunicação digital e a 

satisfação nos negócios B2B (p. 99). As emoções dos empresários, as suas perceções e a sua 

cognição influenciam significativamente a utilização dos canais de comunicação de marketing 

digitais (Wang, Rod, Ji & Deng, 2017, p. 12). O Facebook é a rede social online mais utilizada 

nos negócios B2B, com uma percentagem de 91% (Stelzner, 2020, p. 14) e o LinkedIn é 

percecionado como “a plataforma mais importante” para estes mercados, seguida do Facebook 

e do Twitter (Richter, 2015). Além disso, nos mercados B2B, 72% dos responsáveis de 

marketing das empresas têm interesse em aprender mais sobre o funcionamento do LinkedIn e 

65% sobre o funcionamento do Instagram (Stelzner, 2020). Assim, os canais de comunicação 
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digital são percecionados como eficazes por parte das empresas que emitem informação, 

particularmente na gestão da relação com os clientes/consumidores e na condução de 

oportunidades de venda (Karjaluoto, Mustonen & Ulkuniemi, 2015, p. 706). Considera-se, 

então, a emergência de novas formas de comunicação com os clientes nos negócios B2B, que 

vão além dos modelos tradicionais da venda pessoal. 

1.4. A tomada de decisão sobre os serviços de comunicação de marketing 

Os pequenos negócios seguem um processo de tomada de decisões de marketing menos 

complexo do que o sugerido nos modelos teóricos (Jocumsen, 2004, p. 669). Se no início do 

século XXI as decisões de compra das organizações eram tomadas em grupo (Gilliland, 1997, 

p. 19), atualmente estas decisões são cada vez mais tomadas por um único gestor, sob pressão 

pessoal do stress no trabalho e preocupações sociais do escritório (Cortez et al., 2020, p. 1). 

Ainda assim, os gestores das pequenas empresas envolvem nas suas tomadas de decisão os 

indivíduos com quem partilham algum tipo de “química”, os indivíduos com quem contactam 

regularmente e os indivíduos com quem partilham uma forte relação de confiança (Kamp, 2020, 

p. 12).  

As mudanças rápidas que caracterizam os ambientes organizacionais atuais tornam a 

tomada de decisão intuitiva cada vez mais necessária (Dane & Pratte, 2007, p. 49). A intuição 

é uma construção bidimensional que consiste num processamento baseado na experiência e na 

emoção (Kaufmann Wagner, & Carter, 2017, p. 83). Muitos gestores afirmam que a intuição 

desempenha um papel nas suas decisões de marketing, na procura de informação, bem como 

nas decisões de investimentos e aquisições (Sadler-Smith & Shefy, 2004, p. 79). Além disso, 

para a tomada de decisão do empresário, a simplicidade e o acesso à informação certa são cada 

vez mais significativos do que o fornecedor dessa informação (Gartner, 2018), ou seja, conteúdo 

acima de transmissor.  

Estudos recentes (e.g. Wang, Malthouse, Calder & Uzunoglu, 2019) revelam que o 

envolvimento dos empresários com os conteúdos de marketing digitais é mais eficaz na gestão 

de oportunidades de venda do que os conteúdos transmitidos pessoalmente, contrariando 

perspetivas anteriores que admitiam a venda pessoal como principal mecanismo de 

comunicação B2B (e.g. Lynch & Chernatony, 2010). Wang et al. (2019) avançam como 

possível explicação os custos monetários e não monetários associados ao envolvimento com 

conteúdos transmitidos pessoalmente (p. 8), sendo a utilização do email, no processo de tomada 

de decisão, face à comunicação cara-a-cara, preferida pelos empresários pela sua rapidez e 

eficiência (Cano, Boles & Bean, 2005, p. 289; Fariborzi & Zahedifard, 2012, p. 233).  
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Verifica-se, ainda, que as mensagens com apelos emocionais estão positivamente 

relacionadas com a tendência para a organização se envolver comercialmente com outra 

organização (Kemp, Briggs & Anaza, 2020, p. 1626), já que o processo de compra 

organizacional envolve tanto elementos racionais (Ribeiro & Soares, 2015, p. 1), como 

elementos emocionais e pessoais (Swani, Brown e Mudambi, 2020, p. 1). McQuinston e 

Dickson (1991) constataram que a perceção de consequências pessoais (positivas ou negativas), 

após uma decisão, também influencia as decisões de compra organizaconais (p. 172).   

Uma questão que se coloca às empresas é se devem realizar as suas atividades de 

comunicação de marketing com os seus próprios recursos ou contratar a terceiros (outsourcing) 

uma ou mais destas atividades, caso não sejam capazes de desenvolvê-las autonomamente com 

eficiência e eficácia (Bhagat, Byramjee & Taiani, 2010, p. 316). As empresas, tipicamente, 

decidem contratar serviços de comunicação de marketing em outsourcing para reduzir custos 

ou para aceder a competências inexistentes internamente (Florea & Munteanu, 2020, p. 1; 

Haensel & Hofmann, 2017, p. 242). Devido a esta perceção de redução de custos, tem havido 

uma tendência para a contratação externa de serviços de marketing que requerem grandes níveis 

de perícia tecnológica e recursos humanos extra (Park, 2011, p. 472).  

Ainda assim, alguns autores defendem que a contratação de serviços de marketing pode 

ter impactos negativos na aprendizagem da organização (Park, 2011, p. 472). Embora a 

contratação de serviços em outsourcing traga benefícios para as empresas em termos de redução 

de custos, maior capacidade para a empresa se focar nos problemas estratégicos, acesso a 

tecnologias e competências especializadas e uma capacidade de exigir níveis de serviço 

mensuráveis e aprimorados (Belcourt, 2006, p. 271), Florea e Munteanu (2020) defendem que 

as empresas devem atuar sozinhas até alcançarem algumas competências de marketing e, 

posterior e gradualmente, avançar para a contratação destes serviços (p. 199). 

Na escolha de um fornecedor de serviços, Wyuts, Verhoef e Prins (2009) constataram que 

os empresários valorizam uma boa relação interpessoal com os prestadores, muitas vezes 

optando por trabalhar com prestadores de serviços que já conhecem (p. 49). No entanto, os 

empresários também percecionam esses prestadores como menos criativos e com menos ideias 

(2009, p. 49). Se por um lado os empresários recorrem ao aconselhamento e recomendações 

dos seus contactos para tomar as suas decisões de contratação (Anderson, 2008; Kamp, 2020; 

MacGeorge, Feng & Guntzviller, 2016), por outro também recorrem a pesquisas independentes 

online e offline (Cortez, Gilliland & Johnston, 2020; Diba, Vella & Abratt, 2019; Gartner, 2018) 

na procura por fornecedores.  
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Depreende-se da literatura que, para as decisões de contratação dos empresários 

contribuem não só a comunicação interpessoal com os fornecedores, a rede de contactos do 

decisor e o seu conhecimento prévio (como defendido ao longo de décadas) mas também a 

comunicação digital com os fornecedores e a procura de informação nova através de pesquisas 

independentes (o que aporta alguma novidade e o sinal dos tempos à forma como se encara a 

comunicação B2B).   

2. Opções metodológicas 

2.1. Pergunta de partida e objetivos 

A pergunta de partida desta investigação é: como é que os empresários de Alenquer 

percecionam a contratação de serviços profissionais de comunicação de marketing? O objetivo 

geral é compreender as perceções dos empresários de Alenquer sobre a contratação de serviços 

profissionais de comunicação de marketing. Os objetivos específicos são: 1) entender as 

perceções dos empresários de Alenquer, no que toca às suas crenças, expetativas e atitudes, 

sobre os serviços profissionais de comunicação de marketing; 2) perceber a utilidade que os 

empresários de Alenquer atribuem aos serviços de comunicação de marketing; 3) identificar os 

fatores de decisão que motivam os empresários de Alenquer a contratar os serviços profissionais 

de comunicação de marketing. 

2.2. Método e técnicas de investigação 

Para responder à pergunta de partida e concretizar os objetivos desta investigação, adotou-

se uma abordagem metodológica mista, conciliando métodos de investigação quantitativos e 

qualitativos (Bryman, 2012, p. 628). Esta abordagem permitiu superar as limitações de cada 

método e conciliar os benefícios de ambos (Creswell, 2014, p. 264).  

