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Resumo 
 
A presença das empresas nas redes sociais tornou-se imperativo devido à importância das 

mesmas como ferramenta de marketing. Dentre as de maior destaque, encontra-se o 

Facebook, que possibilita às empresas alcançarem sua base de clientes com facilidade e 

trabalharem as relações em um nível mais íntimo. Contudo, as ações de marketing nas 

redes sociais devem estar integradas aos objetivos específicos da empresa. No âmbito do 

estágio curricular desenvolvido na empresa Worthy Content, integrando abordagens 

académicas e das práticas da gestão, este relatório de estágio tem como objetivo analisar o 

histórico da Taxa de Envolvimento das publicações do Euro Dicas, estudar a evolução 

deste KPI para definir ações para a rede social. O atual desafio da referida empresa é 

aumentar a quantidade do conteúdo de qualidade, distribuí-lo de forma eficiente nas redes 

sociais optimizando a monetização. O presente relatório recorreu a uma metodologia 

quantitativa, ao analisar o desempenho das atividades no Facebook de uma amostra de 

publicações do período referente à realização do estágio, e explorou a relação entre as 

publicações do Euro Dicas e as atividades de envolvimento dos seus usuários para perceber 

quais categorias geram maior taxa de envolvimento. Este estudo utilizou análise de 

conteúdo e testes paramétricos para comparar o tipo de conteúdo e interação, e os 

resultados indicam que as categorias exercem influência significativa na Taxa de 

Envolvimento. E, através das medidas de associação, quantificou-se a relação entre as 

métricas e foi possível concluir que, apesar dos esforços da empresa, a frequência das 

publicações não é fator determinante para aumentar a Taxa de Envolvimento. Os 

profissionais de marketing devem atentar-se para a relevância do monitoramento 

quantitativo constante, de modo a potencializar a qualidade e a eficiência das publicações.  
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Abstract 

 

The presence of companies in social media has become imperative because of their 

importance as a marketing tool. Among the most prominent is Facebook, which enables 

companies to easily reach their customer base and work on relationships on a more 

intimate level. However, marketing actions on social media must be integrated with the 

specific objectives of the company. As part of the curricular internship developed at 

Worthy Content, integrating academic approaches and management practices, this 

internship report aims to analyze Euro Dicas' posts history of Engagement Rate, study the 

evolution of this KPI to define actions for the social media. The current challenge of the 

company is to increase the quantity of quality content, to distribute it efficiently in social 

media optimizing monetization. This report used a quantitative methodology, analyzing the 

performance of Facebook activities in a sample of publications from the period related to 

the curricular internship, and explored the relationship between the publications of Euro 

Dicas and the activities of their users to understand which categories generate the highest 

rate of engagement. This study used content analysis and parametric tests to compare 

content type and interaction, and the results indicate that the categories exert a significant 

influence on the Engagement Rate. Through the association measures the relationship 

between the metrics was quantified and it was possible to conclude that despite the efforts 

of the company the frequency of publications is not a determining factor to increase 

Engagement Rate. Marketers should be aware of the importance of constant quantitative 

monitoring in order to enhance the quality and efficiency of publications.  
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I. INTRODUÇÃO 

Não há duvida de que a sociedade contemporânea se caracteriza por um dinamismo 

intenso graças aos grandes avanços das tecnologias que dominam os espaços, ocasionando 

mudanças profundas e rápidas em todos os aspetos da vida humana. O presente trabalho 

se inscreve neste campo e procura apresentar uma singela contribuição para a discussão, 

que tem ocupado vários espaços da produção académica e da gestão.  

Com a massificação da internet, a fragmentação dos mercados e o aumento da 

competitividade global, o valor do marketing para as empresas passou a crescer 

substancialmente. E, com a digitalização, as empresas passam a atribuir o valor do 

marketing à qualidade e intensidade do relacionamento com os clientes, particularmente no 

novo ambiente digital. A revolução tecnológica surge, assim, como uma nova ferramenta 

de comunicação e interacção entre pessoas e organizações, oferecendo uma excelente 

oportunidade às marcas de se relacionarem de um modo completamente novo e cada vez 

mais próximo dos seus parceiros financeiros, comerciais, fornecedores e clientes (Akrimi & 

Khemakhem, 2012).  

A internet possibilita o desenvolvimento de uma relação única e individual com os clientes 

na medida em que permite demonstrar o valor da oferta e da personalização 

individualmente para cada cliente (Hutt & Speh, 2017). Nesse sentido, é fundamental que 

as empresas percebam como os potenciais clientes e intermediários utilizam os meios 

digitais, como interagem e como se comportam, de forma a conseguirem rentabilizar esta 

informação e trabalhar as relações de forma cada vez mais eficaz e numa óptica one-to-one 

(Ryan, 2014).  

Para divulgar de forma eficiente as suas mensagens, o profissional do marketing deve ter 

em consideração como o público-alvo usualmente descodifica estas mensagens. Assim, 

devem transmiti-las através dos meios de comunicação eficientes que atingem o seu 

público e ainda, desenvolver canais de feedback para monitorar a resposta às mensagens 

transmitidas. Desta forma, o marketing digital surge definido pela utilização de tecnologias 

digitais que permitem criar uma comunicação integrada, direccionada e mensurável, de 
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forma a auxiliar as empresas a atrair, converter e reter clientes, enquanto constroem 

relacionamentos com os mesmos (Wymbs, 2011).  

A Worthy Content teve a necessidade de analisar o estado da arte das redes sociais nas 

quais o Euro Dicas está presente, sobretudo o Facebook. A investigação vigente foi 

desenvolvida em estágio curricular na empresa referida, entre Setembro de 2018 e Janeiro 

de 2019. O principal objectivo era definir os KPIs do Facebook que possam ser medidos, 

analisar o histórico na página, estudar a sua evolução e definir os targets futuros. Por fim, 

definir acções para as redes sociais, de forma a cumprir os dois grandes objectivos da 

empresa, que consistem em: gerar visitas ao site através do Facebook e aumentar a 

notoriedade da marca. 

