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RESUMO 

O social media marketing adquire cada vez maior relevo para as empresas e exige, tal 

como noutras áreas de marketing, a delineação de um plano estratégico por forma a 

potenciar o seu sucesso. Contudo, por ser um tema relativamente recente, ainda não 

existe na literatura um quadro teórico e empírico consensual que suporte o Plano de 

Social Media Marketing. Tomando como objecto de estudo a companhia aérea TAP 

Portugal, foi elaborado um Plano de Social Media Marketing, com base no modelo 

conceptual de Barker et al. (2013), designado de “Social Media Planning Cycle”. Para a 

elaboração do Plano, foram recolhidos dados primários, seguindo uma abordagem 

qualitativa, através de entrevista semi-estruturada, da análise de conteúdo nos social 

media relacionados com a TAP, os seus concorrentes e o sector da aviação; e, uma 

abordagem quantitativa, através da administração de um questionário online a 106 

inquiridos. Os resultados demonstraram que a TAP tem uma presença sólida nos social 

media, mas encontra-se condicionada por problemas operacionais e é ameaçada por 

forte concorrência. Seguindo uma lógica de colmatação de fraquezas e aproveitamento 

de oportunidades, define-se ao longo do Plano os objectivos, estratégias, mercados-alvo 

e tácticas a implementar por plataforma de social media. Uma vez o Plano em acção são 

propostas estratégias de monitorização contínua, por forma a identificar possíveis 

problemas e realizar os ajustes necessários. É também feita uma previsão do orçamento 

e retorno de investimento. Pretende-se fornecer, ao longo de todo o Plano, orientações e 

recomendações à empresa para que esta consiga, futuramente, fortalecer, ainda mais, o 

relacionamento com os seus clientes nos social media e a sua reputação junto dos seus 

stakeholders. 

Palavras-Chave: social media, social media marketing, plano de social media 

marketing, TAP Portugal  
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ABSTRACT 

Social media marketing is becoming increasingly relevant for companies and requires, 

as another areas of marketing, a strategic plan in order to maximize their success. 

However, being a relatively recent topic, there is still no consensus in the literature as to 

the theoretical and empirical framework to support the Social Media Marketing Plan. 

Adopting the airline TAP Portugal as a subject, we designed a Social Media Marketing 

Plan, based on the conceptual model of Barker et al. (2013), referred to as "Social 

Media Planning Cycle". For the preparation of this Plan, primary data were collected 

following a qualitative approach, using a semi-structured interview, content analysis in 

social media related to TAP, its competitors and the airline industry, and a quantitative 

approach, by administering an online questionnaire to 106 respondents. The results 

showed that TAP has a solid presence in social media, but is constrained by operational 

problems and threatened by strong competition. Following the logic of clogging of 

weaknesses and exploit opportunities, the Plan’s objectives are defined, as well as 

strategies, target markets and tactics to be implemented on each social media platform. 

Once the plan is implemented, strategies are proposed for continuous monitoring in 

order to identify possible problems and make the necessary adjustments. A budget 

forecast and return on investment of the Plan were also made. Overal, this Plan intends 

to provide guidelines and recommendations to the company so that it can, in the future, 

strengthen even further the relationship with their customers in social media and its 

reputation among its stakeholders. 

Keywords: social media, social media marketing, social media marketing plan, TAP 

Portugal  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA 

A Internet e as tecnologias móveis tornaram-se ubíquas e comuns no nosso dia-a-dia. 

Nos últimos anos registou-se um crescimento exponencial dos social media a nível 

mundial. Em Março de 2013 o Facebook contava com mais de 1,11 mil milhões de 

subscritores (Yahoo! News, 2013), no Twitter eram escritos 400 milhões de tweets por 

dia (Tsukayama, 2013) e no YouTube eram visionadas cerca de 6 mil milhões de horas 

de vídeos (YouTube, 2013). A tecnologia e os social media tiveram um impacto 

profundo na nossa sociedade, afectando relacionamentos laborais e pessoais, a forma 

como somos educados, a forma como passamos o nosso tempo de lazer, a política e até a 

forma como concebemos o tempo (Cromity, 2012). À medida que os social media se 

foram consolidando, empresas de todos os sectores viram-se confrontadas com a 

necessidade de acompanhar estas novas tendências para ir de encontro aos seus clientes 

(MarketingProfs, 2012). A TAP Portugal, companhia aérea portuguesa (doravante 

designada por TAP) não é alheia a estas novas tendências e tem-se distinguido 

positivamente pelo seu desempenho nos social media (Neto, 2013). Tratando-se a 

aviação civil de uma indústria altamente competitiva, considera-se de relevo a 

elaboração de um Plano de Social Media Marketing. 

1.2 OBJECTIVOS DO PLANO 

O presente Plano de Social Media Marketing é elaborado no contexto da empresa TAP 

para o período compreendido entre Abril de 2014 e Abril de 2015. O principal foco deste 

plano é usar tecnologias de social media, canais e software como forma de encontrar, 

atrair, criar engagement e reter os principais mercados-alvo da empresa nos social 

media.  

1.3 METODOLOGIA 

Foi seleccionado o sector do transporte aéreo por ser um dos sectores mais dinâmicos e 

competitivos nos social media a nível mundial (Socialbakers, 2013) e por ser o sector 

profissional da investigadora. Para a elaboração do presente trabalho adoptou-se uma 

abordagem qualitativa, recorrendo-se aos métodos de entrevista semi-estruturada e da 

análise de conteúdo nos social media assistida por computador; e, uma abordagem 

quantitativa, através da administração de um questionário online.   
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1.4 ESTRUTURA 

O presente trabalho está dividido em cinco partes: (1) Revisão de Literatura, onde se 

estabelece o quadro teórico da temática dos social media e dos modelos dos Planos de 

Social Media Marketing; (2) Modelo Conceptual Adoptado, em que é apresentado o 

modelo escolhido para elaboração do Plano de Social Media Marketing; (3) Recolha de 

Dados Primários, capítulo em que se descreve os métodos adoptados para a recolha de 

dados primários e se retiram as principais conclusões;  (4) Plano de Social Media 

Marketing, onde se expõe todo o plano, com base nas informações obtidas e nos dados 

recolhidos nos capítulos anteriores; e (5) Conclusões, Limitações e Recomendações, 

onde são tecidas as conclusões finais, apontadas as limitações e feitas recomendações a 

futuros trabalhos da mesma natureza.  

 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  DEFINIÇÃO DE SOCIAL MEDIA 

Kaplan e Haenlein (2010, p. 61) definem social media como “um conjunto de 

aplicações com base na Internet que se apoiam nos fundamentos tecnológicos e 

ideológicos da Web 2.0, e que possibilitam a criação e troca de conteúdo desenvolvido 

pelo utilizador”. Subjacente a esta definição estão os conceitos de Web 2.0 e conteúdo 

desenvolvido pelo utilizador, que importa aqui salientar.  A Web 2.0, a segunda e actual 

fase evolutiva da Web, também designada de “wisdom Web”, “people-centric Web”, 

“participative Web” ou “read/write Web”, significou um momento de transição 

tecnológica e ideológica na Internet (O’Reilly e Musser, 2006; Murugesan, 2007). Esta 

“nova” versão da Web estabeleceu as fundações para o desenvolvimento de novos 

serviços e aplicações que vieram amplificar o nível de comunicação, interacção e 

colaboração entre os utilizadores (Murugesan, 2007; Adebanjo e Michaelides, 2010; 

Kaplan e Haenlein, 2010; Grassi et al., 2011). Estes serviços e aplicações vieram 

permitir que qualquer utilizador crie, individualmente e/ou em comunidade, conteúdo de 

diferentes formatos e posteriormente o publique e partilhe com um público global, que 

ouve, vê, comenta e, por sua vez, partilha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias 

por ano (Vickery e Wunsch-Vincent, 2007; Berthon et al., 2012).   

Na mesma linha de pensamento que Kaplan e Haenlein (2010), Kietzmann et al. (2011, 

p. 241), definem social media como “plataformas altamente interactivas”, criadas com 



 

3 

base na Web e nas tecnologias móveis, em que os utilizadores e as comunidades podem 

comunicar, partilhar ou modificar conteúdo desenvolvido por si ou por outros 

utilizadores. Dada a complexidade do conceito, Kietzmann et al. (2011) construíram 

uma base teórica composta de sete blocos funcionais dos social media - identidade, 

conversação, partilha, presença, relações, reputação e grupos – a partir dos quais se 

melhor compreendem as especificidades inerentes à experiência do utilizador nos social 

media (ver Figura 1).    

 

 

FIGURA  1 - A COLMEIA DOS SOCIAL MEDIA   
Fonte: Kietzmann et al. (2011, p. 241) 

Sob um ponto de vista cultural, Jenkins (2006) associa o fenómeno dos social media a 

três aspectos centrais: (1) a convergência aos media, que diz respeito a um 

comportamento migratório do público para as múltiplas plataformas de conteúdo 

existentes; (2) uma cultura participativa, em que o utilizador tem um papel mais activo; 

e, (3) a inteligência colectiva, que se traduz por uma tendência de tornar o consumo 

num processo colectivo e partilhar o conhecimento para lidar com o volume de 

informação disponível online. Para Tapscott e Williams (2007), o fenómeno da 

globalização dos social media está directamente relacionado com o empowerment do 

consumidor, que se tornou num prosumer ou segundo Bruns (2008) num produser. Por 

outro lado, os social media vieram possibilitar que o consumidor obtenha o que quer de 

outras pessoas, ao invés de recorrer a organizações, um fenómeno que Bernoff e Li 

(2011) designam de  groundswell. Estas novas realidades obrigaram as empresas a 

abdicarem do seu poder e controlo sob o processo de comunicação e marketing, a serem 
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mais transparentes, abertas, a demonstrarem as suas fragilidades e a verdadeiramente 

ouvir, dialogar e interagir com os seus clientes (Bernoff e Li, 2011; Mangold e Faulds, 

2009).  

2.2 CLASSIFICAÇÃO DE SOCIAL MEDIA 

Uma das tarefas mais complexas relativas aos social media é a sua classificação, o que 

se deve à rapidez com que diferentes plataformas aparecem e desaparecem, assim como 

as ténues fronteiras partilhadas entre elas (Mangold e Faulds, 2009; Hanna, Rohm e 

Crittenden, 2011). Perante isto, Kaplan e Haenlein (2010, p. 61) classificam os social 

media entre duas dimensões-chave: a dimensão do media, que implica uma maior ou 

menor presença dos intervenientes e permite uma comunicação mais ou menos rica; e, 

por outro lado, a dimensão social, que implica uma maior ou menor auto-apresentação e 

auto-divulgação dos participantes (ver Quadro 1).  

 
QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS SOCIAL M EDIA PELA PRESENÇA SOCIAL /RIQUEZA DE M EDIA E 

AUTO-APRESENTAÇÃO/AUTO-DIVULGAÇÃO  

Presença Social / Riqueza de Media 
Baixa Média Alta 

Auto- 
Apresentação / 

Auto- 
Divulgação 

Alta Blogs 
 

Sites de Redes Sociais 
(p.ex.: Facebook) 

Micro-blogs 

Mundos virtuais sociais 
(p.ex.: Second Life) 

Baixa 
Projectos 

Colaborativos (p. 
ex.: Wikipedia) 

Comunidades de 
Conteúdo 

Mundos jogos virtuais 
(p.ex.: World of 

Warcraft) 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Haenlein (2010, 2011) 

2.2.1 Projectos Colaborativos 

Classificados como um media de baixo nível de auto-apresentação/auto-divulgação e 

baixa presença/riqueza de media, Kaplan e Haenlein (2010), definem projectos 

colaborativos como aqueles que permitem a criação conjunta e simultânea de conteúdo 

por muitos utilizadores. Neste tipo de projectos encontram-se os wikis (p.ex.: 

Wikipedia), as aplicações de social bookmarking (p. ex.: Delicious), os sites de notícias 

sociais (p. ex.: Digg ou Reddit), os fóruns de discussão (p. ex.: Google Groups, Yahoo! 

Groups) ou os sites de perguntas e respostas (p. ex.: Yelp, Answers).    

2.2.2 Blogs e Micro-blogs 

Classificados por Kaplan e Haenlein (2010) como um media de alto nível de auto-

apresentação/auto-divulgação e baixa presença/riqueza de media, um blog define-se 

como um site em que o utilizador publica diferentes tipos de conteúdos que os outros 
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utilizadores veem e comentam (Vickery e Wunsch-Vincent, 2007).   

Os micro-blogs, que Kaplan e Haenlein (2011) classificam como um media de alto nível 

de auto-apresentação/auto-divulgação e presença/riqueza de media de nível intermédio,  

são uma variação dos blogs, mais focados na conversação e na partilha de diferentes 

tipos de conteúdo (vídeo, áudio, fotografias) entre utilizadores, mas com limitação de 

caracteres (p. ex.: Twitter ou Tumblr).  

