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Resumo 

A eminência dos Social Media (SM) no sector bancário é um tema controverso, que tem 

vindo a ganhar relevância ao longo dos últimos anos, principalmente pela divisão de 

opiniões, entre aqueles que são os pioneiros na adopção dos SM e os mais 

conservadores. Ouvindo os clientes e identificando as suas necessidades, os bancos são 

capazes de desenhar novos produtos, melhorar os níveis dos serviços prestados e, 

simultaneamente, construir uma relação mais duradoura com os seus clientes. Este 

trabalho foi realizado com o propósito de compreender qual o contributo dos SM para a 

melhoria da gestão do relacionamento entre o cliente e o sector bancário, de que forma 

os SM são aplicados numa instituição bancária, como é que os SM podem melhorar a 

estratégia do negócio aplicado ao sector bancário e como os bancos aplicam a Gestão 

Social do Relacionamento com o Consumidor (CRMS). O método utilizado foi o estudo 

de caso único efectuado no Banco Santander Totta (BST). Os resultados demonstram 

que, apesar dos SM já serem utilizados no sector bancário, é necessária uma melhoria da 

monitorização dos SM que envolva várias áreas da organização e que se implemente a 

utilização do CRMS para alcançar a optimização da gestão do relacionamento com os 

clientes. 

Palavras-chave: Social Media (SM); Instituições bancárias; Marketing Relacional; 

Gestão Social do Relacionamento com o Consumidor (CRMS); Social Media 

Marketing; Banco Santander Totta (BST). 

 

Abstract 

The rise of Social Media (SM) in the banking sector is a controversial topic that has 

become more relevant in the past few years, particularly due to a divergence of opinion, 

between those who are pioneers in the usage of SM and the more conservative. 

Listening to the clients and identifying their needs allows banks to design new products, 

to improve the level of customer service and, simultaneously, to build a longer 

relationship with their clients. The aim of this project was to understand how SM 

contributes to the improvement of the relationship between the client and the banking 

sector, in what way SM is used in a banking institution and how SM can improve the 

business strategy in the banking sector and finally, how banks use Social Customer 

Relationship Management (sCRM). The methodology applied was the case study at 

Banco Santander Totta (BST). The results show that even though SM is already used in 

the banking sector, an improvement is required in the monitoring of SM that include 

several areas, as well as, an establishment of usage of sCRM to optimize the 

relationship between the clients and their banking institution.  

 

Key words: Social Media (SM); Banking Institutions; Relation Marketing; Social 

Customer Relationship Management (sCRM); Social Media Marketing; Banco 

Santander Totta (BST). 
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1. Introdução 

 

A Internet converteu-se para muitas empresas como o meio idóneo de personalizar a sua 

própria mensagem, de interagir com o destinatário e, ao mesmo tempo, de satisfazer as 

necessidades dos consumidores. A criação de afinidade com o segmento-alvo, o 

aumento da notoriedade com custos reduzidos, a segmentação e medição em tempo real, 

são as vantagens mais enunciadas (Martínez, 2010).  

Este novo paradigma da comunicação, proporcionado, de certa forma, pela emergência 

dos Social Media (SM), permitiu ao consumidor, tornar-se ele próprio marketeer na 

criação de mensagens e diálogos em comunidades online e participar no processo de 

comunicação das marcas e organizações. Por outro lado, as próprias marcas, procuram 

incentivar o aumento da participação e colaboração, como forma de aproveitar a 

inteligência colectiva online, que através de insights e feedbacks, recebem contributos 

dos clientes que possibilitam a inovação e a melhoria dos serviços/produtos prestados; 

para além de obterem informação mais detalhada dos perfis e necessidades individuais 

de cada cliente, procuram chegar à utopia de criar uma visão única para cada cliente 

(Choudhury & Harrigan, 2014). Este fenómeno actual obrigou as marcas a repensarem a 

forma como comunicam com os consumidores, começando a recorrer a plataformas que 

permitem a utilização dos Social Media (SM), tais como, as redes sociais (RS), que 

constituem um enorme potencial para as empresas se aproximarem dos consumidores 

(Baird & Parasnis, 2011). 

O SM Marketing também está a emergir na indústria bancária. Contudo, o entusiasmo 

pelos SM e o seu poder para melhorar as relações com os clientes não é igualmente 

partilhado por todas as organizações, isto porque parte da indústria bancária exibe uma 

posição bastante reservada em relação aos SM (Mitic & Kapoulas, 2012). O cepticismo 

dos bancos, como alavanca para revolucionar o marketing é uma realidade e as maiores 
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preocupações das instituições bancárias, em relação aos SM, são sobre a perda de 

privacidade, perda do controlo dos dados e o surgimento de possíveis implicações 

negativas na imagem da organização (Mitic & Kapoulas, 2012). 

Após a crise financeira, que tem conduzido a uma perda de confiança e uma diminuição 

da lealdade do consumidor, a indústria bancária tem passado por um dos maiores 

desafios desde a sua existência (BearingPoint, 2011). Contudo, ao utilizarem os SM, os 

bancos estarão aptos a adoptar uma postura customer-centric e a providenciar 

resoluções rápidas e fáceis para os problemas dos clientes (BearingPoint, 2011). Os SM 

têm-se tornando parte integral da vida dos clientes e facilitam a compreensão das 

necessidades e preferências dos mesmos, com base na informação que partilham nos 

canais Web 2.0, abrindo novas oportunidades para a segmentação do mercado e nichos 

(Bielski, 2008). 

1.1. Justificação/Objectivos da investigação  

Os objectivos principais deste trabalho são compreender qual o contributo dos SM para 

a melhoria da gestão do relacionamento entre o cliente e o sector bancário, de que forma 

os SM são aplicados numa instituição bancária, como é que os SM podem melhorar a 

estratégia do negócio aplicado ao sector bancário e de que forma o CRMS é aplicado no 

sector bancário. 

Para responder aos objectivos foram formuladas as seguintes questões de investigação: 

“1 – Como são os SM aplicados ao sector bancário no caso do BST?”, 2- “Quais os 

maiores constrangimentos na utilização dos SM no sector bancário?”, “3- Como é que 

os SM podem melhorar o relacionamento entre a instituição bancária e os seus 

clientes?” e “4- Como é aplicado o CRMS no sector bancário?”. 

A escolha do tema advém do nosso interesse em estudar um sector que apresenta ainda 

alguma resistência aos SM e, em particular, apresentar um caso de uma instituição 
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bancária em que os SM têm vindo a assumir uma presença cada vez mais activa, 

orientada para a construção da relação com o cliente e com a preocupação de 

providenciar um serviço inovador, simples e interactivo de apoio ao cliente. 

O facto de também poder estabelecer um contacto directo com a organização, uma vez 

que desempenho funções na direcção de marketing da instituição em estudo, despertou 

o interesse para este tema, num contexto em que os SM estão a ganhar cada vez mais 

relevância para o sector e um estudo aprofundado do tema pode contribuir para definir 

um conjunto de sugestões de melhorias futuras para a operacionalização das estratégias 

de SM utilizadas pela instituição. 

O valor teórico deste caso prende-se com o facto de tentar clarificar qual o impacto dos 

SM numa instituição bancária de relevo em Portugal. Compreender quais os principais 

constrangimentos que teve de ultrapassar na utilização dos SM e averiguar quais as suas 

motivações que, contrariam a tendência geral do conservadorismo por parte sector 

bancário.  

O trabalho está estruturado em cinco partes. Após esta introdução apresenta-se uma 

revisão da literatura sobre o tema em estudo. O terceiro capítulo apresenta a 

metodologia utilizada, as questões de investigação e o desenho da investigação. No 

quarto capítulo, verificar-se-á a aplicação do estudo de caso, onde são analisados e 

discutidos os resultados obtidos. Por último, apresentam-se as conclusões do estudo, 

bem como as suas limitações e sugestões para futuras melhorias e investigações. 

2. Revisão de literatura 

2.1. CRM Social e Social Media como estratégias de relacionamento com 

clientes  

O surgimento de novos canais tem vindo a permitir que as ofertas a entregar aos clientes 

sejam efectuadas de forma rápida, personalizada e com custos reduzidos (Cohen, 2002). 
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Os consumidores assumem um papel activo nas RS, fornecem insights e feedbacks 

sobre a oferta do produto/serviço prestado pela organização – auxiliando, desta forma, a 

empresa a gerir os relacionamentos com os seus clientes e a melhorar a oferta 

(Choudhury & Harrigan, 2014). O feedback proveniente dos consumidores também 

permite a identificação de novos mercados, orientação, desenvolvimento de novos 

produtos/serviços e base de apoio para as tomadas de decisão estratégicas de marketing, 

em áreas como a segmentação ou campanhas (Warfield, 2009; Jayachandran et al., 

2005). 

Kaplan & Haenlein (2010) definem os SM como um grupo de aplicações para a 

Internet, construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, 

que permitem a criação e a troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UGC – User 

Generated Content). Os SM têm transformado os consumidores de recipientes passivos 

das acções de marketing em parceiros altamente activos na criação de valor (Baird & 

Parasnis, 2011; Hollebeek, 2011; Vargo & Lusch, 2004). Os clientes podem tornar-se 

marketeers, transformar comunicações em mensagens e torná-las virais, atraindo 

comentários e discussões nas RS que publicitam a marca e a oferta fornecida pela 

empresa em questão (Choudhury & Harrigan, 2014). 

Segundo Davies et al (2008), CRMS é um processo orientado para monitorizar, 

envolver, gerir diálogos e relações com os clientes em torno da Internet, RS e canais 

digitais. Actua como extensão do CRM e não como um substituto deste, na medida em 

que promove um envolvimento maior entre os consumidores, as empresas e o mercado, 

ou seja, é a estratégia e aplicações aproximadas para combinar o poder online das 

comunidades de consumidores, através das RS (Alqahtani & Saba, 2013). A integração 

da informação requer assimilação da informação do consumidor, através de todas as 

interacções do mesmo, que permitem desenvolver uma fotografia detalhada de cada 
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relação com o consumidor e entrar na utopia de criar uma visão única para cada cliente 

(Choudhury & Harrigan, 2014). O CRMS constituiu uma estratégia de envolvimento 

dos consumidores através dos SM com o objectivo de construir confiança e lealdade 

perante a marca (Woodcook et al, 2011).  