É consenso na literatura que trata desta temática que os objectivos de marketing online 

assemelham-se aos de qualquer tipo de estratégia de comunicação no mercado de negócios. 

“A internet pode ser usada para se concentrar em objectivos cognitivos como estimular a 

conscientização e o conhecimento da empresa, criando uma atitude favorável em relação à 

empresa ou mesmo estimulando uma compra” (Hutt & Speh, 2017, p.314). 

Conforme dito anteriormente, o relatório deste estágio poderá traçar um caminho para o 

posicionamento digital, que é visto como um contributo útil em termos de práticas de 

gestão, através de uma estratégia integrada de marketing digital, visto que o mundo digital é 

muito dinâmico e mesmo empresas 100% digitais precisam de se adaptar constantemente a 

alterações na sua envolvente, o que cria um novo nível de complexidade para implementar 

as estratégias online. Mudanças constantes no sector de tecnologia ainda desafiam as 

perspetivas dominantes sobre as administrações das empresas, seus mercados e 

concorrência (Baltes, 2016). Simultaneamente, para a academia, por ser uma área de estudo 

recente e emergente, este trabalho pode ser visto como um guia para uma análise mais 

aprofundada. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro a sua Introdução. O 

Capítulo 2 apresenta uma síntese da literatura sobre marketing nas redes sociais, Facebook 

marketing e as métricas e os KPIs das redes sociais. O Capítulo 3 descreve o caso empírico 

desta pesquisa e o Capítulo 4 a metodologia seleccionada. Os dados são analisados no 
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Capítulo 5. O Capítulo 6 emprega as discussões e conclusões da pesquisa e dá algumas 

sugestões estratégicas para a empresa. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

Como parte fundamental de todo trabalho académico, este capítulo é referente à revisão da 

literatura que sustenta e orienta a realização deste relatório de estágio. Realizou-se uma 

ampla pesquisa sobre comunicação no domínio das redes sociais. E abordou-se as diversas 

plataformas interativas e sites de redes sociais existentes que invadem o cotidiano da 

população em geral. A partir de então, desenvolveu-se uma discussão sobre o uso dessas 

redes como estratégia de marketing digital, em especial ao conceito de marketing de 

conteúdo.  

1 AS REDES SOCIAIS 

A comunicação na sociedade contemporânea tem-se transformado de maneira rápida e 

definitiva em todas as esferas da vida cotidiana alterando, significativamente, a maneira 

como se processam as redes de interação social.  

As interações sociais face a face, pautadas na capacidade cognitiva dos indivíduos em 

atribuírem significado, uns em relação aos outros (Berger & Lukmann, 1985, p.47), são 

substituídas de modo irreversível pelas tecnologias virtuais, que ultrapassam barreiras 

geográficas, econômicas, políticas, culturais e religiosas dando um novo sentido à vida em 

sociedade.   

Por outras palavras, o desenvolvimento tecnológico, por meio das plataformas interativas 

como páginas das redes sociais e blogues em que as pessoas podem conectar-se facilmente 

umas com as outras (Siddiqui & Singh, 2016, p.71) tem produzido grandes transformações 

no estilo de vida das pessoas, alterando rotinas, possibilitando o estabelecimento de 

vínculos relacionais entre povos de diferentes partes do mundo, além de mudanças, 

extremamente significativas, no âmbito do mercado.   

Desta forma, o uso das redes sociais tornou-se parte da rotina diária na vida das pessoas, 

tornando-as plataformas de comunicação nada convencionais, visto que as suas 

configurações são amplamente controladas por conteúdo gerado pelo próprio usuário 

(Yoon et al., 2018). Seja Facebook, Twitter, YouTube, blogue ou qualquer outra plataforma 



 
 
 
 
  
  
 

5 
 
 
 
 

de rede social, o facto é que as pessoas se encontram nela devido à natureza interativa que 

cada uma delas ostenta (Barger, 2013). 

A Tabela 1 sintetiza as classificações das redes sociais desenvolvidas na academia, seus 

respetivos tipos e exemplos: 

Tabela 1: Tipos de redes sociais 

Classificação Tipo Exemplo 

 
 
Comunicação 

Blogging Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress 

Microblogging Twitter, Yammer, Google Buzz 

Localização Foursquare, Gowalla, Facebook Places 

Social networking Facebook, LinkedIn, MySpace 

Agregadores Google Reader, Netvibes, Pageflakes, 
iGoogle 

 
 
 
 
Colaboração 

Conferências Adobe Connect, GoToMeeting, Skype 

Wikis PBworks, Wetpaint, Wikia 

Social bookmarking Delicious, Diigo, BibSonomy 

Social bibliography CiteULike, Mendeley 

Social news Digg, Reddit, Newsvine 

Social documents Google Docs, Dropbox, Zoho 

Gerência de Projetos Bamboo, Basecamp, Huddle 

 
 
Multimedia 

Fotografias Flickr, Picasa, SmugMug 

Vídeos Viddler, Vimeo, YouTube 

Transmissão  
em direto 

Justin.tv, Livestream, Ustream 

Partilha 
de apresentação 

Scribd, SlideShare, Sliderocket 

Mundos virtuais OpenSim, Second Life, World of Warcraft 

Fonte: adaptado de Cann, Dimitriou & Hooley (2011) 
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Nota-se, pela análise da Tabela 1, que a quantidade de redes sociais multiplicou-se pelo 

mundo, cada uma com a sua especificidade, sua estrutura própria, seus objetivos e modus 

operandi e podem ser classificadas do seguinte modo: a) redes destinadas à comunicação em 

geral; b) redes que se destinam à colaboração; c) as redes de multimedia. O facto é que os 

usuários tem à sua disposição uma variedade de possibilidades e, nesse sentido, buscam as 

redes de acordo com o que elas lhes oferecem, bem como aquelas que se adequam aos seus 

próprios perfis. No âmbito deste estudo de caso, o interesse está voltado para o eixo da 

Comunicação, o “Social Networking”, especificamente no que diz respeito à comunicação via 

Facebook como estratégia de marketing. 