2.2.3 Comunidades de Conteúdo 

Classificados por Kaplan e Haenlein (2010) como um media de baixo nível de auto-

apresentação/auto-divulgação e presença/riqueza de media de nível médio, as 

comunidades de conteúdo são consideradas, por estes, como sites que permitem o 

alojamento e partilha de conteúdo desenvolvido pelo utilizador sob diferentes formatos, 

nomeadamente: texto (p. ex.: Bookcrossing), vídeo (p. ex.: YouTube, Vimeo), 

fotografias (p. ex.: Flickr e Pinterest), fotografias e vídeo (p. ex.: Instagram), música, 

podcasts e e-books (p. ex.: iTunes) ou apresentações (p. ex.: Scribd e Slideshare).  

2.2.4 Sites de Redes Sociais 

Os sites de redes sociais, classificados por Kaplan e Haenlein (2010) como um media de 

alto nível de auto-apresentação/auto-divulgação e nível médio de presença/riqueza de 

media, são definidos por Boyd e Ellison (2007, p. 211) como  “serviços com base na 

Web que permitem aos seus utilizadores (1) construir um perfil público ou semi-público 

num sistema; (2) articular uma lista de utilizadores com relacionamentos partilhados; e 

(3) observar a lista de relacionamentos dessas pessoas com outras nesse sistema”, como 

por exemplo o Facebook, o LinkedIn ou o Google+.   

2.2.5 Mundos de Jogos Virtuais e  Mundos Virtuais Sociais 

Os mundos virtuais são plataformas que permitem aos utilizadores interagirem entre si, 

normalmente, sob a forma de avatars num ambiente tridimensional replicado que 

proporcionam o maior nível de auto-apresentação/auto-divulgação e presença/riqueza de 

media de todos os já referidos (Kaplan e Haenlein, 2010). Estes autores fazem distinção 

entre mundos de jogos virtuais, que funcionam sob regras específicas ao jogo (p. ex.: 

World of Warcraft), e mundos virtuais sociais que permitem total liberdade de 

comportamento (p. ex.: Second Life).  
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2.2.6  Social Media Móveis 

Sendo a mobilidade um factor cada vez mais associado aos social media, Kaplan (2012, 

p. 131) define os social media móveis como “um grupo de aplicações de marketing 

móveis que permitem a criação e troca de conteúdo desenvolvido pelo utilizador”, como 

por exemplo o Foursquare ou o Facebook Places.  

2.3 IMPORTÂNCIA DOS SOCIAL MEDIA 

2.3.1 Importância dos Social Media em Contexto Business–to-Consumer 

De acordo com um inquérito realizado pela Social Media Examiner (Stelzner, 2013), os 

social media têm cada vez maior relevo para as empresas vocacionadas para o 

consumidor, destacando como principais benefícios o aumento da exposição dos seus 

negócios, aumento do tráfego e maior insight do mercado. Para além destas, uma das 

maiores vantagens dos social media reside ao nível do word-of-mouth, ou marketing 

viral, na medida em que os social media têm a capacidade de amplificar 

exponencialmente a transmissão de mensagens relacionadas com a marca, empresa ou 

produto (Dellarocas, 2003; Hennig-Thurau et al., 2004). 

2.3.2 Importância dos Social Media em Contexto Business-to-Business 

Num contexto business-to-business (B2B), os social media são igualmente importantes 

para as empresas, com bons resultados ao nível do aumento das parcerias com outras 

empresas e do melhoramento da posição das suas empresas no ranking dos motores de 

busca (Stelzner, 2013). Segundo Stelzner (2013) as ferramentas mais utilizadas em B2B 

são o LinkedIn, o Twitter, os blogs, os fóruns e os webinars. 

2.3.3 Importância dos Social Media no Sector do Transporte Aéreo 

O marketing nas companhias aéreas está a passar por uma fase transformacional 

(Simpliflying, 2013). Actualmente, as companhias aéreas lidam com passageiros cada 

vez mais experientes, exigentes e ligados aos social media através de dispositivos 

móveis, pelo que, estas têm vindo a adoptar um modelo de marketing híbrido, que 

conjuga tácticas offline e online (Simpliflying, 2013). A maioria das companhias aéreas 

já utiliza os social media como meio complementar de atendimento ao cliente e 

promoção da marca (Socialbakers, 2013), mas outras vão mais além ao utilizá-los como 

forma de captar novas ideias, opiniões e soluções junto dos utilizadores para a criação ou 

melhoramento de serviços ou produtos, também designado de crowdsourcing, ou pela 
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criação de serviços geo-localizados, específicos à localização geográfica dos clientes 

(Simpliflying, 2013).  

2.4 DEFINIÇÃO DE PLANO DE SOCIAL MEDIA MARKETING 

Um plano pode ser definido como “um procedimento formalizado para produzir um 

resultado articulado, sob a forma de um sistema integrado de decisões” determinante do 

sucesso ou insucesso das organizações (Mintzberg, 1994, p.12). No marketing, o plano é 

a pedra ancilar de todas as operações, onde está expresso todo o conhecimento adquirido 

acerca do mercado e as acções da empresa para atingir os seus objectivos de marketing 

(Kotler e Keller, 2012). Dadas as suas características únicas, os social media requerem 

uma abordagem única e dedicada, no que ao seu planeamento diz respeito, tal como já 

acontece com os Planos de Comunicação Integrada (Tuten e Solomon, 2013). Pelo que, 

quando nos referimos a plano de social media marketing, referimo-nos ao documento 

que evidencia todo o conhecimento reunido sobre a empresa, marca ou produto nos 

social media, e em que são expressos objectivos, mercado-alvo e tácticas de social 

media, sob um horizonte temporal e orçamentos definidos (Barker et al., 2013; Tuten e 

Solomon, 2013).  

2.5 MODELOS DE PLANO DE SOCIAL MEDIA MARKETING 

Safko (2010) propôs um modelo de plano estratégico de social media, designado de 

“Cinco Passos para o Sucesso nos Social Media” (ver Figura 2). De acordo com este 

modelo é realizada inicialmente uma análise dos planos, estratégias e campanhas da 

empresa sendo selecionada a “Trindade dos Social Media” composta das três categorias 

mais importantes dos social media - blogs, micro-blogs e sites de redes sociais. A 

Trindade dos Social Media é posteriormente integrada no plano de marketing da 

empresa, são-lhe atribuídos os recursos necessários à sua operacionalização e medidos 

os resultados obtidos.  

 
Figura  2 - CINCO PASSOS PARA O SUCESSO NOS SOCIAL MEDIA  

      Fonte: Adaptado de Safko (2010, p. XV) 
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Evans (2012) propôs um modelo de campanha de social media 

introdução do “Social Feedback Cycle”, um ciclo contínuo composto de três fases: 

notoriedade, consideração e compra. O seu plano passa pela definição inicial de 

objectivos de negócio e do público-alvo da empresa, seguida de uma análise d

pontos de contacto entre o cliente e a empresa na Web social e da construção do “Social 

Feedback Cycle”. Numa etapa seguinte são definidos os objectivos da campanha de 

social media, delineadas as estratégias específicas às plataformas de social

identificadas as métricas que ligam novamente aos objectivos iniciais da campanha. 

Enquanto Safko (2010) apresenta uma estratégia de social media marketing seguindo 

uma abordagem simples e directa, aplicada a apenas três plataformas de social media, 

Evans (2012) propõe um plano de social media marketing com uma estrutura mais densa 

e articulada que se apoia no desenvolvimento do “Social Feedback Cycle” para obter 

sobre a empresa em toda a Web social. 

Numa vertente mais actual e extensiva, Tuten e Solomon (2013) propuseram um Plano 

eting”, dividido em sete etapas (ver Figura 3 e Anexo

OCIAL MEDIA M ARKETING   
Tuten e Solomon (2013) 

por sua vez, propuseram o “Social Media Planning Cycle”

Social Media Marketing cíclico e contínuo, constituído por

Analisar a situação e identificar oportunidades-chave - análise da indústria, dos 
concorrentes, do produto, do mercado e do consumidor. Análise SWOT.

objectivos SMART (específicos, mensuráveis, accionáveis, realistas e 
Definir o orçamento.

Reunir conhecimento sobre o Público-alvo - bases de segmentação tradicionais e 
segmentação vocacionada para os social media.

Seleccionar Zonas de Social Media e Veículos - 4 Zonas de Social Media: 
zone, social publishing zone, social entertainment zone e social commerce zone .

Estratégia de experiência para as Zonas de Social Media - experience brief, 
criativa e estratégias para cada uma das zonas de social media e transversais a todas

Estabelecer Plano de Activação - implementação do plano e atribuição de tarefas

medição através da abordagem DATA (Definir, Avaliar, Seguir e Ajustar). 
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Implement
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Tune

etapas (ver Figura 4 e Anexo B). A etapa inicial, denominada de Listen, essencial a todo 

o plano, envolve a auscultação profunda e exaustiva de toda a Web social para aferir a 

presença da marca nos social media, holística e granularmente. Adicionalmente realiza-

se uma análise SWOT inteiramente dedicada aos social media. Com base nas 

conclusões obtidas e na natureza da empresa são estabelecidos os objectivos e 

estratégias de social media. Segue-se a identificação do mercado-alvo, desenvolvendo 

personas para os social media e selecção das ferramentas de social media mais 

adequadas a cada uma delas e conjugam-se todas as etapas anteriores na implementação 

do plano. Uma vez o plano em funcionamento, este é monitorizado através das técnicas 

de rastreamento, medição e avaliação, realizando-se os ajustamentos necessários. Por 

último, estes autores fazem referência a duas etapas adicionais, a Orçamentação, em 

que se provisionam despesas, e o Retorno de Investimento, ligando resultados das 

iniciativas de social media às vendas da empresa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comparativamente, os modelos de Plano de Social Media Marketing por Tuten e 

Solomon (2013) e Barker et al. (2013) apresentam-se como modelos mais actuais e 

extensivos do que aqueles propostos por Safko (2010) e Evans (2012). Por sua vez, os 

modelos de Tuten e Solomon (2013) e Barket et al. (2013), apesar da sua aparente 

similitude, apresentam algumas diferenças. Tuten e Solomon (2013) seguem uma 

abordagem tradicional na análise de situação, análise SWOT e técnicas de segmentação, 

enquanto Barker et al. (2013) propõem um modelo original, cíclico e contínuo, cujas 

FIGURA  4 -  SOCIAL MEDIA PLANNING CYCLE  
Fonte: Barker et al. (2013) 
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etapas decorrem da avaliação exaustiva da presença da marca na Web social e numa 

análise SWOT dedicada inteiramente aos social media.  

 

CAPÍTULO 3 - MODELO CONCEPTUAL ADOPTADO 

Os social media são uma área de crescente importância no marketing da TAP, na qual a 

empresa tem vindo a adquirir cada vez maior experiência e da qual não pretende abdicar 

no futuro (Luís, 2013). O modelo conceptual de Barker et al. (2013), designado de 

“Social Media Planning Cycle” (descrito atrás), por trazer uma perspectiva inovadora e 

totalmente direccionada aos social media, exemplificado pela sua análise SWOT, que 

aposta numa análise exaustiva da relação da empresa com os social media, e por assim 

ser mais vocacionado para empresas com alguma experiência e maturidade em social 

media marketing, leva a que se considere ser o modelo mais adequado para a TAP.  

 

CAPÍTULO 4 - RECOLHA DE DADOS PRIMÁRIOS 

4.1 METODOLOGIA, MENSURAÇÃO E MEDIDAS UTILIZADAS 

A metodologia de estudo adoptada foi a “Action Research”, por se tratar de um estudo 

que levanta e identifica questões específicas a uma organização, procurando resolvê-las, 

planeando, definindo e avaliando acções (Saunders et al., 2012). Dada a natureza da 

informação necessária para a elaboração do Plano de Social Media Marketing recorreu-

se a três formas de recolha de dados primários: (1) Entrevista semi-estruturada à Head 

of Communication and Brand da TAP Portugal, Gilda Luís; (2) Análise de conteúdo 

assistida por computador das plataformas de social media da empresa, dos seus 

concorrentes e do sector; e um (3) Questionário estruturado online.  

4.2 PROCEDIMENTOS DE RECOLHA 

Para a entrevista semi-estruturada a Gilda Luís, Head of Communication and Brand da 

TAP, do tipo presencial e áudio-gravada, com lugar na sede da TAP no dia 15 de Julho, 

seguiu-se um guião de entrevista (ver Anexo C). Com esta entrevista pretendia-se obter 

um conhecimento pormenorizado acerca do papel da área de social media no marketing 

da empresa, saber quais os segmentos-alvo e posicionamento da empresa nos social 

media, saber como são planeadas e operacionalizadas as acções em social media e como 

são medidos os esforços nesta área - temas essenciais ao desenvolvimento do Plano de 
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Social Media. No próximo capítulo serão apresentados e discutidos os resultados 

obtidos.  

A análise de conteúdo assistida por computador envolveu, em primeiro lugar, a selecção 

das plataformas de social media Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, site de 

reviews/ratings Airline Quality e fórum de discussão TripAdvisor, tendo-se analisado e 

codificado todo o conteúdo desde o dia 1 ao dia 31 de Julho de 2013 relacionado com a 

TAP e com os seus concorrentes Lufthansa, KLM, Air France, EasyJet e Ryanair. Para a 

análise e codificação utilizaram-se os softwares MaxQDA e Excel. Foram criados 

indicadores idênticos a todas as companhias, nomeadamente: “elogios”, “reclamações” 

e “dúvidas”. Para a TAP foram analisadas em maior detalhe as reclamações, o que 

originou a criação de novos indicadores, nomeadamente: “serviço de terra”, “má 

experiência geral”, “equipamento antiquado”, “cancelamento de voos”, “falta de 

informação/resposta”, “extravio/quebra de bagagem”, “ausência de serviço a bordo”, 

“má experiência a bordo”, “preços elevados”, “má organização”, “atraso, perda de 

ligações” e “descontentamento em geral”. Os resultados desta análise serão 

apresentados e debatidos ao longo do próximo capítulo.  

