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RESUMO  

A revolução digital e comunicacional que actualmente vivemos, está a provocar fortes 

alterações dentro dos meios e técnicas de comunicação e das marcas. A difusão de 

conceitos como Web 2.0, Social Media, Redes Sociais e Facebook está à vista de todos 

e este tipo de conectividade já provou que pode ser responsável por grandes mudanças 

sociais, tecnológicas e económicas, afectando os modelos de comunicação tradicionais, 

influenciando também as formas de organização social onde o sujeito se insere.  

Com este Trabalho Final de Mestrado, pretende-se compreender como a Web 2.0, e de 

uma forma mais específica a rede social Facebook, representa novas ferramentas de 

comunicação para as marcas em Portugal.  

Toda a investigação depende ainda da compreensão de conceitos integrados na temática 

em análise, os quais são a Gestão e a Comunicação de Marca, Internet, Web 2.0, Social 

Media, Redes Sociais e Métricas e Indicadores-Chave de Performance em Social Media. 

De forma a dar resposta às questões de investigação deste trabalho, foi feito um estudo 

de caso múltiplo onde são analisadas três grandes empresas nacionais, com objectivos e 

papéis distintos nesta relação comunicacional nos meios digitais.  

Com este estudo conseguiu-se alcançar perspectivas interessantes para compreender de 

uma forma mais aprofundada, como é que as marcas e as agências prestadoras de 

serviços externos de comunicação percepcionam o fenómeno mencionado e de que 

forma este contribui para a comunicação das marcas em Portugal. 

 

Palavras-chave: Web 2.0, Comunicação de Marca, Social Media, Redes Sociais, 

Facebook, Indicadores-Chave de Performance. 



 
 

ABSTRACT 

The digital and communicational revolution we live today is provoking profound 

mutations on media and communication techniques used by brands. 

The diffusion of concepts such as Web 2.0, Social Media, Social Networks and 

Facebook is evident and this connectivity has proved to be responsible for major social, 

technological and social changes, since it affects traditional communicational models 

and also shapes the social organization where the subject is integrated. 

This Masters Final Work is intended to understand how Web 2.0, and specifically 

Facebook, present themselves as new communicational tools for Portuguese brands. 

All of this investigation depends on the doubtless understanding of concepts that help 

perceive this thematic, such as Brand Management  and Communication, Internet, Web 

2.0, Social Media,  Social Networks and both Metrics and Key Performance Indicators 

for Social Media. 

To successfully answer the research questions that led to the elaboration of this 

dissertation, a multiple case study was concluded by analyzing three Portuguese 

companies, with different roles and objectives in this communicational relation on the 

digital media. 

With this study were achieved interesting perspectives to understand in more depth how 

brands and agencies, who provide external communication services, perceive the 

phenomenon mentioned and how this contributes to brands’ communication in Portugal. 

 

Key Words: Web 2.0, Brand Communication, Social Media, Social Networks, 

Facebook, Key Performance Indicators 
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1. Introdução 

Numa tentativa de integrar os vários conceitos que surgem da relação entre o meio 

digital e a comunicação das marcas perante um público cada vez mais atento e 

proactivo, interessa compreender a forma como a Web 2.0 poderá contribuir para uma 

melhoria na comunicação das diferentes marcas e dos seus objectivos de comunicação. 

Diante desta situação, encontrar nas ferramentas da Web 2.0 uma solução para a 

adaptação às novas exigências, poderá ser a estratégia ideal para as marcas portuguesas, 

partindo daqui os objectivos desta investigação.  

Para tal, é necessário verificar as mudanças contínuas do mundo em que vivemos e a 

necessidade de uma comunicação que adeqúe os objectivos da marca às necessidades e 

exigências do consumidor/utilizador.  

Com o desenvolvimento de um estudo de caso múltiplo, pretende-se analisar 

qualitativamente a forma como as marcas podem adequar os diferentes objectivos de 

comunicação à sua presença na Web 2.0, nomeadamente, na rede social Facebook.  

Com esta investigação espera-se contribuir para um maior reconhecimento da Web 2.0 e 

das redes sociais enquanto ferramentas de gestão e comunicação para as marcas, 

consciencializando as mesmas dos benefícios e riscos subjacentes. Servirá também 

como apelo para uma formação contínua dos gestores e profissionais de Marketing. 

1.1. Identificação do Problema de Investigação 

Esta investigação pretende compreender a importância da utilização da Web 2.0 como 

um facilitador no processo de comunicação da marca. Interessa perceber como é que 

este processo pode ser agilizado através de ferramentas e aplicações digitais, que se 

adequem aos objectivos de cada marca, potenciando a aproximação das marcas ao 

Consumidor/Utilizador e tornando-o parte envolvente do processo. 

Esta forma de encarar o conhecimento e as marcas é essencial que seja aceite pelas 

mesmas, para que seja possível alterar a visão redutora do papel do Consumidor, 

considerado no passado, somente o alvo da comunicação. No estudo de caso múltiplo 

foram contempladas duas marcas portuguesas presentes nas Redes Sociais, mais 
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concretamente na rede social Facebook. Foi analisada também uma Agência de Meios 

que realiza a gestão da comunicação daquelas marcas nas redes sociais. Foi também 

objectivo desta investigação, a compreensão das distintas tipologias e objectivos de 

comunicação que as marcas apresentam e como é que os vários Indicadores- Chave de 

Performance (daqui em diante designados pelo acrónimo inglês KPI’s, de seu 

significado Key Performance Indicators), concebidos à luz das Redes Sociais, se 

poderão adaptar às diferentes necessidades de análise e resultados esperados. Para 

optimizar o seu valor, os esforços de Social Media devem ser monitorizados e 

entendidos num contexto amplo para possibilitar a criação de projectos de comunicação 

de marca integrados.  

Assim, é de elevada importância que as novas profissões emergentes, ligadas a esta 

área, tenham uma compreensão mais assertiva daquilo que é abrangido pela Web 2.0 e 

respectivas oportunidades, de forma a potencializar a relação de comunicação entre 

marca e consumidor.  

1.2. Questões Centrais de Investigação  

O estudo em causa pretende responder à questão de investigação principal:  

- Como é que a comunicação da marca pode ser feita através da Web 2.0? 

Uma vez que estamos perante uma área de estudo recente e em permanente 

actualização, interessa também compreender outras questões de investigação 

secundárias:  

- Porque é que as marcas recorrem a ferramentas de Web 2.0 para realizarem a sua 

comunicação externa?  

- Como é que os indicadores-chave de performance, em Social Media, podem auxiliar 

a avaliação dos resultados da comunicação da marca? 

Uma vez que a investigação abrange um nicho de consumidores, interessará falar em 

utilizadores, já que apenas iremos abordá-los enquanto membros digitais activos. 

Assim, para existir uma compreensão sustentada dos objectivos e métricas concretas 

deste novo tipo de comunicação, as empresas de outsourcing de comunicação e as 
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marcas necessitam explorar mais estes temas e as bases em que se sustenta este tipo de 

comunicação, por ser um campo em constante actualização.  

 

2. Revisão de Literatura 

Primeiramente são abordados os conceitos de Gestão e Comunicação da marca, 

seguidos do conceito de Web 2.0, uma vez que toda a investigação se centra 

precisamente nesta noção e no que ela comporta. Após esta contextualização, 

apresentam-se os conceitos de Redes Sociais e Social Media, uma vez que esta 

investigação foca especificamente uma rede social, o Facebook. Depois desta 

contextualização, é ainda relevante apresentar as noções de Métricas e Indicadores-

Chave de Performance (KPI’s) em Social Media e compreender o seu aparecimento e o 

que estas noções implicam para a análise e compreensão de resultados alcançados pela 

implementação de estratégias de comunicação através da Web 2.0. 

2.1. Gestão de Marca 

As marcas são nomes atribuídos a um bem ou serviço individual ou a um grupo de 

produtos complementares (Clow & Baack, 2010). Uma marca é entendida como eficaz e 

forte se fornecer aos clientes garantias de qualidade e redução do tempo de pesquisa no 

processo de compra. Por isso, a compreensão da forma como os consumidores 

percepcionam uma marca é importante para a criação de um posicionamento de sucesso 

(Clow & Baack, 2010).  

Por sua vez, o posicionamento é definido por estes autores como “a posição psicológica 

relativa do bem ou serviço, em comparação com os seus concorrentes”, tornando-se 

essencial o acompanhamento da evolução dos mercados (Clow & Baack, 2010, p.69). 

Um "sistema de gestão de marca" refere-se ao tipo de estrutura organizacional em que 

as marcas ou produtos são atribuídos aos gestores de marca que coordenam todas as 

actividades de marketing da marca. (Hehman, 1984).  

Desta forma, pode-se dizer que a gestão da marca desempenha “um papel significativo 

na influência e na afectação do comportamento do consumidor” (Hakim, 2011, p.651) 

onde os gestores de marca são fundamentais. 
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As marcas devem ousar ser diferentes, não apenas para chegar à frente, mas para ficar 

nesse lugar (Shocker et al., 1994). Isto porque um produto inovador perde a sua 

vantagem competitiva, assim que a concorrência consegue duplicá-lo ou contrariá-lo. 

Por isso, a gestão da marca deverá estar envolvida activamente nesta busca. 

Assim, interessa conhecer o contexto actual da gestão de marca na Web 2.0 (Musser & 

O 'Reilly, 2006), onde a comunicação da marca se torna uma via de dois sentidos, e a 

produção e transmissão de conteúdos passa a estar na mão de todos nós. Os 

consumidores tornam-se produtores de conteúdos, sendo estes conteúdos denominados 

comummente por UGC, isto é, User Generated Content; e o sucesso desta dinâmica 

recai no processo de “democratização” que está aqui implicado (Havas Media, 2012)
1
, 

fazendo com que a marca que não cumprir as suas promessas seja punida mais 

rapidamente (Burmann, 2010).  

2.2. Comunicação da Marca 

Segundo Clow & Baack (2010), comunicação pode ser definida como transmissão, 

recepção e processamento de informações. Desta forma, para que uma identidade da 

marca funcione, é preciso dá-la a conhecer ao consumidor, daí que a marca só exista se 

for comunicada e se os seus produtos e serviços forem dados a conhecer (Ruão & 

Farhangmer, 2000).  

Ray (2004) menciona que só há pouco tempo as empresas sinalizaram a comunicação 

integrada de marketing, ou em inglês Integrated Marketing Communication (IMC), 

como um conceito que sustenta que “todas as comunicações que emanam de uma 

plataforma estratégica única geram um retorno significativamente maior sobre o 

investimento em comunicações, do que seria o caso com acções independentes nos 

media tradicionais” (Ray, 2004, p.1) 

Se juntarmos a isso o marketing-mix de produtos, preços, distribuição e promoção; as 

empresas que falam através de uma única voz são capazes de coordenar e integrar todas 

as ferramentas de marketing. Por outro lado, a Comunicação Integrada da Marca, ou em 

inglês Integrated Brand Communication (IBC), é entendida como uma “estratégia 

                                                           
1
 Estudo particular e interno, cedido a título de consulta pela Agência de Meios analisada para a 

realização desta investigação. 
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global de comunicação que integra todas as actividades de comunicação, para gerir o 

bem mais precioso da empresa, a sua marca” (Ray, 2004, p.1). Uma abordagem actual 

de gestão de marca, baseada na sua identidade, considera também a interacção 

consumer-to-consumer, afectando a experiência do consumidor com a marca e as 

expectativas da mesma (Burmann, 2010).  