1.1 O uso das redes sociais 

A internet tem o potencial de alcançar mil milhões de pessoas em questão de segundos, o 

que nos leva a pensar em novas estratégias de marketing. Há uma discussão sobre a 

terminologia que aponta dois conceitos teóricos, como aqueles que possuem maior 

aplicação, a saber, “marketing digital” e “marketing na internet”. O primeiro envolve um 

número maior de canais, pois agrega o meio online ao offline, já o segundo se baseia 

apenas em atividades realizadas na internet. “Para além deste facto, tanto o marketing 

digital quanto o da internet, abrangem web, buscas, redes sociais, e-mail, publicidade digital 

e compra de media e ambos são muito eficazes na condução, análise e medição dos efeitos 

totais das campanhas de marketing” (Grubor & Jakša, 2018, p.267). 

Nesse sentido, as conexões realizadas por meio das redes sociais possibilitam a construção 

de relacionamentos e a partilha de eventos sociais. A partir deste comportamento, os 

profissionais da área do marketing digital articulam propostas ao usar as redes sociais para 

interagir com grupos-alvo, criar marcas por meio de visibilidade e publicidade 

promocionais, bem como relacionamentos com clientes, gerar leads por meio do call-to-action 

e aumentar o tráfego da web para o site (Paswan, 2018). As empresas que buscam expandir 

seus lucros e vendas devem gastar tempo e recursos consideráveis procurando novos 

clientes e, para gerar leads, eles desenvolvem anúncios e os colocam em um meio que 

alcançará novos prospects, dentre outros (Kotler & Keller, 2016). 
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Pesquisa recente na academia procurou compreender os motivos que induzem as pessoas a 

utilizarem as redes sociais. Selecionaram-se, a partir de outro autor, cinco categorias de 

valores que influenciam o comportamento da escolha do consumidor: valor funcional, 

valor social, valor emocional, valor epistêmico e valor condicional (Hallikainen, 2015). A 

Tabela 2 organiza estas categorias que vigoram na literatura:  

Tabela 2: Categorias de uso das redes sociais 

Categoria Definição 

Valor Funcional Utilidade percebida adquirida. 
No caso das redes sociais: a capacidade das plataformas de rede 
social de fornecerem funcionalidade ou meios para atingir os 
objetivos. 

Valor Social Utilidade percebida relacionada à associação com grupos sociais 
específicos. 
No caso das redes sociais: o valor social adquirido da associação 
com grupos sociais através do uso de plataformas de rede social, 
mantendo uma imagem social, através do uso de plataformas de 
rede social. 

Valor Emocional Utilidade percebida relacionada a despertar sentimentos. 
No caso das redes sociais: emoções provocadas pelo uso de 
redes sociais e plataformas como divertimento. 

Valor Epistêmico Utilidade percebida relacionada a despertar a curiosidade, 
fornecendo novidade ou satisfazendo desejo pelo 
conhecimento. 
No caso das redes sociais: a capacidade das plataformas de rede 
social de despertar curiosidade, fornecer novidades ou 
conhecimento. 

Valor Condicional Utilidade percebida relacionada a uma situação específica (por 
exemplo, valor sazonal dos cartões de Natal). 
No caso das redes sociais: valor relacionado ao uso de redes 
sociais em certa situação, como um aniversário. 

Fonte: adaptado de Hallikainen (2015)  

1.2 As redes sociais como estratégia online 

Os pilares do marketing na rede social são: (1) Clientes, (2) Recursos e (3) Metas que se 

deseja alcançar (Paswan, 2018). As estratégias de marketing são lançadas a fim de conhecer 

o consumidor, os seus interesses, gostos e preferências, o que implica em uma investigação 
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na identidade do seu público-alvo e no desenvolvimento de produtos ou serviços que 

atendam estes nichos. As redes sociais aprimoram o serviço de atendimento ao 

consumidor, conscientizam clientes sobre produtos e serviços e, às vezes, até mesmo 

ajudam a comercializá-los (Barger, 2013). Por esta ordem, contar com este domínio é 

fundamental para garantir a eficiência das ações de marketing, visto que ele permite a coleta 

e a análise de dados e informações no tempo real.  

A literatura vem demonstrando que não importa o tamanho das empresas, nem se a 

empresa tem uma base fixa ou não, mas a utilização do marketing digital tornou-se um 

imperativo no mercado (Grubor & Jakša, 2018). Dado imediatismo imposto pelas grandes 

e rápidas transformações do mundo contemporâneo, as pessoas têm se inclinado a buscar 

alternativas que garantam o melhor aproveitamento do seu tempo optimizando suas 

atividades para garantir uma melhor qualidade de vida e é nas redes sociais onde elas 

buscam e partilham informações. Assim, se por um lado, as pessoas estão intensa e 

diariamente conectadas às redes sociais, por outro, observa-se que mais e mais empresas 

estão a se envolver, ativamente, nas redes sociais para acelerar ou influenciar o 

comportamento do consumidor (Chen & Lien, 2017). Para além disto, devido ao 

imediatismo cotidiano, as redes sociais acabam incentivando as empresas a permanecerem 

inovadoras e relevantes (Kotler & Keller, 2016). 

A popularidade das redes sociais e a sua capacidade de impactar audiências e, por 

conseguinte, a receita das empresas, alterou a maneira pela qual o conteúdo é produzido e 

disseminado para o público. Nas redes sociais não apenas se consome contéudos, mas é 

também o lugar onde se coloca conteúdos. Deste modo, “a rede social é a nova área em 

marketing que inclui empresas, organizações e marcas que ajuda a criar notícias, fazer 

amigos, fazer conexões e conquistar seguidores.” (Siddiqui & Singh, 2016, p. 72). 