Por último, o questionário estruturado online (ver Anexo D), foi lançado a partir do 

Qualtrics e esteve activo entre os dias 8 de Agosto e 3 de Setembro. Antes do seu 

lançamento foi realizado um pré-teste, via e-mail, a 5 pessoas, o que permitiu a detecção 

do não aparecimento das questões 29 e 30, em que se inquire acerca da situação 

profissional e profissão, respectivamente. Durante este pré-teste não foram levantadas 

mais questões ou dúvidas, nem feitos outros comentários e todos confirmaram os 15 

minutos de duração do questionário. Por via a obter maior número de respondentes, foi 

divulgado o seu link via e-mail, Facebook, LinkedIn e Twitter. Tratou-se, assim, de uma 

amostragem por conveniência e bola-de-neve, o que lhe conferiu uma natureza não 

probabilística. Obtiveram-se 138 respostas ao questionário, sendo que 22 não foram 

totalmente respondidos e assim excluídos para o presente estudo. Os dados dos 106 

questionários foram posteriormente exportados e tratados estatisticamente através do 

Excel, versão 14.3.9. Pretendia-se, com este questionário, obter um maior conhecimento 

acerca dos hábitos de viagem aérea, preferências de companhias aéreas, assim como, 

pormenorizar a participação dos inquiridos nos social media e, como esta se associa à 
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viagem aérea. Toda as questões efectuadas visavam a resposta a questões essenciais ao 

desenvolvimento do Plano de Social Media.  

4.3 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

O perfil sócio-demográfico dos inquiridos apresenta a seguinte configuração: maioria 

indivíduos do sexo feminino (67%), com idades entre os 26-35 anos (49%), solteiros 

(64%), com licenciatura (42%) e com rendimento bruto mensal entre 501€-1000€ (29%) 

(ver Quadro 2). São, maioritariamente, indivíduos que viajam de avião todos os anos 

(55%), pretendem viajar no futuro por motivo de férias ou lazer (74,8%), acompanhados 

de amigos (46%), para os quais a existência de preços acessíveis é o factor mais 

importante aquando da escolha da companhia aérea (média 4,56), seguido da existência 

de voos directos (média 4,12) e da conveniência de horários (média 4,08) (ver Quadro 

3).  

QUADRO 2- ANÁLISE SÓCIO-DEMOGRÁFICA  

N % N % 
 Masculino 35 33  Solteiro(a) 68 64 

Sexo Feminino 71 67 Vive c/ parceiro(a) 15 14 
Total 106 100 Casado(a) 20 19 
18-25 34 32 Estado Divorciado(a) 3 3 
26-35 52 49 Civil Viúvo(a) 0 0 
36-45 13 12 Total 106 100 

Idade >46 7 7 Escola Primária 0 0 
Total 106 100 Escola Secundária 8 8 
Sim 26 25 Escola Profissional 3 3 

Filhos Não  80 75 Bacharelato 4 4 
Total 106 100 Habilitações Licenciatura 44 42 
Quadro Médio/ Superior  31 29 Literárias Pós-Graduação 25 24 
Técnico 30 28 Mestrado 21 20 
Administrativo 19 18 Doutoramento 1 1 

Profissão Operário Especializado 5 5 Total 106 100 
Empresário 3 3 0€ a 500€ 25 24 
Militar 1 1 Rendimento 501€ a 1000€ 31 29 

 Reformado 0 0 Mensal 1001€ a1500€ 24 23 
 Estudante  16 15  1501€ a 2000€ 8 8 
 Desempregado 1 1  2001€ a 2500€ 10 9 
 Total 106 100  > de 2500€ 8 7 
     Total 106 100 

Legenda: Questionário online, perguntas 21 a 27 

A maioria dos inquiridos qualificam a TAP como uma companhia “segura”, “de 

qualidade”, “simpática”, “fiável”, “confortável”, “pontual”, “eficiente” e “profissional”, 

elegendo-a como uma das suas companhias aéreas favoritas. 
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Relativamente aos social media, a maioria dos inquiridos estão com maior frequência na 

rede social Facebook (48.71% vão diariamente), no micro-blog Twitter (29% vão 

diariamente), no site de partilha de vídeos YouTube (32,02% vão diariamente) e no site 

de partilha de fotografias e vídeos Instagram (23,78% vão semanalmente). 

Relativamente à frequência de participação nos social media, a maioria dos inquiridos 

diz, numa base diária, “visitar redes sociais” (69,81%), “manter perfil numa rede social” 

(55,66%) e “actualizar estado em rede social” (35,24%), “ler tweets” (30,68%), “ler 

blogs” (20%) e “ler ratings/reviews de consumidores” (19,05%) (ver Quadro 4). Por 

outro lado, referem nunca “publicar updates no Twitter” (74,76%), “actualizar blogs” 

(75,49%), “fazer upload de vídeos” de sua autoria (66,42%) ou “fazer upload de 

áudio/música” de sua autoria (63,81%) (ver Quadro 4). Relativamente às actividades 

relacionadas com viagens aéreas nos social media, a maioria dos inquiridos utilizam-nos 

como ferramenta para “encontrar informação sobre viagens” (média 2,88), “obter 

opiniões e recomendações sobre viagens e/ou companhias aéreas” (média 2,80) e “obter 

ofertas/promoções/descontos em bilhetes de avião” (média 2,79). 

QUADRO 3 - IMPORTÂNCIA DOS FACTORES RELACIONADOS COM A ESCOLHA DA COMPANHIA AÉREA 

 
 
 

Questão  
 

N Valor 
Minímo 

Valor 
Máximo 

Média Desvio 
Padrão 

1) Conveniência dos horários dos voos 106 1 5 4,08 1,03 
2) Voos directos, com menos escalas e melhores ligações  106 1 5 4,2 1,02 
3) Preços baixos e/ou descontos e promoções  106 1 5 4,56 0,70 
4) Incluir o bilhete num pacote (avião+alojamento +transfers) 106 1 5 3,24 1,26 
5) Pontualidade da companhia 106 1 5 3,79 0,97 
6) Um Programa de Passageiro Frequente, do qual sou  
membro ou penso vir a ser  

106 1 5 2,64 1,06 

7) Qualidade do serviço a bordo  106 1 5 3,67 1,01 
8) Qualidade do entretenimento a bordo  106 1 5 2,89 1,03 
9) Qualidade das refeições a bordo  106 1 5 3,25 1,01 
10) Conforto dos lugares a bordo  106 1 5 3,77 0,99 
11) Qualidade do duty-free a bordo 106 1 5 2,10 1,14 
12) Qualidade dos serviços de terra (bilhetes, check-in, bagagem) 106 1 5 3,66 1,04 
13) Qualidade dos Lounges da companhia no aeroporto  106 1 5 2,73 1,13 
14) Preferências pessoais pela companhia  106 1 5 3,32 1,16 
15) Recomendações de família, amigos e colegas  106 1 5 3,35 1,05 
16) Recomendações do meu agente de viagens 106 1 5 2,99 1,07 
17) Recomendações no site da companhia 106 1 5 2,99 1,11 
18) Recomendações noutros sites  106 1 5 2,96 1,10 
19) Recomendações na imprensa  106 1 5 3,10 1,07 
Legenda: Questionário online, pergunta 7. Valor minímo (1) = “Sem importância”; Valor máximo (5) = “Muito importante” 
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QUADRO 4 - FREQUÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS SOCIAL MEDIA  

Questão 
 

Sempre 
ligado 

Diariamente 1 vez 
por 

semana 

2 a 3 
vezes por 
semana 

1 vez  
por mês 

1 vez a 
cada 6 
meses 

Nunca Total 

1) Visitar redes sociais 15,09% 69,81% 7,55% 2,83% 0% 0,94% 3,77% 100% 
2) Manter perfil numa rede social  11,32% 55,66% 11,32% 3,77% 7,55% 1,89% 8,49% 100% 
3) Actualizar estado numa rede 
social  

5,71% 35,24% 17,14% 15,24% 11,43% 7,62% 7,62% 
100% 

4) Ler tweets 10,94% 30,68% 17,77% 12,91% 7,83% 5,83% 14,05% 100% 
5) Publicar updates no Twitter 0% 9,71% 6,8% 1,94% 3,88% 2,91% 74,76% 100% 
6) Ler fóruns de discussão 0,96% 15,38% 13,46% 16,35% 15,38% 12,5% 25,96% 100% 
7) Contribuir para fóruns de 
discussão  

0,95% 10,48% 7,62% 9,52% 5,71% 14,29% 51,43% 
100% 

8) Ler blogs 2,86% 20% 19,05% 14,29% 13,33% 12,38% 18,1% 100% 
9) Comentar o blog de outra 
pessoa  

0,95% 7,62% 7,62% 6,67% 10,48% 16,19% 50,48% 
100% 

10) Actualizar o meu blog 0,98% 7,84% 4,9% 3,92% 1,96% 4,90% 75,49% 100% 
11) Ler ratings/reviews de 
consumidores  

0,95% 19,05% 20,95% 16,19% 20,95% 8,57% 13,33% 100% 

12) Publicar ratings/reviews de 
produtos ou serviços 

0% 13,33% 11,43% 18,1% 11,43% 8,57% 37,14% 100% 

13) Adicionar tags a sites ou 
fotos 

0,96% 13,46% 9,62% 18,27% 8,65% 12,50% 36,54% 
100% 

14) Usar feeds RSS 1,90% 6,67% 7,62% 6,67% 10,48% 3,81% 62,86% 100% 
15) Votar em sites  0,96% 6,73% 13,46% 10,58% 15,38% 11,54% 41,35% 100% 
16) Escrever e publicar artigos ou 
histórias 

0% 7,62% 12,38% 5,71% 8,57% 11,43% 54,29% 100% 

17) Actualizar o meu site 0% 8,57% 6,67% 6,67% 5,71% 5,71% 66,67% 100% 
18) Upload de vídeos que criei 0% 5,77% 9,62% 3,85% 7,69% 8,65% 64,42% 100% 
19) Upload de audio/música que 
criei  

0% 4,76% 7,62% 6., 7% 7,62% 9,52% 63,81% 
100% 

Legenda: Questionário online, pergunta 17 

 

4.4 CONCLUSÕES 

Os resultados do questionário online permitem-nos aferir que a maioria da amostra 

apresenta hábitos de viagem aérea frequente, são conhecedores do meio do transporte 

aéreo e exigentes relativamente ao preço e qualidade do produto oferecido pelas 

companhias aéreas. A TAP apresenta um elevado nível de notoriedade junto da 

totalidade dos inquiridos, que a posicionam como uma companhia segura e de 

qualidade. Nos social media, a maioria dos inquiridos está com maior frequência no site 

da rede social Facebook, no site de partilha de vídeos YouTube e fotografias Instagram, 

no micro-blog Twitter, em blogs, em sites de reviews/ratings e fóruns de discussão. 

Contudo, não têm aí um nível de participação elevado, preferindo uma atitude mais 

passiva. Por outro lado, encaram os social media como uma ferramenta óptima para 

pesquisa de informações sobre viagens/destinos, recomendações, opiniões e 

classificações de companhias aéreas de outros consumidores e destinos, assim como  

para obter descontos/promoções exclusivas aos social media.  
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CAPÍTULO 5 - PLANO DE SOCIAL MEDIA MARKETING 

5.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

Os viajantes de avião são cada vez mais exigentes e informados, e tendem a preferir um 

preço mais baixo, pelo que as companhias aéreas têm que se distinguir pela oferta de 

uma ampla rede de serviços de contacto e apoio ao cliente. O principal foco deste plano 

é usar tecnologias de social media, canais e software como forma de encontrar, atrair, 

criar engagement e reter os principais mercados-alvo da empresa nos social media.  

Uma pesquisa compreensiva, apoiada nos resultados da recolha de dados primários,  

permitiu aferir que a marca tem uma presença sólida nos social media, condicionada por 

problemas operacionais e ameaçada por uma forte concorrência. 

Assim, foram definidos os seguintes objectivos de social media: (1) Aumentar a 

satisfação do cliente – continuar a ouvir e a comunicar com os clientes diminuindo o 

tempo de resposta ao seu feedback (de 4h37 para 2h30 no Facebook e de 17h para 12h 

no Twitter), antecipando e gerindo possíveis situações de crise de reputação; e (2) 

Promover e fortalecer a marca aumentando o número de posts pela empresa em 20%, 

aumentando a taxa de engagement (de 0,27% para 0,35%), tornando o sentimento mais 

positivo (15%) e aumentando assim a base de fãs/seguidores da marca em 15%. Para tal, 

a estratégia de social media passará por auscultar a Web social, interagir com os clientes 

e seguidores da marca, contribuir com conteúdo, promover a marca seguindo uma 

calendarização de posts semanal, levar os clientes a participar numa comunidade da 

marca e criar uma ligação com estes.  