Figura 1 - Utilização de tecnologias de Social Media para a obtenção de dados de CRMS, 

por parte das organizações. 

 

Fonte: Marketing Week (2011). 

Como se pode verificar na figura 1, a utilização dos SM para a recolha de dados de 

CRMS é feita através de diversas plataformas de SM, entre as quais se destacam o site 

corporativo e as RS, pois, cada vez mais, as empresas querem alcançar os clientes a 

nível global através do recurso a novos pacotes de software disponíveis, como, por ex. 

PeopleSoft, Telemation, Oracle e Siebel (Choudhury & Harrigan, 2014). Um estudo 

demonstrou que cerca de 80% das organizações utiliza os SM para compreender os 

mercados (Deloitte University Press, 2013) e 86% das empresas utiliza os SM para 

efeitos de marketing (Forbes, 2013). 

Segundo Choudhury &  Harrigan (2014), as tecnologias de SM são fontes ricas de 

informação e permitem que os marketeers retirem dados valiosos de qualquer tweet 

/hashtag/ like ou comentários de plataformas sociais para análise e complemento da 

informação actual que têm sobre os seus clientes - este processo é designado de captura 

de informação. Os autores referem ainda que os pacotes de software de CRMS são 

27% 

22% 
19% 

17% 

15% 

Site Corporativo LinkedIn Twitter Blogs Facebook
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capazes de monitorizar as RS e reportar estatísticas, por ex., palavras-chave e 

“sentimentos” dos clientes face à marca/produto ou serviço prestado, permitindo aclarar 

a designada “experiência do consumidor”, que segundo Alba & Hutchinson (p. 411, 

1987), pode ser definida como o “número de experiências relacionadas com o produto 

que têm vindo a ser acumuladas pelo cliente”. 

 Os SM tornaram-se uma mais-valia que tem vindo a ser reconhecida como um método 

para manter relacionamentos duradouros entre as organizações e os seus clientes 

(Trainor, 2012), através da escolha de um canal preferencial, e esse envolvimento 

resulta num sentimento de conexão pelos consumidores, em relação às empresas com 

que interagem nas RS (Baird & Parasnis, 2011). Segundo Woodcook et al. (2011), o 

poder do consumidor é cada vez mais visível. Também por isso, o marketing elaborado 

pelas empresas tem vindo a deixar de se preocupar tanto com a criação de mensagens, 

enquadradas em relações estáticas, e tem passado a preocupar-se mais com a construção 

de diálogos dinâmicos, que integram a participação dos clientes, permitem fornecer 

conteúdos e experiências relevantes de interesse para os mesmos e que, 

simultaneamente, conquistem a admiração e a confiança dos consumidores (Woodcook 

et al, 2011). 

Este elevado grau de envolvimento entre o consumidor e os SM constitui uma 

oportunidade para as empresas que conseguirem compreender como é que os seus 

clientes se comportam, uma vez que ao percepcionarem a atitude comportamental de 

cada um, podem criar conteúdo de interesse personalizado para os seus clientes e 

melhorar a relação com os mesmos, por forma a aumentar a fidelização e o grau de 

envolvimento do cliente com a empresa (Woodcock et al, 2011). Clientes mais 

comprometidos com uma marca podem chegar a tornar-se “embaixadores” sociais da 

mesma, estimular o aumento do número de vendas, através da recomendação do 
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produto/serviço prestado, quer por partilhas de experiências nas RS, quer pelo 

designado WOMM - Word of Mouth Marketing – (e.life, 2008). 

O CRM cria mensagens a grande escala, mas não constrói uma relação de mútua 

confiança com os consumidores, uma vez que não é possível gerar uma relação pessoal 

e de confiança com milhões de pessoas via e- mail, telefone ou carta (Kotadia, 2010). É 

isso que o CRMS procura, através de diálogos em tempo real com o consumidor, 

possibilitado através das plataformas de SM, como grupos criados por comunidades 

online (por ex. fãs de um clube de futebol) que se reúnem em torno dos mesmos 

interesses (Kotadia, 2010). Segundo Woodcook et al (2011), os SM trazem benefícios 

financeiros às empresas centrados no aumento do envolvimento dos clientes, 

fundamentais para as melhorias de desempenho de negócio de uma organização e, se 

aproveitados para efeitos de CRM, também permitem a redução de custos para a 

empresa, uma vez que tem o propósito de aumentar as vendas, mas simultaneamente de 

diminuir os custos nas acções de comunicação.  

A relação do consumidor com a empresa, se trabalhada para um maior envolvimento, 

pode fazer com que o valor do cliente aumente significativamente (Woodcook et al, 

2011). Um estudo elaborado pela The Customer Framework (2010) revelou que um 

consumidor comprometido com uma organização tem mais 5 a 8 vezes o valor de um 

consumidor normal, com um vínculo médio em relação à marca. Portanto, quanto maior 

o envolvimento do consumidor com a marca, maior a contribuição do mesmo ao nível 

do valor financeiro para a empresa (Woodcook et al, 2011). 
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2.2. Social Media como potenciador de acções de marketing das 

empresas  
Um estudo efectuado pela comScore

1
 (2010) concluiu que nos mercados da Ásia-

Pacífico (excluindo a China), 50% do total da população online visitou uma RS em 

Fevereiro de 2010, alcançando um total de 240.3 milhões de visitantes. Em 2010, havia 

mais de 500 milhões de usuários activos no Facebook, 70% fora dos Estados Unidos 

(IBM, 2010). Em Março de 2010, mais de 10 mil milhões de mensagens (tweets) tinham 

sido enviadas através do Twitter, desde o seu lançamento em 2006 e em Julho, quatro 

meses depois, esse número duplicou para 20 mil milhões (Beaumont, 2010). 

O estudo desenvolvido pela Marketest “Os Portugueses e as Redes Sociais” em 

Setembro de 2014, a 819 inquiridos residentes em Portugal Continental e utilizadores 

das RS, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, apurou dados interessantes 

que comprovam também a elevada taxa de consumo de conteúdos de SM pelos 

portugueses, tais como: 

 96% tem conta no Facebook e 41% no Google +; 

 26% utiliza o smartphone para aceder às RS entre as 13h e as 15h; 

 71% segue marcas nas RS; 

 Mais de 1 milhão de menções a marcas foram feitas no primeiro semestre nos 

SM. 

Conclui-se que, sem dúvida, as RS carregam um enorme potencial para as empresas 

chegarem perto dos consumidores, uma vez que facilitam a interacção com o cliente, o 

que consequentemente conduz a um aumento das receitas, propicia a redução de custos 

e maior eficiência na comunicação e acções de marketing (Baird & Parasnis, 2011) 

Para que a estratégia da empresa, apoiada em CRMS e SM funcione, e consiga fidelizar, 

reter e captar novos clientes, é importante saber reconhecer que as RS vieram mudar o 

                                                           
1
 comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) é líder global no estudo da área digital e uma das fontes 

preferenciais do marketing intelligence digital 
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jogo (Baird & Parasnis, 2011). Para várias empresas, principalmente start-ups, as RS 

tornaram-se num dos principais canais de comunicação (Choudhury & Harrigan, 2014). 

O foco da empresa tem de assumir um papel de customer-centric e se a empresa não 

estiver segura daquilo que o consumidor valoriza, deve perguntar-lhe (Kotadia, 2010). 

Monitorizar as RS e gerir as relações com o cliente é outra das exigências que a empresa 

deve seguir para que esta estratégia funcione, por forma a conseguir entregar ao 

consumidor exactamente aquilo que este pretende e que o deixe satisfeito – o que, 

consequentemente, irá prolongar o ciclo de vida do cliente e aumentar o seu valor para a 

empresa, quer como consumidor, quer como embaixador, ao comunicar a experiência 

em relação aos produtos/serviços prestados pela marca a terceiros (Baird & Parasnis, 

2011). 

2.3 Sector bancário: o marketing relacional e as tecnologias de 

informação 

A instituição bancária é indispensável numa sociedade moderna, pois assume um papel 

primordial no desenvolvimento da economia de um país (Vasanthi & Mohanraj, 2015). 

No sector bancário, a relação entre os clientes e estas instituições depende do nível de 

percepção das diferentes necessidades dos clientes nos seus diferentes estágios de vida 

com o banco (Pan, 2015). Durante a crise, e especialmente nos últimos anos, mudanças 

significativas foram registadas nas instituições bancárias, devido à contracção do 

mercado, ao aumento da competição e, assim como, à redução das margens das receitas 

(Zinca, 2014).A habilidade dos bancos para conseguirem ter capacidade de resposta às 

necessidades dos seus clientes possibilita que os mesmos se sintam individualmente 

valorizados, em vez de se sentirem apenas como sendo parte de um grande grupo 

massificado (Pan, 2015), razão também pela qual, o marketing relacional (MR) tem sido 

referenciado como sendo uma estratégia indispensável para as instituições bancárias 

conseguirem acompanhar o célere crescimento que se verifica na envolvente, isto é, 
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compreender os clientes, adaptar as ofertas às suas necessidades e evitar a saída dos 

mesmos para a concorrência (Martins, 2006). A maior rentabilidade dos bancos está 

associada a práticas de MR (Shet & Parvatiyar, 1995; Reichheld & Kenny, 1990). No 

sector bancário, Castro (1997) justifica a necessidade de aplicação do MR por diversos 

motivos: a) custa mais conquistar novos clientes do que reter os actuais; b) a ameaça da 

concorrência à base de clientes da instituição financeira; c) os relacionamentos 

permitem a diferenciação; d) a relação é potenciadora de uma oferta diversificada e 

inovadora de produtos financeiros. Um estudo efectuado pelos autores Reichheld & 

Sasser (1990) comprovou que a redução da saída de clientes apenas em 5% pode gerar 

mais de 85% de lucros para uma instituição bancária. 