Consequentemente, a formulação de estratégias de marketing digital deve incluir as redes 

sociais. “Não basta conhecer apenas os conceitos já estabelecidos, mas também é 

necessário saber criar a presença online da companhia de forma adequada, bem como sua 

estratégia de marketing digital para esta nova era” (Turchi, 2012, p. 65). Assim, adaptar 

algumas formas de marketing online através da rede social é essencial para todas as 
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empresas. A importância das redes sociais reside em sua função como a nova plataforma de 

marketing/publicidade, que pode conectar o vendedor e os seus compradores de maneira 

oportuna e interativa (Chen & Lien, 2017).  

O uso das redes sociais como ferramenta de marketing tem por objetivos “gerar word-of-

mouth, desenvolver fidelidade à marca, aumentar o conhecimento da marca, 

relacionamentos mais fortes com os clientes” (Akhmedov, 2017, p.53). Barger (2013) vai 

além do que atrás foi referido. Segundo o autor, há outros motivos que impulsionam as 

empresas a aderirem às redes sociais: a) induzir mais clientes para adquirirem seus 

produtos, b) fazê-los se sentirem melhor pelo facto de terem comprado seus produtos, c) 

fazê-los terem a certeza de que eventuais problemas serão solucionados de maneira rápida e 

eficiente, e, por fim, d) compreender exatamente o que tornaria seus clientes dispostos a 

comprar no futuro.  

Reafirmando os objetivos e motivos já apontados, outros estudos mostram que “as redes 

sociais são utilizadas para melhorar o desempenho de uma organização de várias maneiras 

como, por exemplo, para atingir os objetivos de negócios, aumentando as vendas anuais da 

organização” (Siddiqui & Singh, 2016, p. 72). Por outras palavras, as redes sociais 

tornaram-se um meio para se alcançar uma finalidade que consiste, em última instância, 

impulsionar o negócio (Barger, 2013). 

Nesse sentido, as empresas, ao firmarem as suas marcas nas redes sociais, permitem aos 

seus clientes se conectarem com elas de uma forma muito mais pessoal (Siddiqui & Singh, 

2016). Desta forma, os usuários das redes sociais valorizam as empresas que se estabelecem 

online para interagirem e dialogarem com eles e não somente para se autopromoverem. 

Por esta ordem, a literatura tem enfatizado que as empresas, ao utilizarem as redes sociais 

para a divulgação de novos produtos ou para a realização de ações publicitárias, devem 

estar atentas para que as mesmas não sejam interpretadas como oportunistas ou invasivas 

(Turchi, 2012). 
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1.2.2 A relevância das redes sociais para as PMEs 

A democratização do uso da internet e o seu potencial de alcance levou as empresas a 

atualizarem a comunicação com o seus clientes, procurando soluções efetivas para 

evidenciar a sua identidade e o seu espaço no ambiente virtual. Sobretudo as Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs), visto que a internet é um meio de comunicação eficiente, eficaz 

e barato (Wardaya, 2016). 

A adopção das redes sociais pelas PMEs como ferramenta de comunicação é cada vez mais 

recorrente para conduzir seus esforços de marketing e estender seu marketing tradicional. 

As redes sociais, não apenas para uso pessoal, são também usadas pelas empresas para 

fazerem parte de sua estratégia de marketing, pois elas podem ser acessadas por qualquer 

pessoa sem acarretar em despesas, estendendo as ações publicitárias nestas redes (Handy & 

Fachmi, 2017) aumentando as suas vendas e melhorando a reputação de suas imagens 

(Galati, Crescimanno, Tinervia, & Fagnani, 2018).  

E o termo “Social Network Marketing”, isto é, Marketing de Rede Social, tornou-se cada vez 

mais relevante na medida em que as empresas, especialmente as Pequenas e Médias, 

começaram a tirar proveito das redes sociais como ferramenta de marketing (Öztamur & 

Karakadılar, 2014). Para além disto, é importante destacar que a adopção das redes sociais 

pelas PMEs proporciona grandes benefícios na ordem econômica, considerando que as 

mesmas não dispõem de grandes recursos financeiros para promoção dos seus negócios.  

Por outras palavras, as PMEs podem atingir bons resultados mesmo com baixos 

investimentos. “Velocidade é a chave nos negócios e alavancar o poder das redes sociais 

ajudaria as empresas a crescerem mais rápido e a superarem a concorrência neste cenário 

dinâmico e sempre em mudança” (Sudarsanam, 2016, p.143). 

1.2.3 As redes sociais e as políticas internas da empresa 

Se as redes sociais tornaram-se condição fundamental para as empresas atingirem seus 

objetivos, em termos de precisão de conteúdo, elas também pressupõem cuidados na 

estrutura interna das organizações, especialmente com seus recursos humanos. Isto 
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significa dizer que as empresas devem ter funcionários que tenham habilidades e 

competências comunicacionais, criativas e propositivas, pois são eles os operadores das 

redes. Por outras palavras, “as organizações usam as redes sociais para criar 

reconhecimento de marca, recrutar funcionários, aprender sobre seus funcionários, obter 

informações e comercializar produtos” (Schultz, Koehler, Philippe, & Coronel, 2015, p.42).  

A busca pelo conhecimento do comportamento nas redes sociais torna-se, assim, 

extremamente relevante e necessário para o desenvolvimento de estratégias comerciais. 

Para liderar as redes sociais, é preciso não apenas saber interagir e construir relações, mas, 

também, como administrar e construir as políticas internas da empresa (Barger, 2013). Há, 

também, um cuidado, por parte das empresas na utilização das redes sociais pelos seus 

próprios colaboradores. Instituir políticas internas e procedimentos para reduzir a 

responsabilidade potencial deve ser pensado como um escudo corporativo de proteção 

para minimizar sua exposição legal (Schultz et al., 2015). Tais cuidados devem ser 

adoptados para prevenir escândalos ou ações prejudiciais para a sua imagem.  
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2 FACEBOOK MARKETING 

Como desdobramento natural da revisão da literatura, buscou-se conhecer e apresentar o 

Facebook. A literatura consultada permite perceber a complexidade que caracteriza esta 

plataforma, sua estrutura, como ela opera, de que maneira ela pode contribuir para 

melhorar o desempenho das empresas, bem como os instrumentos para análise do 

conteúdo, com especial atenção ao seu algoritmo. 