O conteúdo evidenciado nas várias actividades de Social Media pode atingir um alcance 

significativo, sendo que as empresas, em vez de apenas acompanhar este movimento, 

participam cada vez mais nele (Christodoulides 2008, citado por Burmann, 2010). 

2.3. Web 2.0  

Web 2.0 refere-se às tecnologias digitais que enfatizam a interacção humana, 

colaboração e conectividade (Burns, 2008), sendo exemplos os Blogs, wikis, podcasts, 

websites de redes sociais, vídeo e feeds RSS.  

O termo Web 2.0 foi introduzido em 2005 por O'Reilly que a definiu como ''uma rede 

como plataforma, abrangendo todos os dispositivos conectados'' (O'Reilly, 2007. p.17), 

que não tem um limite rígido, mas em vez disso, um núcleo gravitacional. (O'Reilly 

2005, citado por Levy, 2009). 

Um ano depois, O'Reilly explica o mesmo conceito de forma diferente, definindo Web 

2.0 como ''um conjunto de direitos económicos, sociais e tendências tecnológicas que 

colectivamente formam a base para a próxima geração da Internet – um médium mais 

maduro e distinto proporcionando Abertura ao Utilizador (Openness), Participação do 

Utilizador (User Participation) e consequente Efeito de rede (Network Effects)” 

(Musser et al., 2006, p.4).  

Isto leva a que as organizações sintam a necessidade de serem proactivas para evitar 

qualquer dano na sua angariação e retenção de clientes, fazendo com que sejam bem-

sucedidas (Askool & Nakata, 2011). 

Uma das principais características da Web 2.0 prende-se com o estímulo à partilha do 

conhecimento já que a mensagem é difundida de forma quase instantânea, podendo 

atingir milhares de pessoas e enriquecendo a rede global de informação (Kelleher, 2007 

citado por Crespo, 2011). 
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2.4. Social Media e Redes Sociais 

“Uma rede é um conjunto de nós interligados entre si e sem centro, sendo a sua 

importância determinada pelo conjunto de informação que os mesmos processam de 

forma eficiente”, sendo os próprios indivíduos a criar as suas próprias redes baseadas 

nos seus valores, interesses, projectos e crenças (Castells, 2007, p.15).  

Importa, no entanto, definir primeiro o conceito Social Media, de onde deriva o conceito 

de Redes Sociais. O termo Social Media refere-se a um “conjunto de tecnologias que 

agregam comunicação, conteúdo, e por consequência cruzam indivíduos, os seus 

amigos e as suas redes” (Treadaway & Smith, 2010, p.24). Dentro dos sites de Social 

Media encontram-se os Blogs (diários online), as Wikis (páginas editáveis pelos 

utilizadores - Wikipedia), os Fóruns de discussão, as comunidades de partilha de 

conteúdos (música, fotos os vídeos – Youtube e Flickr são alguns exemplos), sites de 

Microblogging (uma mistura de Blogs com redes sociais – Twitter), as redes sociais 

geolocalizadas (Foursquare), os sites de compras em grupo (como a Groupon ou a 

LetsBonus) e ainda as Redes Sociais (Facebook, MySpace, LinkedIn), em que a 

liderança do Facebook se reflecte no número de utilizadores únicos e não só. 

Estas tecnologias ajudam os utilizadores a criar mais facilmente conteúdo e a partilhá-

lo. Social Media é a infraestrutura que ajuda os utilizadores a tornarem-se 

“publicitários” do conteúdo que lhes interessa e aos seus amigos (Treadaway & Smith, 

2010), diferindo dos "Mass media", uma vez que qualquer pessoa pode criar, comentar e 

adicionar qualquer tipo de conteúdo em Social Media (Scott, 2010). 

Relativamente às plataformas de Social Media interessa compreender que todas sofrem 

alterações e mudanças muito rapidamente para se adaptarem às necessidades dos 

mercados (Treadaway & Smith, 2010). 

As redes sociais são “grupos de pessoas, ou comunidades, que partilham um interesse, 

perspectiva ou passado comum” (Treadaway & Smith, 2010, p.24). Da mesma forma 

que gostamos de falar das redes sociais num contexto de serviços online populares, 

como o Facebook, estas redes existem também offline, por isso muitas vezes se aplica o 

conceito de redes socias digitais para distinguir as que são do meio online. 
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Existem, por isso, vários factores que contribuem para a utilização de Social Media, 

sendo que todas as pessoas são motivadas por uma combinação de necessidades 

humanas que pretendem satisfazer, e por isso o hábito de visita aos sites de redes sociais 

entre os portugueses é diário (Treadaway & Smith, 2010). 

Social Media possibilita novas oportunidades de envolvimento com os consumidores, 

providenciando formas mais eficazes de gerir uma empresa e/ou marca no que concerne 

a queixas e reclamações, elogios dos consumidores e desenvolvimento do negócio 

através da informação disponibilizada pelos mesmos (Treadaway & Smith, 2010). 

Assim, as aplicações de Social Media representam uma indústria diversificada e em 

rápido crescimento que, embora bastante diferentes, possuem uma série de 

características comuns importantes e por isso é fácil para os consumidores participar em 

múltiplas comunidades (conceito traduzido pelo termo multi-homing) e por isso, os sites 

competem pelo tempo do consumidor (Zhang & Sarvary, 2011). 

A exposição das marcas pode ser, de facto, atractiva, mas, há que aceitar e adaptar os 

novos padrões, promovendo as mudanças necessárias nas práticas quotidianas das 

marcas e empresas, tendo em consideração a transparência da Web, a tendência para a 

informação injuriada e a riqueza da informação (Phillips & Young, 2009). 

Consequentemente, as empresas tendem a ser mais transparentes ao tornarem públicas 

as suas acções e decisões. No entanto, a transparência, quando em excesso, pode colocar 

a empresa em desvantagem face aos seus concorrentes, correndo também sérios riscos 

ao expor a propriedade intelectual corporativa. Isto porque quando uma informação é 

partilhada numa rede social, fica fora do controlo do seu autor e dificilmente pode ser 

contida (Treadaway & Smith, 2010). 

Neste contexto, surge a necessidade de considerar uma nova “função” para as Redes 

Sociais, capaz de dar resposta a todas estas questões, sendo o Community Manager o 

centralizador de informação com capacidade de se conectar pessoalmente com o cliente 

(humanizar a empresa) e fornecer feedback para muitos departamentos internos da 

empresa sendo, por isso, responsável por combinar a dimensão racional e estratégica 

com o campo mais sentimental, sensível e humano da marca. (Connie Bensen, citado 

por Solis & Breakenridge, 2009; Solis & Breakenridge, 2009). 
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De salientar ainda a imaturidade das regras e “boas práticas” em Social Media, o que 

leva a que as empresas tenham de avançar de forma cautelosa neste meio (Treadaway & 

Smith, 2010). 

Em conclusão, estamos perante uma oportunidade sem precedentes para utilizar estas 

tecnologias para partilhar o valor dos produtos e serviços, não com o público em geral, 

mas antes com pessoas que estarão mais interessadas em “ouvir” o que há a dizer, 

potencializando a Social Media de uma forma mais eficaz para o marketing de produtos 

e serviços (Treadaway & Smith, 2010). Para isso, importa ter em conta que, em 2011, a 

maioria dos indivíduos com perfil criado em sites de redes sociais seguia nos mesmos 

(ou era fã de) empresas ou marcas (61.5%), e entre os motivos pelos quais o fazem, está 

o facto de gostar da marca, empresa ou produto, de acordo com o Estudo “Os 

Portugueses e as Redes Sociais” da Marktest Consulting (2011)
2
. 

O Social Media marketing, e mais propriamente, Facebook marketing, “levam tempo, 

não sendo algo que comece a gerar de imediato seguidores, fãs, amigos e um número 

elevado de consumidores” (Treadaway & Smith, 2010, p.18) que publicitem a marca ou 

empresa. No entanto, o Facebook é um conjunto de ferramentas que, usadas 

inapropriadamente, “farão com que uma marca perca dinheiro, entre num ciclo de 

frustração e, em último caso, fará com que a mesma perca a “fé” num canal que pode 

ser muito positivo”. Cada situação é diferente, daí que “uma marca terá de compreender 

quais as potencialidades específicas do Facebook” que se adequam ao seu negócio 

(Treadaway & Smith, 2010, p.18). 

2.5. KPI’s e Métricas em Social Media 

Os Indicadores-Chave de Perfomance (KPI’s ou Key Performance Indicators) sempre 

foram importantes dentro de uma organização e da comunidade, por essa razão, John 

Metzger (2010, p.39) afirma que as “empresas precisam de conhecer os seus KPI’s, para 

conseguirem posicionar-se efectivamente como uma marca de referência” face aos seus 

concorrentes.  

                                                           
2
 Estudo particular, cedido a título de consulta pela Agência de Meios analisada para a realização desta 

investigação. 
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Existe a necessidade de avaliar o impacto do conteúdo gerado pelo consumidor, daí a 

importância em métricas que sejam verdadeiros KPI’s nas redes sociais, como “viewer 

engagement” e níveis de interação como a leitura, comentários, recomendações, links 

para posts, menções em fóruns, etc. (Fichter, 2007). Uma medição eficaz dos KPI’s 

proporciona uma gestão das ferramentas e da informação de que as empresas necessitam 

para estabelecer metas para uma melhoria contínua, e prevenir-se de possíveis 

problemas que podem afectar os objectivos-alvo (Lopes, 2009). 

Segundo Paine (2011, p.21), durante décadas, “a maioria das empresas mediu o sucesso 

em termos de volume de actividade, vendas, marketing e contratação.” O problema é 

que não era levado em conta o mundo ilimitado que costumávamos chamar de 

relacionamentos e que hoje chamamos de Social Media. Mas como era incontrolável e 

incomensurável, as marcas ignoraram-no nos seus cálculos. Esta é também uma 

perspectiva defendida por Treadaway & Smith (2010) que afirmam que o crescimento 

de Social Media coincidiu com um declínio no uso dos meios de comunicação 

tradicionais por parte do consumidor, sendo seguro dizer que, hoje, as pessoas captam 

muito mais as notícias, informações e comentários provenientes dos seus amigos, do 

que a partir dos meios de comunicação tradicionais. 

Para estes mesmos autores, Social Media é a última grande revelação no marketing, 

porque também possibilitam a análise quantitativa dos sucessos alcançados no 

envolvimento do cliente, satisfação, aumento de page views, e até mesmo no retorno 

sobre o investimento, ou em inglês, Return on Investment (ROI), havendo, segundo 

Paine (2011) a necessidade de reconsiderar a definição de ROI. 

Ainda Paine (2011, p.20) alerta para o facto de em “nenhuma destas definições ser 

possível ver-se as palavras envolvimento, influência, inspiração, percepção, alcance, 

amigos, seguidores, hits ou retweets”. No entanto, o ROI para Social Media, deverá 

contemplar os factores relacionamentos e reputação nas suas métricas, sendo que há 

inúmeros estudos de caso que provam que as “boas relações encurtam os ciclos de 

vendas, aceleram a adopção de novos produtos, aumentam a eficiência, reduzem a 

rotatividade, implicam menores custos de recrutamento, e eliminam ou reduzem os 

processos judiciais e taxas legais” (Paine, 2011, p.22).  
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Retorno sobre o Investimento é para Treadaway & Smith (2010), talvez a medida mais 

dura, e ainda assim, a mais alinhada para medir uma campanha ou a presença de uma 

marca em Social Media. Muitos dos benefícios ainda são pouco perceptíveis, porque 

ninguém realmente sabe até onde os serviços de Social Media poderão chegar.  