Ao operarem num ambiente global, liberalizado, privatizado e competitivo, para que 

consigam sobreviver, os bancos precisam de recorrer à tecnologia. Deste modo, a 

indústria bancária, à semelhança de outras indústrias financeiras, rapidamente se tem 

adaptado às mudanças no mercado, às novas tecnologias, à concorrência e aos clientes 

que são cada vez mais exigentes (Vasanthi & Mohanraj, 2015). O mobile banking e o 

internet banking são as vertentes mais recentes na adopção das tecnologias na banca e 

onde se comprova que o avanço tecnológico se estendeu também à oferta de serviços 

bancários (Vasanthi & Mohanraj, 2015). Os bancos, em todo o mundo, têm estendido as 

tecnologias de informação (TI) e comunicação como recursos estratégicos para alcançar 

velocidade, eficiência, redução dos custos, vantagem competitiva e melhoria dos 

serviços a entregar ao cliente (Vasanthi & Mohanraj, 2015). Os rápidos avanços na 

tecnologia parecem ter mais impacto nas mudanças que se verificam no sector bancário 

do que em qualquer outro sector, isto porque a comunicação e os métodos alteraram-se: 

actualmente, os bancos têm de ser mais comunicativos, mais inovadores e adoptar uma 

postura customer-centric (Kirakosyan, K., 2015). A tecnologia permitiu que os bancos 
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acrescentassem valor aos serviços que oferecem aos clientes, em qualquer lugar, a 

qualquer hora e através de diversos canais (Vasanthi & Mohanraj, 2015). Os sistemas de 

TI representam recursos necessários para entregar informação aos decisores da 

instituição bancária (Zinca, 2014). O valor destes sistemas é justificado e realizado 

apenas se estiver concebido a partir das necessidades dos clientes, como forma de 

assegurar a tecnologia necessária para o controlo e monitorização de compliance, 

estudos de mercado, ferramentas de análise da indústria bancária e meios de 

comunicação (Zinca, 2014). 

A pressão competitiva aumentou no sector bancário e, para conseguir encarar este 

desafio, os bancos precisam de focar a sua atenção baseando-se na recolha de melhor 

informação e a obtenção de um maior conhecimento das capacidades de gestão, saber 

tirar vantagem das oportunidades oferecidas pelos progressos tecnológicos e pela 

desregulamentação (Zinca, 2014). Estas actividades, baseadas na informação e inovação 

financeiras são as principais fontes de lucro, enquanto a actividade de intermediação 

praticada pela banca tradicional é menos lucrativa (Zinca, 2014). Os bancos têm-se 

deparado com dificuldades relacionadas com a implementação de nova regulamentação 

sobre os requisitos de gestão de riscos, requisitos de capital qualitativo e quantitativo, 

exigências de liquidez, bem como as condições de risco de crédito (Zinca, 2014). 

Uma das motivações para o crescimento da presença dos bancos nas plataformas de SM 

em Portugal é o facto de o internet banking estar a crescer (Grupo Marktest, 2014). O 

estudo Basef Banca da Marktest (2014) revela que 2,513 milhões de portugueses 

recorrem ao internet banking, o que equivale a 34.5% dos residentes no Continente com 

ou mais de 15 anos e conta bancária. A taxa de penetração de internet banking tem 

crescido sistematicamente desde 2003, quando 11.8% dos bancarizados referiam 



12 
 

possuir/utilizar o serviço e, desde então, a penetração deste serviço já aumentou quase 

mais três vezes em Portugal (Grupo Marktest, 2014). 

2.4. Social Media no sector bancário  

Actualmente, não é incomum assistir-se a diversos negócios alcançarem páginas de 

Facebook, contas de Twitter, canais de Youtube e blogs, num esforço de preservar a 

relevância da marca perante a competição existente no mercado e criar ou fortalecer 

laços com os clientes (Mitic & Kapoulas, 2012). Por exemplo, a Starbucks, a Nike, a 

Coca-Cola e a Dell utilizam com sucesso os SM para obterem feedback dos clientes, 

criarem novos produtos/ofertas, fortalecerem a lealdade do consumidor e para se 

envolverem num diálogo online com os seus seguidores (Beuker, 2009; Gallaugher & 

Ransbotham, 2010). 

O SM Marketing também está a emergir no sector bancário (Mitic & Kapoulas, 2012). 

A revolução dos SM já aconteceu e tem vindo a transformar não só, o comportamento 

dos clientes, como também, as suas expectativas em relação aos seus parceiros 

financeiros (Deloitte, 2013). Tanto que, diversas instituições bancárias, como a Citibank 

ou o Bank of America, nos Estados Unidos, demonstram uma presença activa em SM, 

orientada para a construção de relacionamentos com os clientes, providenciando um 

serviço interactivo de apoio online, através de ferramentas e canais Web 2.0 (Mitic & 

Kapoulas, 2012). Contudo, o entusiasmo pelos SM e o seu poder para melhorar as 

relações com os clientes não é igualmente partilhado por todas as organizações, isto 

porque parte da indústria bancária exibe uma posição bastante reservada em relação aos 

SM (Mitic & Kapoulas, 2012). O awareness positivo sob a marca e a reputação da 

banca estão em jogo desde que a crise económico-financeira global despoletou e a 

sensibilidade dos clientes para a confiabilidade e transparência do serviço bancário se 

tornou ainda mais importante (Levkov, N. et al, 2015).    
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Segundo Klimis (2010), os bancos europeus parecem ser mais reservados, pois 

apresentam um menor número de presenças nos canais de SM, mas a questão do porquê 

de certos bancos optarem por ser pioneiros na adopção dos SM Marketing, enquanto 

outros resistem à tendência, mantém-se aberta. Tradicionalmente, os bancos são vistos 

como “não sociais” e, num sector altamente regulamentado como a banca, estas 

instituições são bastante sensíveis aos riscos reputacionais inerentes aos SM (Deloitte, 

2013). Contudo, a indústria bancária não pode estar de fora a “assistir” ao enorme 

crescimento da actividade dos SM, uma vez que os bancos, ainda mais do que outras 

organizações, assentam em valores como a reputação (Levkov, N. et al, 2015). 

O cepticismo dos bancos, aquando a adopção da Web 2.0 como alavanca para 

revolucionar o marketing, é uma realidade e as maiores preocupações das instituições 

bancárias em relação aos SM são sobre a perda de privacidade, perda do controlo dos 

dados e o surgimento de possíveis implicações negativas na imagem da organização 

(Mitic & Kapoulas, 2012). Ainda assim, o uso dos SM é uma tendência que cada banco 

terá de adaptar, principalmente desde que a geração Y e a geração de nativos digitais 

está a aumentar e a transformar-se num segmento de mercado importante, isto porque, 

os clientes continuam a exigir rápidas soluções para as suas questões, e os bancos 

devem adoptar um modo de comunicação no qual falam e os ouvem simultaneamente 

(BearingPoint, 2011). Ao fazerem-no estão habilitados a melhorar o serviço prestado, a 

antecipar a forma como os clientes reagirão a novas estratégias e tomar passos 

proactivos para mitigar as reclamações (Cognizant, 2014).  O foco no consumidor é uma 

vantagem que permite a distinção da empresa face ao comportamento da concorrência, 

pois como refere Kotler (2000, p.45) “Uma empresa gera receitas ao satisfazer as 

necessidades dos clientes melhor do que a concorrência o faz” e estudos recentes 

confirmaram que a retenção do número de clientes no sector bancário aumenta 
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consoante o aumento das experiências oferecidas aos clientes em plataformas de SM 

(Levkov, N. et al, 2015). 

Dos 50 maiores bancos no mundo, cerca de 90% está no Facebook, 88% no Twitter e, 

contraditoriamente ao que se pensa devido ao senso comum, a presença nos SM 

estende-se também à classe demográfica mais velha, na qual 38% das pessoas, com 65 

anos ou mais, está a recorrer aos SM no seu quotidiano (Deloitte, 2013). Com 

aproximadamente 2.5 biliões de pessoas no mundo que utilizam os SM, os bancos 

necessitam seriamente de repensar como envolver os clientes em canais sociais 

(Cognizant, 2014). Algumas plataformas de SM, especialmente o Facebook, são lugares 

onde a audiência quer ser entretida, isto é, as pessoas procuram por promoções, 

descontos, jogos gratuitos e outras aplicações e, por isso, os bancos nas suas páginas 

online também precisam de comunicar e entreter os seus seguidores (Danaiata, D. et al, 

2014).  

Não é suficiente ter uma presença online – os clientes esperam que os bancos lhes 

entreguem um serviço mais rápido, um aconselhamento financeiro personalizado e 

feedback sobre os produtos e serviços bancários (Cognizant, 2014). Quando os clientes 

interagem com o banco a partir de uma variedade de canais esperam consistência na 

qualidade do serviço, isto significa, serem igualmente bem atendidos, 

independentemente do canal que escolham para interagir com o banco (Deloitte, 2013). 

Os SM são uma manifestação e desenvolvimento de características humanas, tais como, 

comunicação e interacção, que actualmente são feitas através de novos canais 

(Kirakosyan, k. 2015). Ao estenderem os seus canais, os bancos estão a ajudar os 

clientes a conectarem-se quando e onde querem (Deloitte, 2013) e a realidade é que os 

SM têm-se tornando parte integral da vida dos consumidores (Bielski, 2008). Alt & 

Puschmann (2012) relacionam directa ou indirectamente quatro drivers que consideram 
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estarem relacionados com o fenómeno dos SM no sector bancário: a crise financeira; a 

alteração do comportamento dos clientes; o ritmo a que se difundem as soluções 

tecnológicas inovadoras e a emergência dos non-banks.  

Os bancos necessitam de estar presentes onde os seus potenciais clientes estão a falar, 

reclamar ou a expressar o seu agrado ou insatisfação sobre os seus produtos e serviços 

(Kirakosyan, K., 2014). Ao monitorizar os SM, a instituição bancária deve conseguir 

compreender questões sobre os seus clientes, como: “De que forma procuram 

informação?”; “Como utilizam os SM?”; “Que redes sociais preferem?”; “Que 

problemas estão a tentar resolver?”; “O que lêem? Que programas gostam de assistir?”. 