2.1 Facebook: uma plataforma do marketing digital  

O Facebook é o maior site de redes sociais do mundo tanto para indivíduos, quanto para 

empresas e grupos. Ele surgiu de um pequeno site de rede social voltado para estudantes de 

Harvard, para uma marca que é reconhecível e usada em todo o mundo. Há algumas 

características que o tornam único e líder redes sociais, mais de 400 milhões de usuários em 

todo o mundo, tornando-se um meio de comunicação para atingir não só pessoas com 

conhecimentos de informática, mas comum em geral (Desmal, 2017). Esta rede social foi 

lançada em 2004, e, com o aumento da sua popularidade, foram adicionadas novas 

funcionalidades, como jogos, grupos, reagir a publicações e vários outros novos recursos 

(Musonera & Weber, 2018). 

O site é totalmente integrado às práticas diárias de media de seus usuários: o usuário 

comum dispense cerca de 20 minutos por dia no site e dois terços dos usuários fazem login 

pelo menos uma vez por dia. Em 2006, a empresa introduziu comunidades para fins 

comerciais (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007).  

Desta forma, as marcas criam as suas páginas próprias para se aproximarem dos seus 

possíveis consumidores e, por meio destas comunidades, os profissionais de marketing 

podem identificar os seus gostos e preferências, o que é essencial para a segmentação de 

mercado e estratégias de posicionamento. O uso da mensagem nas redes sociais deve ser 

direcionado de forma eficiente. Uma vez que o usuário da rede recebe, constantemente, 

diversas mensagens, o conteúdo promocional deve ser apresentado com um visual único, 
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utilizando harmonicamente símbolos, fotografias e imagens para atrair a atenção dos 

consumidores (Wardaya, 2016). 

2.1.1 Estrutura do Facebook 

Há várias maneiras de as empresas criarem sua presença no Facebook, e é importante que 

conheçam os seus recursos e benefícios, inclusive para adaptá-los às suas metas de 

negócios. Posto isto, o ambiente virtual desta rede social é composto por três níveis de 

interacção: perfil, página e grupos.  

A página de Perfil é a primeira etapa para que uma pessoa física possa fazer parte da rede 

social. Ao receber um perfil pessoal, o novo usuário pode escolher o que pretende 

partilhar, como interesses, fotos e informações pessoais como a naturalidade, e com quem 

pretende partilhar. Esta página de perfil se presta à atribuição de características e traços de 

personalidade aos proprietários dos perfis (Phua & Ahn, 2014).  

Já o perfil destinado a negócios, marcas, organizações e figuras públicas é denominado 

Página para que possa ser utilizada como uma ferramenta de marketing e apenas os 

representantes autorizados podem geri-la. O propósito da página é permitir a interacção 

com os usuários, os quais receberão em seu Feed de Notícias actualizações da empresa, que 

pode publicar regularmente informações sobre o seu negócio (Ramsaran-Fowdar & 

Fowdar, 2013). E, através da página, o perfil empresarial torna-se o elemento mais 

importante para fidelizar o cliente e, portanto, deve ser capaz de fornecer as informações 

corretas e dar suporte aos negócios (Handayani & Lisdianingrum, 2011). É importante 

ressaltar o Feed de Notícias, lista em constante actualização de publicações, e é o principal 

meio onde são publicados e partilhados os conteúdos, além de ser a página da internet mais 

visitada pelos consumidores (Wardaya, 2016).  

Por fim, o Grupo é um ambiente dentro do Facebook criado pelo próprio usuário ou por 

uma empresa para reunir pessoas interessadas em promover debates sobre um determinado 

assunto. Se criado pela empresa, os aspetos mais importantes que podem ser utilizados para 

atrair os consumidores são: o nome do grupo, o tópico e a sua imagem (Ramsaran-Fowdar 

& Fowdar, 2013). 
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2.2 A presença das empresas e dos usuários no Facebook 

As páginas do Facebook são plataformas públicas que a empresa projetou como espaços de 

comunicação para empresas, marcas e organizações (Facebook, 2015 citado em Batorski & 

Grzywińska, 2018). Em 2016, mais de 50 milhões de empresas tinham Facebook Business 

Pages e 2 milhões de empresas anunciadas no Facebook. Um estudo realizado pela Social 

Media Examiner descobriu que 94% dos profissionais de marketing usavam o Facebook 

como uma ferramenta de marketing e 62% dos profissionais de marketing acreditavam que 

o Facebook era a sua plataforma mais importante (Achen, Kaczorowski, Horsmann, & 

Ketzler, 2018).  

E uma das ferramentas do Facebook que aponta a popularidade de uma página de uma 

marca é o “like”: a capacidade de os membros "gostarem" das páginas é uma característica 

definidora do Facebook. Quando uma página de marca tem mais "gostos", a sabedoria 

convencional afirma que ela é mais bem-sucedida (Phua & Ahn, 2014). A matemática é 

simples: quanto maior uma comunidade de marca no Facebook, maior será a sua presença 

no ambiente digital. Por conseguinte, maior será a sua notoriedade, trazendo credibilidade e 

estabilidade aos usuários integrantes destas redes.  