O desenho de pesquisa deste estudo foi orientado para a recolha de informação primária 

que completasse e aprofundasse os dados recolhidos em contexto de estágio (realizado entre 6 

de julho de 2020 e 28 de fevereiro de 2021). A investigadora realizou o seu estágio na Querer 

Além, agência de comunicação e marketing em Alenquer, durante 8 meses, com um 

desempenho avaliado como “Excelente” e contratação daí adveniente. No estágio, a 

investigadora teve acesso a informação sobre as expetativas e prioridades de investimento dos 

empresários de Alenquer em 2021 em atividades de marketing, comunicação e vendas (no 

âmbito de um inquérito lançado pela Associação de Gestão Empresarial e Inovação da Região 

de Alenquer – AGEIRA, em parceria com a Câmara Municipal de Alenquer). Aproveitou 

também o ensejo de observar diretamente reuniões, apresentações, discussão de propostas e 
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sessões de esclarecimento entre prestadores de serviços de comunicação de marketing e 

decisores empresariais do concelho de Alenquer.  

Garantindo pressupostos éticos da pesquisa, os participantes do estudo foram informados 

dos objetivos da investigação e dos seus direitos de confidencialidade e anonimato (Bryman, 

2012, p. 135).  

Como técnicas qualitativas, foram aplicadas a observação participante (em contexto de 

estágio) e a entrevista semiestruturada e em profundidade, que serviram para responder aos três 

objetivos específicos. 

A observação participante, durante o período de estágio, permitiu à investigadora 

aprender sobre as atividades da população em estudo em contexto natural, observando e 

participando nessas atividades (Kawulich, 2005, p. 2), porque a técnica “implica que o 

investigador, além de observar o grupo, também participe nas suas atividades” (Espírito Santo, 

2015, p. 31). DeWalt e DeWalt (2011) consideram que a observação participante é 

simultaneamente uma técnica de recolha e de análise de dados, porque eleva a qualidade da 

informação obtida na pesquisa de campo e a qualidade da interpretação dos dados, quer estes 

sejam recolhidos através da observação ou de outras técnicas (p. 10). A observação participante 

permite recolher informação sobre os comportamentos e atitudes da população em tempo real 

(Kothari, 2004, p. 96) e aprofundar as descobertas, posteriormente, através do recurso a outras 

técnicas de recolha de dados (Bryman, 2012, p. 432), que é precisamente o que se pretende com 

esta proposta metodológica. As observações foram registadas e anotadas conforme as 

recomendações de Kawulich (2005, p. 22) e Wolfinger (2002, p. 92), com recurso a uma grelha 

de análise – Quadro 2 – para colmatar as fragilidades da memória humana (Bryman, 2012, p. 

443). 

Quadro 2 – Dimensões de análise da observação participante 

Contexto de análise Dimensão de análise Objetivo específico 

Reuniões apresentações, 

propostas de serviços e 

orçamentos 

Atitudes 1 

Necessidades de comunicação do (potencial) 

cliente 
2 

Crenças e expetativas 1 

Resistências do (potencial) cliente aos 

serviços propostos 
3 

Decisão e avaliação 3 

A entrevista semiestruturada, pela sua flexibilidade, permite extrair conhecimentos sobre 

como os entrevistados veem o mundo (Bryman, 2012, p. 471). Tipicamente, o investigador 

prepara um guião de perguntas, podendo não as colocar na ordem definida (Croucher & Cronn-

Mills, 2015, p. 158) e beneficia da liberdade para colocar novas perguntas no seguimento de 
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respostas significativas (Bryman, 2012, p. 212). Esta técnica não procura a representatividade 

dos dados, sendo efetuada em número até se alcançar um nível de saturação das respostas (2012, 

p. 425) – critério usado na presente investigação –, e privilegia “a qualidade da informação, 

sendo que as respostas (…) valem por si próprias” (Espírito Santo 2015, p. 33). Estas entrevistas 

serão, também, em profundidade, permitindo à investigadora aproximar-se dos significados, 

das interpretações e dos relatos dos entrevistados (Blaike, 2010, p. 207). As dimensões 

temáticas para as entrevistas, tanto aos empresários como aos profissionais de comunicação de 

marketing, foram definidas visando a recolha de respostas para cada objetivo específico – 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Dimensões temáticas das entrevistas semiestruturadas e em profundidade 

Dimensão temática Objetivo específico 

Crenças dos empresários sobre os serviços de comunicação de marketing 1 

Expetativas dos empresários sobre os serviços de comunicação de marketing 1 

Atitudes dos empresários sobre os serviços de comunicação de marketing 1 

Utilidade que os empresários atribuem às técnicas de comunicação de marketing 2 

Fatores de decisão para a contratação de serviços de comunicação de marketing 3 

Resistências à contratação de serviços de comunicação de marketing 3 

Foram entrevistados 11 empresários do concelho de Alenquer e cinco profissionais de 

comunicação, totalizando 16 entrevistas, entre março e abril de 2021. O recurso a ambas as 

fontes de informação, compradores e prestadores de serviços, forneceu contributos 

complementares sobre as perceções dos empresários acerca da contratação de serviços de 

comunicação de marketing. Como critérios de seleção dos empresários, procurou-se contemplar 

setores de atividade diversificados, com peso na economia da região; diferentes níveis de 

antiguidade da presença no mercado; e empresas de várias dimensões, almejando atingir um 

painel de entrevistados plural. No caso dos profissionais de comunicação de marketing, 

procurou-se entrevistar profissionais sediados, também, no concelho de Alenquer. O objetivo 

destas entrevistas foi compreender como é que os profissionais percecionam a importância 

atribuída pelos empresários aos serviços, com base na sua experiência relacional e laboral. O 

painel de entrevistados foi identificado com recurso a diretórios especializados online e 

informadores locais, como as associações empresariais. Optou-se por conferir o anonimato ao 

painel de entrevistados para que estes fossem capazes de fornecer repostas honestas, sem 

prejuízo da sua atividade profissional. Foi pedida autorização para a gravação das entrevistas e 

os participantes foram identificados por siglas, sem relação com a sua identidade. Devido às 

restrições ao contacto físico, provocadas pela pandemia da COVID-19, as entrevistas 

realizaram-se telefonicamente, uma vez que são mais práticas e aportam menos custos 
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monetários e temporais (Bryman, 2012, p. 214), tanto para os entrevistados como para a 

entrevistadora, e por videoconferência, permitindo desenvolver processos de comunicação 

semelhantes à comunicação cara a cara (Salmons, 2012, p. 2). A caracterização do painel de 

entrevistados é apresentada no Quadro 4. 

 

Como técnica quantitativa, selecionou-se o inquérito por questionário que serviu para 

responder ao primeiro e ao terceiro objetivo específico. O inquérito por questionário é uma 

técnica de investigação científica através da qual os inquiridos respondem a perguntas sobre as 

suas atitudes, comportamentos, crenças, perceções e/ou valores (Croucher & Cronn-Mills, 

2015, p. 223). No contexto desta investigação, aplicou-se o inquérito online desenvolvido pela 

AGEIRA (Anexo 2). Uma das vantagens dos inquéritos online é permitir a inclusão de uma 

variedade de elementos visuais e dinâmicos que simplificam a experiência do inquirido e do 

próprio investigador (Bryman, 2012, p. 671). No entanto, os inquéritos online tendem a receber 

uma taxa de resposta inferior a outros formatos, como é o caso dos inquéritos via email (Shih 

& Fan, 2008, p. 250). Para colmatar esta desvantagem (Bryman, 2012, p. 236), uma semana 

após o envio do primeiro convite à participação no inquérito, enviou-se um lembrete aos 

indivíduos que não responderam. Além disso, foram contactados telefonicamente 532 

Quadro 4 - Caracterização do painel de entrevistados 
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empresários com recurso a uma lista sorteada aleatoriamente pelo recurso online 

randomize.org. 

 No Quadro 5 são apresentadas as dimensões temáticas do inquérito por questionário. 