Tendo em conta a presença da marca nos social media e os objectivos de social media 

supra-mencionados, foi definido o seguinte público-alvo: jovem, jovem-adulto e adulto, 

de ambos os sexos, com e sem filhos, com idades entre os 18 e os 54 anos, residente na 

Europa e Brasil, de classe média, média-alta e alta, que gosta de viajar, e que valoriza a 

segurança e qualidade numa companhia aérea.  

Segue-se a escolha das ferramentas e tácticas de social media direccionadas ao público-

alvo definido. Após a implementação dessas tácticas, o plano pormenorizará como os 

esforços de social media serão rastreados, medidos e avaliados, o que permitirá o 

ajustamento do plano por forma a maximizar resultados no futuro. Finalmente, será 

provisionado um orçamento e analisado o retorno de investimento.  
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5.2 INTRODUÇÃO 

Há mais de 68 anos que a TAP faz parte da vida dos portugueses transportando milhões 

de passageiros todos os anos. Operando a partir dos seus hubs estratégicos em Lisboa, 

Porto e Funchal, a companhia aérea nacional voa para 77 destinos dispersos por 34 

países na Europa, África, América do Norte, Central e do Sul (TAP Portugal, 2013a e 

2013b). Apesar do cenário de instabilidade económica mundial e europeia, o sector do 

transporte aéreo conseguiu crescer 50% na última década, e as previsões sugerem um 

aumento de 5% ao ano nas próximas duas décadas (Airbus, 2013). Em Portugal, as low 

cost carriers europeias (p. ex.: easyJet e Ryanair) representam uma clara ameaça à TAP 

(Renascença, 2013). Contudo, a estratégia de nicho seguida pela empresa, ligando a 

Europa a uma variedade de destinos na África, América do Norte e América do Sul e a 

sua posição de líder de mercado na América do Sul, têm contribuído para o crescimento 

da empresa e inversão da sua situação financeira (TAP Portugal, 2013b). A quase 

totalidade de receitas da TAP (85%) têm origem externa, e é na Europa, Portugal e 

América do Sul que esta vende a quase totalidade dos bilhetes (86,8%) (TAP Portugal, 

2013b). “TAP - de braços abertos” é o posicionamento actual da empresa, numa 

abordagem mais emocional, que pretende enfatizar os laços culturais, em especial a 

língua, partilhados entre o seu mercado-alvo - portugueses, brasileiros e africanos. Por 

outro lado, procura ser uma marca contagiante, que espelha boa disposição e 

disponibilidade aos seus clientes e, ainda, uma marca gatekeeper, superior às suas 

concorrentes na ligação da Europa, África e Brasil ao mundo (TAP Portugal, 2011). A 

TAP, por sua vez, é percepcionada pelos seus clientes como uma companhia segura, de 

qualidade, simpática, fiável, confortável, pontual, eficiente e profissional, de acordo 

com o questionário realizado. 

Com um mercado-alvo tão vasto e disperso geograficamente, a empresa utiliza os social 

media para observar, comunicar, interagir, criar engagement e influenciar os seus 

clientes, de acordo com a entrevista realizada (Luís, 2013). Espera-se que as acções de 

social media marketing propostas neste plano ajudem a atrair, reter e aumentar o seu 

mercado-alvo, em combinação com a oferta de um serviço com boa relação 

preço/qualidade pela empresa.  
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5.3 PRESENÇA NOS SOCIAL MEDIA 

Actualmente, a empresa detém, para além de um canal no YouTube e de uma conta no 

site de partilha de fotografias e vídeos Instagram, páginas no Facebook e Twitter,  onde 

presta apoio ao cliente, responde a questões, dúvidas, reclamações ou elogios, seguindo 

um código de conduta que preza o respeito e privacidade de todos os fãs/seguidores da 

marca (Luís, 2013). 

Para avaliar a presença da marca nos social media, seguiu-se uma abordagem holística 

que consiste numa avaliação global da saúde da marca nos social media (Barker et al., 

2013). Para tal analisaram-se diferentes plataformas na Web social com o propósito de 

encontrar conteúdo relacionado com a TAP e com os seus principais concorrentes – 

Lufthansa, KLM, Air France, Ryanair e easyJet. Relativamente à TAP, as menções e 

comentários acerca da TAP na Web social durante o mês de Julho de 2013 foram 

predominantemente negativos (ver Quadro 5), dizendo respeito a reclamações (46%) 

sobre bagagem extraviada ou danificada, falta de informação ou resposta por parte de 

pessoal da TAP, atrasos de voos, perda de ligações e cancelamentos de voos (ver 

Quadro 6). Esta situação ficou a dever-se aos efeitos da greve geral em Portugal no dia 

27 de Junho de 2013 que afectou seriamente a operação da companhia, principalmente 

ao nível do processamento de bagagens. Esta situação também deu origem aos 28% de 

dúvidas principalmente nas páginas Facebook e Twitter da empresa. Os restantes 

comentários foram elogios (25%), desde pessoas a agradecerem o serviço prestado nos 

social media ou a demonstrarem a sua preferência incondicional pela companhia (ver 

Quadro 6). A Lufthansa teve, no geral, uma avaliação mais negativa do que a TAP, 

observando-se maior volume de reclamações (56%), sob a forma de manifestações de 

preferência por outras companhias e descontentamento em geral com a companhia (ver 

Quadro 7). Esta situação deveu-se aos descontos nos voos para Pamplona durante o 

festival de touros, gerando uma onda de manifestações anti-crueldade aos animais em 

todas as páginas da companhia e na Web social, acusando a companhia de apoiar este 

tipo de eventos. O facto da empresa ter publicado uma retracção, demorada no tempo e 

pouco sentida, só veio avivar os ânimos. Os restantes comentários negativos foram 

reclamações relativas aos preços dos bilhetes, ao facto da empresa escrever posts em 

inglês nas páginas de Facebook e Twitter, e não somente em alemão, ou comentários 

depreciativos sobre a sua subsidiária low-cost German Wings. Os elogios (38%) são 
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relativos à pontualidade dos voos, à qualidade das suas aeronaves, à sua nova aplicação 

para dispositivos móveis e a novos serviços da companhia (ver Quadro 7). 

 

A KLM é uma das companhias aéreas com maior número de fãs, adeptos ou seguidores 

em todo o mundo, prestando apoio ao cliente 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias 

por ano, no Facebook e Twitter, com uma taxa média de resposta aos comentários dos 

utilizadores de menos de 1 hora (Socialbakers, 2013). A esmagadora maioria dos 

comentários acerca da KLM na Web social em Julho de 2013 são elogiosos à 

companhia (88,4%) e incidem sobre a simpatia dos seus funcionários, a qualidade do 

seu serviço a bordo, o apoio ao cliente e a qualidade das suas aeronaves. As 

reclamações (10,6%) dizem respeito aos preços elevados dos bilhetes, a uma situação de 

pretensa discriminação de uma passageira em Kuala Lumpur, à difícil situação 

financeira que a empresa atravessa e reclamações sobre bagagem perdida (ver Quadro 

8). Os comentários à Air France durante o mês de Julho de 2013 são maioritariamente 

elogiosos (57%), referindo frequentemente que é “a melhor companhia aérea” e “a 

minha preferida”. As reclamações (42%) direcionam-se ao preço elevado dos bilhetes, 

problemas com perda de bagagem ou falta de resposta ou informação por parte da 

companhia. Por outro lado, outros temas amplamente debatidos foram o anúncio de 

despedimentos na companhia, o protesto contra o transporte de primatas usados em 

QUADRO 5 - RELEVÂNCIA DE 

TEMÁTICAS DE  COMENTÁRIOS  
SOBRE A TAP 

 

QUADRO 6 - *RECLAMAÇÕES  
SOBRE A TAP 

 QUADRO 7 - RELEVÂNCIA DE 

TEMÁTICAS DE COMENTÁRIOS  
SOBRE A LUFTHANSA  

  

Indicadores  N % 
 

Indicadores N % 
 

Indicadores N % 

Elogios 117 25 
 

Serviço Terra 9 4,2 
 

Elogios 219 38 

Sugestões 3 1 
 

Má experiência geral 9 4,2 
 

Reclamações 330 56 

Reclamações * 210 46 
 

Equipamento antiquado 4 2 
 

Dúvidas 23 4 

Dúvidas 128 28 
 

Cancelamento de voos 6 2,8 
 

Sugestões 4 1 

Total 458 100 
 

Falta de informação/resposta 44 21 
 

Descontentamento 18 2 
Fonte: Histórico de comentários na 
social Web sobre a TAP no mês  
de Julho de 2013 

 Extravio/quebra de bagagem 59 28  Total 576 100 
 

Ausência serviço a bordo 9 4 
 

Fonte: Histórico de comentários na  
 

Má experiência a bordo 12 6 
 social Web  sobre a Lufthansa no mês 

de Julho de 2013 
  

Preços elevados 5 2,3 
 

 
Má organização 2 0,9 

    

 
Atraso, perda de ligações 35 17 

    

 
Descontentamento em geral 16 7,6 

    

 
Total 210 100 

    

                                                                         Fonte: Histórico de comentários na social  
                                                                 Web sobre a TAP no mês de Julho de 2013 
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experiências laboratoriais e um corpo que, presumivelmente, terá caído de um dos seus 

aviões (ver Quadro 9).  

QUADRO 8 - RELEVÂNCIA DE TEMÁTICAS  
DE COMENTÁRIOS SOBRE A KLM 

 QUADRO 9 - RELEVÂNCIA DE TEMÁTICAS  
DE COMENTÁRIOS SOBRE A AIR FRANCE 

Indicadores N % 
 

Indicadores N % 

Reclamações 150 10,6 
 

Reclamações 121 42,3 

Dúvidas 30 2 
 

Dúvidas 1 0,3 

Elogios 1373 88,4 
 

Elogios 164 57,4 

Total 1553 100 
 Total 286 100 

Fonte: Histórico de comentários na social Web 
sobre a KLM no mês de Julho de 2013 

 Fonte: Histórico de comentários na social Web 
sobre a Air France no mês de Julho de 2013 

Quanto à Ryanair, os comentários dizem respeito essencialmente a reclamações 73,74% 

- número muito superior ao registado pela TAP (ver Quadro 10). Grande parte destas 

reclamações diziam respeito a problemas com reservas online, atendimento ao cliente 

inexistente nos social media e deficitário através de e-mail ou telefone e funcionários 

pouco simpáticos. Mas o tema recorrente durante todo o mês de Julho de 2013, que 

gerou maior contestação, foi o anúncio de aumento das taxas de bagagem em 60% pelo 

seu CEO. Por outro lado, os comentários positivos (24,58%) eram relativos aos preços 

baixos praticados pela companhia, ao aumento da frota, destinos e aos resultados 

financeiros positivos (ver Quadro 10). Os comentários acerca da easyJet, nesse período, 

foram maioritariamente positivos (61%), sob a forma de elogios aos preços acessíveis 

praticados pela empresa, ao bom serviço a bordo e eficiente serviço de apoio ao cliente. 

As reclamações e outros comentários negativos (36%) são relacionados com preços 

elevados dos bilhetes, cobranças de serviços não incluídos pelo bilhete (bagagem, etc.), 

não cumprimento de regras legislativas europeias ao não serem distribuídas senhas de 

alimentação pelos passageiros em caso de atraso superior a 3 horas, atrasos ou falta de 

informação ou resposta da companhia a reclamações (Quadro 11). 

 

QUADRO 10 - RELEVÂNCIA DE TEMÁTICAS  
DE COMENTÁRIOS SOBRE A RYANAIR  

 QUADRO 11 - RELEVÂNCIA DE TEMÁTICAS  
DE COMENTÁRIOS SOBRE A EASYJET 

Indicadores N % 
 

Indicadores N % 

Reclamações 132 73,74 
 Reclamações 36 36 

Elogios 44 24,58 
 Elogios 61 61 

Dúvidas 3 1,68 
 Dúvidas 3 3 

Total 179 100  Total 100 100 

Fonte: Histórico de comentários na social Web  
sobre a Ryanair no mês de Julho de 2013 

 Fonte: Histórico de comentários na social Web  
sobre a Easyjet  no mês de Julho de 2013 
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Já seguindo uma abordagem granular, e mais pormenorizada, das plataformas detidas 

pela TAP – Facebook, Twitter, YouTube e Instagram – foi possível verificar que se 

destacou a preponderância do Facebook, onde a empresa tem mais fãs, maior taxa de 

engagement e menor tempo médio de resposta ao feedback. As tácticas da empresa 

nessas plataformas envolvem maioritariamente a publicação de fotos/vídeos de destinos 

TAP e da frota e a publicação de fotos tiradas por fãs/seguidores durante as suas viagens 

na companhia. Por outro lado, existe uma forte complementaridade de esforços de 

marketing nos social media, como forma de promover promoções, descontos ou ofertas 

de viagens. Algumas datas festivas, como por exemplo Natal, Dia dos Namorados ou 

Dia da Criança, envolvem iniciativas especiais, com a realização de passatempos e 

concursos alusivos às festividades que geram elevado nível de engagement e 

consequentemente o aumento do número de fãs. 