Já os usuários do Facebook participam das comunidades de marca ao interagir com o 

conteúdo publicado nas páginas, seja comentando, gostando ou partilhando, tornando-se 

parte integrante de sua rede (Batorski & Grzywińska, 2018). Para além desta constatação, 

“o Facebook oferece o ambiente ideal para segmentar e direcionar os consumidores com 

base na grande quantidade de informações demográficas coletadas pelo próprio Facebook 

e facilmente disponíveis para os anunciantes” (Hodis, Sriramachandramurthy, & Sashittal, 

2015, p.1257). A partir deste pressuposto, os investidores analisam esta área de grande 

potencial para conseguir angariar uma massa significativa direcionada ao seu respetivo 

negócio. Por fim, para as estratégias de redes sociais, Heinonen (2011) recomenda às 

empresas que adoptem uma perspetiva dos próprios usuários sobre como se comportam e 

quais são suas atividades nas redes sociais, pois estes passaram a ter voz ativa e o poder de 

influenciar outros consumidores no ambiente online. 
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2.3 O Facebook como comunidade 

As empresas voltadas para as redes sociais agora incentivam os usuários a publicar os seus 

pensamentos, partilhar ideias, fornecer informações e conhecimento sobre produtos e 

serviços e atuar como porta-vozes da marca. Desta forma, é fundamental que elas 

compreendam como as redes sociais funcionam e avaliem o seu poder de persuasão 

(Turchi, 2012).  

Neste sector, a presença massiva do Facebook é inegável. “Com mais de 1,3 mil milhões de 

usuários ativos, o Facebook continua a ser o player dominante. Coletivamente, os usuários 

gastam quase 10 mil milhões de minutos e, neste processo, criam 4 mil milhões de 

conteúdos e carregam 250 milhões de fotos” (Hodis et al. 2015, p.1255). E estes números 

tendem a crescer devido aos investimentos tanto da própria empresa quanto das relações 

sociais no ambiente digital. 

Na era pós-moderna, a relação com o consumidor evoluiu da unilateralidade para a 

bilateralidade, via interação. A presença das marcas nas redes sociais é, portanto, 

fundamental para a consolidação dos produtos e da lealdade dos consumidores, que a cada 

dia torna-se mais difícil de ser conquistada. O indivíduo pós-moderno vive em perpétuo 

movimento social, cujo comportamento torna-se imprevisível (Cova, 1997). Além disso, 

com a web as pessoas se tornaram muito mais exigentes e bem preparadas para o processo 

de consumo e de interação atual (Turchi, 2012). Ao analisar o marketing digital, em geral, 

nota-se que as comunidades de marcas online são elementos-chave do marketing na 

internet nas redes sociais.  

Uma comunidade é constituída de entidades-membro e é caracterizada pelo 

relacionamento entre elas. A comunidade tende a ser identificada com base nas 

características comuns ou na identificação entre os seus membros, se vizinhança, ocupação, 

lazer ou devoção a uma marca e sua diferenciação dos demais grupos ou comunidades 

(McAlexander, Schouten & Koenig, 2002).  E, semelhante às comunidades sociais, para a 

construção de uma comunidade da marca, podem ser considerados três elementos: a 

consciência de grupo, a existência de rituais e tradições partilhados, e o senso de 

responsabilidade moral (Muñiz & O'Guinn, 2001).  
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Há consumidores mais envolvidos e outros menos e, desta forma, a comunidade da marca 

pode ser gerada em maior ou menor grau em torno do consumo da marca, dado que os 

seus membros podem ter várias motivações para aderir. As comunidades das marcas são 

colaborativas para construir, bem como para reforçar a lealdade à marca, atraindo novos 

usuários e obtendo informações valiosas sobre os seus consumidores (Hodis et al., 2015). 

A lealdade à marca ocorre quando a preferência formada pelas atitudes e crenças favoráveis 

à marca é manifestada em repetidos comportamentos de compra. A lealdade à marca é um 

dos grandes pilares do marketing e é uma medida de ligação do consumidor com a marca 

(Aaker, 1998).  

As comunidades das marcas, ao assumirem formatos mais democráticos, como páginas nas 

redes sociais, permitiram maior alcance das mesmas e, paralelamente, diferentes níveis de 

envolvimento com os seus integrantes. O principal objetivo destas páginas é criar 

comunidades de pessoas interessadas em um determinado tópico (Facebook, 2015 citado 

em Batorski & Grzywińska, 2018) e, quanto mais uma comunidade se desenvolve, mais os 

laços sociais são criados. Heinonen (2011) define seis atividades relacionadas à conexão 

social, descritas na Tabela 3: 

Tabela 3: Atividades de Conexão Social 

Dimensão  Descrição 

Vigilância social  Aprender sobre amigos e conhecidos 
Experiência colaborativa Partilhar e experimentar com os outros 
Pertencer e criar laços  Conectar-se com pessoas 
Estar atualizado  Saber o que está a se passar na própria 

comunidade 
Manter contacto  Manter relacionamentos dentro da própria rede 
Social networking Criar e gerenciar uma rede social de amigos e 

conhecidos 

Fonte: adaptado de Heinonen (2011) 

 

Daí a importância em desenvolver, nas redes sociais, o Marketing Relacional. McAlexander 

et al. (2002) definem o marketing relacional como uma estratégia focalizada no cliente para 

estabelecer, desenvolver, aprimorar e manter relacionamentos com clientes. E isto levará a 

uma conexão mais forte com a marca. O marketing relacional deve ser implementado a 
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partir de três pilares essenciais para o seu êxito: (1) a interação como atividade principal do 

marketing relacional, (2) planeamento da comunicação, que deve ser integrada ao processo 

de interação, dando suporte ao desenvolvimento e ao aumento das relações e (3) a criação 

de valor agregado aos clientes resultante desta estratégia, ao fornecer conteúdos únicos que 

eles valorizam (Grönroos, 2004). 

Estudos recentes evidenciam que o marketing relacional, além de melhorar o desempenho 

financeiro, aumentar a receita e reduzir custos, leva ao aumento da lealdade à marca ao 

construir relacionamentos com os clientes (Achen et al., 2018), e, ainda, contribui para as 

taxas de retenção dos clientes (Kotler & Keller, 2015). Por esta ordem, dada esta situação, e 

devido à popularidade alcançada pelas redes sociais, as organizações estão a investir tempo 

e dinheiro na divulgação da participação do cliente e no estímulo de relacionamentos com 

eles (Richter, Muhlestein, & Wilks, 2014). E redes sociais como o Facebook podem ser 

ferramentas de marketing importantes, especialmente em termos de construção, melhoria e 

manutenção de relacionamentos com os consumidores (Williams & Chinn, 2010). 