Quadro 5 - Dimensões temáticas e perguntas do inquérito por questionário 

Dimensões 

temáticas 
Perguntas 

Objetivo 

específico 

Atitudes face à 

comunicação de 

marketing por parte 

das empresas 

"O crescimento da sua empresa no próximo ano vai precisar de 

investimento prioritário em:" 
1 

"Quanto contribui cada uma destas áreas da sua empresa para os 

respetivos proveitos:" 
1 

Decisões de 

contratação 

"Quais os seus planos para desenvolver essa prioridade no próximo ano?" 3 

"Qual a principal razão para a escolha que identificou na resposta 

anterior?" 
3 

"Se decidir contratar empresas ou profissionais externos para desenvolver 

a prioridade que identificou, a sua primeira opção será:" 
3 

O universo, ou seja, o conjunto de indivíduos ou empresas sobre as quais se pretende tirar 

conclusões (Hill & Hill, 2016, p. 41), foi definido a partir da listagem das empresas sediadas 

no concelho de Alenquer do Diretório eInforma, restringido, por questões de operacionalidade, 

às empresas com conta de email disponível na Internet. A 10 de dezembro de 2020, o Diretório 

registava 1682 empresas sediadas em Alenquer. Ao pesquisar a presença digital destas 

empresas, verificou-se que apenas 809 das 1682 empresas disponibilizam online um email. O 

inquérito por questionário foi divulgado pela investigadora, via email, à totalidade do universo, 

composto pelas 809 empresas com endereço eletrónico recolhido. A amostra, ou seja, o número 

de elementos que responderem ao inquérito por questionário (Bryman, 2012, p. 199), totalizou 

86 empresas, tendo-se atingido uma taxa de resposta de 10,6%.  

Os dados da observação participante e das entrevistas foram tratados através da análise 

interpretativa, cujo foco se prende com a formulação de teoria a partir da observação e da 

codificação das mensagens (Neuendorf, 2002, p. 6), examinando detalhadamente as 

experiências relatadas (Eatough & Smith, 2017, p. 193). O inquérito por questionário foi tratado 

com recurso à análise estatística descritiva, que pretende medir os dados obtidos através da 

distribuição de frequências (Reis, 2008, p. 15), e à estatística indutiva que permite avaliar o 

contributo dos fatores ligados com o acaso (Hill & Hill, 2016, p. 193), através do IBM SPSS 

26. Considerando a análise estatística, realizaram-se cruzamentos entre variáveis e testes à 

independência (qui-quadrado). Foi, ainda, necessário recodificar variáveis do inquérito, para 

que se pudessem aplicar os testes estatísticos.   
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3. Apresentação de resultados 

Neste ponto, serão apresentados os resultados deste estudo para cada objetivo específico 

enunciado, considerando as técnicas de investigação aplicadas: inquérito por questionário, 

entrevista semiestruturada e em profundidade e observação participante.  

3.1. Perceções dos empresários de Alenquer sobre os serviços de comunicação 

de marketing 

As perceções, em conformidade com o primeiro objetivo específico e com o 

desdobramento do conceito no enquadramento teórico, serão analisadas em termos de crenças, 

expetativas e atitudes, atendendo-se também ao conceito de cada componente percetiva.  

3.1.1. Crenças dos empresários de Alenquer sobre os serviços de comunicação de 

marketing 

Sobre os resultados do inquérito a 86 empresários de Alenquer, quando inquiridos sobre 

o contributo de cada área funcional da empresa para os respetivos proveitos (Gráfico 1), os 

empresários destacam a área Comercial, havendo 41 respondentes (48%) a atribuir-lhe a 

responsabilidade por mais de 50% dos proveitos da sua empresa. Segue-se a área de Produção 

e Operações, com 35 respostas (41%) e o Marketing e Comunicação, com 29 respostas (30%), 

para idêntica contribuição. Uma maioria de 45 empresários (52%) acredita que o Marketing e 

Comunicação contribuem menos de 25% para os proveitos da empresa. 

Gráfico 1 – Contributo de cada área funcional para os proveitos das empresas (n) 

 

A crença nos proveitos de cada área funcional não parece depender do foco de negócio 

das empresas (B2B ou B2C). Testando a independência entre estas variáveis, para um nível de 

significância de 0,05, o teste qui-quadrado apresenta valores superiores a 0,05.  

Das entrevistas aos empresários, salientam-se diferentes posicionamentos das suas 

crenças, a respeito da comunicação de marketing e da importância que lhe atribuem. Os 

empresários que acreditam que a comunicação é “muito importante”, invocam que a 

comunicação é “fundamental” para o crescimento dos seus negócios uma vez que permite 

informar os públicos e, consequentemente, aumentar as vendas, fomentar o “passa-a-palavra” 
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e conferir credibilidade ao negócio (Figura 1). Alguns entrevistados referem que, com o 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, há “uma obrigação 

permanente de estarmos em contacto com o mercado (…) e quem não está é tendencialmente 

mais esquecido” (E10) e “já não é só o porta-a-porta e o passa-a-palavra, embora para nós ainda 

seja o que rentabiliza mais” (E7).  

Figura 1 - Depoimentos de empresários sobre a importância da comunicação 

 

Há, também, empresários que conferem alguma importância à comunicação, embora 

acreditem que só comunicar “não chega” para o sucesso do negócio (E2 e E9). O E9 explica 

que, no setor de atividade em que se encontra (Indústria Metálica), a divulgação não passa 

“muito pela aposta no marketing e na comunicação”, mas sim pelo passa-a-palavra dos próprios 

clientes, percecionando a comunicação como um fator externo ao desenvolvimento do passa-a-

palavra. O E2 refere que “não é só o online. O contacto mais pessoal da apresentação é 

fundamental”, posicionando, igualmente, o “contacto mais pessoal” como uma competência 

externa à comunicação. A E6 esclarece que, “se tivéssemos de fazer um investimento e a 

comunicação fosse uma opção, essa opção ficaria sempre em último. Seria a última das 

prioridades”. Os empresários com estes posicionamentos operam todos em setores industriais. 

Da perspetiva das profissionais de comunicação (PC), se algumas acreditam que a 

importância atribuída pelos empresários à comunicação é subdesenvolvida (PC13 e PC14), 

outras pensam que o valor atribuído tem vindo a crescer (PC12, PC15 e PC16) – Figura 2. 
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Figura 2 – Afirmações de PC sobre a importância atribuída pelos empresários aos 

serviços de comunicação de marketing 

 

Apesar das diferentes opiniões, todas as PC avançam possíveis motivos que dificultam 

a crença dos empresários na comunicação: o medo de não ter capacidade de resposta ao aumento 

da procura, em virtude de um investimento em comunicação; a falta de conhecimento sobre as 

“técnicas e ferramentas de comunicação”; a resistência à comunicação digital, associada à 

“ruralidade” do concelho de Alenquer; a crença na capacidade de “fazer sozinho”; a crescente 

oferta de formação gratuita em comunicação e a consequente desvalorização da comunicação 

profissional (Figura 3).  

Figura 3 - Motivos de descrença nos serviços de comunicação referidos pelas PC 

 

A PC16 refere que, “mesmo fazendo sozinhos, [os empresários] depois chegam a uma 

fase em que percebem que o que estão a fazer não está a trazer os resultados pretendidos e que 

está só a ser uma perda de tempo e, aí, acabam por ir à procura de profissionais e contratar”.   

As PC13 e PC14 alertam, ainda, para uma sobrevalorização das redes sociais online por 

parte dos empresários, afirmando que “uma grande parte acredita que as redes sociais online 

são importantes e suficientes para o seu negócio, o que está muito longe da verdade” (PC13) e 
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que os empresários “têm alguma dificuldade em perceber (…) quando nós dizemos ‘para si o 

melhor não são as redes sociais’” (PC14).  

Da observação participante, denota-se maior confiança na agência por parte dos 

empresários que tiveram oportunidade de contactar pessoalmente com a agência e que 

estabeleceram uma relação de empatia com os profissionais de comunicação.  