QUADRO 12 - ANÁLISE GRANULAR ÀS PLATAFORMAS DE SOCIAL MEDIA DA TAP 

MÉTRICAS SENTIMENTO ALCANCE POSTS DA 
EMPRESA 

FEEDBACK TEMPO MÉDIO 
DE RESPOSTA 
AO FEEDBACK  

TAXA DE 
ENGAGEMENT 

FACEBOOK Positivo 59% 
Neutro 12% 
Negativo 29% 

429 055 fãs 2 posts por 
dia, 5 dias 
por semana 

313 likes por 
dia 
16 comments 
por dia 

4h37min  0,27% 

TWITTER Positivo 23% 
Neutro 24% 
Negativo 53% 

12 179 
seguidores 

12 posts por 
dia, 5 dias 
por semana 

2 retweets por 
dia 

17 horas 0,12% 

YOUTUBE Positivo 50% 
Neutro 25% 
Negativo 25% 

3 060 
subscritores 

2 uploads de 
vídeos por 
mês 

3 comments 
por video 

- - 

INSTAGRAM Positivo 59% 
Neutro 12% 
Negativo 29% 

5 185 
seguidores 

1 upload de 
fotografia 
por semana 

387 likes por 
post  
15 comments  
por post 

- - 

Fonte: Histórico de Comentários no Facebook, Twitter, Youtube e Instagram da TAP no Mês de Julho de 2013 

 

5.4 ANÁLISE COMPETITIVA 

De seguida realizou-se uma Análise SWOT Social Media da TAP, avaliando-se as suas 

forças e fraquezas internas, assim como as oportunidades e ameaças que se apresentam 

externamente à empresa. Para a sua elaboração foi reunido e seleccionado conteúdo de 

diferentes fontes, nomeadamente, artigos de notícias, análise de conteúdo da Web 

social, entrevista a Gilda Luís e resultados do questionário online. 



 

21 

QUADRO 13 – ANÁLISE SWOT SOCIAL MEDIA  

FORÇAS FRAQUEZAS 
√ A TAP está presente nas plataformas de social media com maior expansão (MEC, 2012). 
√ A empresa tem um bom histórico no Facebook e Twitter, reconhecida como marca devota dos seus fãs/seguidores 

e clientes online (Renascença, 2013).   
√ A maioria das acções da empresa no Facebook e Twitter são bem sucedidas (Luís, 2013). 
√ A área de Brand and Communication da empresa gere com uma consultora de marketing digital a estratégia de 

planificação de posts (conteúdos e imagens), acções e passatempos. O departamento de marketing da empresa faz 
a ponte entre a consultora e os restantes departamentos. A organização tem uma equipa exclusiva e dedicada ao 
atendimento ao cliente no Facebook e Twitter, inserida no Contact Center. As relações públicas da empresa são 
responsáveis pela comunicação do conteúdo de crise (Luís, 2013).  

√ O pessoal é bastante entusiasta acerca do trabalho com as plataformas de social media (Luís, 2013). 
√ A empresa monitoriza quantitativamente os esforços de social media através das estatísticas do Facebook 

analytics, Google analytics e algumas métricas são calculadas manualmente (p. ex.: Engagement rate) (Luís, 
2013). 

√ A gestão de topo apoia os esforços de social media (Luís, 213). 
√ Estão à disposição recursos suficientes para participar nas plataformas de social media (Luís, 2013). 
√ A empresa detém e gere uma variedade de plataformas de social media dinâmicas (Luís, 2013). 
√ A empresa tem  produtos únicos e serviços que satisfazem as necessidades dos utilizadores de social media 

(atendimento ao cliente, passatempos, leilões) (Luís, 2013). 

 
√ A organização não tem presença em sites de review/rating de 
consumidores ou blogs e fóruns de discussão do sector da aviação 
(Luís, 2013). 
√ Deficiências operacionais resultam em maior número de 
reclamações nos social media, especialmente no Verão (Quadros 5  e 
6).   
√ A maioria das acções da empresa no Twitter não são tão bem 
sucedidas como no Facebook ou Instagram (Quadro 12); 
√ A empresa considera ainda não existir uma ferramenta óptima de 
monitorização de toda a social Web, pelo que não mede os resultados 
dos seus esforços noutras plataformas de social media que não as 
suas (Luís, 2013). 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS  
√ As plataformas com maior concentração de público-alvo são o Facebook, Twitter, YouTube e Instagram (Luís, 

2013; Questionário; Alexa, 2013; Socialbakers, 2013). 
√ O público-alvo nestas plataformas são na sua maioria spectators e joiners, que gostam de ler tweets, ver vídeos de 

outros utilizadores, e visitar e manter perfis em sites de redes sociais (Forrester, 2013). 
√ Serviços de localização social e aplicações de check-in para smartphones são uma óptima forma para ir de 

encontro aos critics e creators (Bridge, 2013). 
√ Colaboração com concorrentes em campanhas de social media, no âmbito de grandes espectáculos/festivais de 

música ou eventos desportivos. 
√ Criação de uma comunidade da marca em que consumidores não presentes nos sites de redes socais e micro-blogs 

podem interagir com a marca. 
√ Aumentar a presença da marca nos social media, ao nível de conteúdo no Facebook, Instagram e YouTube criados 

pela marca e pelos clientes/seguidores/fãs. 
√ Os consumidores valorizam acima de tudo a segurança e qualidade dos voos TAP (Questionário). Ao nível dos 

social media, valorizam a qualidade e rapidez do serviço prestado no Facebook e Twitter (Análise de conteúdo). A 
TAP é considerada como um bem nacional, um ícone da cultura portuguesa e da lusofonia no mundo (Análise de 
conteúdo). 

√ Apesar da contracção da economia, o número de passageiros tem aumentado a bordo da TAP, sendo que 75% das 
vendas provêm de mercados internacionais (Teixeira, 2013).  

√ As companhias easyJet, Lufthansa, Air France e KLM são as 
maiores concorrentes da TAP nas plataformas de social media 
onde esta se encontra (Análise de conteúdo da Web social). 

√ A KLM é uma das companhias aéreas com maior número de fãs 
no mundo no Facebook, onde presta serviço de atendimento ao 
cliente contínuo e eficiente (Socialbakers, 2013; Quadro 7). 

√ A maioria das companhias persegue as mesmas tácticas de social 
media que a TAP (passatempos, quizzes, promoções/ofertas, 
fotos/vídeos desenvolvidos pelos fâs/seguidores) (Luís, 2013; 
Socialbakers, 2013). 

√ A Air France, Lufthansa e KLM são companhias maiores, com 
mais destinos e aeronaves (Nations Online, 2013). 

√ A Easyjet pratica preços mais baratos nas viagens para a maioria 
dos destinos que a TAP opera na Europa (Skyscanner, 2013). 

√ Clientes da TAP reclamam mais devido aos efeitos das greves 
em Portugal, ao nível de bagagens extraviadas, atrasos e perda de 
ligações, quando comparando com as restantes companhias 
aéreas (Quadro 5 e 6).  

√ Aumento preços de combustível, diminuição margens de lucro, 
efeitos da recessão e crise económica mundial (Reuters, 2013). 
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Tendo em conta a análise SWOT realizada, optar-se-á por uma estratégia de Fraquezas-

Oportunidades (Barker et al. 2013), identificando: (1) Formas de resolver fraquezas ao 

nível da presença da empresa em plataformas de social media, como sites de 

reviews/ratings de consumidores e blogs e fóruns de discussão sobre o sector, 

continuando a comunicar com um público-alvo alargado; (2) Melhorar a performance 

da empresa nas plataformas onde esta já se encontra; e (3) “Agarrar” as oportunidades 

encontradas, direccionadas ao público-alvo da marca nos social media. 

5.5 OBJECTIVOS DE SOCIAL MEDIA 

Considerando os objectivos estratégicos da TAP, relativos ao período 2012-2016, que 

envolvem consolidar as ligações entre a Europa, América do Sul e África, fortalecer a 

performance das vendas, especialmente online, enquanto, simultaneamente, se encetam 

esforços de redução de custos (TAP Portugal, 2013b) assim como, os resultados obtidos 

durante a fase de auscultação da Web social e análise competitiva, anteriormente 

discutidos, sugerem-se os seguintes objectivos de social media desde Abril de 2014 até 

Abril de 2015: 

- Aumentar a satisfação do cliente – continuar a ouvir e a comunicar com os 

clientes diminuindo o tempo médio de resposta ao seu feedback (de 4h37 para 

2h30 no Facebook e de 17h para 12h no Twitter), antecipando e gerindo possíveis 

situações de crise de reputação. 

- Promover e fortalecer a marca aumentando o número de posts pela empresa em 

20% (assumindo que o valor obtido no Quadro 12 é o real) - o que se traduz em 

12 posts no Facebook, 14 posts no Twitter, para o YouTube e Instagram posts 

permanecem iguais - aumentando a taxa de engagement (de 0,27% para 0,35%), 

tornando o sentimento mais positivo (15%) e aumentando assim a base de 

fãs/seguidores da marca em 15%. 

 

5.6 ESTRATÉGIAS 

Tendo em mente os objectivos previamente definidos, assim como os objectivos de 

marketing gerais da empresa e o que foi apreendido durante as fases de auscultação da 

Web social e análise competitiva, propõem-se as seguintes estratégias de social media, 

com base nos “8 C’s do Desenvolvimento da Estratégia” de Barker et al. (2013): 
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- Aprender como toda a Web social pensa, sente, fala sobre a marca, sobre os seus 

concorrentes e sobre o sector; tomar conhecimento de possíveis situações de crise, 

tomando medidas adequadas antecipadamente.  

-  Interagir com os consumidores em todas as plataformas da marca, especialmente 

no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, mas também em blogs, sites de 

reviews/ratings de consumidores e fóruns de discussão do sector.  

- Proporcionar feedback rápido e eficiente a dúvidas/reclamações/elogios e criar 

altos níveis de engagement, fazendo posts regulares de fotografias/vídeos e 

promovendo e recompensando a criação de vídeos e fotos pelos próprios 

fãs/seguidores da marca, assim aumentando o word-of-mouth.  

-  Criar um blog da marca, que seja uma comunidade dinâmica, orientada pelos 

mesmos princípios que aquelas em que a empresa já se encontra, em que os 

clientes possam também colocar questões, partilhar opiniões, sugestões ou 

reclamações e a marca se possa promover junto daqueles clientes que não 

pertencem a sites de redes sociais ou sites de micro-blogging. 

-  Criar um programa de localização de marketing que recompense check-ins 

regulares em aeroportos através do Foursquare. 

- Converter a execução da estratégia em aumento de tráfego no site de reservas da 

empresa.  

De seguida definir-se-ão as calls to actions específicas a cada um dos objectivos de 

social media, previamente definidos, que estabelecem as acções desejadas.   

QUADRO 14 – CALLS TO ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

5.7 MERCADO-ALVO NOS SOCIAL MEDIA 

Os clientes da TAP abrangem uma larga variedade de segmentos de mercado, desde os 

passageiros premium – que viajam em classe executiva e que pagam mais por um 

 Objectivo de Marketing  Call to action 

Aumentar satisfação do cliente Fazer questão acerca de voo TAP 

 
Fazer comentários positivos 

 
Re-compra e recomendação  

Fortalecer e promover a marca Ver fotos/vídeos 

 
Clicar em links 

 
Ler conteúdo 
Comentar conteúdo 

 
Partilhar conteúdo com amigos 
Amigos ficam fãs da marca 



 

serviço requintado – aos passageiros 

regalias e tarifas mais baixas 
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viajar (TAP Portugal, 2013b). 
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um público com idades entre os 13 
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classe média, média-alta e alta, que gosta

qualidade numa companhia aérea. 

De acordo com as personas

(2013) (ver Figura 5) e as características comportamentais 

Social Technographic Profile

utilizadores de social media 

inactives e joiners, sendo que

faixa etária mais jovem - entre os 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA  5  - SOCIAL TECHNOGRAPHIC 
Fonte: Forrester (2013) 
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aos passageiros discount – que preferem um produto com poucas 

regalias e tarifas mais baixas – dispersos geograficamente pela Europa, África, América 

do Norte, Central e do Sul, de diferentes faixas etárias e com diversas motivações 

(TAP Portugal, 2013b). Contudo, dois dos mais importantes mercados para a 

TAP são a Europa e o Brasil (TAP Portugal, 2013b) e nos social media a empresa tem 

com idades entre os 13 e >65 anos (Luís, 2013), pelo que, pretende

r com um público-alvo jovem, jovem-adulto e adulto, de ambos os sexos, 

com idades entre os 18 e os 54 anos, residente na Europa

alta e alta, que gosta de viajar, e que valoriza

qualidade numa companhia aérea.  

personas definidas na Social Technographic Tool

as características comportamentais descritas para cada uma no

Technographic Profile (2013), na Europa (não existem dados para o Brasil)

utilizadores de social media entre os 18 e os 54 anos são predominantemente 

, sendo que, a maior percentagem de critics e creators

entre os 18-24 anos.  