Stone (2009, p.101) concorda com esta abordagem referindo também que “evidências 

recentes mostram a extensão do uso da Web 2.0” e, por isso, cada vez mais as marcas 

usam formas de atrair os clientes para projectar o nível de cobertura de que necessitam 

nas redes sociais. 

No caso do Facebook, a definição das métricas a utilizar para avaliar a presença nesta 

rede social depende principalmente dos objectivos que a marca tem ao marcar presença 

neste site, e só a partir da definição desses objectivos devem então ser determinadas as 

métricas a analisar. Em “Social Media Ad Metrics Definitions”, publicado em Maio de 

2009, o IAB (Interactive Advertising Bureau) apresenta uma lista de possíveis métricas 

para as novas plataformas sociais online, desde as métricas mais clássicas até formas de 

medição mais adequadas ao espírito e à forma das redes sociais, designadas por “Acções 

relevantes” – participação em concursos, download de vales ou cupões de desconto, 

jogos jogados, vídeos visionados, uploads de fotos ou vídeos, votação em “sondagens” 

nas páginas, mensagens ou convites enviados, posts de comentários, amigos 

contactados, criação de fóruns ou lançamento de tópicos de discussão, reposts ou 

share”, etc. (“Social Media Ad Metrics Definitions”, 2009). 

Também a empresa de software de marketing social Awareness sugere algumas 

métricas específicas como a avaliação dos sentimentos em relação à marca, interacções 

registadas, nível de actividade na página, avaliação de satisfação do consumidor, entre 

outras. Apesar de haver inúmeras tentativas de perceber o valor que um fã no Facebook 

possa ter em termos de negócio, esses cálculos dependerão sempre de factores 

dificilmente traduzíveis em valor, como a sua lealdade à marca, comportamentos de 

consumo, a sua capacidade de influenciar os amigos, os motivos pelos quais deu o seu 

“gosto” a uma marca, etc. (“Redes Sociais: O Fenómeno Facebook”, 2012)
3
. 

                                                           
3
 Estudo particular e interno, cedido a título de consulta pela Agência de Meios analisada para a 

realização desta investigação. 



11 
 

Para Lopes (2009), uma das grandes vantagens de toda a tecnologia inerente a Social 

Media é o facto de facilmente e em tempo real se poder analisar e medir de forma 

objectiva os resultados inerentes às campanhas implementadas. Estas métricas servem 

para identificar o grau de eficácia gerado pela estratégia adoptada. Ao nível qualitativo 

“é possível medir o volume de buzz gerado (através do número de posts e comentários) 

e o brand favorability” (Lopes, 2009, p. 38). De forma a facilitar esta análise existem 

diversas plataformas online que permitem uma análise rápida e sem custos. 

As ferramentas de web analytics ajudam a captar e interpretar os resultados obtidos, 

através da criação de relatórios legíveis por data e métricas, sendo que para obter uma 

boa leitura dos relatórios de tráfego dos websites e plataformas online da marca, há que 

entender com que frequência estes são gerados, e como é que a própria 

marca/organização os analisa (Treadaway & Smith, 2010). Interessa acima de tudo 

compreender que essas métricas proporcionam uma análise do esforço realizado pela 

marca, relativamente à sua presença numa rede social (Treadaway & Smith, 2010).  

A necessidade de actualizar as métricas diárias que são criadas como resultado da 

actividade da marca nas redes sociais, faz com que se recorra ao uso de uma série de 

estatísticas ou fornecedores de web analytics disponibilizados na Web (Omniture, 

Coremetrics, Webtrends, ou Google Analytics) (Treadaway & Smith, 2010). Estes 

produtos captam e analisam insights específicos como os utilizadores únicos, page 

views, e outros dados importantes que explicam como os clientes recebem uma 

determinada marca nas redes sociais.  

3. Metodologia 

Tendo em conta os objectivos principais deste Trabalho Final de Mestrado, a escolha da 

realização de uma Pesquisa Qualitativa representa sérias vantagens se for considerado 

aquilo a que Byrman (1996) refere como “alavancagem empírica” face aos conteúdos já 

estudados nesta área, uma vez que este tipo de pesquisa proporciona uma maior 

sensibilidade ao contexto, podendo adaptar-se e ser levada a cabo nos vários campos de 

investigação e áreas de estudo (Byrman, 1996). Desta forma, o uso deste estilo de 

pesquisa e das respectivas técnicas de análise de dados qualitativas tornou-se mais 

proeminente nos últimos anos, apresentando um forte crescimento no seio das Ciências 
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Sociais e das Ciências Administrativas, bem como nos estudos organizacionais 

(Byrman, 1996; Benbasat et al, 1987). 

A escolha por uma pesquisa mais qualitativa justifica-se pois as “metodologias 

qualitativas tendem a acreditar que o mundo social é complexo, caracterizado pela 

dependência de influências exteriores, pontos de referência, efeitos de interacções 

estratégicas, causas bidireccionais ou feedbacks contínuos, meios diferentes para 

alcançar o mesmo objectivo ou vários objectivos conseguidos através de uma variável 

independente, dependendo de um contexto.” (Bennett & Elman, 2006, p.457). 

Face aos propósitos da pesquisa, este Trabalho Final de Mestrado visa uma pesquisa 

exploratória e descritiva. Por sua vez, a pesquisa exploratória é aqui utilizada para a 

criação de um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa realizada, de modo a 

que haja uma familiarização com os conceitos, para que a investigação levada a cabo 

possa ser realizada com uma maior compreensão e precisão (Theodorson & 

Theodorson, 1970 citado por Piovesan & Temporini, 1995).  

A pesquisa descritiva aparece neste Trabalho Final de Mestrado, com o intuito de 

compreender e diagnosticar um fenómeno complexo na sua totalidade, bem como os 

agentes envolvidos nesse mesmo fenómeno (Neves, 1996). 

A adequação do estudo de caso nesta pesquisa recai na “necessidade de compreender a 

natureza e a complexidade dos processos em curso” (Benbasat et al, 1987, p.370) e de 

responder a questões de investigação baseadas no “como” e “porquê”, em situações em 

que “o investigador possui pouco controlo sobre os eventos, sendo que estes focam um 

fenómeno actual cujo contexto é assente na vida real”. (Yin, 2003, p.1).  

Robert Yin (1997) destaca ainda o estudo de caso como uma das metodologias mais 

utilizadas na investigação em Ciências Sociais, sendo o trabalho aqui realizado exemplo 

disso mesmo, pois olha para os casos seleccionados de acordo com o tipo de questão de 

investigação; o controlo que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais 

efectivos e o foco em fenómenos contemporâneos. (Yin, 1997).  

Desta forma, e para que seja possível compreender as várias realidades em análise, 

optou-se pelo estudo de caso múltiplo, visto por Yin (2003) como uma variante do 

quadro metodológico do estudo de caso, isto é, o estudo de caso múltiplo apresenta-se 
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como um possível desenho da estratégia de pesquisa baseada no método de estudo de 

caso (Yin, 2003). É intenção deste estudo de caso múltiplo “fazer comparações directas 

entre os casos, como um meio de gerar informações teóricas cujos dados são 

amplamente baseados em entrevistas semi-estruturadas” (Byrman, 1996, p.355), sendo 

este o principal método de recolha dos dados escolhido para guiar os discursos 

analisados, em detrimento de uma estruturação rígida das respostas (Yin, 2003).  

O estudo será realizado junto dos colaboradores e decisores de três grandes empresas a 

exercer o seu negócio em Portugal: uma agência de meios (caso A) e duas organizações 

presentes em sectores de mercado distintos (caso B e caso C), sendo que estas últimas 

foram selecionadas tendo em conta as suas distintas posturas e estratégias de 

comunicação nas redes sociais, oferecendo assim, perspectivas diferenciadoras do 

mesmo fenómeno, apesar de existir uma relação indirecta entre elas, que é o facto das 

suas estratégias de comunicação serem trabalhadas pela mesma agência de meios, 

podendo, desta forma, verificar-se que a referida agência possui tratamentos diferentes, 

consoante os objectivos e tipos de negócio dos seus clientes/marcas. Foram realizadas 

dez entrevistas presenciais, cada uma com cerca de quarenta minutos de duração, cuja 

identidade dos entrevistados e das entidades é salvaguardada pelo anonimato. Para esse 

efeito foram criados três guiões de entrevistas distintos: um para os Community 

Managers e Project Manager da agência; o segundo para o General Manager of Digital 

and Entertainment, Estratega Digital e Head of Social Media da agência de meios; e o 

terceiro para o Director do Departamento de Publicidade e Comunicação e Gestora de 

Campanhas do caso B e para o Director de Marketing e Responsável de Marketing 

Digital do caso C.  

Realizadas as entrevistas, as mesmas foram transcritas para formato digital, tendo sido 

analisadas partindo da triangulação de dados efectuada ao longo da investigação e de 

uma realidade concreta que se pretende conhecer em profundidade, onde se procura 

compreender cada caso de forma abrangente, circunscrevendo, depois, o campo de 

investigação em estudos de caso isolados e cruzando os dados obtidos que são 

reflectidos nas conclusões principais deste estudo. 
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4. Análise de Resultados 

4.1. Análise de Dados dos Estudos de Caso 

4.1.1. Caso A 

A primeira empresa a ser analisada é uma Agência de Meios multinacional que em 

Portugal se apresenta sediada em Lisboa. Doravante denominada de “caso A”, esta 

aparece mencionada neste estudo pela relevância do papel deste tipo de empresas para a 

comunicação das marcas no mercado nacional.  

Foram realizadas seis entrevistas presenciais, com dois guiões de entrevista diferentes 

(ver Anexos 5 e 6), para apurar os objectivos, detalhes operacionais e opiniões dos 

vários colaboradores do caso A, consoante o nível de operacionalidade e poder de 

decisão inerente às suas funções. Desta forma, foram entrevistados três colaboradores 

cujas funções ligadas ao meio digital, representam cargos principais no caso A, sendo 

eles, General Manager of Digital and Entertainment, Estratega Digital e Head of Social 

Media. 

Foram também entrevistados três colaboradores cujos cargos são de Project Manager e 

Community Manager. São estes que fazem a gestão operacional da comunicação das 

marcas em Social Media e que a diversidade de cargos analisada permite observar 

distintas abordagens sobre o tema. 

De salientar ainda a tendência generalizada para o pouco tempo em que os entrevistados 

estão nas respectivas funções, o que se deve essencialmente à reestruturação interna que 

a agência sofreu para se conseguir adaptar aos novos modelos de mercado e às 

necessidades das marcas face ao meio digital.  

Dentro de uma primeira temática mais dirigida às práticas e aspectos relacionados com 

Social Media e redes sociais, os entrevistados, de uma forma unânime, identificaram o 

Facebook como sendo a rede social mais utilizada em Portugal, sendo também 

considerada a ferramenta de Social Media com maiores potencialidades. Relativamente 

à importância da presença das marcas nas redes sociais e de que forma as marcas a 

percepcionam, as respostas foram um pouco divergentes, onde a maioria defendia que 

essa mesma importância depende do tipo de negócio e da abertura do ponto de vista 

estratégico com que cada marca olha para as redes sociais.  
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Sendo incontornável a existência de aspectos positivos que definiram esta mudança de 

paradigma na comunicação das marcas com os seus públicos, a verdade é que também 

existem aspectos negativos a ter em conta. Assim, variáveis como a visibilidade da 

comunicação e o potencial de disseminação da mensagem pelo consumidor/utilizador, 

podem ser considerados os maiores benefícios que Social Media tem para oferecer, mas 

ao mesmo tempo representam o maior risco para as marcas, de tudo dependendo o 

sentimento e o conteúdo da mensagem.  