3.1.2. Expetativas dos empresários de Alenquer sobre os serviços de comunicação 

de marketing 

Ao contratar serviços de comunicação de marketing, as expetativas dos empresários – 

tanto dos que já contrataram, como dos que nunca contrataram estes serviços – tendem a ser 

“alcançar novos clientes” (E1, E2, E4, E7, E8 e E9) e “aumentar vendas” (E2, E3, E4 e E7). A 

opinião das PC é genericamente congruente com as afirmações dos empresários.  

A E11 contratou serviços de assessoria mediática e a sua expetativa era “ter mais e 

melhores notícias publicadas”, sobre o que declarou estar a ter sucesso. O E10 referiu contratar 

serviços de organização e gestão de eventos, sendo sua expetativa que a agência fosse capaz de 

adequar a comunicação e a imagem do evento aos objetivos da empresa. Este empresário afirma 

que os seus objetivos são, “regra geral”, cumpridos, mas salienta que “nem sempre conseguimos 

ter perceção de qual é o retorno destes investimentos que fazemos em marketing e 

comunicação”. Revelando menor agrado, a E7, que contratou serviços de dinamização de redes 

sociais online, declara que as suas expetativas não estão a ser cumpridas, uma vez que as 

compras online e as visualizações nas páginas não estão a aumentar ao ritmo que desejaria. 

Também a E6 afirma que a sua expetativa, com a contratação dos serviços, era “uma melhoria 

na imagem”, adiantando que, para angariar clientes, pensa que “não tenha grande retorno”. Por 

sua vez, a E3 revela que gostaria de contratar a gestão das redes sociais online na esperança de 

converter “as pessoas que a seguem nas redes sociais (…) em clientes”.   

As profissionais de comunicação notam, por parte dos empresários, uma expetativa de 

grande rapidez nos resultados. A PC13 partilha que os empresários “menos experientes ficam 

mais ansiosos com a demora nos resultados”. Por sua vez, a PC14 explica que “a nossa grande 

dificuldade é eles perceberem que (…) há todo um trabalho, que demora alguns meses, antes 

de se introduzir uma estratégia de vendas”. Esta ideia é reforçada pela PC15, esclarecendo que 

“as pessoas não percebem que isto não traz lucro imediato. É um investimento (…) a médio-

longo prazo”. Esta expetativa de rapidez também foi constatada em observação participante, 

em pequenos negócios B2C, desapontados com a demora de resultados. Em negócios maiores 

e/ou B2B, notou-se maior compreensão por parte dos clientes.  
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3.1.3. Atitudes dos empresários de Alenquer sobre os serviços de comunicação de 

marketing 

Das respostas ao inquérito por questionário, as atitudes dos empresários de Alenquer 

para com os serviços de comunicação de marketing não parecem ser as mais positivas, 

sobretudo em comparação com outras áreas funcionais do negócio (Gráfico 2). Os inquiridos 

indicaram como principal prioridade de investimento as Vendas, com 28 respostas (33%). 

Seguidamente, foram referidas a Estratégia (11 respostas – 13%), a (Re)definição da Oferta (10 

respostas – 12%) e os Recursos Humanos (10 respostas – 12%). A Apresentação ao Mercado, 

que inclui marketing, comunicação e imagem, surge apenas em quinto lugar na hierarquia das 

prioridades de investimento dos empresários (7 respostas – 8%).  

Gráfico 2 - Prioridades de investimento das empresas no próximo ano (n) 

  

Para desenvolver as suas prioridades de investimento, 53 dos 86 inquiridos (62%) 

optariam por fazer por si próprios – Gráfico 3. Para 25 dos empresários (29%), contratar ou 

realocar um colaborar interno seria opção e apenas 15 inquiridos (17%) procurariam contratar 

empresas ou profissionais externos. Cinco empresários (6%) revelam não ter planos. 

Gráfico 3 – Planos para desenvolver a prioridade de investimento no próximo ano (n) 

 

Para testar a independência entre os modos de operar e as prioridades de investimento 

dos empresários, foi necessário recodificar a variável “prioridades de investimento” para que 

os requisitos do teste qui-quadrado fossem satisfeitos. Uniram-se as categorias de resposta 
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“Apresentação ao Mercado (marketing, comunicação e imagem)” e “Vendas (angariação, 

negociação, fidelização de clientes)”, uma vez que ambas as variáveis comungam de objetivos 

e finalidades da comunicação de marketing. As restantes categorias de resposta foram 

recodificadas como “Outras”. Para um nível de significância de 0,05, é possível aceitar uma 

dependência entre as prioridades de investimento dos empresários e a decisão de fazerem por 

si próprios (Tabela 1). Para as restantes decisões, não se verifica dependência entre as variáveis.  

Tabela 1 - Testes à independência: "Prioridades de investimento" e "Modos de operar" 

Cruzamento Nível de significância Relação 

Prioridades x “Fazer eu próprio(a)” 0,014 Dependentes 

Prioridades x “Contratar ou realocar colaboradores” 0,690 Independentes 

Prioridades x “Promover formação” 0,962 Independentes 

Prioridades x “Procurar consultoria financiada” 0,394 Independentes 

Prioridades x “Contratar empresas ou profissionais externos” 0,073 Independentes 

A análise de dados deste cruzamento mostra que 27 dos 35 empresários (77%), que 

selecionaram Apresentação ao Mercado ou Vendas como prioridade irão fazê-lo por si próprios 

e apenas 3 (9%) contratarão empresas ou profissionais externos. Proporcionalmente, a opção 

“Fazer por si próprio(a)” é mais expressiva quando a prioridade de investimento está na 

Apresentação ao Mercado ou Vendas do que em outras prioridades, tais como Produção, 

Recursos Humanos ou Distribuição, por exemplo.  

Cruzando as opções de contratação dos empresários com o motivo da sua escolha, 

constata-se que 24 dos 53 (45%) empresários que optam por fazer por si próprios o fazem para 

economizar custos. Dos 25 empresários que contratariam ou realocariam colaboradores, 14 

(56%) consideram obter melhores resultados. O mesmo acontece para os empresários que 

contratariam empresas ou profissionais externos: oito dos 15 (53%) consideram obter melhores 

resultados desta forma.  

Das entrevistas aos empresários de Alenquer, depreende-se que as atitudes dos 

entrevistados acerca dos serviços profissionais de comunicação de marketing variam com o 

foco do negócio (B2B ou B2C), com a experiência prévia dos empresários na contratação destes 

serviços e com a necessidade de crescimento que declaram sentir (ou não). 

Encontramos atitudes positivas face à comunicação de marketing por parte de 

responsáveis de grandes empresas, com experiência na contratação destes serviços. Os E10 e 

E11, que operam em negócios B2B têm profissionais de comunicação dentro das suas empresas 

que se responsabilizam pela comunicação digital regular (publicações nas redes sociais online 

e newsletters). Ainda assim, ambos contratam agências de comunicação externamente para 

organização de eventos (E10) e para assessoria mediática (E10). A E11 também salienta que a 
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divulgação da sua empresa passa “muito pelo networking (…), é feita um-a-um, muito por 

trabalharmos um mercado B2B”. Já o E10 refere que a sua comunicação é feita “muito nas 

redes sociais”, especialmente no LinkedIn.  

Por parte das PME, percebe-se uma atitude globalmente favorável à comunicação de 

marketing, mas menos proatividade na sua concretização, do que por parte das grandes 

empresas. Os E4, E6, E8 e E9 salientam o passa-a-palavra como uma das principais formas de 

divulgação do negócio. Todos têm websites (contratados externamente) e redes sociais online, 

mas afirmam que não sentem necessidade de alavancar a comunicação porque “o volume de 

negócios (…) é suficiente (…), o passa-a-palavra chega” (E4 e E9). A E6 explica que “como 

não há muita concorrência, também não há necessidade de fazer o marketing”. Já o E8 refere 

que a sua área de negócio (Indústria Metalúrgica) “não precisa de grande divulgação”. Ainda 

assim, os E8 e E9 estão a contratar serviços de comunicação de marketing para melhorar os 

seus suportes de comunicação digital. O E2 refere que a sua comunicação é feita através do 

website (contratado externamente) e do contacto direto com os clientes, feito por si, explicando 

que estão “muito preocupados com os clientes que temos e a busca de novos ainda está um 

bocadinho entardecida (…) [o que] leva a que o marketing e a comunicação não estejam ao 

nível que devem estar”.  