(Lee, 2013). As políticas de SM e as regras de engagement com os clientes necessitam 

de ser definidas antes de se começar uma estratégia de SM e é necessário identificar 

primeiro quem são os clientes que assumem uma presença nos SM e qual o nível de 

envolvimento dos mesmos com a comunidade social, para que posteriormente se 

possam iniciar diálogos que envolvam diversas comunidades online (BearingPoint, 

2011). Segundo Kane et al (2009) para uma boa gestão da presença da marca online é 

necessário que se desenvolva uma política formal a assumir nos SM, nomeadamente um 

guião que oriente os colaboradores a gerirem a conduta da empresa online de acordo 

com as expectativas e objectivos mesma. Por outro lado, é necessário executar uma 

monitorização das comunidades online internas e externas, para poder identificar 

potenciais ameaças/aliados e a empresa deve desenvolver uma presença nos SM que 

crie engagement com as comunidades online por forma a que os clientes possam falar 

para a empresa e não apenas sobre ela (Kane et al, 2009). As iniciativas de SM são 

medidas em termos do número de seguidores, o sentimento da comunidade e a 

velocidade de resposta aos comentários, ou seja, o propósito do banco é medir aspectos 

como: o nível de satisfação do cliente, a redução no volume de chamadas/e-mails 



16 
 

recebidos, a lealdade do consumidor e o aumento do valor do mesmo, devido à redução 

de custos na retenção e aquisição de clientes (BearingPoint, 2011). A comunicação 

adequada está relacionada com a obtenção da satisfação do cliente, o que por sua vez 

está relacionado com a lealdade e a retenção dos clientes – os SM são um novo desafio 

e o facto da indústria bancária ignorar esse fenómeno pode custar a perda de clientes 

(Kirakosyan, K., 2015).  

As pessoas sentem-se mais conectadas com uma empresa quando podem dialogar 

directamente com a mesma e têm oportunidade de expressar as suas opiniões, como 

acontece nos SM (Kirakosyan, K., 2015). Alguns bancos procuram obter dados dos seus 

clientes através dos SM, para acrescentar informação às bases de dados de CRM, e para 

isso têm implementado departamentos de CRMS especializados nas suas organizações, 

procurando gerir de uma maneira menos dispendiosa os relacionamentos com os seus 

clientes (Kirakosyan, K., 2014), mas ainda assim, as estatísticas demonstram que as 

empresas não utilizam os SM para efeitos de CRMS de forma tão extensiva como 

deveriam (Kirakosyan, K., 2014). O relatório Social Media Marketing (2012) da 

Awareness (Brown, 2012) revelou que o CRMS ainda não está a ser utilizado para 

efeitos de captura de informação na maioria das empresas e enquanto 21% das empresas 

refere que planeia implementar o CRMS na sua organização, 17% não sabem o que é 

um sistema de CRMS e qual a necessidade da sua aplicação. 

O desafio está em saber como praticar os SM num sector altamente regulado, como é o 

sector bancário, e devido a razões de segurança, compliance e riscos, a maioria dos 

bancos tem passado ao lado deste meio de comunicação, mas a verdade é que os SM 

permitem que os bancos se conectem com os seus clientes de uma forma completamente 

nova (Danaiata, D. et al, 2014). Para a gestão das comunidades online é necessário que 

a instituição assegure uma equipa multidisciplinar de SM, combinando habilitações de 
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marketing, relações públicas e tecnologia que envolva toda a organização (Kane et al, 

2009). Vemuri (2010) realça a necessidade de colmatar o fosso que existe entre o sector 

bancário e o uso dos SM. O autor refere que é necessária uma actividade maior dos 

bancos nas plataformas de SM, pois clientes insatisfeitos espalham muito rapidamente 

más notícias na internet, através de posts, tweets e vídeos virais com milhões de 

visualizações. Estas interacções criam uma awareness negativa da imagem do banco e 

influenciam a forma como os clientes tomam decisões, por isso devem ser estimuladas 

de forma positiva (Vemuri, 2010). Os processos na organização necessitam de ser 

integrados e a informação partilhada, por forma a alinhar os processos de gestão e de 

negócio com os sistemas de informação, ou seja, não é uma estratégia apenas confinada 

ao marketing, mas baseada na integração de todos os recursos e capacidades de uma 

organização (Wahlberg et al, 2009).  

3. Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a abordagem metodológica e a descrição de todos os 

procedimentos para a recolha e análise dos dados.  

3.1. Questões de Investigação 

Para responder às questões de investigação “1 – Como são os SM aplicados ao sector 

bancário no caso do BST?”, 2- “Quais os maiores constrangimentos na utilização dos 

SM no sector bancário?”, “3- Como é que os SM podem melhorar o relacionamento 

entre a instituição bancária e os seus clientes?” e “4 – Como é aplicado o CRMS no 

sector bancário?” considerou-se apropriado realizar um estudo de caso no Banco 

Santander Totta, através de entrevistas conduzidas aos departamentos responsáveis pela 

monitorização e gestão dos conteúdos de SM e CRM numa instituição bancária 

portuguesa. 

Para a obtenção dos dados elaboraram-se entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas.  
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3.2. Justificação para a elaboração do Estudo de Caso 

Nesta investigação optou-se por uma metodologia adequada para uma realidade 

organizacional específica, nomeadamente o estudo de caso.  

Segundo Yin (2009) o estudo de caso é uma abordagem metodológica de investigação, 

especialmente indicada, quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão envolvidos diversos factores. O 

estudo de caso possibilita ao investigador a recolha de dados, através de diversas fontes 

e a sua compilação, de forma a obter-se uma visão sobre o fenómeno (Baxter & Jack, 

2008). É a estratégia mais adequada quando queremos saber o ‘como’ e o ‘porquê’ de 

acontecimentos actuais, sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo 

sobre os eventos (Yin, 2009). A vantagem do método de estudo de caso é a sua 

aplicabilidade a contextos contemporâneos da vida real (Dooley, 2002). Os 

investigadores de várias disciplinas usam este método para desenvolver, produzir, 

contestar ou contrapor, explicar uma situação, estabelecer uma base de soluções para 

situações, explorar ou para descrever um objecto ou acontecimento (Dooley, 2002). 

Para a realização desta investigação, tendo em conta o tema em estudo e o seu 

enquadramento dentro de uma realidade empresarial, demonstrou-se relevante recorrer a 

uma pesquisa qualitativa, de cariz exploratória e explanatória, tendo como base o estudo 

de caso único. A opção por um estudo de caso no âmbito de uma metodologia 

qualitativa de investigação, deriva da decisão do tema de estudo, seleccionado pela 

relevância na organização e pela sua duração. Segundo Yin (2009), Morse (1994) e 

Stake (2003) a selecção deste método deve considerar, por um lado, a relevância e 

significado em função do objectivo do estudo, por outro, a acessibilidade dos 

investigadores, tendo em consideração a aceitação e receptividade do contexto ou 

organização. 



19 
 

A investigação qualitativa permite obter uma realidade sobre o tema, da forma mais real 

possível, uma vez que a natureza dos dados qualitativos está associada a conceitos e é 

caracterizada pela sua riqueza na oportunidade de explorar, de forma completa, um tema 

(Robson, 2002). Permite-nos obter análises em profundidade, obtendo até percepções 

dos elementos investigados, uma vez que “implica uma ênfase nos processos e 

significados” (Garcia & Quek, 1997, p.451). O principal interesse da investigação 

qualitativa não é efectuar generalizações, mas antes particularizar e compreender os 

sujeitos e os fenómenos na sua complexidade e singularidade (Bogdan & Biklen, 1994). 

Optou-se pela pesquisa de cariz exploratório porque, através de entrevistas em 

profundidade, é possível descobrir o que está a ocorrer de momento no caso em análise 

e obter novos insights (Robson, 2002) e pela pesquisa de cariz explanatório, através de 

entrevistas semi-estruturadas, por forma a entender a relação entre as questões e os 

objectivos e dar a oportunidade de os nossos entrevistados explicarem e construírem as 

suas respostas. Este tipo de entrevistas pode conduzir as respostas para áreas não 

consideradas pelos pesquisadores anteriormente, mas importantes para a compreensão 

do tema e que podem acrescentar valor à nossa pesquisa (Bryman & Bell, 2003).  

3.3. Caracterização do Estudo de Caso  

A unidade de análise deste estudo é a organização Banco Santander Totta (BST). O 

BST tem sede em Lisboa, Portugal, e pertence ao Grupo Santander. É um banco de 

referência no sector financeiro nacional, com uma ampla base de clientes e cerca de 600 

balcões distribuídos por todo o país. O rating do BST mantém-se o melhor do sistema 

financeiro. As actuais notações de rating da dívida de longo prazo do BST, em 

comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB 

(Portugal – BB+); Moody’s – Ba1 (Portugal – Ba1); S&P – BB (Portugal – BB); e 

DBRS –BBBH (Portugal – BBBL). 
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O Grupo Santander é um banco comercial com sede em Espanha e com presença em 10 

mercados principais. O Santander é o primeiro Banco da zona euro por capitalização 

bolsista. Fundado em 1857, tem 1.42 mil milhões de euros de fundos geridos, 12.950 

balcões – a maior rede da banca internacional – e 185.400 empregados, em Dezembro 

de 2014. É o principal grupo financeiro em Espanha e na América Latina, com posições 

relevantes no Reino Unido, Portugal, Alemanha, Polónia e nordeste dos Estados Unidos 

da América. O Banco Santander obteve um resultado líquido de 5.516 milhões de euros 

em 2014, um crescimento de 39% em relação a 2013. 

3.4. Recolha dos dados  

Antes da elaboração do protocolo de dados e sua respectiva recolha, procedeu-se à 

revisão de literatura a fim de aprofundar conceitos e destacar a informação para o tema 

em estudo. Os principais temas abordados foram CRMS e SM Marketing. 

Para a recolha dos dados primários foram preparadas seis entrevistas semi-estruturadas, 

com três guiões diferentes destinados a cada departamento – CRM (Anexo I), Canais 

(Anexo II) e Marketing e Comunicação (Anexo III). As entrevistas foram elaboradas 

com um carácter de resposta aberta e foram dirigidas aos responsáveis pela gestão do 

CRM e monitorização dos SM no BST, em concreto: ao Director de Marketing, à 

Directora de Comunicação e à Directora de Estratégia de Planeamento de Segmentos 

(membros do Departamento de Marketing e Comunicação); ao Director de Canais e à 

Responsável pela monitorização e gestão das RS (membros do Departamento de 

Canais); e à Directora de CRM. A duração média de cada entrevista foi de 30 minutos e 

o período de realização das mesmas ocorreu entre 19 a 21 de Maio de 2015. 

As entrevistas foram gravadas através de um dispositivo de gravação de áudio, nos 

gabinetes de cada director e numa sala de reuniões no Centro Totta, em Lisboa. 