Se uma marca confronta um desses riscos potenciados, as consequências podem ser 

desastrosas, caso a empresa não esteja estrategicamente preparada para esta nova 

realidade, o que também se releva no nível de investimento (baixo, mas crescente) que 

as marcas disponibilizam para estratégias de Social Media e para as redes sociais.  

Todos os entrevistados referiram ainda que este é um processo gradual para as marcas e 

que a percepção total e aproveitamento profundo dos contributos das redes sociais, 

ainda não foi conseguido, uma vez que as empresas ainda olham para Social Media 

como mais um meio de comunicação, quando este veio trazer ao consumidor/utilizador 

um poder inquestionável e uma nova forma de comunicar para as marcas: em diálogo.  

Alguns reconhecem que o apoio a serviços externos para a comunicação das marcas no 

meio digital é fundamental, para que estas alcancem mais facilmente o grau de 

maturidade que lhes permita conceber estratégias de comunicação integradas e 

alinhadas entre os seus objetivos e as potencialidades de cada ferramenta de Web 2.0. 

Outra perspectiva mostra que o recurso a serviços externos de comunicação não é algo 

pertinente ou até mesmo fundamental, se se tiver em conta que há tipos de negócio cuja 

comunicação tem de estar directamente alinhada com os outros departamentos da 

organização e por isso, faz mais sentido que seja realizada internamente por um 

profissional de confiança e com um bom conhecimento da marca, do seu 

posicionamento e objectivos gerais de comunicação e dos seus públicos, uma vez que é 

essa pessoa que trabalha as potencialidades da comunicação da marca, existe o risco de 

ser feita uma má gestão, o que pode ser muito prejudicial para a marca. 

Face à abordagem da temática das métricas de análise e dos Indicadores-Chave de 

Performance em Social Media (mais propriamente no Facebook), os entrevistados não 
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foram unânimes face às suas respostas, principalmente pela forma como interpretaram 

este tema. Ou seja, enquanto a maioria dos colaboradores defenderam que a definição 

dos KPI’s para a presença de uma marca nas redes sociais depende directamente dos 

objectivos que essa mesma marca define à partida; houve uma pessoa que apresentou 

uma visão mais genérica, onde os KPI’s são definidos pelas próprias redes sociais, em 

que as marcas têm de se adaptar e retirar resultados de uma forma global, sem 

especificação face aos seus objectivos. 

De uma forma geral, a análise das métricas é tida como essencial para que a marca 

tenha uma percepção realista da sua presença neste meio digital e possa melhorar a sua 

estratégia futura com base na análise do seu desempenho actual. Apesar disso, os 

colaboradores que trabalham directamente com a análise dessas mesmas métricas 

(Community Managers), destacam o problema da inexactidão dos dados e das fontes 

desses mesmos dados serem pouco fiáveis. Outro dos problemas identificados é o 

carácter pago que limita algumas dessas ferramentas de análise de dados. 

4.1.2. Caso B 

A marca estudada no Caso B corresponde a uma empresa do sector financeiro e 

bancário com sede em Lisboa, pertencendo a um grupo empresarial internacional. 

Com base no guião de entrevista do Anexo 7, foram realizadas entrevistas presenciais 

aos dois colaboradores da empresa que ocupam neste momento as funções de Director 

do Departamento de Publicidade e Comunicação e de Gestora de Campanhas.  

É importante referir que esta empresa, apesar de ter uma presença institucional nas redes 

sociais (Facebook e Youtube), optou por criar uma estratégia diferenciadora. Assim, 

desde Abril de 2011, o caso B, em paralelo com a sua presença institucional nas redes 

sociais, criou o projecto α com estratégia, objectivos e segmento-alvo diferenciados, 

concebido propositadamente para efectuar uma aproximação aos utilizadores nacionais 

mais jovens que estão presentes no Facebook sem que estes tivessem de passar pelo 

contacto directo com a marca, alargando a segmentação da mesma. Esta aproximação 

pretendia ser realizada com base no objectivo de uma presença, não comercial, mas sim 

que permitisse chegar até aos utilizadores através dos seus interesses, distanciando-os 
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dos temas bancários, para dar uma maior notoriedade e salvaguardar a imagem da 

marca.  

O projecto α baseia-se num microsite, com apoio de uma página de Facebook e de 

outras plataformas de vídeo sharing e music sharing, e já conta com duas edições. Neste 

momento, encontra-se numa fase estacionária, onde a página de Facebook do projecto 

continua a ser alimentada com conteúdos. Este interregno foi estrategicamente pensado, 

devido à conjectura de crise económica nacional e internacional, o que levou a marca a 

ponderar os investimentos feitos neste sentido, já que até agora o projecto α era visto 

como um mecanismo de experimentação que o Director do Dep. de Publicidade e 

Comunicação afirma ter servido “para definir várias formas de actuação” não só para a 

página de Facebook do projecto, mas para todas as outras ligadas ao caso B, revelando-

se um componente de formação útil para a gestão de conflitos, diminuindo 

substancialmente os problemas noutras páginas mais institucionais. Ainda relativamente 

ao investimento feito para este projecto, o mesmo entrevistado considera-o residual, 

enquanto a Gestora de Campanhas o considera elevado, tendo em conta os objectivos do 

projecto α e a ausência de propósito comercial ou de retorno sobre o investimento. 

Assim, de forma a evitar um novo “investimento a fundo perdido”, tal como menciona o 

Director do Dep. de Publicidade e Comunicação; numa possível terceira edição do 

projecto α, essa componente de negócio deverá ser ponderada para que seja possível 

gerar retorno, tornando essa comunidade numa fonte de lucro para a marca. Segundo os 

dois colaboradores, este passo tem de ser bem ponderado. 

Este projecto foi criado com o propósito da sua integração no Facebook, sendo que a 

importância da presença nesta rede social nunca foi questionada, uma vez que os 

objectivos do caso B eram dar visibilidade à empresa e “ganhar curva de experiência”. 

Sendo uma empresa que recorre a serviços externos para a gestão da comunicação, os 

entrevistados referem ainda que esta presença nas redes sociais foi estrategicamente 

pensada conjuntamente pela empresa e pela marca, para existir numa base de 

“desintegração total” com a estratégia geral e parecer-se o mais possível com um 

projecto autónomo, distanciando-se do nome da marca. O principal risco identificado 

pela sua presença nas redes sociais é o risco reputacional, seja pela inexperiência da 
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própria marca gerir este novo tipo de envolvimento com o utilizador, seja pelo próprio 

paradigma comunicacional potenciado pela Web 2.0 que permite uma visibilidade 

massificada da opinião do utilizador que ganha contornos incalculáveis seja para o bom, 

ou para o mau. No entanto, na opinião da Gestora de Campanhas: “os riscos negativos 

ultrapassavam qualquer benefício que pudéssemos ter, como, por exemplo, em inovar 

nalguns campos do projecto”. Assim, a completa democratização da comunicação é 

encarada pelos entrevistados como “um defeito deste sistema”, condicionando o 

projecto α e o caso B, pelo “excesso de protagonismo que dá a pessoas que se calhar 

não o deveriam ter”. 

Por outro lado, o papel do utilizador é visto como fundamental para este projecto, 

através dos seus contributos, sugestões e reclamações. Para o Director do Dep. de 

Publicidade e Comunicação, esta forma de olhar para o utilizador/consumidor “está na 

base da lógica do próprio Marketing, isto é, perguntar às pessoas o que é que elas 

querem e devolver-lhes aquilo que elas pediram. O projecto em si só faz sentido pelos 

99,9% de pessoas que ajudam, estão lá, contribuem e que gostam do projecto, sendo 

tudo isto feito para eles”. 

Para além disso, para os entrevistados é muito importante a existência de um conjunto 

de normas de boa conduta e “boas práticas” para a gestão de comunicação e conflitos 

nas redes sociais, seja ao nível interno do caso B, seja do ponto de vista estratégico da 

gestão de comunicação do caso A. Quando questionados sobre os objectivos do projecto 

α e se os mesmos tinham sido e se estão a ser alcançados, o entrevistado referido 

anteriormente referiu a importância de dividir este processo em três fases distintas. 

Assim, “os objectivos foram alcançados na primeira edição do projecto, superados 

brutalmente na segunda, e neste momento estão a ser concretizados”. Os entrevistados 

deram ainda as suas opiniões sobre o estabelecimento prévio de Indicadores-Chave de 

Performance, de acordo com os seus objectivos para cada uma das fases do projecto, 

tendo sido destacados o “Número de Seguidores da sua página de Facebook”, a “Taxa 

de Crescimento da marca nas redes sociais” e o “Sentimento das interacções dos 

seguidores” comos os KPI’s para as duas primeiras fases do projecto α. Para a fase 

actual foi destacado o KPI “Nível de Interacção dos seguidores com a marca”.  
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Foi mencionada também a importância do acompanhamento periódico e sistemático das 

métricas de análise, bem como das “pontuais apresentações gerais sobre o 

comportamento do projecto”, para uma compreensão real sobre o alcance dos objectivos 

inicialmente propostos, salientando-se mais uma vez, que os resultados financeiros 

decorrentes da criação deste projecto nas redes sociais não foi nunca tido como 

objectivo, devido ao distanciamento pretendido entre o projecto α e o caso B. 

4.1.3. Caso C 

Neste estudo de caso foram feitas entrevistas a dois colaboradores de uma empresa, em 

seguida denominada caso C, cujo tipo de negócio é distribuição. Esta mesma empresa 

pertence a um grupo espanhol, cuja filial em Portugal se situa em Lisboa. Os dois 

entrevistados exercem respectivamente as funções de Director de Marketing e 

Responsável de Marketing Digital.  

Na opinião dos entrevistados, a entrada do caso C nas redes sociais, mais 

especificamente no Facebook, foi feita com alguma prudência, visto ser um ambiente 

estranho, mas reconhecido pela empresa como uma nova forma de comunicação, 

diferente daquela que até aí tinha sido praticada. A marca já tinha presença na Internet 

manifestada através de site, blog, e-commerce, campanhas de display (publicidade) e 

uma “pré-rede social” criada pela própria empresa. Daí que, apesar da prudência 

manifestada, a necessidade de acompanhar as tendências de comunicação dos seus 

consumidores e de estar presente onde estes estão, era inquestionável. Por essa razão, o 

caso C já apostou na entrada noutras plataformas de Social Media que começam a ter 

uma importância crescente. Apesar de na maior parte dos casos a entrada ser feita numa 

base de registo da marca, esta atitude é pensada como uma forma de garantir que, caso 

essas mesmas plataformas, como o Google+ e o Pinterest, comecem a ganhar 

visibilidade para os consumidores do caso C, esta já está prevenida com o seu registo. 

Essa opção é tomada também pelo investimento que isso implica, sendo a marca 

obrigada a optar pelas plataformas de Social Media com maiores potencialidades, para 

nelas focarem os seus esforços e recursos. 

No entanto, é inquestionável para estes dois colaboradores que a Web 2.0 é uma 

realidade que se estabeleceu e que permite o contacto com os utilizadores/consumidores 
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mais jovens, apesar de ser essencialmente definida pela volatilidade e rapidez com que 

as suas ferramentas e plataformas são substituídas por outras mais actuais e com 

melhores funcionalidades. Por essa razão, e segundo a opinião do Director de 

Marketing, “as marcas nunca devem ponderar abandonar esta nova forma de comunicar 

com os clientes”, visto estar em causa ir contra um paradigma comunicacional instalado, 

cuja rejeição pode implicar um custo de oportunidade elevado. 