Nos negócios B2C, as redes sociais online são particularmente valorizadas. A E5 afirma 

que a sua comunicação “é à base do Facebook, do Instagram” e que começou “a desenvolver 

uma loja online, mas é tudo muito recente”. Essa loja online foi contratada a uma agência de 

comunicação. As E1 e E3 têm loja física, onde fazem campanhas promocionais, descontos e 

outras iniciativas de comunicação de marketing. Ambas utilizam as redes sociais online para 

comunicar os seus produtos, embora demonstrem, sobre estas, algumas atitudes negativas: a E1 

afirma que esse será o seu “calcanhar de Aquiles” e a E3 salienta que “comunicar nas redes 

para mim… não é algo que eu goste, não faz o meu género (…) Mas também sei que tenho de 

me adaptar e é isso que estou a tentar fazer”. Tanto a E1 como a E3 referem “gosto” pela 

aprendizagem em matérias de comunicação. Este gosto pela aprendizagem também foi 

constatado através da observação participante. 

A relação entre os empresários e os profissionais de comunicação, na opinião das 

profissionais, é tendencialmente pacífica. Todas as profissionais de comunicação afirmaram 

que se antecipam no contacto com os empresários para os manter informados e algumas 

explicam que a resposta que recebem “depende muito dos clientes”, havendo clientes que 

preferem um contacto regular e clientes que “não são tão ligados” (PC14). Através da 
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observação participante, verificou-se uma forte preferência dos empresários pelo contacto 

presencial.  

Já o processo de negociação com os empresários é, para a PC13, “um jogo de paciência”. 

Esta PC afirma que “há propostas que levam meses a ser avaliadas e eventualmente 

adjudicadas” e que “há muitos clientes que estão sempre a tentar pressionar para ter mais 

trabalho por preços mais baixos”. O mesmo indicam as PC14, PC15 e PC16, sobre as tentativas 

de redução de preços. A PC15 evidencia uma tendência, por parte dos empresários, de 

comparação dos orçamentos da sua agência com a concorrência, afirmando que muitos dos 

empresários lhe dizem “eu naquela empresa consegui este preço”. Em observação participante, 

também se verificou esta comparação, com uma cliente a afirmar “pensei que vocês, pessoas 

do marketing, pensavam todos da mesma forma, mas cada vez que falo com alguém, dizem-me 

coisas diferentes e está a deixar-me muito confusa”. Esta cliente fez comentários como 

“pensava que usavam outras plataformas mais especiais” e “não têm mais opções para me 

mostrar?”. A operar numa pequena empresa de comércio, esta empresária tendia a resistir a 

conceder acessos das plataformas digitais à agência e pedia “podem enviar para mim que eu 

publico”. Verificaram-se, ainda, dois casos de micro e pequenas empresas do setor do comércio 

que exprimiam a necessidade de replicar a sua concorrência, nas plataformas digitais.  

3.2. Utilidade que os empresários de Alenquer atribuem aos serviços de 

comunicação de marketing  

As entrevistas aos empresários revelam uma tendência para a valorização crescente da 

comunicação digital (publicidade online, newsletters e redes sociais online) e algum descrédito 

dos suportes de comunicação físicos, como os flyers e os folhetos. Serviços como assessoria 

mediática e organização de eventos são mais valorizados por entrevistados de empresas de 

maior dimensão. O contacto personalizado com os clientes e a venda pessoal têm mais valor 

para os negócios B2B. Já as redes sociais online e os passatempos e concursos são preferidos 

pelas empresárias B2C. 

Na ótica das PC, os empresários de Alenquer atribuem mais valor às redes sociais online, 

aos websites (incluindo as lojas online) e aos anúncios publicitários no Google, serviços mais 

solicitados às profissionais de comunicação. As PC14 e PC16 explicam que estes canais de 

comunicação são o “que está na moda e aquilo que as empresas pensam que lhes traz resultados” 

(PC14), além de que, considerando as redes sociais online, “já há tantos (…) públicos (…) que 

as empresas vão para onde o público está” (PC16). A PC13, especialista em clientes B2B, 

esclarece que “os empresários experientes em B2B sabem que a venda pessoal e direta e o CRM 

são indispensáveis ao sucesso. (…) Os restantes confiam muito – por vezes demasiado – na 
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crença de que websites e redes sociais online vão salvar-lhes o negócio, simplesmente porque 

é o que veem todos os amigos ou concorrentes fazer”.  

Considerando a observação participante, os serviços que os empresários tendem a 

solicitar foram a gestão das redes sociais online e a criação de websites, com loja online. Na 

sequência de uma relação duradoura e de maior confiança, alguns empresários aceitaram, 

posteriormente, sugestões de newsletters e CRM. 

3.2.1. Anúncios publicitários nos meios tradicionais (televisão, rádio, imprensa) 

A publicidade nos meios tradicionais tem como vantagens a manutenção da 

“notoriedade e da imagem da marca na mente das pessoas” (E1), a “visibilidade que alcança” 

(E8) e a possibilidade de abrir “um leque de públicos-alvo bastante abrangente” (E4). Para os 

E1, E4, E5 e E8, esta forma de publicidade seria “muito útil”. Contrariamente, os E3, E5, E6, 

E7 e E9 informam que esta ferramenta de comunicação “não seria útil”. Algumas das 

desvantagens salientadas são o “o custo” (E1, E8 e E9), a necessidade de “reiterar” o 

investimento publicitário, para que este seja eficaz (E11) e a dificuldade em alcançar os 

públicos B2B (E10). Para a E7, “hoje em dia, a Internet supera a televisão”.  

3.2.2. Anúncios publicitários na internet (Google Adwords, redes sociais online) 

Sobre a publicidade online, a generalidade dos empresários afirma que seria “mais útil”, 

em comparação com a publicidade nos meios tradicionais. Os entrevistados justificam esta 

posição enunciando os argumentos: “alcance muitíssimo maior [da publicidade online] e [esta] 

deixa-nos sempre definir a quem é que queremos que o anúncio chegue” (E1), o crescimento 

no número de utilizadores destes canais de comunicação (E8), a possibilidade de filtrar a 

publicidade para que alcance os públicos desejados (E4), incluindo os públicos empresariais e 

os setores especializados (E10) e a possibilidade de chegar à primeira página dos motores de 

busca (E6). As desvantagens elencadas pelos empresários para este serviço são o eventual 

“custo associado” (E5, E7 e E9), embora refiram que, nos anúncios online, “conseguem valores 

mais simpáticos” (E9) e, pela experiência da E1, “as pessoas podem ir à Internet ver (…), mas 

não compram antes de ver o produto ao vivo”.  

3.2.3. Flyers e folhetos 

Os flyers e folhetos são considerados, tendencialmente, “cada vez menos” úteis (E11), 

porque “a informação se desatualiza a uma velocidade estonteante” (E11) e “as pessoas estão 

cansadas de receber papéis” (E3), colocando os flyers no lixo (E7). Os empresários estão “mais 

virados para a Internet” (E8) e para as “redes sociais” online (E3 e E4). Para os entrevistados 

que ainda usam estes materiais de comunicação (grandes empresas), a distribuição não é 
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massiva (E10 e E11). Os materiais são distribuídos seletivamente a clientes-alvo (E10), ou 

contextualmente, em eventos e inaugurações (E11). Para a E5, que é uma microempresária, com 

uma loja online de produtos imobiliários e de bricolage e que mostrou desconhecimento sobre 

os serviços de comunicação de marketing, os flyers seriam uma prioridade, uma vez que o seu 

desejo é colocá-los nos embrulhos enviados aos consumidores. 

3.2.4. Newsletters 

As newsletters colhem diversos comentários positivos por parte dos empresários: 

permitem publicar conteúdo útil para o dia-a-dia dos destinatários, além da divulgação das 

campanhas em vigor (E1), informar os clientes sobre o que está a acontecer “no momento” (E8 

e E9), bem como corrigir eventuais falhas de comunicação (E4). Com as newsletters, “os 

clientes (…) dão-nos as suas informações de mão beijada” (E3) e, sendo “doseadas” (E1) e com 

“conteúdos relevantes” (E11), a maioria dos entrevistados não lhes associa desvantagens. 