Posteriormente foram transcritas para formato digital e tiveram como propósito 
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responder aos objectivos e às questões de investigação a que nos propusemos no início 

do estudo de caso. As entrevistas constituem uma fonte essencial de evidências para os 

estudos de caso, já que a maioria delas trata de questões humanas, e conferem ainda 

oportunidade de reflectir aquando da entrevista e perguntar o “porquê” e o “como” de 

determinados processos que a entidade entrevistada responde (Yin, 2009). 

No que diz respeito à recolha de dados secundários, consultámos o Relatório dos 

Resultados do Primeiro Trimestre de 2015 do BST, que serviram para fundamentar a 

unidade de análise do estudo de caso. A observação directa foi possível durante a 

realização do estudo, uma vez que me encontro a desempenhar funções no 

Departamento de Marketing e Comunicação, desde Agosto de 2014, e a gestão dos 

conteúdos de SM no BST são também da responsabilidade deste departamento. 

3.5. Análise de dados  

O presente trabalho envolve uma triangulação de dados ao contemplar múltiplas fontes 

de informação, nomeadamente diferentes entrevistados bem como documentação 

secundária (Johnson et al., 2007; Yin, 2009). Esta técnica foi adoptada com o intuito de 

aumentar a validade das conclusões do estudo, confrontando os diferentes dados 

recolhidos. Recorreu-se à utilização do software Excel para a construção de uma matriz 

com a transcrição das respostas obtidas nas entrevistas e esse registo encontra-se no 

Anexo IV. Esta matriz teve como objectivo efectuar um paralelismo entre os pontos 

principais que foram apresentados no capítulo da revisão de literatura e as respostas 

obtidas no estudo de caso, nomeadamente nas entrevistas e recolha dos dados. 

4. Apresentação e discussão dos resultados 

4.1. Os Social Media aplicados ao sector bancário (caso do BST) 

Em termos da aplicação dos SM no BST, todos os entrevistados mencionaram que foi 

uma acção pioneira no sector bancário em Portugal e segundo a Responsável pela 
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Gestão das Redes Sociais (RGRS) “a implementação dos SM no banco, em meados de 

2010, foi uma oportunidade. Nós fomos o primeiro banco a prestar serviço de apoio ao 

cliente via RS e SM, (…) resolvemos muitos dos problemas dos clientes via RS, 

exactamente da mesma forma que uma reclamação é tratada por carta, e-mail ou 

telefone”. Esta ideia vai ao encontro do que Mitic & Kapoulas (2012) referem de que os 

SM Marketing estão a emergir no sector bancário, orientados para a construção de 

relacionamentos com os clientes, e providenciando um serviço interactivo de apoio 

online. Da mesma forma, o BST coloca o serviço de apoio ao cliente como uma 

componente fundamental e considera que a aplicação dos SM na organização foi uma 

oportunidade.  

No entanto, a maioria dos entrevistados considera que o funcionamento dos SM é feito 

de uma forma muito isolada e que era necessário ter uma “task force” que permitisse 

acompanhar a evolução do mundo digital. Segundo a Directora de Comunicação 

(DCom) “ (…) nós temos de fazer tantas coisas que às vezes não nos conseguimos 

dedicar devidamente a cada assunto e há assuntos que requerem uma dedicação (…) 

não há uma pessoa que tenha uma visão sobre o todo e teríamos imensas eficiências. 

Há muita duplicação de tarefas, há muita ausência de tarefas. Mas isso é o mal de 

todas as empresas grandes. Nós temos informação em todo o lado e as pessoas dão-nos 

informação excelente. Eu acho que de futuro quase que deve existir só um 

departamento deste tema, com este nome, com uma direcção”. A mesma ideia foi 

reforçada pela Directora de Estratégia de Planeamento de Segmentos (DEPS) “(…)era 

necessário criar um departamento vocacionado para isso, com pessoas aqui dentro do 

banco, ou se fosse um outsourcing, ter um projecto mais em grande, com atenção às 

tendências mundiais. Tem de se ter equipas só a fazer isso.” Estas ideias vão de 

encontro ao referido por Kane et al (2009) em que os autores indicam ser necessário a 
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gestão das comunidades online combinando habilitações de marketing, relações 

públicas e tecnologia que envolva toda a organização e realçam a necessidade de se 

assegurar uma equipa multidisciplinar de SM.  

A estratégia de monitorização dos SM é feita por uma empresa de outsourcing que 

coordena a gestão das publicações online em conjunto com o Departamento de 

Marketing e Comunicação e remete as questões dos clientes para o serviço de call 

center do banco, por forma a assegurar o serviço de apoio ao cliente online. As políticas 

da presença online do banco estão reguladas por um guião que especifica os 

procedimentos necessários na aplicação dos SM, como explica a RGRS“ (…) foi criado 

um guião de actuação em SM. Especifica mesmo qual o tom do discurso que temos de 

ter, como devemos responder aos clientes, a frequência (…) qual o timing mínimo da 

resposta, quais são as escalas possíveis consoante o tipo de intervenção que temos do 

lado de lá, se for alguém que faz uma reclamação qual é o procedimento que deve ser 

criado”. Também para Kane (2009) uma boa gestão pressupõe o desenvolvimento de 

uma política formal da conduta a ter nos SM, nomeadamente um guião que oriente os 

colaboradores a gerirem a conduta da empresa online de acordo com as expectativas e 

objectivos mesma. 

Para assegurar a boa gestão da relação com os clientes e garantir a sua satisfação no 

atendimento, segundo a RGRS “O tempo médio de resposta nunca ultrapassa a meia 

hora, nós temos sempre alguém online das 08:00h às 23:00h, está sempre alguém a 

monitorizar as páginas do banco. Temos sempre alguém que, entre as outras tarefas 

que desempenha, tem a obrigatoriedade de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos ‘picar’ as 

páginas para ver se está tudo a correr bem”. As métricas principais de análise dos 

resultados gerados pelas acções de SM são medidas por número de visualizações, 

interacções, gostos, comentários e partilhas. Para além disso, a RGRS acrescenta que 
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“temos uma ferramenta paga que utilizamos e que faz a monitorização online no 

facebook, twitter, blogues, sites noticiosos, forúns. Nós escolhemos um número de 

palavras-chave, por exemplo, Santander Totta, e ele depois devolve-nos as referências 

que existem com essas palavras-chave pré-definidas”. Este procedimento vai ao 

encontro do que Choudhury &  Harrigan (2014) referiram, isto é, as tecnologias de SM 

são fontes ricas de informação e permitem que os marketeers retirem dados valiosos de 

qualquer tweet /hashtag/ like ou comentários de plataformas sociais para análise e 

complemento da informação actual que têm sobre os seus clientes. A necessidade de ter 

uma presença nos SM foi estar presente “onde as pessoas estavam presentes ou 

começavam a ter uma presença”, como refere o DC. A mesma ideia é referida por 

Kirakosyan, K. (2014) quando indica que os bancos necessitam de estar presentes onde 

os seus potenciais clientes estão a falar, reclamar ou a expressar o seu agrado ou 

insatisfação sobre os seus produtos e serviços. O objectivo foi, explica, ainda, o 

DC“(…) detectar eventuais focos de insatisfação, o que é que os consumidores estavam 

a dizer sobre o banco, divulgar as ofertas do banco, dar serviço”. 

Para dinamizar as presenças online e criar um maior engagement com os clientes, a 

estratégia do banco passa por partilhar conteúdos que não se limitam a comunicar os 

produtos e serviços do banco, mas também notícias sobre outras temáticas que vão para 

além do sector bancário, que incitam a uma maior participação dos clientes na criação 

de conteúdos e diálogos nas plataformas do banco. Como refere a DEPS “ o que eu 

pretendi com os passatempos foi gerar simpatia dos clientes para com o banco, ou seja, 

o BST não ser só aquele banco que me dá produto financeiros, mas também me dá 

prémios bons, estimula a criatividade”. Algumas plataformas de SM, especialmente o 

Facebook, são lugares onde a audiência quer ser entretida, isto é, as pessoas procuram 

por promoções, descontos, jogos gratuitos e outras aplicações e, por isso, os bancos nas 
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suas páginas online também precisam de comunicar e entreter os seus seguidores 

(Danaiata, D. et al, 2014).  

Como refere o Director de Marketing (DM) “os SM são uma forma fácil de recolher 

inputs dos clientes. O digital pela sua própria natureza permite uma agilidade, uma 

dinâmica e uma capacidade de medição completamente diferente daquelas que temos 

quando estamos a utilizar a televisão ou a imprensa. Contudo, a evolução é de tal 

maneira rápida que, conseguir que as pessoas numa equipa de marketing se 

mantenham actualizadas e a explorar ao máximo este tipo de ferramentas é muito 

complicado”. O banco mantém presença no Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter, 

Google +, Instagram, site próprio, site específico para os clientes empresariais 

(Santander Advanced), site com prémios para os universitários (Santander U Like It), 

site de descontos, mas nem todas as redes estão igualmente dinamizadas, embora um 

dos focos seja aumentar estratégias que tenham como pilares a inovação e  o digital, 

como refere o DM “Neste momento estamos a tentar ter uma presença mais optimizada 

a nível de Youtube, Twitter e Linkedin, mas ainda estamos a apalpar terreno. O 

Youtube, por exemplo, tem vídeos do banco mas aquilo são videos antigos, está pouco 

dinamizado. O Google + tem uma presença praticamente inexistente”. 

Para que a comunicação funcione de forma articulada e coerente em todos os canais 

(imprensa, balcões, internet) é feito um controlo efectivo para garantir a boa gestão da 

marca e da reputação entre o Departamento de Canais e o Departamento de Marketing e 

Comunicação. Como refere o DC “é garantido que as regras são cumpridas e a 

comunicação também está alinhada com a comunicação do banco noutros canais”. 

Também Kirakosyan (2015) refere que a comunicação adequada está relacionada com a 

obtenção da satisfação, lealdade e retenção dos clientes e o facto da indústria bancária 

ignorar esse fenómeno pode custar a perda de clientes. 
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4.2. Constrangimentos na utilização dos Social Media no sector bancário 

Em relação aos constrangimentos na utilização dos SM no sector bancário todos os 

entrevistados mencionaram que o risco reputacional é o constrangimento principal, 

como realça também o DM “risco reputacional, puro e simples. Vamos estar no 

Facebook com todos os perigos de ter clientes a levantar problemas e ter pessoas no 

geral a dizerem mal do banco e os outros todos a verem? E a aposta foi estar porque os 

SM iam ser o futuro e, mais dia menos dia, iríamos ter de estar”.  

