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CREATE WHAT YOU SEE.

CREATE WHAT YOU FEEL. 

CREATE WHAT YOU HAVE NEVER SEEN.

JUST CREATE. 
NATHAN SAWAYA



QUEM SOMOS

A Qideia é uma agência de comunicação, vocacionada para a estratégia 
e implementação de produtos de comunicação,  

quer interna como externa. 

OS NOSSOS SERVIÇOS ESTÃO DIVIDIDOS EM  
6 GRANDES ÁREAS:  

Planeamento e Estratégia, Produção e Gestão de Conteúdos,  
Gestão de Reputação de Marca, Marketing Digital,  

Branding e Eventos.
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Hoje em dia, a comunicação é uma forte aliada para 
o sucesso dos negócios das empresas, pois o bom 
relacionamento com os seus públicos, interno e 
externo, assegura o bom reconhecimento perante 
a sociedade, valoriza os recursos e o potencial dos 
seus colaboradores, e auxilia no fortalecimento 
da sua reputação. Buscamos sempre inovar 
com criatividade, para que os nossos clientes se 
destaquem no mercado.

Para nós, comunicar é simplificar, é transformar 
uma pequena invenção numa grande ideia e desta 
produzir resultados. Queremos romper a barreira da 
imaginação e dar asas a um mundo de ideias.

Através de soluções estratégicas queremos oferecer 
aos clientes soluções inovadoras de sucesso.

A Qideia disponibiliza soluções completas 
de comunicação. Da comunicação interna à 
responsabilidade social, do posicionamento à 
estratégia, do planeamento à inserção, da ideia à 
criação.

Apostamos na criatividade pró-activa recorrendo 
sempre ao bom gosto e à inovação. Na área da 

comunicação o planeamento é essencial de modo 
a que as empresas alcancem com sucesso os seus 
objectivos. Auxiliamos os clientes a construir e 
valorizar as suas marcas.

Tendo consciência que cada marca tem as suas 
necessidades, exigências e objectivos distintos, a 
Qideia preocupa-se em apresentar e assegurar um 
serviço completo em variadas áreas do marketing e 
da comunicação.

As soluções de comunicação da Qideia podem 
revolucionar o posicionamento das marcas no 
mercado e fortalecer a relação com os clientes. De 
modo a melhorar a percepção do valor das marcas, 
a Qideia recorre a recursos como o  planeamento 
estratégico, à geração de conteúdos relevantes 
na linguagem de cada canal, e o relacionamento e 
envolvimento com os seus públicos-alvo.

O nosso foco está na criatividade na elaboração 
das campanhas de modo a fortalecer e posicionar a 
identidade do cliente no mercado.

Temos um constante compromisso com a qualidade 
e a satisfação do serviço que prestamos ao cliente.

“As soluções de comunicação da 
Qideia podem revolucionar o 

posicionamento das marcas no 
mercado e fortalecer a relação  

com os clientes.”



PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Elaboramos projetos de consultoria que ajudam o cliente a estabelecer 
uma campanha de comunicação, de forma a atingir os seus objectivos de 

negócio, elevando a percepção de valor da sua marca.   

O projecto de consultoria de Planeamento Estratégico resulta em 
recomendações, estratégias, conteúdos, canais e métricas de 

avaliação de resultados. 



Desde a investigação à compreensão do 
consumidor, do planeamento de comunicação 
da marca à estratégia a ser adoptada, 
procuramos ser fluentes na linguagem do 
consumidor final, acreditamos que o conteúdo 
é a base da comunicação.

Com o objectivo de ajudar os seus clientes 
a melhorar o aproveitamento na área da 
comunicação, a Qideia vem criar estratégias 
de marketing para atingir o público alvo, 
focando-se na criação, no desenvolvimento 
e posicionamento da marca num mercado 
competitivo.

Queremos gerir continuamente os esforços de 
marketing organizacional planeado, organizado, 
executando e controlando as suas acções 
estratégicas e tácticas, integrando diferentes 
ferramentas para potencializar a maximização 
de resultados e a optimização de custos.

Definindo os conceitos relacionados com a 
marca, a Qideia traça estratégias baseadas no 
posicionamento adequado buscando atingir o 
objectivo de marketing estabelecido.

Diagnosticamos e elaboramos acções de 
visibilidade e posicionamento estratégicos.

A Qideia pretende apresentar-se como 
uma consultora na área de estratégia em 
comunicação, prestando um serviço de 
aconselhamento sobre formas de actuação, 
revelando-se um parceiro fundamental nas 
definições estratégicas e de gestão das 
empresas clientes. Neste âmbito iremos apoiar 
os nossos parceiros na definição de objectivos; 
no mapeamento e prioritização dos stakeholders; 
na definição do posicionamento; na criação do 
eixo estratégico; e no aconselhamento sobre 
formas de actuação.

“A Qideia pretende apresentar- 
-se como uma consultora na área 

de estratégia em comunicação, 
prestando um serviço de 

aconselhamento sobre formas de 
actuação, ...”