Apenas a E3 refere que “podemos perder algum tempo a responder aos emails”.  

3.2.5. Publicações em redes sociais online 

Este serviço parece ser, tendencialmente, mais importante para os empresários B2C. Os 

entrevistados referem que as redes sociais online “oferecem um grande dinamismo” (E1), 

permitem expandir a marca para “toda a gente” (E1, E4 e E8), “comunicar em tempo real” (E1) 

e “interagir” com os públicos (E11). Por outro lado, os empresários também enumeram algumas 

adversidades decorrentes do uso das redes sociais online, tais como “o tempo que perdemos 

com isso” (E3 e E8), a crescente concorrência (E4) e a perda de controlo sobre o conteúdo, que 

passa a pertencer à administração de cada plataforma, “que pode fazer com a imagem o que 

entender” (E1). Os empresários que operam em mercados B2B são mais críticos quanto a este 

uso, uma vez que o cliente B2B “não é um cliente de redes sociais” (E9). A E11 explica que a 

usa estas plataformas “numa perspetiva de reputação, imagem de marca”. 

3.2.6. Organização de eventos 

Há variações quanto ao uso deste serviço consoante o tamanho da empresa. 

Tendencialmente, os microempresários consideram este serviço de comunicação “bastante 

dispendioso” (E4) e a sua adoção “não seria para já” (E2), uma vez que ainda são “muito 

novatos” para ingressar nesse tipo de atividades (E5). Algumas das dificuldades realçadas pelos 

microempresários são o acesso a espaços adequados para a organização de eventos (E1), os 

custos associados (E4) e juventude do negócio (E5). Nas PME, os eventos são realizados 

informalmente, através de almoços para “quebrar o gelo (…) entre o cliente e o fornecedor” 

(E8) e através de degustações, “que são sempre importantes” no setor do comércio alimentar 
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(E7), salientando que “podia ser interessante” participar em “eventos de outras instituições” 

(E9). Por sua vez, nas grandes empresas, este serviço é frequente e regular, “com clientes em 

particular” (E10), sendo a expressão espontânea da E11 para valorar o serviço: “adoramos!”.  

3.2.7. Contacto com jornalistas (assessoria mediática) 

As grandes empresas dão valor a este serviço e contactam os jornalistas aquando do 

“lançamento de novos produtos” (E10). A E11 contrata o serviço a uma agência especializada, 

que trabalha a assessoria mediática a nível ibérico. No caso do E10, o contacto com os 

jornalistas é feito internamente. Já as empresas de menor dimensão reportam dificuldade em 

atribuir utilidade a este serviço, referindo que dão “mais importância (…) ao digital” (E4) e, no 

caso das empresas que vendem a retalho, o serviço faria sentido se “fosse fabricante”, ou seja, 

se “tivesse uma coisa que as outras empresas não têm” (E3). A E1, ex-jornalista, refere que o 

contacto com os jornalistas permite comunicar “a marca e os valores da marca” e explica que, 

embora “a divulgação jornalística” seja “importante”, “todos esses conteúdos são pagos”, “o 

que acaba por afastar as pequenas marcas”.  

3.2.8. Contactos personalizados com os clientes (venda pessoal e CRM) 

Das entrevistas aos empresários, percebeu-se uma associação tácita entre a venda 

pessoal, o recurso a um representante comercial e a prática de CRM. O contacto personalizado 

com os clientes (CRM) é “essencial” e “uma mais-valia” (E7) para a maioria dos entrevistados 

com negócios B2B. Este contacto é “muito mais valioso para trabalhar empresas” (E4), 

ajudando a “não perder tempo com coisas que não são necessárias”, uma vez que, contactando 

com os clientes, é possível desenvolver comunicações “mais pessoais e mais direcionadas, 

porque já temos algum conhecimento sobre o nosso cliente” (E8), sendo o “dia-a-dia” destas 

empresas (E10). A E10 chega mesmo a ter dois departamentos distintos para contactar os 

clientes empresariais: “as equipas das áreas de negócio” para tratar “do CRM dos clientes 

atuais” e o departamento de “Business Development” para tratar do “CRM dos clientes 

potenciais”. O E2, microempresário B2B, partilha que faz o contacto personalizado com os 

clientes, mas ainda “de uma forma pouco profissional” e “pouco sistemática”. Já os 

entrevistados de empresas de menor dimensão, B2C, referem que o contacto “personalizado é 

algo que as pessoas valorizam” (E1), tendo que ser trabalhado ao longo do tempo, uma vez que 

“há pessoas que ficam um bocadinho desconfiadas ou intimidadas com a nossa abordagem” e 

“não estão habituadas” (E1). Além disso, é um trabalho em que os empresários têm de “perder 

muito, mas mesmo muito tempo” (E3). 
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Para os entrevistados com empresas de maior dimensão, especialmente B2B, o contacto 

pessoal “só traz vantagens” (E7), mencionando que “não há nada que substitua uma conversa 

cara-a-cara”, principalmente porque o que se vende em B2B “é confiança” (E11). Em defesa 

deste serviço, é referido que “cerca de 60% do (…) volume de negócio” advém da venda pessoal 

dos seus comerciais (E10), que “quem não vai ao porta-a-porta neste tipo de negócio (comércio 

de produtos alimentares), não vende” (E7) e que “tendo alguém dedicado” ao contacto pessoal 

com os clientes (representante comercial), “não estamos a perder o tempo dos nossos 

colaboradores com a parte do marketing” e a empresa alcança “muito mais visibilidade” (E8). 

Contrariamente, a E6 não reconhece utilidade a este serviço, uma vez que “o cliente é que nos 

procura, nós não vamos atrás, tentar apresentar”. Para as empresárias com loja física, a venda 

pessoal é o seu “dia-a-dia” (E1), esclarecendo que ter um representante comercial “não faz 

sentido (…) com a venda a retalho” (E3).  

3.2.9. Passatempos e concursos (promoção de vendas) 

Para os negócios B2C, os passatempos e concursos “são uma maneira de aliciar as 

pessoas e de as envolver com as marcas” (E3), permitindo “alavanca[r] as páginas” (E4). As 

empresárias destes negócios desenvolvem os seus passatempos tanto em loja física, através de 

“campanhas e promoções” (E1), como online, até com recurso a “influencers para promover os 

(…) produtos” (E4). Ainda assim, referem que “online não é assim tão fácil” por causa da 

legislação (E1) e da aprendizagem necessária para desenvolver os passatempos (E3). Já a 

generalidade dos negócios B2B considera que este serviço “não seria aplicável no (…) negócio” 

(E2, E8 e E9), sendo que, para a E11, os passatempos que fazem são internos. 

Na Figura 4 sintetizamos os pontos fortes e fracos elencados pelos empresários 

entrevistados, para cada serviço de comunicação de marketing.  

Figura 4 - Pontos fortes e fracos dos serviços de comunicação de marketing 
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3.3. Fatores de decisão que motivam a contratação de serviços profissionais de 

comunicação de marketing 

3.3.1. Pesquisa e seleção de profissionais de comunicação 

Considerando o inquérito por questionário, se decidirem contratar empresas ou 

profissionais externos, a primeira opção dos empresários será pedir recomendações aos seus 

contactos (30 dos 86 empresários – 35%) – Gráfico 4. Seriam 27 (31%) os empresários a 

recorrer a empresas com que já trabalharam antes; apenas seis (7%) pesquisariam os potenciais 

fornecedores online e dois (2%) pesquisariam em diretórios especializados.  

Gráfico 4 – Pesquisa e seleção de profissionais de comunicação externos por parte dos 

empresários (n) 

 

 As entrevistas aos empresários de Alenquer revelaram resultados semelhantes aos do 

inquérito por questionário. Os entrevistados recorrem ao aconselhamento e recomendação dos 

seus contactos (E2, E3, E6, E7, E8 e E9), a uma pesquisa na Internet (E1, E3, E4, E5, E6, E8), 

ou a empresas com que já trabalharam antes (E10 e E11).  

