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Desafio

Fruto do crescimento e com o objetivo de 

comunicar de forma mais efetiva, consistente, 

apelativa e assertiva com os diferentes públicos-

alvo, a tecnológica GSTEP pretendia encontrar 

uma agência com uma abordagem a 360º ao 

marketing e com valências para ser um parceiro 

de confiança, próximo e comprometido. Ou seja, 

que funcionasse como verdadeiro membro da 

equipa, alinhado com vários departamentos e 

unidades orgânicas, e que coordenasse de forma 

autónoma a comunicação corporativa online e 

offline. A empresa já tinha experimentado outras 

agências, mas que não se posicionavam desta 

forma. E isso era fundamental para a GSTEP.

Solução

A OUTMarketing atua como departamento de 

Marketing da GSTEP, sendo que os serviços 

prestados passam pela discussão e implementação 

da estratégia de comunicação – em estreita 

parceria e com total envolvimento no propósito 

e sucesso da empresa.

Entre outros, a OUTMarketing colabora na definição

das iniciativas de marketing digital e tradicional

a explorar, produção de conteúdos, gestão das

redes sociais, criação de campanhas de media

paga, assessoria de imprensa, apoio em eventos,

comunicação interna, casos de sucesso, atualização

do website e design.

CASE 
STUDY

OUTMARKETING ALAVANCA 
COMUNICAÇÃO DA GSTEP

A GSTEP, empresa de referência na área de Business Intelligence, Business Analytics e 
Enteprise Performance Management, procurava um parceiro de marketing que funcionasse 
como verdadeiro membro da equipa e tivesse capacidade de apoiar em todas as vertentes 
desta crítica área. A escolha recaiu na OUTMarketing pela sua elevada experiência, 
senioridade da equipa e especialização no setor das Tecnologias de Informação. O trabalho 
conjunto tem sido um sucesso, a agência é vista como parte integrante da GSTEP 
e a colaboração flui de forma oleada e natural.



Fundada em 2012, a GSTEP é uma empresa especialista nas 
áreas de Business Intelligence (BI), Enterprise Performance 
Management (EPM) e Business Analytics (BA). Constituída por 
uma equipa sénior e qualificada, a GSTEP tem os profissionais 
que mais se comprometem com a qualidade e entrega 
de projetos.
Saiba mais em www.gstep.pt

Fundada em 2007, a OUTMarketing é uma agência de 
marketing especializada no setor das Tecnologias de 
Informação. Disponibilizamos serviços de Inbound e 
Outbound Marketing com foco na geração de leadsa e 
brand awareness, de acordo com as melhores abordagens 
e práticas do mercado.
Saiba mais em www.outmarketing.pt 

Resultados

Desde o primeiro dia da relação e através de uma 

equipa multidisciplinar a trabalhar lado a lado 

com a GSTEP, a OUTMarketing colocou todas as 

suas competências para elevar a comunicação, 

aumentar o brand awareness e reforçar a 

autoridade da GSTEP no seu âmbito de atuação.

“A OUTMarketing tem uma equipa profissional 
com excelentes conhecimentos e sempre 
à disposição para trabalhar, partilhar 
ideias e crescer juntos. Estamos muito 
satisfeitos com o seu trabalho porque opera 
verdadeiramente como um departamento de 
suporte, correlacionando-se com os restantes e 
contribuindo para os objetivos comuns”, explica 

Carlos Cardoso. 

O futuro passa por continuar a apoiar a GSTEP 

a trilhar o caminho para ser cada vez mais 

reconhecida como expert em Data Engineer. “Sem 
dúvida que contamos com a OUTMarketing como 
parte da GSTEP neste caminho”, conclui 

Carlos Cardoso.

“A visão unificada, a 
proatividade e capacidade 
de fazer acontecer, e o 
importante contributo para 
a melhoria da comunicação 
e notoriedade da GSTEP 
pelo conhecimento que 
possui da mesma têm sido 
o maior valor acrescentado 
da OUTMarketing. A 
OUTMarketing é o nosso 
departamento de marketing, 
coordena-se com os restantes 
departamentos de uma forma 
muito oleada e é vista como 
um par.”

Carlos Cardoso

CEO da GSTEP