Publicar um blog 

Publicar a sua própria página Web 

Upload de vídeos criados 

Upload de áudio/música criada 

Escrever artigos/histórias e publicá-las 

Manter perfil num site de rede social 
Visitar sites de redes sociais 

 

Ler blogs 
Ouvir podcasts 
Ver vídeos de outros utilizadores 
Ler fóruns online 
Ler reviews/ratings de consumidores 
Ler tweets 

 

Nenhum dos acima mencionados 
 

Actualizar estado num website de rede social  
Publicar actualizações no Twitter  

 

Publicar ratings/reviews de produtos/serviços 
Comentar blogs de outras pessoas 
Contribuir para fóruns online 
Contribuir para/editar artigos num wiki 

 
Usar feeds RSS 
Votar em websites online 
Adicionar “tags” a páginas Web ou fotografias 
 

Os grupos incluem participantes em pelo menos 
uma das actividades mensalmente excepto os 
conversationalists que participam em pelo menos 
uma das actividades uma vez por semana. 
 

ECHNOGRAPHIC TOOL 
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dispersos geograficamente pela Europa, África, América 

diferentes faixas etárias e com diversas motivações para 

dos mais importantes mercados para a 

(TAP Portugal, 2013b) e nos social media a empresa tem 
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, de ambos os sexos, com 

residente na Europa e Brasil, de 

de viajar, e que valoriza a segurança e 

Social Technographic Tool por Forrester 

para cada uma no 

(não existem dados para o Brasil) os 

são predominantemente spectators, 

creators se regista numa 
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5.8 FERRAMENTAS DE SOCIAL MEDIA 

Assim, e tendo em conta os resultados obtidos durante a recolha de dados primários e os 

resultados obtidos no Social Technograhic Profile seleccionaram-se as seguintes 

plataformas: (1) Facebook e Twitter, onde o público da empresa se encontra em maior 

número, para interagir com os joiners e conversationalists, aí continuando a prestar 

apoio ao cliente rápido e eficaz, contribuindo para o aumento da sua satisfação; (2) 

YouTube e Instagram, direccionadas a jovens creators, para aí partilharem vídeos e 

fotos criados por si no âmbito de passatempos/concursos, assim aumentando as 

recomendações word-of-mouth; (3) Criação de blog da marca, uma comunidade para 

alcançar os critics, em que estes possam colocar questões, apresentar sugestões ou 

reclamações, prontamente respondidas pela empresa, aumentando assim a sua satisfação 

em relação a esta e também os spectators, que predominam e têm um comportamento 

mais passivo, levando-os a ler os posts da empresa dirigindo-os ao site de reservas da 

empresa e levando-os à compra de viagens; (4) Foursquare, destinado a um passageiro 

frequente, que premeia o maior número de check-ins nos voos TAP, atribuindo prémios 

ou facilidades especiais aos seus clientes mais leais; (5) Ao nível dos blogs, sites de 

reviews/ratings e fóruns de discussão do sector, prevê-se a sua monitorização e 

intervenção da empresa através da adopção de uma ferramenta de monitorização 

(Radian 6) e da alocação de mais recursos humanos e financeiros. 

5.9 IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta parte do plano, apresentam-se as tácticas e ferramentas para cada plataforma de 

social media escolhida, com base nos objectivos, estratégias e mercado-alvo 

seleccionados e nas preferências manifestadas pelos inquiridos no questionário online, 

comentários analisados na Web social e benchmarking dos concorrentes e indústria. 

Também são atribuídas as funções e responsabilidades necessárias à criação e 

implementação destas tácticas. 

5.9.1 Tácticas e Ferramentas por Plataforma de Social Media 

5.9.1.1 Facebook e Twitter 

O Facebook é a rede social mais popular no mundo, com mais de 1,11 mil milhões de 

subscritores, enquanto que o Twitter é plataforma de micro-blogging mais popular no 

mundo com mais de 500 milhões de utilizadores (Alexa, 2013). Estas são duas 
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plataformas especialmente indicadas para interagir com os joiners e conversationalists. 

Prevêm-se as seguintes tácticas-chave nestas plataformas:  

-  Prestar serviço de apoio ao cliente rápido em ambas as páginas (em média 2h30 

no Facebook e 12h no Twitter). 

-  Ouvir os fãs/seguidores e responder prontamente a todos os seus comentários por 

forma a antecipar e gerir crises de reputação.  

-  Aumentar em 20% o número de posts em português e inglês. 

-  Criar passatempos/jogos alusivos a datas especiais (Dia dos Namorados, 

Carnaval, Páscoa, Dia da Mãe, Dia do Pai, dia da Criança, Dia de Portugal, Natal 

e Ano Novo, etc.).  

-  Publicar fotografias de aviões, destinos, que apelem à nostalgia dos utilizadores.  

-  Publicar vídeos de trabalhadores e dos edifícios da TAP, humanizando a empresa.  

-  Comunicar promoções exclusivas com operadores turísticos/hotéis parceiros com 

intuito de oferecer estadias de fins-de-semana prolongados nos destinos TAP.  

-  Comunicar descontos em bilhetes de ida-e-volta em época de férias escolares. 

-  Criar uma secção de shopping na página de Facebook, com artigos exclusivos 

TAP (malas, livros, pins, modelos de aviões miniatura, etc,) em que os 

utilizadores podem comprar online. Esta iniciativa seria promovida inicialmente 

com a oferta de alguns artigos aos fãs da página, as compras acumulariam milhas 

e uma percentagem do valor reverteria a favor de associações de solidariedade. A 

esta secção seria adicionada uma secção com todos os artigos vendidos a bordo, 

que os passageiros poderiam reservar a priori e adquirir durante o voo.  

-  Associação da TAP com outras companhias aéreas com intuito de distribuir 

sobras de refeições não servidas a bordo a instituições de caridade, num 

movimento contra a fome em Portugal. Criação de conteúdo acerca de todo o 

procedimento - desde que as refeições saem do avião até serem entregues às 

instituições – a publicar na página Facebook, Twitter, YouTube e blog da marca. 

-  Sorteio de bilhetes e estadias em cidades europeias, bilhetes para Festivais de 

música no Verão e acessos a passes backstage e sessões de autógrafos.  

- Criar campanha “Na TAP por um dia”  – os vencedores do concurso fariam todo o 

processo de saída do voo (verificações de segurança, embarque, acolhimento, 

push-back do avião e as funções chefe de cabine ou assistente de bordo).  
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5.9.1.2 YouTube 

O YouTube é o site de partilha de vídeos mais popular em todo o mundo (Alexa, 2013), 

que pela sua facilidade e apelo audiovisual lhe confere maior envolvimento e assim 

potencia as recomendações word-of-mouth. É uma plataforma importante tanto para os 

creators, que aí podem partilhar os seus vídeos sobre a companhia, como para os 

spectators que veem vídeos e partilham com outros utilizadores.  

Nesta plataforma as tácticas a adoptar serão as seguintes: 

-  Criação de conteúdo vídeo, mantendo o mesmo número de posts. 

-  Criar hashtags adequados para obter um bom ranking no motor de busca do 

YouTube. 

-  Inserir o logo da companhia em todos os vídeos. 

-  Responder a todos os comentários rapidamente (em média 2h30). 

-  Promover os vídeos do YouTube no Facebook, Twitter e Instagram. 

-  No âmbito do Mundial de Futebol de 2014, realização de um concurso de vídeos, 

em que os mais votados seriam premiados com viagens de ida-e-volta ao Brasil. 

5.9.1.3 Instagram 

O Instagram é uma plataforma de partilha de imagens e, recentemente, também vídeos, 

disponível apenas para dispositivos móveis iOs e Android com cerca de 150 milhões de 

utilizadores em todo o mundo (Techcrunch, 2013). A facilidade e rapidez com que se 

partilham imagens através de smartphones/tablets é uma das grandes vantagens do 

Instagram, acessível a profissionais ou amadores, auxiliada por uma panóplia de outras 

funcionalidades para formatar as fotografias ou vídeos. Esta plataforma tem grande 

potencial, especialmente junto de creators, que são as personas com maior propensão 

para criar os seus próprios vídeos, imagens e partilhar com outros. 

As tácticas definidas para esta plataforma serão as seguintes: 

-  Posts de fotografias e vídeos da companhia, os aviões, os trabalhadores, eventos 

realizados, como forma de aumentar a transparência da marca.  

-  Promover a criação e partilha de fotografias e vídeos pelos utilizadores do 

Instagram sobre a experiência de voo, imagens e vídeos dos destinos TAP.  

-  Usar hashtags para garantir pesquisas no Google mais eficazes. 

-  Promover fotografias do Instagram no Facebook, Twitter e blog da marca. 

-  Responder a comentários rapidamente (em média 2h30). 
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5.9.1.4 Blog da marca  

Um blog da marca permite discussões mais aprofundadas e elaboradas, entre a empresa 

e os seus clientes e seguidores/fãs, diminuindo custos de apoio ao cliente e aumentando 

a sua satisfação. Por um lado, é uma forma de alcançar os clientes que não estão 

presentes nos sites de redes sociais e micro-blogs e, por outro, os critics, que gostam de 

intervir e comentar e os spectators, que gostam mais de ler comentários. As tácticas a 

adoptar no blog da marca, a criar futuramente, são as seguintes: 

-  Promover discussões abertas e construtivas sobre temas que realmente interessem 

aos clientes, fãs ou seguidores. 

- Responder a questões, reclamações, sugestões ou elogios rapidamente (em média 

2h30h). 

-  Convidar profissionais de diferentes áreas da empresa para a comunidade, a fim 

de transmitirem a sua própria perspectiva, como funcionários. 

-  Manter um ambiente aberto, democrático e descontraído, valorizando todos os 

inputs dos membros da comunidade. 

-  Encorajar membros a convidar amigos e conhecidos a integrar a comunidade, 

recompensando-os com prémios.  

- Interseccionar conteúdo com Facebook, Twitter e Instagram. 

5.9.1.5 Foursquare 

O Foursquare é uma rede social com base na geo-localização para dispositivos móveis e 

que permite aos seus membros partilharem a sua localização com amigos e ganhar 

prémios ao visitar ou fazer check-in em determinados locais.  As tácticas para o 

Foursquare serão: 

- “TAP’s Foursquare Mayor” – passageiros com mais check-ins nos diferentes 

aeroportos TAP são denominados “Mayor’s” daquele destino e recebem 

descontos, mais milhas, facilidades exclusivas, como acesso a lounges, Internet 

mais rápida nos aeroportos, etc. 

-  Criação de uma secção com dicas para estadias nas diferentes cidades/destinos 

TAP, aberta às sugestões de todos os seguidores da TAP.  

5.9.1.6 Aplicações móveis Geo-Localizadas 

Com o aumento de aplicações geo-localizadas, as potencialidades do marketing no 

sector do transporte aéreo são ilimitáveis (Simpliflying, 2013).  
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As tácticas de marketing geo-localizadas são as seguintes:   

- Aplicação móvel geo-localizada no âmbito do Mundial de Futebol à base de 

realidade aumentada. Primeiras 100 pessoas a captarem imagens dos principais 

estádios de futebol na Europa ganham entradas para os jogos do Mundial de 

Futebol, estadias no Brasil, viagens em executiva, viagens grátis, prémios 

relacionados.   

- Criação de duas novas funcionalidades na aplicação móvel da TAP: uma em que 

os passageiros, assim que entrassem no aeroporto poderiam saber as refeições 

disponíveis no seu voo e optar por uma (p. ex.: vegetariana, low fat, low carb, 

etc.), e outra de serviço de localização de bagagem na aplicação móvel da TAP. 

5.9.2 Desenvolvimento de Conteúdo 

Todo o conteúdo em social media será criado seguindo uma lógica de continuidade das  

iniciativas de marketing e comunicação offline da empresa e de interligação entre as 

diferentes plataformas. Será inventariado todo o conteúdo existente na organização 

reaproveitável nas plataformas de social media, tendo em consideração as necessidades 

de conteúdo dos consumidores em cada plataforma, e antes da sua divulgação, este será 

editado, revisto e dividido em diferentes peças, a utilizar sob diferentes formas nas 

diferentes plataformas. (Barker et al., 2013). 

5.9.3 Distribuição de Papéis e Responsabilidades 

Por forma a executar tácticas específicas nas diferentes plataformas e a criar conteúdo, a 

empresa continuará a organizar a sua equipa seguindo um modelo em hub and spoke 

(Owayang e Li, 2011), ao envolver múltiplos departamentos da empresa e unidades de 

negócio fora desta. O departamento de marketing, comunicação e imagem servirá de elo 

de ligação entre a consultora de social media, que apenas trabalha os conteúdos e 

campanhas, e os diferentes departamentos da empresa, definindo com esta a estratégia 

semanalmente. As relações públicas serão responsáveis pela comunicação de conteúdo 

de crise e a equipa de social media no Contact Center, inserido no departamento de 

vendas,  fará  apoio ao cliente no Facebook e Twitter. Para a implementação do plano 

estarão envolvidos: 

-  1 Chefe de comunicação e branding. 

-  1 Gestora de social media. 

-  15 Pessoas na Facebook Team do Contact Center que trabalham por turnos. 
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-  1 Pessoa das Relações Públicas responsável pelos comunicados de crise. 

-  Na agência: uma consultora de social media e uma copywriter a trabalhar 

diariamente com a empresa.  

5.10 MONITORIZAÇÃO 

A monitorização de social media é “o processo de rastreamento, medição e avaliação 

das actividade de social media marketing de uma organização” (Barker et al., 2013, p. 