Os critérios que levariam os empresários a decidir entre os possíveis profissionais são o 

preço (E1, E2, E3, E6, E7, E8, E9 e E11), “o portfólio” (E1, E2, E4, E7, E8 e E11), o histórico 

de clientes do profissional (E4 e E10), o “feeling” de que aquele seria o profissional certo (E7 

e E11), a “empatia” com o profissional (E8 e E2), os prazos de entrega (E3 e E6), a experiência 

prévia (E11), as “recomendações” (E2) e a localização, uma vez que “também temos de ter o 

presencial, por isso íamos tentar escolher uma empresa aqui perto” (E5).  

Quando questionadas sobre os motivos pelos consideram que os clientes optam pelos 

seus serviços, em detrimento de outros prestadores, as PC mencionam a “experiência em 

contextos de trabalho anteriores” e a “recomendação de outros clientes” (PC13), a identificação 
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com o prestador de serviços (PC15) e com a equipa (PC14) e a polivalência, uma vez que “hoje 

em dia as empresas procuram cada vez mais pessoas multifacetadas, que consigam ajudar em 

várias áreas” (PC16). A observação participante corroborou estes resultados. 

3.3.2. Motivos de contratação de serviços de comunicação de marketing 

No âmbito das entrevistas aos empresários de Alenquer, os motivos referidos para 

contratar serviços de comunicação de marketing foram a falta de tempo (E2 e E8), a falta de 

conhecimentos de comunicação de marketing (E1 e E3), a necessidade de expansão 

internacional (E9), a necessidade de aumentar o alcance e as vendas (E7, E8 e E5), a 

aprendizagem e o conhecimento que advêm do contacto com os profissionais (E7 e E11) e a 

especialidade do profissional (E2, E3 e E10) – Figura 6. A generalidade das PC evoca motivos 

semelhantes, acrescentando “a formação superior [do empresário] e a dimensão da empresa” 

que, segundo a PC13, influenciam a propensão para contratar externamente, a identificação 

com o prestador de serviços (PC15), a recomendação de terceiros e o nome da marca (PC15 e 

PC13) e uma necessidade crescente de “estar presente” no online (PC16).  

Figura 5 - Motivos referidos pelos empresários de Alenquer para contratar serviços de 

comunicação de marketing 

 

Sobre os motivos que levam os empresários a não avançar com a contratação dos 

serviços de comunicação de marketing, as PC salientam como motivo principal o custo. 

Referem, adicionalmente, que há empresários que “acha[m] que não precisam de mais nem de 

melhor. Não querem expandir” (PC12), a descrença na eficácia dos resultados (PC13), o medo 

de “não ter estrutura para gerir o crescimento repentino” (PC15) e a comparação com propostas 

concorrentes que oferecem mais serviços por valores idênticos (PC15). Da observação 

participante, salienta-se o preço como principal motivo das pequenas empresas, do setor do 

comércio, para não contratar serviços. 
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Quando questionados sobre as vantagens e desvantagens de contratar serviços de 

comunicação externamente, em comparação com fazer por si próprios, os empresários referem 

que “as contratações pressupõem que as campanhas sejam mais eficientes e mais bem 

construídas” (E1), libertando os empresários dessa responsabilidade (E4) e, consequentemente, 

poupando tempo e recursos internos (E2, E8 e E11). Acrescentam, ainda, que “quem está de 

fora do negócio é muito mais objetivo do que a pessoa que está imersa no negócio” (E1) e que 

uma equipa de profissionais externos “consegue desenvolver algo mais rapidamente e com 

melhor qualidade” (E9). As desvantagens da contração externa prendem-se com os custos 

associados (E1, E2, E3 e E5), o “risco financeiro”, no sentido em que “nem sempre é fácil 

mensurar os outputs desses investimentos em comunicação” (E10), a eventual “perda de 

controlo” da comunicação (E4) e a “perda de tempo (…) a tentar explicar o negócio” aos 

profissionais (E6). Fazendo por si próprios, os empresários referem como vantagens o 

conhecimento e familiaridade com o negócio (E5 e E6), sendo capazes de comunicar “de forma 

mais natural, sem grande estudo sobre o tema” (E10). A E11 acrescenta que, fazendo por si, 

tem “mais controlo, mais brio e atenção ao detalhe” e a E1 afirma que “sai muito mais barato!”. 

4. Discussão de resultados 

A literatura que trata as perceções dos empresários sobre a comunicação de marketing 

tem-se dividido entre os estudos que enfatizam a importância que os empresários lhe atribuem 

(Falkheimer et al., 2017; Zerfass & Sherzada, 2015) e os estudos que apontam no sentido 

contrário (Brønn, 2014). Também nesta investigação científica ambas as perspetivas parecem 

coexistir: se em contexto de entrevista os empresários de Alenquer acreditam que a 

comunicação é “fundamental” para o negócio, corroborando a perspetiva da Comunicação 

Constitutiva das Organizações (Schoeneborn, Kuhn & Kärreman, 2019), já o inquérito por 

questionário revelou baixa propensão para o investimento na contratação destes serviços.  

Os resultados revelam uma clivagem concetual e valorativa entre “vendas” e 

“comunicação de marketing” nas perceções dos empresários estudados. As empresas de 

Alenquer priorizam os investimentos em vendas e posicionam os proveitos da área comercial 

(vendas) acima dos proveitos do marketing e comunicação. O baixo proveito percecionado do 

marketing e comunicação pode ser interpretado de duas formas: ou, por um lado, o marketing 

e a comunicação não contribuem para os proveitos da empresa porque simplesmente não estão 

a ser implementados ou, por outro, os empresários atribuem um valor residual ao marketing e 

à comunicação porque estes não lhes permitem atingir os seus objetivos e obter resultados 



 

31 

 

(sendo importante tentar compreender, em estudos futuros, se esta incapacidade pode dever-se 

à opção de “fazer por si próprio” sem contratar profissionais especializados). 

As expetativas dos empresários quando contratam serviços de comunicação de 

marketing são, além de alcançar novos clientes e ganhar notoriedade, como já previam 

Karjaluoto, Mustonen e Ulkuniemi (2015), aumentar vendas. Se tivermos em conta que os 

investimentos em comunicação de marketing contribuem para o aumento das vendas (Reid, 

2003, p. 245), poderemos estar perante uma valorização destas atividades pelos empresários, 

mesmo que sem a devida atribuição concetual. Com efeito, este estudo permitiu compreender 

que, para vários empresários, há atividades de comunicação de marketing que não são 

cabalmente conhecidas, nomeadas nem compreendidas. 

Embora não tenha sido possível depreender diferenças quantitativas entre as perceções 

dos empresários B2B e B2C, podemos salientar diferenças qualitativas, principalmente no que 

diz respeito às suas atitudes. Os microempresários com negócios B2C utilizam mais as redes 

sociais online para comunicar com os mercados do que os empresários B2B, como concluem 

Iankova, Davies, Archer-Brown, Marder e Yau (2019, p. 6). Os empresários B2C também dão 

mais valor aos passatempos e concursos (promoção de vendas), enquanto os empresários B2B 

afirmam não ter grande utilidade para estes serviços.   

Os empresários com negócios B2B enaltecem o passa-a-palavra como fonte primária de 

divulgação do negócio. Se o passa-a-palavra se relaciona com a qualidade dos produtos e 

serviços, com a satisfação dos clientes e com a subsequente divulgação (Molinari, Abratt & 

Dion, 2008, p. 369), entende-se porque é que os empresários em estudo podem não sentir 

necessidade de alavancar as suas comunicações de marketing. Para os empresários B2B, a 

venda pessoal e o contacto personalizado com os clientes continuam a ser “essenciais” para 

concretizar vendas, contrariando as conclusões de Wang et al. (2019) e reafirmando as de Lynch 

e Chernatony (2010). Estes empresários são, também, mais críticos da utilização das redes 

sociais online do que os empresários B2C.  