Sectores específicos estão a se tornar cada vez mais presentes nas redes sociais, como, por 

exemplo, no desporto. Ao analisar as recentes ações de marketing dos clubes, nota-se um 

intenso trabalho na busca de soluções inovadoras capazes de atrair os adeptos e 

transformá-los em consumidores. Equipas profissionais perceberam a utilidade das redes 

sociais para alcançar os seus fãs e fomentar as relações existentes e, ao reposicionar os seus 

esforços de marketing através deste meio, melhorou a relação entre adepto e clube (Achen 

et al., 2018). Desta forma, as estratégias de marketing relacional alinhadas às especificidades 

dos adeptos maximizam as receitas através da venda de produtos e serviços. 

O aumento da interação na rede social potencialmente cria oportunidades para os 

profissionais de marketing e aumenta as vendas ou, especificamente, os adeptos de um 

clube desportivo (Nisar, Prabhakar, & Patil, 2018). Uma empresa não se coloca online 

apenas para dialogar com as pessoas: ela se faz presente para afetar o comportamento do 

mercado, estimulando a lealdade de consumidor e as vendas em uma operação visando a 

lucros (Barger, 2013). 
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Pesquisas anteriores sobre a formação de impressões em contextos mediados pelo 

computador demonstraram que as pessoas fazem julgamentos sobre os outros com base 

apenas em informações prontamente disponíveis online, devido à falta de sinais não 

verbais. Cada página de perfil do Facebook contém informações que servem como 

vestígios sobre a pessoa que está por trás do perfil (Phua & Ahn, 2014). Estas pesquisas 

são relevantes para identificar o comportamento do consumidor no ambiente online, a fim 

de articular as entradas comerciais nas redes sociais. Os profissionais de marketing podem, 

portanto, obter informações valiosas sobre os perfis dos membros e sobre as publicações 

no Feed de Notícias que os usuários publicam em suas páginas pessoais (Casteleyn et al., 

2009 citado em Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013). Por fim, deve-se reforçar que o 

sentimento de pertencimento e o senso de comunidade não devem ser negligenciados pelas 

empesas, e a interacção dos usuários nas redes sociais deve ser estimulada (Heinonen, 

2011). 

2.4 O Marketing de Conteúdo no Facebook 

A tarefa do marketing é estar onde o público se encontra e, após o surgimento das redes 

sociais, campanhas publicitárias passaram a ser realizadas adaptadas a elas (Akhmedov, 

2017). O profissional do marketing precisa de transmitir o que esperado pelo seu público-

alvo no ambiente digital, visto que os “consumidores online são muito exigentes em termos 

de sua satisfação com a comunicação de marketing e experiência com os produtos e 

serviços que eles usam.” (Grubor & Jakša, 2018, p.267) E atingir este público e provocar 

envolvimento e, finalmente, a compra do produto ou serviço é um desafio, uma vez que 

são vários os formatos dos canais de distribuição que devem ser bem utilizados. Posto isto, 

a chave para estabelecer o diálogo facilitando o envolvimento e o relacionamento é através 

do uso do marketing de conteúdo e suas ferramentas (Torres, 2009).  

Marketing de Conteúdo pode ser definido como a gestão da identificação de uma 

necessidade e solução do problema, com análise da mesma e execução da procura, 

resultando na satisfação do cliente, para obter lucro com o uso de conteúdo digital 

distribuído por meio de canais eletrônicos (Kee & Yazdanifard, 2015). A relevância da 
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criação de conteúdo com qualidade e consistência para manter uma estratégia de marketing 

online foi firmamente estabelecida pela literatura. Grubor & Jakša (2018) apontam seis 

fases pelas quais o consumidor passa, enquanto se envolve com as marcas no ambiente 

online, que consistem em: (1) Conscientização, (2) Envolvimento, (3) Compra, (4) Pós-

compra, (5) Advogado e (6) Evangelista da marca. E, em cada ponto de sua jornada, são 

esperados conteúdos relevantes e inspiradores pelo consumidor, o qual se tornou 

colaborador ativo e criador do conteúdo de marketing (Heinonen, 2011). 

Devido ao desempenho da comunicação direta com os usuários da rede, o Facebook vem 

se tornando, dia após dia, instrumento fundamental de implementação do marketing de 

conteúdo. As redes sociais são canais propícios para criar e estreitar relações e isto deve ser 

feito através da publicação de informações que sejam relevantes para o seu target (Turchi, 

2012). Sob este ângulo, a expansão do uso das redes sociais é uma oportunidade para as 

empresas conduzirem conversas mais prolongadas com os seus consumidores através do 

conteúdo. Independente do assunto do conteúdo, é mais provável que aquele que envolve 

as emoções, sobretudo de forma positiva, tenha maior probabilidade de ser partilhado 

(Cain & Handley, 2013). Por sua vez, Aladwani (2017) afirma que as organizações, de facto, 

devem constantemente produzir conteúdos de qualidade os quais, além de apelar para os 

sentimentos dos seus seguidores, sejam também capazes de invocar reações 

comportamentais positivas explícitas e implícitas. E Barger (2013) conclui que bons 

conteúdos são sustentados e até exacerbados pelas conversações criadas ao seu redor e 

pelas relações constituídas por meio destes diálogos.  

Nesse sentido, o marketing de conteúdo é uma maneira de a empresa interagir com o 

público-alvo e crescer a sua rede de clientes e prospects, ao atrair, envolver e gerar valor para 

as pessoas que recebem um conteúdo relevante de qualidade. Como referido, o conteúdo 

mais eficaz estimula o envolvimento, a discussão e a conversação (Heinonen, 2011). Os 

conteúdos publicados nas redes sociais devem, portanto, condizer com as necessidades, os 

comportamentos, as crenças e os sentimentos dos usuários (Aladwani, 2017) e revelam-se, 

por conseguinte, como uma imagem da empresa, construindo uma impressão na mente dos 

consumidores a qual deverá ser a mais fidedigna possível à estratégia planeada (Cain & 
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Handley, 2013). As mensagens, quando são personalizadas, fazem com que uma empresa 

se destaque e seja valorizada dentre os vários concorrentes, dado que o conteúdo é 

relevante para o público (O'Reilly, 2014 citado em Kee & Yazdanifard, 2015).  