280). Por forma a auxiliar a empresa nestas tarefas, pretende-se contratar os serviços da 

empresa de monitorização Radian 6. Os sub-capítulos que se seguem explicam como 

cada uma destas actividades serão executadas para determinar se o plano está a alcançar 

os objectivos de social media desejados.  

5.10.1 Rastreamento 

O rastreamento é “o processo de descoberta e seguimento de conteúdo na Web social” 

(Barker et al., 2013, p. 281). A TAP colocará em acção um plano de rastreamento, que 

envolve a identificação dos melhores tópicos a cobrir, a selecção das plataformas com 

maior concentração de público-alvo e a identificação das melhores palavras e frases-

chave.  

5.10.2 Medição 

A medição de social media é realizada seguindo uma abordagem quantitativa, através da 

determinação do volume de conteúdo (p. ex.: número de posts, comentários, tweets, 

retweets, likes, fãs ou seguidores) e abordagem qualitativa, através da análise de 

sentimento face à marca ou tópico específico na Web social (p. ex.: menções, 

comentários, conversações ou feedback sobre a marca) (Barker et al., 2013). Dada a 

ausência de benchmark da indústria e histórico da empresa usou-se o sugerido por 

Barker et al. (2013) para a indústria do café e empresa XYZ (ver Anexo E).  

 
5.10.3 Avaliação 

Uma vez recolhidos e medidos os dados de social media, estes serão cuidadosamente 

avaliados. Só através do estabelecimento de relações entre métricas de social media e 

objectivos de negócio pode a equipa de marketing analisar adequadamente o impacto e 

valor das actividades de social media marketing e apresentar os resultados à gestão. O 

objectivo final é criar uma descrição exacta do progresso das actividades de social 

media marketing ao longo do tempo para descobrir quais as estratégias que obtiveram 
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maior sucesso ou que estratégias precisam ser reajustadas. Este processo de avaliação 

descortinará oportunidades ou ameaças, áreas que precisam de melhoramento, e 

possivelmente novas medidas. Esta análise permitirá que a equipa de marketing 

identifique as áreas a concentrar os seus esforços e recursos.  

5.10.4 Ferramentas de Monitorização das Plataformas de Social Media 

Tendo em consideração os objectivos de marketing da empresa, as métricas escolhidas e 

os custos inerentes à formação de pessoal e tempo dispensado por estes, a empresa opta 

por continuar a utilizar as estatísticas das próprias plataformas e a calcular algumas 

métricas manualmente, uma tarefa à responsabilidade da consultora de social media, e 

por contratar o serviço de monitorização da Radian 6, já referida, por constituir a opção 

com melhor relação preço/qualidade.   

5.11 AJUSTAMENTOS AO PLANO  

Como se trata de um ciclo contínuo, o plano deverá ser permanentemente avaliado e 

reajustado ao feedback obtido, de forma a optimizar os resultados. 

5.12 ORÇAMENTO  

Para a  correcta implementação do plano, e tendo em consideração os gastos médios das 

empresas com maturidade de nível intermédio em social media (Owyang e Li, 2011), 

como é o caso da TAP, prevê-se o seguinte orçamento: 

QUADRO 15 -  ORÇAMENTO  

Iniciativas Estimativa média 

Software da Plataforma de comunidade 73,080$ 

Ferramenta de monitorização 6,000$ 

Treino e Formação de gestores de social media 11,400$ 

Despesas totais para o ano 90,480$ 

Fonte: Baseado em Owyang e Li (2011)  

5.12 RETORNO DO INVESTIMENTO 

O cálculo do Retorno de Investimento de uma campanha de social media ainda é uma 

tarefa algo difícil de realizar, especialmente no que se refere a objectivos qualitativos, 

como aqueles aqui estabelecidos, pelo que Barker et al. (2013) propõem a estimativa do 

impacto dos investimentos em social media marketing, designada de Proxy ROI, através 

de indicadores de desempenho-chave qualitativos, como a medição da satisfação do 

cliente, análise de sentimento ou Share of Voice. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

Em conclusão, parece legítimo advogar que o planeamento de social media marketing 

será uma componente importante ao sucesso de qualquer empresa no contexto actual 

dos social media. Este foi o objectivo principal deste estudo. Independentemente da 

maior ou menor experiência das empresas nos social media ou do seguimento ou não de 

um modelo de Plano, como aquele aqui apresentado, deverá existir sempre uma 

abordagem estratégica a esta área, passando, indelevelmente por uma análise exaustiva 

da presença da marca nas plataformas de social media.  

O presente estudo apresenta limitações ao nível da não generalização dos resultados do 

questionário realizado, por se basear numa amostra não probabilística e, assim, não ser 

uma amostra representativa do público-alvo da empresa. Por outro lado, o facto de o 

questionário ter estado activo durante somente o mês de Agosto, limitou o número de 

respostas obtidas. Relativamente à análise de conteúdo, considera-se que o mês de Julho 

escolhido, foi uma amostra pouco representativa, por terem ocorrido diversas greves o 

que adensou as reclamações às companhias aéreas. Também, por razões de tempo, não 

foi possível analisar as plataformas da Web social, para além das aqui mencionadas, o 

que poderia trazer novos insights, relevantes ao plano e à empresa.  

No futuro seria recomendável a realização de um plano de social media marketing numa 

instância mais próxima à empresa, a realização de mais entrevistas, tanto na própria 

empresa, como nos seus concorrentes. Por outro lado, uma maior amostra para o 

questionário traria um suporte mais substancial às decisões tomadas durante o plano. 
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ANEXO A – MODELO DE PLANO DE SOCIAL MEDIA 

MARKETING DE TUTEN E SOLOMON (2013) 

 
ANALISAR A 
SITUAÇÃO E 

IDENTIFICAR AS 
OPORTUNIDADES-

CHAVE  

Análise situacional com base em pesquisa sobre a indústria, concorrentes, categoria 
de produto e mercado do consumidor e análise SWOT do ambiente interno da 
organização – forças e fraquezas – e ambiente externo – oportunidades e ameaças – 
com especial atenção à competitividade nos social media, mas não se esgotando 
nestas. 

 
 

DEFINIR 
OBJECTIVOS 

Declaração de objectivos de social media marketing accionáveis, que sejam  
específicos, mensuráveis, consistentes, realistas, calendarizados, que provoquem 
mudança e que decorram dos objectivos de marketing da organização e da 
sofisticação das suas aplicações de social media marketing.  
Definição do orçamento para a campanha de social media marketing.   

 
REUNIR 

CONHECIMENTO 
SOBRE 

O 
PÚBLICO -ALVO  

Desenvolvimento de um perfil de social media do público-alvo, que descreva os seus 
hábitos e comportamento nas plataformas de social media em que são activos. 
Utilização de bases de segmentação tradicionais – geográficas, demográficas, por 
benefícios, comportamentais e psicográficas – e de segmentos de consumidores de 
social media já criados, como por exemplo o  Social Technographic Ladder, o Pew 
Internet Technology Types, o Anderson Analytics: Social Media Users and 
Nonusers” ou o “Microblog User Types”.  

SELECCIONAR 
ZONAS DE 

SOCIAL M EDIA E  
VEÍCULOS 

Seleccão do “mix de social media”, de entre as quatro zonas de social media criadas 
pelos autores – social relationship zone, social publishing zone, social entertainment 
zone e social commerce zone – para atingir os objectivos da organização.  

CRIAR UMA 
ESTRATÉGIA  

DE EXPERIÊNCIA 
PARA AS ZONAS 

DE SOCIAL 
MEDIA 

SELECCIONADAS  

Desenvolvimento de uma estratégia de mensagem criativa num experience brief – 
documento que expressa a mensagem que a empresa quer partilhar nos social media 
e as estratégias para cada plataforma, tendo por base os objectivos da campanha de 
comunicação, as estratégias promocionais já existentes e o seu público-alvo nos 
social media. Deve existir transversalidade de actividades entre todas as zonas de 
social media e integração com outros componentes promocionais. Nesta altura é 
também definida a persona da marca na Web social, ou seja, a forma como a 
empresa quer agir nos social media, tendo em conta a sua posição no mercado.   

ESTABELECER  
UM PLANO DE 
ACTIVAÇÃO  

Implementação do plano, considerando a sua calendarização e o orçamento 
previamente estabelecido. Atribuição de tarefas a colaboradores.  

 
GERIR  

 E 
 M EDIR 

Desenvolvimento de um plano de medição seguindo a abordagem DATA:  
- “Define” – definem-se os resultados pretendidos com o plano; 
- “Assess” – avalia-se o custo do programa e o potencial valor dos resultados;  
- “Track” – seguem-se os resultados e ligam-se  ao programa; 
- “Adjust” – ajusta-se o programa com base nos resultados para maximizar a 
obtenção de resultados.  

Fonte: Compilado pelo autor, baseado em Tuten e Solomon (2013)  
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ANEXO B – MODELO DE PLANO DE SOCIAL MEDIA 

MARKETING DE BARKER ET AL. (2013) 

 
 
 
 
 
 

 
 LISTENING 
(OUVIR E 

OBSERVAR) 

Fase de avaliação da Presença nos Social Media – determinada através de uma 
abordagem simultaneamente holística e granular. Na holística é realizado um 
processo de auscultação de toda a Web social, analisando as conversas acerca da 
marca ou empresa, dos seus concorrentes, da indústria ou categoria. Com base nessa 
auscultação é avaliada a “Saúde da Marca” nos social media, através da análise de 
diversos parâmetros como o “sentiment”, o volume, a velocidade, a visibilidade e a 
volatilidade (ver Glossário). . Na abordagem granular é realizada uma análise de 
sentimento, do alcance, dos posts da empresa e do feedback e tempo médio de 
resposta da empresa ao feedback em plataformas específicas.  
De seguida faz-se uma análise competitiva realizando a designada “Análise SWOT 
dos Social Media”, respondendo a perguntas concretas, especificamente desenhadas 
para avaliar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização nos social 
media. Os seus resultados ditarão os eixos a seguir na Matriz SWOT de entre as 
quatro estratégias possíveis: S-O, W-O, S-T, W-T.  

ESTABELECER 
OBJECTIVOS 

DE 
SOCIAL M EDIA  

Conhecidos os gostos, comportamentos e necessidades do público-alvo e web social 
é realizada a análise competitiva, estabelecem-se os objectivos de social media que 
melhor satisfazem os consumidores, que capitalizam as forças e oportunidades da 
empresa e que ao mesmo tempo minimizam as suas fraquezas e ameaças externas. 

DEFINIR 
ESTRATÉGIAS 

DE SOCIAL 
MEDIA  

Com base nos objectivos de social media estabelecidos, e tomando como exemplo os 
“8C’s do Desenvolvimento da Estratégia” (ver Glossário) propostos pelos autores, 
são definidas as estratégias que melhor se adequam aos objectivos de marketing da 
empresa e às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

 
 

IDENTIFICAR  
O 

 M ERCADO - 
- ALVO  

Categorização do público-alvo na Web social recorrendo a técnicas de segmentação 
nos social media, com o objectivo de desenvolver personas (perfis detalhados de um 
sub-grupo do público-alvo que levam em consideração características demográficas 
[idade média, nível de experiência na Internet, hábitos de despesas], 
constrangimentos tecnológicos, físicos ou linguísticos e necessidades e desejos). 
Exemplos de personas já definidas por localização geográfica,  sexo e idade  é o 
Social Technographics Profile da Forrester. Após o desenvolvimento das personas 
investigam-se as suas particularidades, como por exemplo, as plataformas em que 
participam, sobre o que falam, o que as apaixona e interessa falar ou criar.  

SELECIONAR 
FERRAMENTAS 

DE SOCIAL 
MEDIA  

Escolha das plataformas onde a empresa pretende concentrar os seus esforços de 
social media, que serão aquelas em que o público-alvo está em maior número e 
adaptadas às características das personas criadas. 

 
IMPLEMENTAR  

Conjugação dos objectivos, estratégias, público-alvo e ferramentas de social media 
no desenvolvimento de tácticas específicas a cada plataforma. Nesta etapa é 
designado o pessoal responsável por tácticas em plataformas específicas e pela 
criação e distribuição de conteúdo. 

 
 

 
M ONITORIZAR  

Monitorizar consiste num processo de 3 passos para avaliar as actividades de social 
media: (1)Rastreamento – localização e seguimento de conteúdo relevante na Web 
social através de um plano de rastreamento. (2) Medição – Medir os resultados com 
base em indicadores de performance-chave quantitativos para cada plataforma, e 
Indicadores de performance-chave qualitativos que remetam para os objectivos de 
social media marketing da organização. (3) Avaliação – interpretação e análise dos 
resultados da medição, com base em metas pré-estabelecidas, descrevendo o 
progresso passado de actividades de social media e retirando ilações para actividades 
futuras. 

AJUSTAR A 
ESTRATÉGIA  

Contínua e constantemente ajustar a estratégia de forma a maximizar os resultados, 
revendo e actualizando elementos do plano com base no feedback obtido.  