Como refere a RGRS “a verdade é que uma empresa mesmo que não esteja nas RS, ela 

já lá está e mais vale nós termos uma presença e essa presença ser oficial (…) É 

preferível e até por uma questão de reputação, nós termos uma página institucional, 

perfeitamente identificada e corrermos o risco de termos uma ou outra reclamação na 

página, mas é uma reclamação que nós podemos conter e resolver,  do que não termos 

página e não sabermos  o que andam a dizer sobre nós, nem podermos gerir nem 

responder aquilo que andam a dizer sobre o banco”. O risco reputacional é um receio 

do sector bancário em geral, também  apontado pelos autores Mitic & Kapoulas (2012), 

que indicam que uma das maiores preocupações das instituições bancárias, em relação 

aos SM, é o surgimento de possíveis implicações negativas na imagem da organização. 

Outro dos constragimentos é o facto da conjuntura económica e as conjunturas recentes 

não serem favoráveis à banca e por isso este sector não ser visto com muitos bons olhos, 

como aponta a DEPS, “(…) são vistos um bocadinho como um mal necessário e uma 

funcionalidade. Tens um banco porque tens de ter um banco - é uma relação 

necessária”. A par disto, a crise reputacional da banca em geral acompanhou o boom 

dos SM e por isso, como aponta o DC, “é natural que existam receios de se expor numa 

altura em que a reputação da banca está em baixo.” A mesma ideia é desenvolvida 

pelos autores Levkov, N. et al (2015), que realçam que o awareness positivo sob a 
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marca e a reputação da banca estão em jogo desde que a crise económico-financeira 

global despoletou e a sensibilidade dos clientes para a confiabilidade e transparência do 

serviço bancário se tornou ainda mais importante. Ainda assim, o BST tem mantido 

uma continuidade de relacionamento com os clientes através das plataformas de SM 

como uma forma de se aproximar das pessoas, pois não tem corrido riscos de imagem 

relacionados com a sua presença online nestas plataformas. 

A regulamentação imposta ao sector é outro dos constrangimentos apontado pelos 

entrevistados, pois obriga a um conjunto de restrições que impossibilita uma 

comunicação mais ágil e simples, adequada aos SM, como refere o DC “muitas vezes a 

comunicação está carregada de TAEGs e de FINs, que são coisas que o regulador 

obriga e que faz com que os conteúdos não sejam tão atractivos. Nós quando queremos 

comunicar com informações mais bonitas e simples, com o interesse de facilitar o 

cliente, não é possível. Porque o regulador sempre que apresentamos uma determinada 

informação obriga-nos também a apresentar os disclaimers dessa informação”. Como 

indicaram Danaiata, D. et al (2014), o desafio está em saber praticar os SM num sector 

altamente regulado, como é o sector bancário, e devido a razões de segurança, 

compliance e riscos, a maioria dos bancos tem passado ao lado deste meio de 

comunicação, mas a verdade é que os SM permitem que os bancos se conectem com os 

seus clientes de uma forma completamente nova. 

Outra das dificuldades sentidas pelos colaboradores é o reconhecimento dos seus 

clientes que estão nas RS e, mesmo quando reconhecidos, não há autorização legal do 

ponto de vista do cliente para usar a informação, que ele próprio distribui publicamente, 

para gravar nas bases de dados do banco. Desta forma, as políticas de sigilo bancário 

aplicadas à instituição dificultam a possibilidade da recolha de dados através dos SM, 

que poderiam vir a facilitar o conhecimento do banco sobre os seus clientes e a melhoria 
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das ofertas a entregar. Como indica a RGRS “o facebook não nos diz quem são os 

nossos fãs. Nós só conseguimos fazer essas ligações quando fazemos passatempos e 

nesse momento pedimos o facebook ID, nome, email, telefone e NIF para conseguirmos 

validar a pessoa. E depois temos também de pedir autorização para a recolha dos 

dados para fins de marketing e aí sim conseguimos saber”. 

Outros dos constrangimentos dos SM tem a ver com as próprias restrições técnicas das 

plataformas dos SM, como o Facebook ou do Google, uma vez que estas plataformas 

estão, como explica a Directora de CRM “(…) sempre a fazer upgrade e por isso 

sempre que haja um investimento a nível tecnológico para fazer uma integração a A, B 

ou C, rapidamente isso fica obsoleto. E portanto os investimentos não conseguem 

acompanhar os ganhos que supostamente estão em promessas. As promessas dos 

ganhos, de que essa informação é útil e que vai trazer para o banco um nível de 

customer engagement muito superior, ainda não se conseguiu atingir”. 

Como indica a DCom, ainda existe muito trabalho a fazer nas redes sociais. É preciso 

promover os conteúdos de maior interesse para os clientes que, por agora, recorrem às 

RS do banco, como indica o DC “(…) mais como meio de pressão sobre as marcas. Daí 

que muitas vezes o mural da página possa transformar-se num ‘mural das 

lamentações’. As pessoas recorrem aos SM mais para reclamar até do que para 

satisfação de necessidades ou serviço”. Outro problema dos SM é o facto de qualquer 

indivíduo poder criar uma conta de perfil falsa com a intenção de deteriorar a imagem 

do banco, como aponta o DM “Eu quando estou a ver um post no Facebook de um 

cliente na página do seu banco, não sei se aquela pessoa é quem diz ser, quais são as 

suas motivações, e por aí fora. E há pessoas que criam as maiores complicações às 

instituições, agora a questão é se essa instituição está na disposição de correr o risco. 

Nós estivemos”. 
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Por fim, uma das necessidades apontadas pela RGRS, no contexto organizacional do 

BST, é  a promoção de um maior envolvimento das áreas para a discussão da gestão da 

presença e conteúdos dos SM “(…) são necessárias reuniões periódicas em que se 

defina qual é que vai ser a estratégia que o banco está a adoptar ou que vai adoptar 

daquele dia para a frente. Ou seja, sentarmo-nos e dizermos ‘as grandes apostas do 

banco este ano são aquelas, que vão entrar nos meses X e estamos a pensar fazer Y 

acções’. No fundo, era envolver mais as áreas.”. O envolvimento entre as áreas é uma 

necessidade também apontada por Wahlberg et al (2009) que referem que os processos 

na organização necessitam de ser integrados e a informação partilhada, por forma a 

alinhar os processos de gestão e de negócio com os sistemas de informação, ou seja, não 

é uma estratégia apenas confinada ao marketing, mas baseada na integração de todos os 

recursos e capacidades de uma organização.  

O relacionamento entre as áreas para a aplicação dos SM poderia ser maior. Entre o 

Departamento de Marketing e o Departamento de Canais e Gestão das RS existe uma 

maior interacção porque, como refere o DM, “ (…) é o marketing quem desenvolve as 

acções de publicidade para angariar fãs para a página do banco e portanto contribui 

directamente para se atingir os objectivos de fãs e eles [Dep. Canais], por sua vez,  

enviam sempre para o marketing validar previamente os posts que colocam de 

divulgações das acções do banco, para se certificarem que o que comunicam está em 

linha com a estratégia do banco e cumpre os requisitos legais e de comunicação que 

nós definimos. Há uma estreita relação com esse departamento”.  

4.3. Social Media como estratégia para melhorar o relacionamento entre 

a instituição bancária e os seus clientes  

As iniciativas de SM, direccionadas para funções de marketing, são uma das estratégias 

do BST para se aproximar dos seus clientes, como refere a DEPS “O cliente hoje em 

dia valoriza o conhecimento que o banco tem dele. O uso dos SM pode ser muito 
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importante porque podemos saber o que os clientes querem e procuram. Se eu, no 

futuro conseguisse saber que um cliente meu anda a ver casas ou anda a procurar 

empresas de decorações/remodelações de casa, eu se calhar conseguiria perceber que 

esse cliente precisava de um crédito para remodelação da casa ou de um crédito para a 

habitação. E o próprio netbanco poderia passar-nos informações, como saber todos os 

dias o que é que os clientes procuram no nosso site. Quanto mais conseguires 

segmentar e mais apurada for essa segmentação, mais fácil é tu comunicares 

directamente”. Este elevado grau de envolvimento entre o consumidor e os SM 

constitui uma oportunidade para as empresas que conseguirem compreender como é que 

os seus clientes se comportam, uma vez que ao percepcionarem a atitude 

comportamental de cada um, podem criar conteúdo de interesse personalizado para os 

seus clientes e melhorar a relação com os mesmos (Woodcock et al, 2011). Através do 

número de likes e partilhas nas publicações é possível que o banco saiba quais os temas 

que despertam maior interesse nos seus seguidores online e aposte mais nesse tipo de 

comunicações. Contudo, ainda há várias melhorias que os entrevistados consideram que 

podem vir a ser aplicadas aos SM na instituição, como refere o DC “O que eu espero 

que venha a acontecer, sendo algo que está pensado desde o início também, é que os 

SM passem a ser um canal transaccional daqui a uns tempos, de alguma forma, com 

ligações a uma base, etc. E eventualmente oferecer aqui, não diria a oferta toda, mas a 

possibilidade de os clientes poderem fazer consultas simples às suas contas, por 

exemplo, no próprio facebook”. 

Para além disso, uma melhoria apontada pela Directora de CRM, é a possibilidade de se 

vir a aplicar nos SM do banco um ambiente de chatroom, em que os clientes ao 

entrarem em diálogos online, recebam recomendações e retirem dúvidas a outros 

clientes, o que poderia vir a diminuir o fluxo de e-mails e chamadas recebidas nos 
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serviços de call center com dúvidas de clientes sobre determinadas ofertas de 

produtos/serviços “(...) os próprios clientes poderiam dar recomendações, sobre que 

tipo de produto devem escolher; porque escolheram o seguro A, porque escolheram 

uma conta B. Ou seja, o próprio banco deixar que outros clientes façam apoio a 

clientes novos, era uma coisa interessantíssima a explorar aqui”. Um maior 

engagement com os clientes pode fazer com que alguns se tornem “embaixadores” 

sociais da marca, estimulem o aumento do número de vendas, através da recomendação 

do produto/serviço prestado, quer por partilhas de experiências nas RS, quer pelo 

designado WOMM - Word of Mouth Marketing – (e.life, 2008). 