Nesta perspectiva, o risco de não estar presente nas redes sociais é muito superior à 

situação contrária. Isto porque a presença nas redes sociais implica um diálogo contínuo 

e caso isso não se verifique, a defesa e argumentação àquilo que os públicos dizem 

sobre a marca não é possível. 

Como mencionado pela Responsável de Marketing Digital, a marca centra os seus 

objectivos tanto no digital como em loja, numa “ideia de envolvimento e cumplicidade 

com a marca”, e de resposta e resolução rápida de problemas, questões e sugestões dos 

seguidores. Com a grande diferença de que uma situação solucionada e comunicada nas 

redes sociais, não só faz com que o utilizador/cliente em causa fique satisfeito, mas 

também permite que os seus contactos e os seguidores da marca tomem conhecimento 

dessa atitude da marca e fiquem igualmente satisfeitos, disseminando essa informação e 

criando goodwill face ao caso C. Daí que a atenção prestada a tudo o que os utilizadores 

dizem sobre a marca é de extrema importância para que essas mesmas pessoas possam 

ser veículos de recomendação da marca a amigos, sendo essa uma das principais 

potencialidades das redes sociais reconhecidas pelos entrevistados, isto é, os 

utilizadores são a via mais fiável para estabelecer ligações com a marca, em detrimento 

da comunicação publicitária “pura e dura” que é canalizada num só sentido e onde a 

obtenção directa de feedback por parte dos utilizadores/clientes não é tão perceptível. 

No entanto, é reconhecida a necessidade de efectuar por vezes uma comunicação mais 

agressiva do ponto de vista promocional. 

Assim, o papel do utilizador, nesta lógica de comunicação, é considerado pelos 

entrevistados de uma relevância essencial, contribuindo para a construção de objectivos 

e expectativas mais elevados. Mas da mesma forma que as duas pessoas entrevistadas 

reconhecem que a relação com o utilizador/cliente traz benefícios, os riscos também 
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estão presentes e a facilidade de desvinculação dessa relação por parte do utilizador é 

bastante fácil. No entanto, as situações de crise que o caso C já atravessou nas redes 

sociais, são vistas como uma forma de aumentar a sua experiência e know-how e de 

compreender quais são as áreas de negócio da empresa consideradas sensíveis face à 

exposição da marca no Facebook. Face a estes riscos mencionados, os entrevistados 

valorizam o recurso aos serviços do caso A para a definição estratégica e gestão de toda 

a comunicação da marca de uma forma integrada, sobre a qual revelam ser essencial 

manter um contacto permanente para partilha mútua de experiência e informações que 

contribuam para uma melhor e enriquecida gestão da comunicação nas redes sociais, de 

forma a incrementar o investimento feito nesta área. 

Sobre esse mesmo investimento, que deve ser “feito com precaução sem ser de uma 

forma demasiado intrusiva”, o Director de Marketing refere que o mesmo é crescente e 

vai sendo adaptado face à evolução da rede social e da maturidade dos públicos, sendo 

feito de diversas formas: através de conteúdos, ofertas exclusivas e publicidade no meio 

digital, para acelerar a adesão à página de Facebook e manter a marca top of mind. 

Precisamente para conseguir perceber se estes objectivos estão a ser atingidos, a marca 

dá grande relevância às métricas de análise e Indicadores-Chave de Performance em 

Social Media, principalmente ao Alcance, para compreender o número de pessoas que 

estão a acompanhar a comunicação da marca, recebendo as suas mensagens e 

transmitindo-as a outras pessoas.  

Actualmente, e apesar de satisfeitos com os resultados analíticos de desempenho e com 

o cumprimento dos objectivos definidos, os entrevistados referiram que ainda não foi 

possível concretizar a conversão de toda esta presença no Facebook em negócio, ponto 

relevante para compreender o retorno sobre o investimento praticado. 

4.2. Discussão de Resultados 

Analisados os três estudos de caso individualmente, importa agora comparar e cruzar os 

dados recolhidos e compreender de que forma estes compõem a discussão de resultados. 

Voltando a uma análise das várias opiniões dadas nas entrevistas efectuadas, interessa 

neste momento compreender a relação existente entre as várias perspectivas e de que 

forma é que estas são divergentes ou convergentes face aos tópicos abordados. 
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Para efeitos de comparação, no caso da agência é analisada a perspectiva que os seus 

colaboradores têm do mercado e das marcas face aos fenómenos inerentes à Web 2.0. 

De salientar ainda o estudo de caso B, onde a análise é centrada na gestão de 

comunicação do projecto α; enquanto no estudo de caso C, a marca é analisada tendo 

em conta a gestão de comunicação institucional da empresa. 

4.2.1. Importância da Web 2.0 

Falando das potencialidades da Web 2.0, esta é considerada pela maioria dos 

entrevistados como uma nova realidade que se estabeleceu, reflectindo-se na forma de 

estar das marcas no meio digital e potenciando projectos que são criados e pensados 

para este novo mundo da comunicação, como é o caso do projecto α do caso B. Uma 

vez que é aí que todos os utilizadores/consumidores estão actualmente, o General 

Manager of Digital and Entertainment refere que a Web 2.0 instigou uma completa 

mudança de paradigma, onde os utilizadores possuem uma “ferramenta” que lhes 

possibilita a ligação uns aos outros, uma melhorada colaboração, partilha e co-criação 

da sua parte, permitindo dar “uma alavancagem que não existia no passado” e 

amplificar qualquer ideia relativa a alguém ou a alguma marca. Daí que, dentro desta 

nova realidade, o “envolvimento orgânico da audiência pode ser a chave para obter 

relações de valor para uma marca”, segundo a Estratega Digital. Já o Director do Dep. 

de Publicidade e Comunicação do caso B, refere-se à Web 2.0 como um canal de 

comunicação interactivo com uma forte componente tecnológica agregada e que 

“permite uma evolução interminável e muito rápida”, sendo necessário as marcas 

estarem e saberem estar neste canal, porque é onde as pessoas, concorrentes e temas de 

mercado estão e são falados. Numa outra perspectiva analisada, o Project Manager do 

caso A defende que mais que comunicação, a Web 2.0 é “uma oportunidade de 

negócio”, cujas potencialidades são aquilo que as próprias marcas quiserem que seja. Há 

ainda um dos colaboradores do caso A e outro do caso C que referem a existência de um 

vasto número de potencialidades da Web 2.0, e que devido à sua fragmentação, leva a 

que conheçamos apenas uma parte delas por irmos atrás das tendências de concentração.  

Face aos contributos reais da Web 2.0 identificados, as respostas são unânimes no que 

concerne à importância desta nova forma de comunicar, não só porque permite às 
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marcas aproximarem-se dos seus públicos mais jovens, como cada vez mais a evolução 

da componente mobile é mais valorizada para incrementar toda a comunicação levada a 

cabo nesta realidade. No entanto, é ainda reconhecida a volatilidade das ferramentas e 

plataformas em Web 2.0 o que pode dificultar a comunicação por parte das marcas, 

visto estarem em constante procura de evoluções e de novas concentrações dos 

mercados e dos públicos na Web 2.0, o que preocupa as marcas do ponto de vista de 

investimento. Para os entrevistados do caso B, foi reconhecido que, se por um lado, sem 

a Web 2.0 o projecto α não existiria, por outro, o caso B por si só continuaria a existir 

para além desta nova realidade. Esta pode ser considerada como uma das interpretações 

possíveis deste fenómeno, tal como alerta o General Manager of Digital and 

Entertainment do caso A, que menciona duas abordagens possíveis ao aparecimento da 

Web 2.0, sendo elas, “manter uma presença no meio digital como se tinha no passado” e 

não obter uma relação profunda com os utilizadores; ou aceitar a mudança ocorrida e 

estabelecer uma estratégia de comunicação integrada e pensada para este novo tipo de 

envolvimento com o utilizador/consumidor. 

4.2.2. Redes Sociais 

É incontornável o reconhecimento da importância das redes sociais para todos os 

entrevistados, não só para as duas marcas, como também para a agência, cujos 

entrevistados consideram ser uma área de negócio em ascensão e que potencia em muito 

a estratégia geral de comunicação de uma empresa.  

Do ponto de vista dos colaboradores do caso A, todos reconhecem o valor do tipo de 

comunicação que deve ser feito nas redes sociais, mas nem todos estão de acordo com a 

adequação deste meio para a generalidade das marcas. Alguns entrevistados falam do 

papel essencial das redes sociais, como potenciadoras de relações de comunicação onde 

marca e consumidor estão ao mesmo nível, permitindo um trabalho muito mais eficaz 

do ponto de vista da segmentação da comunicação. Desta forma, a mensagem atinge 

todas as pessoas, fazendo com que a marca possa conquistar “um grande território no 

mercado, sobretudo quando consegue gerar uma relevante comunidade de consumidores 

que passam a ser os seus prescritores e promotores”, segundo a Head of Social Media.  
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O outro ponto de vista apresentado por colaboradores da agência refere as redes sociais 

como um meio onde nem todas as marcas devem comunicar, seja pelo seu tipo de 

negócio, organização interna ou falta de preparação para comunicar em diálogo com os 

seus consumidores. 

Já os casos B e C são convergentes no tipo de resposta que dão relativamente ao papel 

das redes sociais para os seus objectivos de comunicação, isto é, quando questionados, 

os entrevistados reconhecem as potencialidades e benefícios das redes sociais, mas 

referem também que aquilo que as redes sociais têm de bom do ponto de vista da 

democratização da comunicação, também é um potencial risco para as marcas, 

destacando o risco reputacional como um dos principais perigos. Isto porque o poder 

que o utilizador passa a ter para a disseminação da mensagem é amplificado e um erro 

de gestão de comunicação da marca pode ter consequências graves dentro e fora das 

redes sociais. Assim, este acaba por ser também um canal facilitado para as reclamações 

dos clientes e a atenção para uma resposta da parte da marca acaba por ser redobrada, 

privilegiando-se sempre a rápida resolução de conflitos para que os mesmos não 

ganhem proporções impossíveis de controlar pelas marcas. Com o caso B, e visto tratar-

se de um projecto que a empresa quer distanciar da imagem de marca, este problema é 

ainda maior, uma vez que não se trata de uma presença institucional, mas onde os 

utilizadores acabam por ligar a reputação da marca ao projecto α.  

Ainda assim, o General Manager of Digital and Entertainment do caso A não considera 

que os riscos mencionados acima seja um problema deste tipo de ferramentas de Social 

Media, mas sim uma consequência negativa de uma má interpretação desta nova 

realidade de comunicação por parte das marcas. Na sua opinião as redes sociais 

significam “interacção, diálogo, troca e partilha, não tendo nada a ver com aspectos 

muito técnicos. Portanto, as marcas têm de saber interpretar isso e utilizá-lo para seu 

bom proveito, porque hoje os principais veículos de mensagens das marcas são as 

pessoas para o bem ou para o mal.”. 

Desta forma, uma estratégia de comunicação integrada e trabalhada revela-se essencial 

para a concretização de objectivos. No entanto, quando questionados sobre esta 

integração, a maioria dos entrevistados do caso A refere que as redes sociais aparecem 
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como um complemento ao resto da comunicação, não estando efectivamente integrada 

com a restante estratégia de comunicação. E o que para uns é visto como uma 

obrigatoriedade de incluir as redes sociais em qualquer planeamento estratégico, para 

outros é visto “como mais um meio de divulgação à disposição, não se aproveitando 

todo o seu real potencial”. Os entrevistados do caso A acreditam que outros 

colaboradores da agência, como trabalham a comunicação nos meios tradicionais, 

assumem, bem como a maioria dos decisores das marcas, as redes sociais como mais 

um fenómeno tendencial. Estas duas perspectivas acabam por ter um meio-termo ideal, 

referido pelo General Manager of Digital and Entertainment que vê esta 

operacionalização estratégica como um “processo criativo, no qual todos os elementos 

devem estar libertos de qualquer preconceito e deve-se ter conhecimento de todas as 

possibilidades que a agência possui, ou do maior número de possibilidades, para que se 

consiga propor aquilo que faz mais sentido a uma determinada marca”.  