PLANEAMENTO  
E ESTRATÉGIA
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PRODUÇÃO E GESTÃO  
DE CONTEÚDOS

Comunicar não é apenas pensar nos canais de comunicação. Para 
comunicar precisamos chegar às pessoas, envolvê-las, criar relações e 

entender a comunicação como um objecto de valor nessa relação.   

Valorizamos o conteúdo pois é este que cativa  
as pessoas para determinado produto ou serviço.



Os públicos cada vez mais relacionam- 
-se directamente com as marcas e exigem 
conteúdos relevantes, transparência e uma 
experiência positiva – este é o nosso desafio.

Com o objectivo de criar uma relação positiva 
entre o cliente e a empresa, a Qideia utiliza 
uma estratégia de produção e distribuição 
de conteúdos relevantes para o consumidor. 
Desta forma adquirimos um público rentável 
e a longo prazo, contribuindo e melhorando 
relacionamentos, ao agregar valor à marca 
através do conteúdo.

Recorremos a canais próprios de divulgação, 
gerando acessos espontâneos e uma 
construção positiva da marca. Os conteúdos não 
se tratam apenas de uma estratégia de vendas, 
mas também de estratégias na construção 
de relacionamentos, conquistanto através da 

imagem e da boa reputação uma maior base de 
clientes e parceiros fiéis.

Nos tempos de hoje, onde o conteúdo mais 
do que nunca se tornou relevante para os 
consumidores no momento de realizar a 
compra, construir degraus para a formação de 
opinião e identificação do consumidor é uma 
estratégia que não pode deixar de estar no 
planeamento da empresa, tanto a nível interno 
como externo.

Trabalhamos desde a criação do projecto à 
produção de conteúdos para veicular nos 
próprios meios do cliente, ou meios de 
comunicação externos. O trabalho envolve 
a definição do veiculo, criação e produção de 
conteúdos linguísticos, projecto gráfico, plano 
e editorial, acompanhamento gráfico, revisão e 
lançamento.

“Trabalhamos desde a criação do 
projecto à produção de conteúdos 

para veicular nos próprios meios do 
cliente, ou meios de comunicação 

externos.”

PRODUÇÃO 
E GESTÃO DE 
CONTEÚDOS
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GESTÃO DE REPUTAÇÃO  
DE MARCA

Trabalhamos várias vertentes na gestão de reputação, desde a Responsabilidade 
Social, ao Relacionamento com os diversos Stakeholders  

e a Comunicação interna.   

Através de soluções baseadas numa propaganda corporativa positiva, 
na comunicação interna, nas relações com os stakeholders e na 
responsabilidade social, a Qideia tem como objectivo, através da 

comunicação corporativa, gerir a reputação das empresas clientes.

O nosso objectivo é construir e preservar uma reputação positiva 
e duradoura, com base na credibilidade da empresa no mercado e 

os seus destaques no mundo da comunicação.

Pretendemos usar a comunicação como uma ferramenta 
estratégica de planeamento com o objectivo de melhorar a 

imagem da empresa e os resultados obtidos.



A Responsabilidade Social é nos dias de hoje 
uma preocupação para todas as empresas, 
assim ajudamos a deixar uma marca positiva 
para o futuro da comunidade. 

Identificamos oportunidades de apoio social 
relacionadas com a actividade da empresa, 
criamos projectos, fazemos a implementação, 
divulgação e monitoria. 

Ao se tornar socialmente responsável, 
além de estar a contribuir para a melhoria 
e desenvolvimento da comunidade, uma 
empresa adquire vantagens competitivas; 
fortalecimento do valor da marca; aumento da 
eficácia das políticas de recursos humanos; 
diminuição dos riscos associados aos conflitos 
legais e laborais; melhoria dos seus processos 
operacionais e a redução da utilização de 
recursos numa prespectiva de sustentabilidade; 
motivação do público interno; melhoria do 
clima organizacional; posição influente nas 

decisões de compra; influência positiva na 
cadeia produtiva; reconhecimento de líderes 
empresariais e líderes de opinião; e destaque 
nos medias.

Porque a Qideia se preocupa em apoiar a 
sociedade moçambicana e em contribuir para 
o seu futuro, vem apresentar ideias que ajudam 
na prospeção da imagem dos seus clientes de 
uma forma positiva trazendo vantagens para a 
comunidade.

Através de projectos sociais, a Qideia quer 
que os seus clientes, de forma voluntária, 
adoptem posturas, comportamentos e acções 
que promovam o bem-estar dos seus públicos 
interno e externo.

Através da responsabilidade social as empresas 
demonstram uma preocupação social voltada 
para o seu ambiente de negócios e para o seu 
quadro de funcionários. 

“O nosso objectivo é construir 
e preservar uma reputação 

positiva e duradoura, com base 
na credibilidade da empresa no 
mercado e os seus destaques no 

mundo da comunicação.”

GESTÃO DE 
REPUTAÇÃO 
DE MARCA

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Planeamento e execução de projectos de 
relacionamento com públicos específicos do 
interesse da organização (ex: instituições de 
ensino, rede de parceiros, investidores, etc.) de 
forma a criar ou intensificar relações corporativas 
duradouras, através de acções específicas (ex: 
patrocínios, eventos, seminários, concursos 
culturais, etc.). 