4.4. O CRMS aplicado ao sector bancário 

O CRMS não é aplicado no BST, pois o CRM nesta instituição está vocacionado para o 

ponto de vista comercial do banco e não para o CRMS, ou seja, a sua aplicação no 

banco está direccionada para o tratamento dos dados bancários dos clientes, que são 

alvo de inúmeras restrições que dizem respeito às políticas de sigilo bancário inerentes 

ao sector. Como refere a Directora de CRM “Eu sou responsável enquanto banco em 

armazenar informação de clientes, mas só posso contextualizar essa informação de 

clientes se eles me autorizarem”. Como não existe a função de CRMS no BST, quem 

faz a recolha dos dados sobre os clientes nos SM é a RGRS e a equipa de outsourcing 

que colabora com o banco, contudo essa informação não é partilhada com o 

departamento de CRM, para acrescentar informação às bases de dados. Como explica a 

RGRS, aquilo que fazem com os dados retirados dos SM sobre os clientes “É ínfimo. 

‘Inside information’. Fica connosco e no caso de ser necessário, de se ver ali alguma 

crise de comunicação iminente, damos informação à comunicação institucional”. Deste 

modo, o CRM no BST não estabelece nenhum tipo de relação com o Departamento de 

Canais e com o Departamento de Marketing para a utilização de CRMS. Contudo, se 

utilizados para efeitos de CRM, os SM podem contribuir para a melhoria do 
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relacionamento entre a instituição bancária e os seus clientes, na medida em que 

permitem que o banco antecipe as necessidades dos clientes, entregando uma oferta 

personalizada e adequada, alcançando, deste modo, a utopia de encontrar uma visão 

única para cada cliente (Choudhury & Harrigan, 2014).  

A possibilidade de utilização do CRMS como potenciador dos relacionamentos entre a 

instituição e os clientes é reconhecida por todos os entrevistados, embora nem toda a 

informação que se retira dos SM, para efeitos de CRMS, seja útil para fazer banca, 

como refere a Directora de CRM“ O mundo de oportunidades para isto é imenso. 

Tecnicamente o que eu poderia tirar de informação de cada cliente no facebook, 

poderia fazer ‘proxys’ para saber se os clientes são de alta rentabilidade ou baixa 

rentabilidade, têm filhos ou não, se estão a estudar ou não, se vão muito de férias, se 

estão sempre a mostrar o que compram de novo ou com quem se relacionam e vou 

tentar utilizar o cliente X para chegar ao cliente Y. É muito complexo. E porque não é 

possível regular ao nível até onde podemos chegar, de certa maneira, o regulador 

quase que nos corta todas as possibilidades para a recolha destes dados através dos 

SM”. O CRM cria mensagens a grande escala, mas não constrói uma relação de mútua 

confiança com os consumidores, uma vez que não é possível gerar uma relação pessoal 

e de confiança com milhões de pessoas via e- mail, telefone ou carta (Kotadia, 2010). É 

isso que o CRMS procura, através de diálogos em tempo real com o consumidor, 

possibilitado através das plataformas de SM, com grupos criados por comunidades 

online que se reúnem em torno dos mesmos interesses (Kotadia, 2010). Embora não 

esteja aplicado no BST, alguns bancos reconheceram esta necessidade e têm 

departamentos especializados para a implementação do CRMS que, através dos canais 

de SM, podem gerir de uma maneira menos dispendiosa os relacionamentos com os 
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seus clientes, apesar de as estatísticas demonstrarem que os bancos não utilizam os SM 

para efeitos de CRMS de forma tão extensiva como deveriam (Kirakosyan, K., 2014).  

5. Conclusões, limitações e sugestões de melhoria 

Após uma análise detalhada dos dados foi possível alcançar o objectivo deste estudo e 

dar resposta às questões de investigação definidas inicialmente. Em relação à forma 

como os SM são aplicados no BST foi possível concluir que o banco tem uma presença 

activa nos SM, orientada para a construção de relacionamentos duradouros com os 

clientes. A necessidade de ter uma presença nos SM foi estar presente “onde as pessoas 

estavam presentes ou começavam a ter uma presença”; como refere o DC. O BST foi 

pioneiro na acção de implementação do serviço prestado ao cliente através dos SM e 

tem como um dos principais objectivos apostar no sector da inovação, embora todos os 

entrevistados considerem que o funcionamento dos SM é feito de uma forma muito 

isolada e que era necessário ter uma “task force” que permitisse acompanhar a evolução 

do mundo digital, tal como refere a DEPS “tem de se ter equipas só a fazer isso”. A 

estratégia de monitorização dos SM é feita por uma empresa de outsourcing que 

coordena a gestão das publicações online em conjunto com o Departamento de 

Marketing e Comunicação, por forma a garantir que a comunicação está alinhada em 

todos os canais (imprensa, balcão e internet). Ainda assim, um ponto a melhorar seria na 

monitorização dos SM, que é feita das 08:00h às 23:00h, e por isso durante 9 horas 

diárias não é assegurada a monitorização das mesmas, o que é um risco, caso algum 

comentário negativo para o banco surja e ninguém consiga minimizar os impactos do 

mesmo, durante esse período, colocando em risco a reputação da entidade. Para 

dinamizar as presenças online e criar um maior engagement com os clientes, a estratégia 

do banco passa por partilhar conteúdos que não se limitam a comunicar os produtos e 

serviços, mas também notícias sobre outras temáticas que vão para além do sector 

bancário ou passatempos que incitam a uma maior participação dos clientes na criação 
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de conteúdos e diálogos nas diversas plataformas do banco (Facebook, Youtube, 

LinkedIn, Twitter, Google +, Instagram, site próprio, site Santander Advanced, 

Santander U Like It, portal de descontos), mas nem todas as redes estão igualmente 

dinamizadas, embora se esteja a trabalhar nesse sentido. Em relação aos 

constrangimentos na utilização dos SM, o risco reputacional foi apontado por todos os 

entrevistados como o principal. Outro dos constrangimentos é o facto da conjuntura 

económica e as conjunturas recentes que se têm verificado não serem favoráveis à banca 

e a regulamentação que é imposta ao sector obrigar a um conjunto de restrições que 

impossibilita uma comunicação mais ágil e simples, adequada aos SM, como refere o 

DC “muitas vezes a comunicação está carregada de TAEGs e de FINs, que são coisas 

que o regulador obriga e que faz com que os conteúdos não sejam tão atractivos”. Uma 

das melhorias a implementar seria a promoção de um maior envolvimento entre as áreas 

para a discussão da gestão da presença e conteúdos dos SM no BST “(…) são 

necessárias reuniões periódicas em que se defina qual é que vai ser a estratégia que o 

banco está a adoptar ou que vai adoptar daquele dia para a frente”, como refere a 

RGRS. Entre o Departamento de Marketing e o Departamento de Canais e Gestão das 

RS existe uma maior interacção, mas com o Departamento de CRM não existe nenhuma 

relação para efeitos de SM e CRMS, uma vez que a sua aplicabilidade está direccionada 

para o tratamento dos dados bancários dos clientes e para o ponto de vista comercial e, 

por isso, para o CRM tradicional. Em relação aos SM como estratégia para melhorar o 

relacionamento entre a instituição bancária e os seus clientes, o BST procura dar 

resposta rápida às necessidades dos clientes e oferecer um serviço de apoio, ao remeter 

todas as questões directamente para o call center, por forma a que possam garantir 

serviço ao cliente e manter o sigilo bancário. Contudo, o uso dos SM para a recolha de 

dados de CRMS não é utilizado, embora constitua uma oportunidade para as empresas 
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compreenderem como os seus clientes se comportam, lhe oferecerem conteúdos de 

interesse personalizado e melhorarem a relação com os clientes por forma a aumentarem 

a fidelização dos mesmos (Woodcock et al, 2011). Os principais obstáculos ao uso do 

CRMS prendem-se com o investimento tecnológico, a complexidade da informação, o 

regulatório, as políticas de sigilo bancário, a veracidade dos dados dos clientes 

disponíveis nos SM e como refere a Directora de CRM “(…) as promessas dos ganhos, 

de que essa informação é útil e vai trazer para o banco um nível de customer 

engagement muito superior, ainda não se conseguiu”. A Directora de CRM reconhece 

que, embora nem toda a informação que se retira dos SM seja útil para fazer banca “o 

mundo de oportunidades para isto é imenso (…) E porque não é possível regular até ao 

nível onde podemos chegar, de certa maneira, o regulador quase que nos corta todas as 

possibilidades”. Uma das melhorias a implementar seria a utilização do CRMS no 

banco como estratégia para melhorar e diferenciar o relacionamento com os clientes. Da 

mesma forma deve-se continuar a potenciar os SM no BST pois, como refere 

Kirakosyan (2015) os SM já se tornaram parte da vida humana e têm um impacto 

significativo no mundo de hoje, especialmente no mundo empresarial.  

As principais limitações deste estudo prendem-se com o facto de a investigação ter sido 

conduzida apenas numa única instituição bancária. Como sugestão para estudos futuros, 

esta investigação poderia ser alargada a outros bancos com relevo no panorama nacional 

para que se pudesse estabelecer uma comparação entre várias entidades no mesmo 

sector e descobrir de que forma as diversas entidades se relacionam e utilizam os SM 

Marketing e o CRMS como estratégias para se relacionar com os seus clientes.
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ANEXOS 

 

Anexo I - Guião da Entrevista conduzida ao Departamento de CRM 

Duração estimada da entrevista: 30 minutos 

 

 

1. Qual a importância da utilização do CRM no sector bancário? Por que foi 

aplicado o CRM no BST e quais os procedimentos? 

2. De que forma é que a utilização de softwares de CRM contribui para a captura 

de informação de dados sobre os clientes no BST? 

3. As redes sociais estendem a capacidade de CRM no processo de captura de 

informação. De que forma CRM utiliza esses dados para completar os perfis dos 

seus clientes? O que faz com a informação recolhida e como a gere? 