Assim, tudo depende da marca e respetiva área de negócio. No entanto, é claro para 

todos os entrevistados que o Facebook é a rede social “com mais marcas presentes, com 

mais utilizadores e, portanto, com maiores potencialidades”. No caso B, a escolha pelo 

Facebook para aí integrar o projecto α, prende-se com o facto de potenciar uma ligação 

com o interface em si, já que outras páginas da marca também estão presentes no 

Facebook. Para o caso C, o Facebook existe como uma extensão do tipo da 

comunicação que é praticada no front office da empresa, ou seja, um atendimento que 

preza o serviço, a atenção, o diálogo e a supressão das necessidades dos clientes. No 

entanto, é intenção do caso C, não só esta aproximação ao cliente, mas também 

valorizar essa relação com a comunicação de campanhas e promoções da marca em 

primeira-mão e com vantagens exclusivas para os seguidores da marca. 

Importa também referir que tanto os entrevistados do caso B como do caso C, referiram 

o perigo da volatilidade das redes sociais, sendo que na perspectiva específica da 

Responsável de Marketing Digital, o Facebook poderá estar a atingir o seu nível de 

maturação máximo, começando a perder poder, porque muitos dos utilizadores já 

começam a desinteressar-se por esta rede social. Outros colaboradores das marcas 
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analisadas acrescentam que o carácter tendencial e de “moda” poderão fazer variar 

facilmente a rede social em que os utilizadores querem estar. 

Ainda de referir que as boas práticas associadas à presença das marcas nas redes sociais, 

possuem opiniões diferentes. A um nível mais operacional, os colaboradores do caso A 

referem condutas gerais e boas práticas de gestão de comunicação nas redes sociais, 

como o tempo de resposta, o “tom informal” de comunicação, a minimização de 

conflitos, a resolução rápida de reclamações e dúvidas e a comunicação actualizada e 

frequente (mas não intrusiva). Já os entrevistados dos casos B e C revelam que estas 

condutas só começaram a ter relevância, quando cada uma das marcas teve de gerir 

situações de comunicação de crise nas suas páginas de Facebook. Só depois destes 

acontecimentos de risco é que as próprias marcas reconheceram a necessidade de um 

conjunto de normas internas e externas que salvaguardassem a sua presença e boa 

gestão de comunicação nestes meios. 

Através da análise das entrevistas Community Managers do caso A, compreende-se que 

para os objectivos principais de cada marca, assim faz sentido uma determinada 

estratégia de comunicação, como a presença institucional, comunicação específica de 

um produto, divulgação de um projecto potenciado pela marca, valorização de um 

determinado interesse dos públicos, comunicação de campanhas e promoções, etc.. Por 

esta razão a definição inicial destes objectivos e a partilha dos mesmos com a agência é 

de extrema relevância para que uma boa estratégia de comunicação seja criada. 

Para o caso B, o seu objectivo principal com o projecto α era ganhar experiência neste 

meio sem que o nome e imagem da marca fossem directamente associados ao projecto. 

Já o caso C, entrou nas redes sociais com o objectivo de encontrar uma forma de estar 

mais próxima dos seus clientes e potenciais clientes e de conhecer melhor os interesses 

dos seus seguidores, através de uma presença institucional e assumida da marca. 

 

4.2.3. Indicadores-Chave de Performance e Métricas de Análise em Social Media 

Para todos os entrevistados que são colaboradores do caso A, a definição de 

Indicadores-Chave de Performance (KPI’s) é essencial para que se consiga compreender 

os resultados alcançados em Social Media e conseguir focar a atenção em determinadas 
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métricas que traduzem melhor os objectivos de cada marca, defendendo na sua maioria 

a existência de uma relação directa entre métricas e objectivos. Salvo uma excepção, em 

que a Head of Social Media considera que existe uma relação, mas indirecta, já que os 

KPI’s que as marcas mais valorizam, nem sempre são os que apresentam resultados 

mais concretos do seu desempenho. Este ponto de vista da subjectividade das métricas 

em Social Media é partilhado pelos Community Managers entrevistados que revelam 

um elevado grau de dificuldade face à interpretação real de resultados, mencionando 

especificamente as estatísticas fornecidas pelo Facebook, das quais retiram análises 

mensais para os seus clientes (marcas). Outro dos problemas é que a maior parte das 

ferramentas existentes que proporcionam uma análise mais completa, não são de 

utilização gratuita. 

Para o caso B, os KPI’s diferem consoante as fases em que o projecto α se encontra, 

sendo principalmente valorizados o número de seguidores e o sentimento das 

interacções dos seguidores da página de Facebook para quando o projecto estava activo. 

E numa fase estacionária do projecto (actualmente), o KPI mais valorizado é o nível de 

interacções dos seguidores, tentando compreender-se de que forma os “fãs” que se 

mantiveram na página depois de duas edições do projecto α. 

Por sua vez, os entrevistados do caso C acrescentaram um KPI à lista proposta na 

entrevista, mencionando o Alcance como o mais importante, representando o número de 

pessoas que viram determinado conteúdo da marca e quais dessas pessoas foram 

impactadas directa e indirectamente por essa mensagem, deixando claro que o objectivo 

mais importante é a visibilidade que este meio pode dar àquilo que a marca comunica.  

Para uma análise mais detalhada dos KPI’s que foram selecionados pelos respectivos 

colaboradores dos casos A, B e C, durante as suas entrevistas, foi construída uma tabela 

onde foram definidos de uma forma global, os KPI’s identificados (ver Anexo 4). 

4.2.4. Investimento das Marcas nas Redes Sociais 

Este é o tópico de análise onde as opiniões dos entrevistados do caso A, B e C mais 

divergem. Entre os entrevistados do caso A, a opinião é unânime: não existe uma 

percepção total das potencialidades das redes sociais pelas marcas o que influencia o 

pouco investimento que é feito para potenciar a presença das mesmas nestas 
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plataformas. As marcas acabam por continuar a valorizar os meios tradicionais e aí 

alocam a maior parte do seu investimento em comunicação.  

No entanto, para o caso C, o investimento é considerado “crescente” e pensado para 

acompanhar a maturidade dos utilizadores das redes sociais. Consideram-se inovadores, 

não investindo somente na gestão orgânica da comunicação nas redes sociais, mas 

também em publicidade, para aumentar a sua comunidade; e em aplicações e prémios 

que aumentem o interesse dos seguidores e a notoriedade da marca.  

Para o caso B, é assumido que o investimento é residual face ao total aplicado à 

comunicação da marca, mas justifica-se essa decisão pelo objectivo experimental e 

pouco relacionado com a marca que o projecto α tinha inicialmente, bem como a 

desadequação propositada de segmentos que iria atingir. Esta marca pretendia impactar 

uma comunidade mais jovem, quando a segmentação-alvo da marca foca a faixa etária 

entre os 30-40 anos, pertencentes a uma classe média-alta. Apesar do investimento que 

foi feito e dos objectivos mínimos que o mesmo comportava, o Director do Dep. de 

Publicidade e Comunicação refere que esses objectivos foram alcançados na primeira 

fase do projecto α, “brutalmente” superados na segunda fase e que, neste momento, 

estão a ser concretizados de acordo com a intenção da marca em repensar as linhas 

orientadoras do projecto para que, numa terceira fase, a componente de negócio possa 

ser introduzida e gere retorno sobre o investimento realizado.  

4.2.5. Relação entre a Agência e a Marca 

Dentro da dinâmica analisada, importa compreender como é que os dois lados da 

relação entre a agência do caso A e as marcas dos casos B e C são percepcionados, do 

ponto de vista das suas responsabilidades operacionais e das vantagens que o recurso a 

serviços externos para a comunicação das marcas pode trazer.  

Numa primeira análise, dois dos entrevistados do caso A referem que nem sempre o 

recurso a agências para gestão da comunicação nas redes sociais pode ser vantajoso, 

dependendo disso a tipologia de negócio praticado, uma vez que pode existir a 

necessidade dos vários departamentos internos duma empresa estarem em contacto 

directo para colmatar as necessidades dos seus clientes. No entanto, a maioria das 

opiniões refere ser importante a criação de uma estratégia de comunicação nas redes 
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sociais com o apoio de serviços externos. Esta perspectiva é explicada através da 

seguinte citação da Head of Social Media do caso A: “o meio digital, para além de 

complexo, evolui a uma velocidade estonteante e as agências estão melhor preparadas 

para acompanhar esta evolução (porque se dedicam a esta área) e para garantir que as 

marcas acompanham as novas tendências e, se possível, que sejam pioneiras e 

inovadoras na sua comunicação. Acresce ainda o facto de as agências, por trabalharem 

diferentes marcas e segmentos de mercado, reunirem um know-how muito grande e 

abrangente, que advém destes diferentes contextos e realidades.”. 

Do ponto de vista das marcas entrevistadas, este ponto de vista é partilhado, sendo 

reconhecidas as vantagens em ter pessoas especializadas a criar conteúdos e a gerir este 

tipo de comunicação sui generis. Têm ainda consciência que o know-how da agência é 

uma mais-valia, bem como a abertura e isenção daquilo que propõem por não estarem 

enviesados pela organização interna e pelo tipo de negócio de cada marca específica, 

retirando essa carga aos colaboradores das marcas.  

Importa também referir que o Director do Dep. de Publicidade e Comunicação do caso 

B mencionou que em termos práticos, “aquilo que a agência propõe ou que filtra já 

resolve cerca de 90% do problema. Nós estamos aqui para os 10%”, porque apesar de 

tudo, a agência não está dentro da empresa, não tendo tanta facilidade em compreender 

algumas limitações estratégicas impostas pelos decisores da organização.   

De uma forma geral, as responsabilidades e papéis fundamentais que cabem 

respectivamente à agência e às marcas são mutuamente percepcionados, havendo o 

interesse em manter uma relação próxima e em alimentar continuamente essa mesma 

relação com a troca de experiências para que a presença destas marcas nas redes sociais 

seja incrementada numa perspectiva qualitativa e quantitativa, relativamente aos 

resultados alcançados e à sua adequação com os objectivos definidos.  

5. Conclusões, Contributos, Limitações e Investigação Futura 

5.1. Conclusões 

Partindo do pressuposto de que o aparecimento da Web 2.0 veio afectar todo o 

paradigma comunicacional da actualidade, este estudo comprometeu-se desde o início, 

como objectivo desta investigação, a compreender de que forma este fenómeno, bem 
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como as suas derivações em ferramentas e plataformas inovadoras influenciam a 

comunicação das marcas no mercado português. Assim, houve a necessidade de abordar 

um conjunto de temáticas que ajudasse, num primeiro momento, a compreender o que já 

tinha sido escrito sobre esta nova realidade tanto das marcas, como dos sujeitos 

individuais, que agora interagem em comunidade. Aquele que era considerado o 

paradigma comunicacional privilegiado do Marketing, em que a mensagem publicitária 

era enviada de uma forma unidireccional ao consumidor, foi alterado.  