Fonte: Compilado pelo autor, baseado em Barker et al. (2013) 
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ANEXO C – GUIÃO DE ENTREVISTA  
Introdução do Entrevistador 

Olá, o meu nome é Andreia Lopes, e no âmbito da minha Tese de Mestrado em Marketing no ISEG estou a realizar 

um projecto de Plano de Social Media Marketing para a TAP Portugal. 

 

Durante a entrevista, gostaria de discutir os seguintes tópicos: a introdução dos social media na TAP, o planeamento 

em marketing e social media marketing da TAP e a avaliação e medição de esforços nas plataformas de social 

media. Com estes tópicos em mente... 

 

Objectivos Questões Adicionais Questões 

esclarecedoras 

 

• Como é que 

a TAP se 

iniciou nos 

social 

media? 

• Quando é que a empresa aderiu aos social media, e porquê? 

• Como descreve a evolução desde Março de 2010 (iniciação da TAP nos 

social media) até agora? 

• Quais as principais vantagens/desvantagens da presença da empresa 

nos social media? 

• Qual considera ser a posição da gestão da TAP em relação aos social 

media? 

• Que recursos (humanos, financeiros, etc) a empresa tem ao seu dispor 

para a gestão dos social media? 

 

 

 

 

 

• Pode-me 

detalhar 

mais acerca 

desse 

assunto? 

• Pode-me 

dar alguns 

exemplos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como é 

planeada e 

coordenada a 

área de social 

media da 

TAP?  

 

 

 

 

 

• O planeamento das estratégias de social media ocorre ao nível do Plano 

de Marketing da empresa ou existe um plano especifico e formal de 

social media marketing?  

• Existe um alinhamento das acções de social media da empresa com o 

Plano de Marketing e o Plano de Comunicação Integrada? 

• Quais os principais objectivos da presença da empresa nos social 

media? São definidos por quem? 

• Existe um conhecimento aprofundado dos públicos da empresa nos 

social media? (geo-demográfico, psicográfico, comportamental, 

segmentos público online) 

• As estratégias e tácticas de social media são definidas a que nível da 

empresa? 

• Qual o posicionamento da marca pretendido? 

• Em que plataformas de social media está a empresa presente e porquê? 

Gostariam de estar noutras? Porquê? 

• Qual (ais) o(s) segmento(s)-alvo definidos para cada plataforma? Quais 

os objectivos por plataforma e respectivas mensagens-chave? 

• Quais as tácticas utilizadas em cada plataforma e porquê? Houve 

tácticas que gostariam de ter implementado? Se sim, porquê?  

• Quem são os principais concorrentes da TAP nas plataformas de social 

media? Quais as suas estratégias de social media (segmentos-alvo, 

plataformas, tácticas, mensagens-chave, ….)? 

Objectivos Questões Adicionais Questões 

esclarecedoras 

 

• Como são 

medidos e 

avaliados os 

esforços de 

social media 

marketing da 

TAP? 

 

• Existe uma monitorização dos esforços de social media para avaliar 

progressos para atingir objectivos de marketing? (KPI’s Quantitativos e 

Qualitativos) 

• O apoio ao cliente online é medido de alguma forma? (KPI’s: Issue 

resolution rate, resolution time, satisfaction score).  

• Costumam utilizar o Net Promoter Score para aferir a lealdade dos 

relacionamentos com o cliente? (Promoters, Passives, Detractors) 

• Quais as ferramentas de monitorização utilizadas? (p.ex.: Nielsen 

Buzzmetrics, Radian 6, Hootsuite, ScoutLabs, Viral Heat, Social Mention, 

Sentiment Metrics).  

• Como é feita a medição do ROI em social media? 

• Pode-me 

detalhar  

mais acerca 

desse 

assunto? 

• Pode me 

dar alguns 

exemplos? 



 

41 

 ANEXO D – QUESTIONÁRIO ONLINE 
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ANEXO E – INDICADORES DE DESEMPENHO-CHAVE 

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

E 1-  INDICADORES DE DESEMPENHO-CHAVE QUANTITATIVOS PARA A TAP 

Plataforma de 
Social Media 

Indicadores de Desempenho-Chave Quantitativos para o ano de Abril. 2014 – Abril. 
2015 e objectivos de progresso esperados 

Facebook • Aumento de 40% likes 
• Aumento de 20 % do número de fãs 
• Aumento de 20% do número de comentários a posts do administrador 
• Aumento de 5% no tempo de resposta no mural 
• Aumento de 30% de visitas no site de reservas da TAP através de posts na página  

Twitter • Aumento de 30% do número de seguidores  
• Aumento de 30% do número de retweets (amplificaçãoo da mensagem) 
• Aumento de 30% do número de menções  
• Aumento 30% de menções  
• Aumento de 10% do click-through rate (CTR) dos links publicados nos tweets 
• Aumento de 20% de visitas ao site de reservas através de links publicados nos tweets 
• 5% aumento em conversões do site de reservas (p.ex: vendas) de links de tweets 

Youtube • Aumento 30% no número de visualizações de vídeos 
• Aumento 20% no número de visitantes únicos 
• Aumento 10% do número de subscritores do canal da empresa 
• Aumento 10% do número de comentários positivos 
• Aumento 15% do número de visitas ao site de reservas através do Youtube  
• Aumento 15% no ranking médio de vídeos pelos espectadores 

Instagram • Aumento de 20% do número de visionamentos de fotografias/vídeos 
• Aumento de 30% do número de seguidores 
• Aumento de 30% do número de comentários 
• Aumento de 25% do número de likes e shares 
• Aumento de 15% do número de visitas ao site de reservas a partir do Instagram  

Foursquare • Aumento de 20% do número de impressions 
• Aumento de 30% do número de check-ins  
• Aumento de 30% do número de redemptions (com origem nos sistemas de ponto de venda) 

Comunidade da 
Marca 

• Aumento 30% do número de visitas  
• Aumento 20% do número de tópicos relevantes  
• Aumento 30% do número de respostas individuais 
• Aumento 20% do número de inscrições  
• Aumento 30% do número de links  
• Aumento 30% do número de citações a outros sites 
• Aumento 20% de tags em sites de social bookmarking 
• Aumento 30% nas referências offline ao fórum ou aos seus membros 

Fonte: Baseado em Barker et al. (2013, p. 367) 
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E 2 -INDICADORES DE DESEMPENHO-CHAVE QUALITATIVOS PARA A TAP 

Objectivos 
Social 
Media 

KPI’s 
Qualitativos 

Descrição Fórmula 
 

Objectivos de 
Performance 

(1ano) 
Fortalecer 

a 
Marca 

Sentiment 
Ratio (SR) 

Indica as menções positivas, negativas ou 
neutrais sobre um produto ou serviço 
num certo período de tempo. 

�� =
���çõ�		��	���	:������	: �������	

��	��	�	
   

 > 10% 

 
 
 
 

Promover 
Diálogo 

Share of 
Voice (SV) 
 

Indica como a marca se encontra 
comparativamente à sua concorrência. 

 

�� =
���çõ�		à	�����

���çõ�		����	
 

 
 > 20% 

Audience 
Engagement 
(AE) 

Mostra o nível de engagament da marca 
comparativamente à sua audiência.  

 

�� =
������á��	 + ����"ℎ�	 + ����$%��$	

�	��"&�çõ�		����	
 

 

 
 
 > 20% 

Conversation 
Reach (CR) 

Mostra o número de visitantes únicos que 
participam numa conversa específica 
sobre um tópico/tema/marca num ou 
mais canais de social media. 

 

�� =
����"	'�		��		��		�	��������

�(��	çã�	����"	'�	�ú%"��
 

 

 
 
> 10% 

 
 

Apoio 
ao 

Cliente 

Issue 
Resolution 
Rate (IRR) 
 

É a percentagem de inquéritos de serviço 
respondidos satisfatoriamente através dos 
canais de social media. 

+��

=
#	����"	-��	�õ�		.��	��	�"�'�	

#	����"	'�	-��	�õ�		��"���'�		��	����ç�
 

 
> 10% 

Resolution 
Time (RT) 

Indica o total de tempo necessário para 
produzir uma resposta humana a questões 
de apoio ao cliente colocadas nos canais 
de social media.  

 
��

=
�����	����"	'�	��	��	��	à		-��	�õ�		��	��	

#	����"	-��	�õ�		��	��	
 

 

 
> 10% 

Satisfaction 
Score (SC) 

Indica a satisfação relativa dos clientes.   

�� =
/��'%��$	'�	�"����	

/��'%��$	����"	'�	�"����
 

 

 
> 20% 

Fonte: Baseado em Barker et al. (2013, p. 368)  
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ANEXO  G - GLOSSÁRIO  

 
Análise de Sentimento – métrica utilizada em social media, que divide comentários à 
marca em plataformas de social media em positivos, neutrais e negativos (Barker et al., 
2013).  

Análise SWOT – também designada por análise situacional, envolve a análise de 
factores internos à empresa – para identificar forças (strenghts) e fraquezas 
(weaknesses) - e factores externos - para identificar oportunidades (opportunities) e 
ameaças (threats) (AMA, 2013). 

Análise SWOT dos Social media – Análise semelhante à Análise SWOT, mas que se 
diferencia por abordar questões específicas aos social media (Barker et al., 2013). 

Avatars – “representação gráfica de um utilizador numa comunidade virtual” 
(Infopedia, 2013). 

Consumer Empowerment – termos utilizados para designar o fenómeno de 
transferência de poder das empresas para o consumidor possibilitado pelos social media 
(Bernoff e Li, 2008). 

Crowdsourcing – “é o processo de colocar uma questão ou problema a um grupo 
alargado de pessoas e tentar obter a melhor resposta rapidamente” (AMA, 2013).  

Ebook – “versão digital de um livro impresso que pode ser lido num computador ou 
num dispositivo portátil próprio para esse efeito; livro electrónico” (Infopedia, 2013). 

Engagement – termo utilizado para designar o processo participativo nos social media 
(Barker et al., 2013). 

Experience Briefing – briefing similar ao briefing criativo, mas que se foca na 
experiência em social media (Tuten e Solomon, 2013). 

Fóruns de discussão – são sites de discussão online em que as pessoas podem ter 
conversas através da publicação de mensagens (Barker et al., 2013). 

Groundswell – termo utilizado para designar o fenómeno de procura de informação 
junto de outros consumidores, ao invés de recorrer a organizações, possibilitado pelos 
social media (Tapscott e Williams, 2007). 

Hashtags – “palavra antecedida do símbolo cardinal (#), usada em blogs para 
identificar ou pesquisar determinados temas” (Infopedia, 2013). 

Hub – “fulcro, ponto central, núcleo” (Infopedia, 2013). 

KPI (Key Performance Indicators) – “métricas utilizadas para quantificar objectivos 
que reflectem a performance estratégica da sua campanha de marketing online. 
Fornecem informação inteligente de marketing e do negócio para avaliar um objectivo 
mensurável e a direcção na qual aquele objectivo está direccionado.” (AMA, 2013). 

Leads generation – “processo de recolha de informação de contactos e extracção de 
potenciais sales leads para a empresa” (AMA, 2013).  

Low Cost Carriers – “companhias aéreas de baixo custo” (Infopedia, 2013) 
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Mix de Social Media – mix de marketing aplicado aos social media (Tuten e Solomon, 
2013). 

Personas – são “tipos de pessoas ou sub-grupos que envolvem diferentes atributos 
como género, idade, localização, nível salarial, actividades de lazer, características de 
estilo de vida, estado civil/familiar ou algum tipo de comportamento definível. São 
perfis úteis para focar mensagens de publicidade e produtos/serviços a segmentos-alvo.” 
(AMA, 2013).  

Podcasts – um tipo de media digital episodicamente distribuido, sob formato áudio, 
vídeo, ou outro tipo de ficheiro que requer inscrição e download para um dispositivo 
móvel ou computador (Barker et al., 2013).  

Post – “mensagem que se publica numa página de Internet” (Infopedia, 2013). 

Produser – termo que designa a conjugação das funções de producer (produtor) e user 
(utilizador) (Tapscott e Williams, 2007). 

Prosumer – termo que designa a conjugação das funções de producer (produtor) e 
consumer (consumidor) (Bruns, 20008). 

Retweet – resposta de uma mensagem de outro utilizador do Twitter para os seus 
seguidores (Barker et al., 2013). 

Saúde da Marca – medição coletiva da presença de social media de uma empresa de 
diferentes plataformas de social media (Barker et al., 2013) 

Social Bookmarking – são sites que permitem aos seus utilizadores adicionar, anotar, 
editar e partilhar links para outros sites de seu interesse (Barker et al., 2013).   

Tweets – mensagens publicadas no micro-blog Twitter (Barker et al., 2013). 

Web social – conjunto de relações sociais que ligam as pessoas através das diferentes 
plataformas de social media possibilitadas pela Web 2.0 (O’Reilly e Musser 2006). 

Wikis  – é uma aplicação da Web que permite que as pessoas adicionem, modifiquem ou 
apaguem conteúdo em colaboração com outros (Barker et al., 2013). 

Word-of-mouth  – acto de partilha de informação sobre um produto, promoção, etc, 
entre um consumidor e um amigo, colega ou outro conhecido (AMA, 2013). 

Zonas de social media – classificação de social media em quatro zonas: zona de 
relacionamento pessoal, zona de publicação social, zona de entretenimento social e zona 
de comércio social (Tuten e Solomon, 2013). 

 