4. Qual a vantagem da extensão da utilização do CRM às plataformas de SM? 

(CRM social) 

5. Com que propósito foram aplicados os SM na sua organização? Porque surgiu 

essa necessidade? 

6. De que forma os SM são aplicados na sua organização? Que relação mantém 

CRM com o Departamento de Canais (Gestão dos SM) e de Marketing? 

7. O que sugere que pode ainda ser feito para melhorar a utilização dos SM no 

BST?  

8. Considera que os SM podem melhorar a gestão da relação entre o BST e os seus 

clientes? De que forma? 
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Anexo II - Guião da Entrevista conduzida ao Departamento de Canais  

Duração estimada da entrevista: 40 minutos 

 

1. Considera que a aplicação do Marketing Relacional no sector bancário é uma 

componente fundamental? Porquê? 

2. Com que propósito foi aplicado os SM na sua organização? Porque surgiu essa 

necessidade? 

3. De que forma os SM são aplicados na sua organização? Isto é, qual a orientação 

estratégica (ex.: procedimentos, meios utilizados)?  

4. Quais os drivers da implementação e utilização dos SM no BST? 

5. Considera que os SM podem melhorar a gestão da relação entre o BST e os seus 

clientes? De que forma? 

6. A utilização dos SM é uma iniciativa nacional ou transversal ao Grupo 

Santander? Que recursos e métricas são utilizados na medição e utilização dos 

SM e que resultados são obtidos? 

7. O que sugere que pode ainda ser feito para melhorar a utilização dos SM no 

BST?  

8. O sector bancário em geral é apontado como um dos mais conservadores na 

aplicação dos Social Media Marketing. Concorda? Que razões considera que 

conduzem o sector a apresentar ainda alguma resistência em relação à adopção 

dos SM? 

9. Quais os maiores constrangimentos do BST aquando a aplicação dos SM na 

organização, por forma a executar uma boa gestão da relação com os clientes?  

10. Existem limitações legais e regulamentares impostas ao sector bancário que 

condicionam a implementação da estratégia de SM? 

11. Qual a relação do departamento de Canais com os departamentos de Marketing e 

de CRM? 
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Anexo III – Guião da Entrevista conduzido ao Departamento de 

Marketing e Comunicação   

Duração estimada da entrevista: 30 minutos 
 

1. Considera que a aplicação do Marketing Relacional no sector bancário é uma 

componente fundamental? Porquê? 

2. Como é aplicado o Marketing no BST? Qual a estratégia para gerir uma 

comunicação mais aproximada na relação que existe entre os clientes e o banco? 

3. Com que propósito foram aplicados os SM na sua organização? Porque surgiu 

essa necessidade? 

4. De que forma os SM são aplicados na sua organização? Isto é, qual a orientação 

estratégica (ex.: procedimentos, meios utilizados)? Que relação mantém com o 

Marketing? 

5. Considera que os SM podem melhorar a gestão do relacionamento entre o BST e 

os seus clientes? De que forma? 

6. O que sugere que pode ainda ser feito para melhorar a utilização dos SM no 

BST?  

7. O sector bancário em geral é apontado como um dos mais conservadores na 

aplicação dos Social Media Marketing. Concorda? Que razões considera que 

conduzem o sector a apresentar ainda alguma resistência em relação à adopção 

dos SM? 

8. Quais os maiores constrangimentos do BST na aplicação dos SM na 

organização, por forma a executar uma boa gestão da relação com os clientes?  

9. Existem limitações legais e regulamentares impostas ao sector bancário que 

condicionam a implementação da estratégia dos SM? 

10. Qual a ligação entre o departamento de Marketing com o departamento de SM e 

com o departamento de CRM? O que considera que poderia melhorar? 
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Anexo IV – Registo do número de ocorrências nas entrevistas  

          

 
Componente Fonte 

Número de 
ocorrências 

Exemplo de ocorrência nas 
entrevistas 

Tó
p

ic
o

 e
m

 d
is

cu
ss

ão
 

O SM Marketing no sector 

bancário deve estar orientado 

para a construção de 

relacionamentos e serviço de 

apoio ao cliente 

(Mitic & Kapoulas, 

2012) 
6 

“Nós fomos o primeiro banco a prestar 

serviço de apoio ao cliente via RS e SM, 

(…) resolvemos muitos dos problemas 

dos clientes via RS, exactamente da 

mesma forma que uma reclamação é 

tratada por carta, e-mail ou telefone” 

Necessidade de ter uma equipa 

multidisciplinar de SM dentro 

da organização 

(Kane et al., 2009) 2 

 “(…)era necessário criar um 

departamento vocacionado para isso, 

com pessoas aqui dentro do banco, ou se 

fosse um outsourcing, ter um projecto 

mais em grande, com atenção às 

tendências mundiais. Tem de se ter 

equipas só a fazer isso.” 

Desenvolvimento de uma 

política formal nos SM 
(Kane et al.,2009) 6 

 “ (…)foi criado um guião de actuação 

em SM. Especifica mesmo qual o tom do 

discurso que temos de ter, como devemos 

responder aos clientes, a frequência 

(…)qual o timing mínimo da 

resposta(…)” 

As tecnologias de SM são fontes 

ricas de informação e permitem 

que os marketeers retirem dados 

valiosos de qualquer tweet 

/hashtag/ like ou comentários de 

plataformas sociais para análise 

e complemento da informação 

actual que têm sobre os seus 

clientes 

(Choudhury & 

Harrigan, 2014) 
2 

 “Nós escolhemos um número de 

palavras-chave, por exemplo, Santander 

Totta, e ele depois devolve-nos as 

referências que existem com essas 

palavras-chave pré-definidas”. 

Os bancos necessitam de estar 

presentes onde os seus 

potenciais clientes estão a falar, 

reclamar ou a expressar o seu 

agrado ou insatisfação sobre os 

seus produtos e serviços 

(Kirakosyan, 2014) 4 

 A necessidade de ter uma presença nos 

SM foi estar presente “onde as pessoas 

estavam presentes ou começavam a ter 

uma presença” 

Os bancos nas suas páginas 

online também precisam de 

comunicar e entreter os seus 

seguidores  

(Danaiata, D. et al, 

2014) 
5 

 “(…) o que eu pretendi com os 

passatempos no facebook foi gerar 

simpatia dos clientes para com o banco, 

ou seja, o BST não ser só aquele banco 

que me dá produto financeiros, mas 

também me dá prémios bons, estimula a 

criatividade” 

Garantir a comunicação 

adequada em todos os canais 
(Kirakosyan, 2015) 5 

 “(…)é garantido que as regras são 

cumpridas e a comunicação também está 

alinhada com a comunicação do banco 

noutros canais”. 

Uma das maiores preocupações 

das instituições bancárias, em 

relação aos SM é o surgimento 

de possíveis implicações 

negativas na imagem da 

organização 

(Mitic & Kapoulas, 

2012) 
6 

 “risco reputacional, puro e simples. 

Vamos estar no Facebook com todos os 

perigos de ter clientes a levantar 

problemas e ter pessoas no geral a 

dizerem mal do banco e os outros todos a 

verem? E a aposta foi estar porque os SM 

iam ser o futuro e, mais dia menos dia, 

iríamos ter de estar”. 
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Componente Fonte 

Número de 
ocorrências 

Exemplo de ocorrência nas 
entrevistas 

 

Desde que a crise económico-

financeira global despoletou, a  

sensibilidade dos clientes para a 

confiabilidade e transparência 

do serviço bancário tornou-se 

ainda mais importante 

(Levkov N. et al, 

2015) 
6 

 “é natural que existam receios de se 

expor numa altura em que a reputação 

da banca está em baixo” 

O desafio está em saber praticar 

os SM num sector altamente 

regulado, como é o sector 

bancário, e devido a razões de 

segurança, compliance e riscos, 

a maioria dos bancos tem 

passado ao lado deste meio de 

comunicação 

(Danaiata, D. et al, 

2014) 
6 

 “Porque o regulador sempre que 

apresentamos uma determinada 

informação obriga-nos também a 

apresentar os disclaimers dessa 

informação” 

Os processos na organização 

necessitam de ser integrados e a 

informação partilhada 

(Wahlberg et al, 

2009) 
4 

 “(…) são necessárias reuniões 

periódicas em que se defina qual é que 

vai ser a estratégia que o banco está a 

adoptar ou que vai adoptar daquele dia 

para a frente.No fundo, era necessário 

envolver mais as áreas” 

Os SM constituem uma 

oportunidade para as empresas 

que conseguirem compreender 

como é que os seus clientes se 

comportam 

(Woodcock et al, 

2011) 
4 

“E o próprio netbanco poderia passar-

nos informações, como saber todos os 

dias o que é que os clientes procuram no 

nosso site. Quanto mais conseguires 

segmentar e mais apurada for essa 

segmentação, mais fácil é tu comunicares 

directamente” 

Um maior engagement com os 

clientes pode fazer com que 

alguns clientes se tornem 

“embaixadores” sociais da 

marca, estimulem o aumento do 

número de vendas, através da 

recomendação do 

produto/serviço prestado, quer 

por partilhas de experiências nas 

RS, quer pelo designado 

WOMM 

(e.life, 2008) 2 

 ” (...) os próprios clientes poderiam dar 

recomendações, sobre que tipo de 

produto devem escolher; porque 

escolheram o seguro A, porque 

escolheram uma conta B.” 

 

Alguns bancos implementaram 

departamentos especializados 

para a utilização do CRMS que, 

através dos canais de SM, 

podem gerir, de uma maneira 

menos dispendiosa, os 

relacionamentos com os seus 

clientes 

(Kirakosyan, K., 

2014) 
5 

“ O mundo de oportunidades para isto é 

imenso. Tecnicamente o que eu poderia 

tirar de informação de cada cliente no 

facebook, poderia fazer ‘proxys’ para 

saber se os clientes são de alta 

rentabilidade ou baixa rentabilidade, têm 

filhos ou não, se estão a estudar ou não, 

se vão muito de férias, se estão sempre a 

mostrar o que compram de novo ou com 

quem se relacionam e vou tentar utilizar 

o cliente X para chegar ao cliente Y. É 

muito complexo. E porque não é possível 

regular ao nível até onde podemos 

chegar, de certa maneira, o regulador 

quase que nos corta todas as 

possibilidades para a recolha destes 

dados através dos SM”. 