Hoje em dia, através das várias ferramentas e potencialidades tecnológicas da Web 2.0, 

surge uma nova forma da marca enviar a sua mensagem, em que esta já não divulga, 

mas dialoga com o utilizador/consumidor, que passa a assumir um papel proactivo na 

construção da própria marca, ganhando uma importância sem precedentes como veículo 

das mensagens da marca, seja para o bom como para o mau. 

Desta forma, e uma vez que a Web 2.0 comporta um vasto leque de tecnologias, 

plataformas e ferramentas associadas, foi fundamental circunscrever o campo de 

investigação a uma dessas formas de manifestação da Web 2.0, neste caso a Social 

Media. Por sua vez, este conceito ainda agrega um conjunto diversificado de 

ferramentas para a comunicação de comunidades em rede, sendo necessário especializar 

esta investigação a uma dessas ferramentas, as redes sociais. Esta escolha foi facilitada 

pelo apoio à Revisão de Literatura, a qual revelou as redes sociais como a componente 

de Social Media com maiores potencialidades para a comunicação das marcas, sendo 

também onde estas estão com uma presença mais forte. Por sua vez, para compreender 

qual a rede social mais utilizada e com maior notoriedade em Portugal, foram analisadas 

as várias fontes de informação, sendo que estas convergiram todas para uma mesma 

resposta: o Facebook; podendo assim ser analisado o objectivo deste estudo de uma 

forma mais concreta e estruturada. 

Para responder à questão de investigação principal “Como é que a comunicação da 

marca pode ser feita através da Web 2.0?”, foram encontrados algumas explicações 

importantes. Entre elas, a diversidade de ferramentas que a Web 2.0 comporta e que 

permite colmatar as diferentes necessidades da comunicação das marcas. Ou seja, 

compete à marca compreender a vastidão de opções que este novo fenómeno lhe 
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proporciona e fazer com que as potencialidades das diferentes plataformas e ferramentas 

se adequem aos objectivos comunicacionais que pretende desenvolver e com eles 

melhorar o desempenho da empresa. Convém ainda perceber que toda esta integração 

da comunicação na Web 2.0 tem de ser ponderada e estruturada, de forma a não ser 

aplicada como algo isolado da estratégia geral de comunicação. Ou seja, o paradigma 

comunicacional é diferente, as ferramentas de comunicação são distintas, os públicos-

alvo podem ou não ser os mesmos, mas a comunicação da marca tem de ter objectivos 

partilhados, seja qual for o seu canal de comunicação. 

Assim, e tal como já foi mencionado no decorrer desta investigação, só se consegue 

retirar efectivamente a maior parte do valor acrescentado da comunicação na Web 2.0, 

nomeadamente com as redes sociais, se as marcas investirem sem receios nestas áreas 

de negócio. As justificações para isto acontecer centram-se na falta de maturidade das 

marcas dentro destas plataformas, e o facto de as redes sociais ainda serem consideradas 

como algo novo, desconhecido e arriscado devido à volatilidade deste meio e à rápida 

evolução digital que altera os interesses e a focalização das pessoas nas diferentes 

plataformas, tornando toda esta dinâmica comunicacional dependente das tendências 

dos públicos e de um acompanhamento permanente deste meio, não permitindo às 

marcas que estas tenham espaço para adaptação às tendências de mercado. Desta forma, 

a Web 2.0 veio alterar também a forma como o investimento na comunicação de uma 

marca deve ser feito, não só pelo que foi referido anteriormente, mas também porque o 

principal veículo de comunicação da marca passa a ser o próprio utilizador/consumidor, 

sendo necessário um investimento mais forte na criação de uma relação mais profunda e 

de qualidade com os seus seguidores, já que são estes os percursores do efeito de Word-

of-Mouse (termo criado à semelhança de word-of-mouth, mas relativo à comunicação 

entre comunidades em rede em Social Media). Assim, investe-se principalmente na 

potenciação da reputação, notoriedade, visibilidade e imagem de marca.  

Outra das questões de investigação colocadas por este estudo perguntava “Porque é que 

as marcas recorrem a ferramentas da Web 2.0 para a comunicação externa da marca?”. 

Segundo a análise efectuada, o recurso a ferramentas da Web 2.0 e, nomeadamente, às 

redes sociais, implica a definição de objectivos concretos pela marca que delineiem a 
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entrada e presença da empresa nestas plataformas, para que a gestão de comunicação 

seja feita de uma forma concertada e o investimento da marca possa ser compensatório.  

Assim, as marcas entram nas redes sociais com intenções variadas. Objectivos como, 

adquirir experiência, amplificação das mensagens da marca, divulgação promocional, 

aumentar visibilidade, aumentar o relacionamento com o consumidor ou segmentação 

de conteúdos, foram referidos como as principais motivações para recorrer às redes 

sociais. A tudo isto, as marcas devem compreender que com a Web 2.0, o Marketing 

inverteu a sua relação, deixando que sejam as próprias marcas e respectivos públicos a 

definir os seus limites relacionais e os benefícios que possam trazer daí, como 

oportunidade de negócio.  

Para além da alteração do paradigma comunicacional, a Web 2.0 acabou por revelar 

novas formas e estratégias publicitárias que se apoiam na recomendação da marca pelos 

utilizadores, numa dinâmica baseada nos interesses da comunidade e na confiança que 

os mesmos têm nas suas redes de amigos. De salientar ainda que esta amplificação de 

relações entre marcas e utilizadores/consumidores cria um efeito viral nos conteúdos 

que pode ser também um risco para as marcas, ao nível reputacional. Dependendo da 

boa ou má gestão de comunicação das marcas, dentro e fora deste meio, assim será o 

feedback que os utilizadores irão fornecer.  

Uma terceira questão de investigação aborda a parte mais mecânica desta relação entre a 

Web 2.0 e a comunicação das marcas, perguntando “Como é que os indicadores-chave 

de performance, em Social Media, podem auxiliar a avaliação de resultados da 

comunicação da marca?”.  

Ao existir uma relação directa, entre objectivos e KPI’s é possível uma avaliação do 

desempenho da marca, seja a nível qualitativo como a nível quantitativo. Importa referir 

que as métricas de análise disponibilizadas gratuitamente pelas próprias redes sociais e 

pela generalidade de plataformas de Social Media, ainda não conseguem uma 

interpretação perfeita, sendo essa análise necessária e essencial, seja para redefinir 

objectivos, seja para justificar investimentos efectuados e processos de desempenho 

concretizados.  
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No entanto, o próximo passo nesta realidade é sempre um mistério. Mas da mesma 

forma que as marcas evoluem com este nível de participação dos utilizadores, as 

próprias plataformas progridem diariamente para colmatar as necessidades identificadas 

pela comunidade global. Por isso, apesar de não se saber ao certo para onde este 

fenómeno da Web 2.0 e das redes sociais pode evoluir num futuro próximo ou 

longínquo, pode deduzir-se que trará mais benefícios para as marcas, seja ao nível da 

gestão da comunicação ou da conversão directa destes benefícios intangíveis em retorno 

sobre o investimento, potencializando o negócio das empresas em Portugal.  

5.2. Contributo para Académicos e para Gestores 

Este estudo de caso múltiplo pretende dar uma visão actualizada e alargada do 

contributo da Web 2.0 para a comunicação das marcas em Portugal. Este é um 

fenómeno recente, e que a nível académico começa agora a ser abordado pela sua 

importância e pelas alterações que provocou e continua a provocar no paradigma 

comunicacional das marcas a um nível global. Assim, encontrou-se um potencial 

contributo para uma evolução das Ciências Sociais e de estudos essencialmente 

sociológicos, de gestão de empresas, de marketing e das ciências da comunicação.  

Esta investigação também constitui um contributo prático para as empresas, permitindo 

a adequação da análise a duas facções do mercado a ter em conta para a concretização 

da comunicação das marcas, sendo elas as próprias marcas e as empresas prestadores de 

serviços externos de comunicação. Pretende-se uma contribuição ampla e 

complementada, já que até agora estas visões tinham sido essencialmente abordadas de 

uma forma isolada (para a realidade de uma empresa ou sector de mercado), de uma 

forma mais técnica (análises quantitativas que perdem o sentido de actualidade 

rapidamente devido às evoluções destes meios), ou do ponto de vista do 

utilizador/consumidor. Assim, este estudo tende a colmatar essa necessidade das 

empresas em Portugal compreenderem como perspectivar este fenómeno e prevenir 

estratégias mal conseguidas de comunicação na Web 2.0, visto não se tratar de mais um 

canal de comunicação linear e estanque. Compete aos decisores e gestores das 

organizações compreender as vantagens e riscos que este novo paradigma da 
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comunicação acarreta, em função do tipo de negócio e estratégia de comunicação geral 

de cada empresa.  

5.3. Limitações 

A avaliação rigorosa dos resultados e da potencial contribuição desta investigação 

impõe que sejam definidas da forma mais objectiva possível quais foram as principais 

limitações com que este estudo se deparou no decorrer da investigação.  

Como em todos os estudos que possuem um horizonte temporal definido para a sua 

elaboração, foi necessário estabelecer limites para que se concretizasse o prazo 

inicialmente imposto, advindo daí uma das principais barreiras para a sua execução. 

Como consequência da limitação temporal mencionada acima e da formatação de 

apresentação do estudo exigida, importa referir que houve a necessidade premente de 

limitar o número de casos a analisar, bem como o desenvolvimento mais alargado e 

aprofundado da Revisão de Literatura utilizada para sustentar esta investigação. 

O desconhecimento ou pouca compreensão, por parte dos entrevistados, dos termos 

técnicos relacionados com a temática a investigar, dificultou a interpretação dos 

mesmos, tanto no momento das entrevistas, como numa fase posterior de análise e 

complementaridade de resultados. 

Ainda relacionado com o método de recolha de dados, o agendamento das entrevistas 

presenciais revelou-se uma limitação, devido à imposição de horários disponíveis para a 

sua concretização, limitando directamente o horizonte temporal de execução do estudo.  

Foram ainda identificadas algumas limitações do ponto de vista do método de estudo de 

caso múltiplo, tendo sido detectadas algumas dificuldades típicas como o potencial 

enviesamento de conclusões do estudo, visto o investigador e o entrevistador serem a 

mesma pessoa. Outra das limitações deste estudo de caso múltiplo consiste no 

fornecimento de uma base reduzida que possa gerar generalizações estatísticas uma vez 

que, não se constitui em amostra da população.  

Por fim, ao longo da investigação levada a cabo, foram identificadas outras relações 

temáticas aquando da análise da Literatura Referenciada e da discussão de resultados, 

que não foram exploradas pela necessidade de delineação do objectivo de investigação.  
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5.4. Investigação Futura 

Dada a escassez de estudos que evoquem o tema aqui abordado e da constante evolução 

do fenómeno tratado, compete a investigações futuras aumentar o alcance e dar 

continuidade às conclusões extraídas de estudo.  

Assim, identifica-se como maior oportunidade expandir esta temática a estudos de 

pesquisa quantitativa que permitam uma maior compreensão dos fenómenos analisados 

como a adequação de objectivos das marcas às ferramentas de Web 2.0 utilizadas, a 

identificação das métricas e KPI’s que avaliam o desempenho das marcas nas redes 

sociais, a inclusão da perspectiva do utilizador/consumidor neste contexto, e análise 

específica de outras potenciais ferramentas de Web 2.0.  