Deste estudo, depreende-se uma crescente valorização dos canais de comunicação 

digitais, tanto por parte dos empresários B2B como dos empresários B2C. Estes resultados 

aproximam-se das conclusões de Karjaluoto, Mustonen e Ulkuniemi (2015), que verificaram 

uma perceção de eficácia por parte das empresas que utilizam estes canais de comunicação, 

independentemente do foco de negócio. Os empresários de grandes empresas parecem utilizar 

a comunicação digital numa ótica de fortalecer a imagem de marca, sendo que a literatura 

corrobora esta relação positiva (e.g. Bilgin, 2018, p. 142). Sobre os serviços de comunicação 
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nota-se, ainda, por parte dos empresários de Alenquer, um decréscimo da valorização dos 

anúncios publicitários nos media tradicionais, face aos anúncios na Internet. Ainda assim, o 

mais recente relatório do Obercom (2020) continua a posicionar os investimentos publicitários 

nos media acima dos investimentos publicitários na Internet.  

A generalidade dos empresários estudados continua a envolver a sua rede de contactos 

no processo de tomada de decisões, tal como enunciava Kamp (2020). Com efeito, as 

recomendações de terceiros e o aconselhamento dos contactos contribuem para a formação de 

perceções, bem como para as tomadas de decisão dos empresários, corroborando a premissa do 

construtivismo social (Berger & Luckmann, 1991) de que a realidade é construída com base na 

interação social. Além disso, verifica-se que as grandes empresas tendem a optar por trabalhar 

com empresas com que já trabalharam previamente, muito pela relação de confiança que já 

estabeleceram. Estes dados reiteram as conclusões de Wyuts, Verhoef e Prins (2009) e 

reafirmam a Teoria do Desenvolvimento Percetivo de Piaget (2006), que enuncia que a 

formação de perceções é determinada pela experiência prévia. Desta forma, a credibilidade e a 

confiança no profissional de comunicação são importantes fatores de decisão para os grandes 

empresários, B2B (Keller & Kotler, 2012). Ainda assim, parte dos empresários de Alenquer 

também se dedica à condução de pesquisas independentes em contexto online, como previam 

outros autores (e.g. Cortez, Gililan & Johnston, 2020; Diba, Vella & Abratt, 2019). 

Em suma, mormente a digitalização tenha já uma marca evidente nas perceções e nas 

decisões de comunicação dos empresários de Alenquer, em linha com a literatura científica 

internacional, o sucesso atribuído ao contacto pessoal e direto com os clientes (bem como com 

os fornecedores de comunicação) mantém a sua força nas relações B2B. A resistência e 

desconfiança de alguns empresários à contratação de serviços de comunicação representam um 

desafio para os profissionais desta área.   

Conclusões 

Esta investigação científica procurou responder à pergunta de partida: como é que os 

empresários de Alenquer percecionam a contratação de serviços profissionais de comunicação 

de marketing?, através da compreensão das perceções dos empresários de Alenquer, no que 

toca às suas crenças, expetativas e atitudes, sobre os serviços profissionais de comunicação de 

marketing; do levantamento da utilidade que estes empresários atribuem aos serviços de 

comunicação de marketing e da identificação dos fatores de decisão que motivam os 

empresários a contratar os serviços profissionais de comunicação de marketing. 



 

33 

 

Considerando as perceções dos empresários de Alenquer, conclui-se que, apesar de 

acreditarem que a comunicação de marketing é “importante” para o desenvolvimento das 

atividades económicas (crenças), os investimentos em comunicação de marketing não são 

prioritários (atitudes). Em contrapartida, as expetativas dos empresários, ao contratar serviços 

de comunicação de marketing centram-se no aumento das vendas (a sua prioridade de 

investimento). Poderemos, então, estar perante uma lacuna no conhecimento dos empresários 

sobre os objetivos e potencialidades da comunicação de marketing.  

Sobre a utilidade que os empresários de Alenquer atribuem aos serviços de comunicação 

de marketing, destacam-se diferenças consoante a dimensão das empresas e o foco de negócio 

destas: as empresas B2C tendem a valorizar, principalmente, a comunicação nas redes sociais 

online e os passatempos e concursos, ao passo que as empresas B2B privilegiam o contacto 

personalizado com clientes, através de bases de CRM e a venda pessoal (incluindo o recurso a 

representantes comerciais). As grandes empresas tendem a atribuir mais valor do que as PME 

a serviços, como a assessoria mediática e a organização de eventos. Independentemente da 

dimensão da empresa ou do foco de negócio, os empresários revelaram uma tendência para a 

valorização crescente da comunicação digital e para o desuso dos suportes de comunicação 

físicos.  

A procura por profissionais de comunicação de marketing continua a ser largamente 

influenciada pela rede de contactos dos empresários, que optam, preferencialmente, por pedir 

recomendações a conhecidos ou por trabalhar com empresas com as quais já contactaram no 

passado. Ainda assim, há cada vez mais empresários a recorrer à pesquisa independente online. 

Nos motivos que orientam os empresários para a contratação dos serviços profissionais de 

comunicação de marketing, destacam-se a falta de tempo para desenvolver essas atividades 

autonomamente, a falta de conhecimentos de comunicação de marketing, a necessidade de 

expansão internacional, a necessidade de aumentar o alcance e as vendas, a aprendizagem e o 

conhecimento que advém do contacto com os profissionais e a especialidade do profissional. O 

custo associado à contratação dos serviços tende a ser o fator decisivo para avançar (ou não) 

com a contratação. Ao preço acrescem, como critérios de seleção dos fornecedores, o portfólio 

do profissional de comunicação, a intuição, a experiência prévia com o profissional, a empatia, 

os prazos de entrega do serviço, o histórico de clientes do profissional, a localização e as 

recomendações desse profissional por terceiros. 

Esta investigação não esteve isenta de obstáculos e adversidades. O levantamento de 

literatura revelou uma escassez de estudos científicos focados no presente tema de pesquisa, o 
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que dificultou, em grande medida, a discussão de resultados. A par disso, a baixa participação 

dos empresários de Alenquer na resposta ao inquérito por questionário levou a uma amostra 

reduzida, que condicionou a análise estatística.  

Poderão ser desenvolvidos estudos futuros para aprofundar as concetualizações que os 

líderes empresariais das micro, pequenas, médias e grandes empresas atribuem à comunicação 

de marketing. Poderia, assim, vir a compreender-se melhor as perceções dos empresários sobre 

a comunicação de marketing. Outra sugestão para investigação futura será a exploração das 

perceções dos empresários sobre a contratação de profissionais de comunicação de marketing 

externamente (agências de comunicação) e internamente (profissional de comunicação interno). 

Do presente relatório, apontaríamos algumas primeiras pistas: há empresários que consideram 

a contratação externa mais económica do que a contratação interna; a criatividade, a rapidez e 

o espírito proativo são positivamente percecionados na contratação de agências.  

Com este estudo, acreditamos ter contribuído para a investigação académica sobre as 

perceções e decisões dos líderes organizacionais e sobre as Ciências da Comunicação, 

colmatando algumas lacunas empíricas da relação entre ambas as temáticas. A presente 

investigação também produziu contributos sociais, particularmente no que respeita à 

compreensão das perceções e das decisões dos empresários da região de Alenquer, 

proporcionando aos investigados atuais e potenciais oportunidades de reflexão e melhoria.  

Por fim, mas com não menos importância, esta pesquisa permitiu-nos aplicar 

empiricamente as aprendizagens decorrentes da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

percebendo algumas confluências e diferenças entre aquilo que é aprendido em contexto 

académico e o que é praticado no mercado da comunicação. Deste estudo, pode-se inferir que 

há, ainda, algumas disparidades entre o valor da comunicação de marketing na ótica dos 

académicos e o valor de negócio que os empresários lhe atribuem. Recomenda-se, então, como 

contributo prático, que os profissionais de comunicação de marketing evidenciem a forma como 

os seus serviços poderão incrementar as vendas, uma vez que é este desiderato que os 

empresários que contratam os serviços procuram. 
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Anexos 

Anexo 1 – Perceção da comunicação 

 

Fonte: Falkheimer et al. (2017, p. 96). 
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Anexo 2 – Inquérito aos empresários de Alenquer 
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