Na área de Comunicação Interna desenvolvemos 
campanhas de comunicação com os 
colaboradores, alinhadas com a missão, visão e 
valores da empresa de forma a envolver todos 
os colaboradores nos pilares da empresa e no 
desenvolvimento do orgulho corporativo. 

A comunicação com o público interno de uma 
empresa é cada vez mais essencial. Este público 
constitui a identidade da marca e constroi a 
imagem da mesma, assim sendo, é necessário 
que se sinta orgulhosamente parte dela. 

A Qideia conta com uma equipa pronta para 
desenvolver campanhas internas motivacionais 
e veículos costumizados, assim como os seus 
conteúdos, coordena e executa o ciclo completo 
de actividades, desde o plano editorial de meios 
de comunicação interna, pesquisas internas, 
desenvolvimento e manutenção de veículos. 

Quanto maior o envolvimento e comprometimento 
entre colaborador e organização, maior será o 
seu sucesso conjunto.

“Pretendemos usar a comunicação 
como uma ferramenta estratégica 

de planeamento com o objectivo de 
melhorar a imagem da empresa e os 

resultados obtidos.”

GESTÃO DE 
REPUTAÇÃO 
DE MARCA

RELACIONAMENTO COM 
STAKEHOLDERS

COMUNICAÇÃO  
INTERNA
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PRESENÇA ONLINE/ 
MARKETING DIGITAL/ 

MEDIAS SOCIAIS

Tendo noção que, nos dias de hoje, uma marca só atinge uma comunicação 
completa e eficaz se estiver presente nos meios de comunicação digitais,    

a Qideia vem encontrar as soluções adequadas de modo a estar 
activa de forma relevante em todas as expressões online de media 

social e digital. 



A presença online já deixou de ser uma opção, 
tornou-se numa regra. As marcas acompanham 
as tendências e a Qideia acompanha as marcas, 
desenvolvendo todo o tipo de plataformas e 
instrumentos de optimização digital. Desde 
aplicações mobile à gestão de redes sociais, 
passando por estratégias de e-mail marketing, 
impulsionamos a presença das marcas no meio 
digital.

As redes sociais são parte fundamental de uma 
estratégia de comunicação integrada. Estar 
presente nestes meios, mais do que estratégico, 
trata-se de um diferencial competitivo no mundo 
globalizado.

A Qideia está preparada para gerir as redes 
sociais em todas as suas etapas do processo: 
criação de contas, planeamento e produção 
do conteúdo; estratégias de optimização, e 
mensuração de resultados.

Empresas conectadas e envolvidas com 
o mundo online tendem a possuir melhor 
relacionamento com clientes e fornecedores, 
transmitem melhor sua a imagem e demonstram 
preocupação com a opinião do seu público.

Desenvolvemos estratégias e criamos acções 
de activação em redes sociais orientadas para 
um envolvimento mais próximo do consumidor 
com as marcas, combinando criatividade e 
tecnologia para atingir resultados efetivos.

“A Qideia está preparada para gerir 
as redes sociais em todas as suas 

etapas do processo...”

PRESENÇA 
ONLINE/

MARKETING 
DIGITAL/ 

MEDIAS SOCIAIS
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BRANDING

Num mercado competitivo, as marcas têm de estar bem posicionadas. 



É neste sentido que a Qideia vem ajudar os 

seus clientes a construir uma marca com 

personalidade forte que represente bem as 

organizações a elas vinculadas, com o objectivo 

de alcançar a sua total realização, não somente 

como símbolo representativo, mas também 

provocando experiências e assossiações 

positivas que, subjectivamente, agreguem 

valor à organização, produtos e serviços em 
questão, contribuindo para a sua consolidação 
no mercado.

Porque o design é uma ferramenta estratégica 
para todos os negócios, apresentamos 
soluções criativas e diferenciadas para tornar as 
marcas numa referência de mercado, com uma 
identidade forte e única.

“Porque o design é uma ferramenta 
estratégica para todos os negócios,...”

BRANDING
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EVENTOS

Os eventos corporativas são uma importante ferramenta de comunicação  
e marketing de relacionamento com os seus públicos de interesse.     

É uma forma interactiva de apresentar a instituição  
e os seus serviços. 



De forma a atender às necessidades das 

empresas, a Qideia possui especialização no 

planeamento assessoria e organização de 

eventos, possibilitando assim uma  transmissão 

tanto ao mercado como aos seus clientes, 

colaboradores, parceiros e fornecedores 

de uma imagem construída com qualidade, 
credibilidade e sucesso.

Qideia está preparada para gerir toda a 
logística do evento, desde a sua comunicação, 
concepção, cobertura audiovisual, e avaliação 
de resultados.

“De forma a atender às necessidades 
das empresas, a Qideia possui 

especialização no planeamento 
assessoria e organização de 

eventos,...”

EVENTOS
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Rua Maestro Justino Chemane, 253

Maputo . Moçambique

t.  +258 21 496 891

C. +258 84 30 260 94  / +258 84 30 260 97

E. geral@qideia.co.mz

www.qideia.com.mz