Por último, poder-se-ia complementar este estudo com análises de relações omissas 

identificadas, como a influência do tipo de negócio das marcas para a delineação de 

uma estratégia de comunicação na Web 2.0; ou de relações indirectas já examinadas, 

como o relacionamento entre as marcas e as empresas prestadoras de serviços externos 

para a gestão da presença dessas mesmas marcas na Web 2.0. 
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Anexos 

ANEXO 1. Guião de Entrevista 1 

 

ENQUADRAMENTO  

1. Qual a função que desempenha na empresa? 

2. Descreva brevemente a sua função na empresa. 

3. Há quanto tempo exerce a função mencionada? 

 

REDES SOCIAIS 

4. Quais as Redes Sociais (ou Rede Social) com maiores potencialidades para as marcas? 

5. Qual a rede social mais utilizada em Portugal? 

6. A presença das marcas no meio digital (em Social Media) é importante? Porquê? 

7. Qual a sua percepção relativamente ao papel das redes sociais para as marcas? 

8. Como é que as próprias marcas em Portugal percepcionam esse mesmo contributo das 

redes sociais? 

9. Quais os aspectos positivos e benefícios da presença de uma empresa nas redes sociais? 

10. Quais os aspectos negativos e riscos da presença de uma empresa nas redes sociais? 

11. Considera existirem Boas Práticas na gestão da marca nas redes sociais? Se sim, quais 

as mais importantes? 

12. Numa perspectiva geral, como caracteriza o investimento das marcas nas redes sociais, 

em Portugal? 

 

COMUNICAÇÃO DAS MARCAS NAS REDES SOCIAIS 

13. Porque devem as marcas recorrer a serviços externos para a gestão da comunicação das 

marcas no meio digital?  

14. Qual o papel da agência na comunicação das marcas nas redes sociais?  

15. Qual o papel da marca neste tipo de comunicação (o que é da sua responsabilidade)? 

16. Quais considera serem os objectivos gerais das marcas com a comunicação nas redes 

sociais? 

17. Como podem ser trabalhados esses objectivos pela agência? 

18. Quais as potencialidades da Web 2.0 (Social Media) para a comunicação das marcas? 

19. Considera que as redes sociais são uma tendência ou um meio essencial para a 

comunicação das marcas? 
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20. Como é feita a integração das redes sociais na estratégia de comunicação geral de uma 

marca? 

 

 MÉTRICAS DE ANÁLISE 

21. Dos Indicadores de Performance (KPI’s) mencionados abaixo, quais são aqueles que 

melhor traduzem o desempenho de uma marca nas redes sociais? Justifique as suas 

escolhas. 

[entenda-se neste caso por indicador de performance, uma métrica relevante que avalia 

o desempenho da marca nas redes sociais] 

Indicadores de Performance (KPI’s): 

Número de seguidores 

Nível de interacção dos seguidores com a marca 

Sentimento das interacções dos seguidores 

Ritmo e tempo de resposta às interacções 

Taxa de crescimento da marca nas redes sociais 

Resultados financeiros das acções da marca nas redes sociais 

   

22. Considera que a importância dos KPI’s que seleccionou depedem dos objectivos 

especificados na pergunta 16.?  

22.1 Se sim, como? 

22.2 Se não, porquê? 

23. Quão essencial é a análise de métricas em redes sociais? Porquê? 

24. Como é que essas métricas traduzem o investimento feito pelas marcas? 

25. Como é que essas métricas podem auxiliar o desempenho geral das marcas? 

 

ANEXO 2. Guião de Entrevista 2  

ENQUADRAMENTO  

1. Qual a função que desempenha na empresa? 

2. Descreva brevemente a sua função na empresa. 

3. Há quanto tempo exerce a função mencionada? 

4. Com quantas marcas trabalha directamente? 

5. Há quanto tempo trabalha cada uma das marcas mencionadas? 

6. Qual o tipo de negócio de cada uma dessas marcas? 
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7. Com que redes sociais trabalha directamente? 

 

REDES SOCIAIS  

8. Considera essencial a presença das marcas nas redes sociais? Porquê? 

9. Qual a percepção do papel das redes sociais pelas marcas com que trabalha? 

10.  Quais os principais interesses dos públicos de cada uma dessas marcas nas redes 

sociais? 

11. Quais os aspectos positivos e benefícios da presença de uma empresa nas redes sociais? 

12. Quais os aspectos negativos e riscos da presença de uma empresa nas redes sociais? 

13. Considera existirem Boas Práticas na gestão da marca nas redes sociais? Quais as mais 

importantes? 

14. Numa perspectiva geral, como caracteriza o investimento das marcas nas redes sociais, 

em Portugal? 

 

COMUNICAÇÃO DA MARCA NAS REDES SOCIAIS 

15. Porque devem as marcas recorrer a serviços externos para a gestão da comunicação das 

marcas no meio digital?  

16. Qual o papel da marca neste tipo de comunicação (o que é da sua responsabilidade?) 

17. Como são definidos os conteúdos de comunicação de uma marca nas redes sociais? 

18. Que tipo de informação é fornecido pela marca para auxiliar os conteúdos produzidos? 

19. Conhece os objectivos de cada uma das marcas face à respectiva comunicação das 

mesmas nas redes sociais? Se sim, quais são? 

20. Como são trabalhados esses objectivos pelo Community Manager? 

21. Esses objectivos estão a ser atingidos pelas respectivas marcas? 

22. Que impacto os diferentes tipos de objectivos podem ter na utilização das redes sociais 

por parte das marcas? 

23. A comunicação nas redes sociais é direcionada para as massas ou para targets 

específicos?  

24. A segmentação nas redes sociais é igual à identificada pelas marcas na comunicação 

offline? 

25. Quais os contributos reais da Web 2.0 (Social Media) para a comunicação das marcas 

que trabalha? Dê exemplos. 

26. Quais as potencialidades da Web 2.0 (Social Media) para a comunicação das marcas 

que trabalha? Dê exemplos. 
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MÉTRICAS DE ANÁLISE 

27. Dos Indicadores de Performance (KPI’s) mencionados abaixo, quais os KPI’s utilizados 

que melhor traduzem o desempenho de uma marca nas redes sociais? Justifique as suas 

escolhas. 

a. [entenda-se neste caso por indicador de performance, uma métrica relevante 

que avalia o desempenho da marca nas redes sociais] 

Indicadores de Performance (KPI’s): 

Número de seguidores 

Nível de interacção dos seguidores com a marca 

Sentimento das interacções dos seguidores 

Ritmo e tempo de resposta às interacções 

Taxa de crescimento da marca nas redes sociais 

Resultados financeiros das acções da marca nas redes sociais 

 

28. Considera que a importância dos KPI’s que seleccionou depedem dos objectivos 

especificados na pergunta 18.?  

a. Se sim, como? 

b. Se não, porquê? 

29. Como é feita a análise de métricas em redes sociais? 

30. Considera ter informações suficientes para fazer uma análise completa  

31. Quais as fontes de recolha dos dados de análise? 

32. Com que periodicidade são recolhidas essas métricas para análise do desempenho das 

marcas nas redes sociais? 

33. Como caracteriza a evolução das métricas e métodos de análise das redes sociais ao 

longo do tempo? 

34. Como é que essas métricas traduzem o investimento feito pelas marcas? 

35. É importante para as marcas a análise dos valores e resultados apresentados, relativos à 

presença das mesmas nas Redes Sociais? De que forma? 

 

ANEXO 3. Guião de Entrevista 3 

ENQUADRAMENTO  

1. Qual a função que desempenha na empresa? 
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2. Descreva brevemente a sua função na empresa. 

3. Há quanto tempo exerce a função mencionada? 

4. Com quantas marcas trabalha directamente? 

5. Há quanto tempo trabalha cada uma das marcas mencionadas? 

6. Qual o tipo de negócio de cada uma dessas marcas? 

7. Com que redes sociais trabalha directamente? 

 

REDES SOCIAIS  

8. Considera essencial a presença das marcas nas redes sociais? Porquê? 

9. Qual a percepção do papel das redes sociais pelas marcas com que trabalha? 

10. Quais os principais interesses dos públicos de cada uma dessas marcas nas redes 

sociais? 

11. Quais os aspectos positivos e benefícios da presença de uma empresa nas redes sociais? 

12. Quais os aspectos negativos e riscos da presença de uma empresa nas redes sociais? 

13. Considera existirem Boas Práticas na gestão da marca nas redes sociais? Quais as mais 

importantes? 

14. Numa perspectiva geral, como caracteriza o investimento das marcas nas redes sociais, 

em Portugal? 

 

COMUNICAÇÃO DA MARCA NAS REDES SOCIAIS 

15. Porque devem as marcas recorrer a serviços externos para a gestão da comunicação das 

marcas no meio digital?  

16. Qual o papel da marca neste tipo de comunicação (o que é da sua responsabilidade?) 

17. Como são definidos os conteúdos de comunicação de uma marca nas redes sociais? 

18. Que tipo de informação é fornecido pela marca para auxiliar os conteúdos produzidos? 

19. Conhece os objectivos de cada uma das marcas face à respectiva comunicação das 

mesmas nas redes sociais? Se sim, quais são? 

20. Como são trabalhados esses objectivos pelo Community Manager? 

21. Esses objectivos estão a ser atingidos pelas respectivas marcas? 

22. Que impacto os diferentes tipos de objectivos podem ter na utilização das redes sociais 

por parte das marcas? 

23. A comunicação nas redes sociais é direcionada para as massas ou para targets 

específicos?  

24. A segmentação nas redes sociais é igual à identificada pelas marcas na comunicação 

offline? 
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25. Quais os contributos reais da Web 2.0 (Social Media) para a comunicação das marcas 

que trabalha? Dê exemplos. 

26. Quais as potencialidades da Web 2.0 (Social Media) para a comunicação das marcas 

que trabalha? Dê exemplos. 

 

MÉTRICAS DE ANÁLISE 

27. Dos Indicadores de Performance (KPI’s) mencionados abaixo, quais os KPI’s utilizados 

que melhor traduzem o desempenho de uma marca nas redes sociais? Justifique as suas 

escolhas. 

[Entenda-se neste caso por indicador de performance, uma métrica relevante 

que avalia o desempenho da marca nas redes sociais] 

Indicadores de Performance (KPI’s): 

Número de seguidores 

Nível de interacção dos seguidores com a marca 

Sentimento das interacções dos seguidores 

Ritmo e tempo de resposta às interacções 

Taxa de crescimento da marca nas redes sociais 

Resultados financeiros das acções da marca nas redes sociais 

 

28. Considera que a importância dos KPI’s que seleccionou depedem dos objectivos 

especificados na pergunta 18.?  

a. 27.1 Se sim, como? 

b. 27.2 Se não, porquê? 

29. Como é feita a análise de métricas em redes sociais? 

30. Considera ter informações suficientes para fazer uma análise completa  

31. Quais as fontes de recolha dos dados de análise? 

32. Com que periodicidade são recolhidas essas métricas para análise do desempenho das 

marcas nas redes sociais? 

33. Como caracteriza a evolução das métricas e métodos de análise das redes sociais ao 

longo do tempo? 

34. Como é que essas métricas traduzem o investimento feito pelas marcas? 

35. É importante para as marcas a análise dos valores e resultados apresentados, relativos à 

presença das mesmas nas Redes Sociais? De que forma? 
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ANEXO 4. KPI’s em Social Media identificados por cada Caso de Estudo 

 

  

Número 

de 

seguidor

es 

Nível de 

interacção 

Sentimento 

das 

interacções 

Ritmo e 

tempo de 

resposta 

Taxa de 

crescimento 

da marca 

Resultados 

financeiros 

das acções 

da marca 

Alcance Partilha 

Caso A X X X X X X 
 

X 

Caso B X X X 
 

X 
   

Caso C X 
     

X 
 