As empresas, ao aprimorarem a escrita nos diferentes canais de marketing, solidificam a 

credibilidade da marca e ajudam na construção de uma imagem de liderança no sector. A 

credibilidade de media é considerada um dos principais fatores que determinam a qualidade 

percebida das mensagens e, para isto, é esperado pelos leitores online que as organizações 

veiculem as informações através de um processo legítimo (Chung, 2017). Kee & 

Yazdanifard (2015) vão além do que foi referido, ao defenderem a ideia de que as empresas 

devem investir na produção de conteúdo feita pelos próprios consumidores, de forma a 

criar mais confiança e transparência com os leitores.  

Posto isto, Torres (2009) pressupõe alguns cuidados que devem ser observados pelas 

empresas ao aplicar suas estratégias de marketing de conteúdo: o primeiro deles é a 

definição precisa do público que se pretende atingir; o segundo é que o conteúdo deve ser 

relevante e útil para a comunidade de seus clientes e mantido atualizado; o terceiro é a 

manutenção do foco, ou seja, é resistir à tentação de misturar publicidade ao conteúdo; o 

quarto cuidado é o monitoramento constante. Assim, o marketing de conteúdo não diz 

respeito somente ao que está a ser vendido e, portanto, as necessidades informacionais dos 

clientes e prospects devem ser priorizadas (Pulizzi, 2014).  

Por esta ordem, torna-se imprescindível elaborar e executar um plano de conteúdo no 

Facebook, visto que o assunto das publicações é um importante fator de envolvimento e 

construção de relacionamentos (Rishika, Kumar, Janakiraman, & Bezawada, 2013). Por 

fim, convergir às plataformas das redes sociais as de conteúdo, como estratégia integrada 

de marketing digital, resulta-se na geração de leads assim como em tráfego para o website. “A 

criação de uma sequência de rede social permite que as plataformas de conteúdo gerem 

tráfego em seus próprios sites e aumentem sua receita de publicidade online” (Kanuri, 

Chen & Sridhar, 2018, p. 89).  
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2.4.1 O impacto das imagens nos usuários 

Percebe-se que a facilidade em editar fotos e vídeos e partilhá-los está a caracterizar um dos 

recursos oferecidos pelo Facebook, sobretudo após a ascensão do Instagram, que 

ultrapassou o Facebook na influência entre os jovens, impactando especialmente em suas 

decisões de compra (Lara-Navarra, López-Borrull, Sánchez-Navarro, & Yànez, 2018). O 

Instagram é uma rede social relativamente nova. Sua criação data de 2010 e, no ano de 

2012, a empresa Facebook adquiriu os direitos sobre a companhia. Dois anos após o seu 

surgimento, o número de usuários no Instagram atingiu trezentos milhões (Huang & Su, 

2018). Diferentemente do Facebook, o Instagram opera principalmente por meio da 

partilha de imagens e as hashtags são as atividades de texto predominantes (Song, Han, Lee, 

& Kim, 2018). Quanto às marcas, elas podem publicar conteúdos esteticamente agradáveis, 

criativos e charmosos, concentrando-se exclusivamente em imagens e exibindo os seus 

produtos de maneira atraente (Lyfe Marketing, 2018 citado em Casaló, Flavián & Ibáñez-

Sánchez, 2018). Desta forma, um número crescente de marcas, cujo público-alvo são os 

mais jovens, está a anunciar no Instagram através do próprio Facebook (Huang & Su, 

2018). 

O conteúdo visual pode, de facto, aumentar a visibilidade nas redes sociais e apoiar a 

marca, sendo, actualmente, uma parte essencial de qualquer plano de marketing de rede 

social. Devido a isto, tem sido facilitado aos usuários e às empresas no Facebook criar 

efeitos visuais de qualidade para que utilizem as imagens como meio de comunicação, 

consoante as funcionalidades do Instagram, em que os usuários podem partilhar 

publicações no formato de imagens, vídeos, carrosséis e histórias (Huang & Su, 2018) além 

de comentar e adicionar hashtags às fotos e partilhar o conteúdo nesta rede social ou em 

outras. (Lara-Navarra et al., 2018).  

Tal qual está a ser aprimorado na plataforma do Facebook. Assim, ao usuário, além de 

imagens e vídeos, lhe é permitido partilhar histórias, um novo formato de conteúdo que é 

mais propenso a gerar envolvimento, uma vez que “as histórias são as atividades 

fundamentais de todo ser humano” (Martinus & Chaniago, 2017, p. 202). Contextualizando 

para o marketing nas redes sociais, as pessoas se expressam e contam histórias das quais as 
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marcas geralmente fazem parte (Woodside, Sood & Miller, 2008). Por esta ordem, na 

medida em que essa interação acontece e a influência digital por parte dos consumidores 

aumenta, a construção de narrativas nas redes sociais está a integrar-se nos esforços de 

marketing de muitas organizações. “Alguns profissionais de marketing propuseram outras 

abordagens menos estruturadas nos últimos anos que oferecem ideias provocativas sobre 

como posicionar uma marca.” (Kotler & Keller, 2016, p. 313).  

O desenvolvimento de estudos no campo do marketing tem dedicado cada vez mais 

atenção ao conceito do “Storytelling”, uma forma de narrar a história de uma marca, através 

da qual a publicidade é trabalhada de forma lúdica e sequencial, diminuindo, assim, 

esforços em comunicação, uma vez que a publicidade é trabalhada de forma lúdica e 

sequencial. O papel mais fundamental do storytelling é combinar conteúdos que juntos 

formam uma história na mente do recetor (Pulizzi, 2012). E algumas marcas globais de 

sucesso, como a Apple, foram impulsionadas pelas redes sociais ao utilizarem a técnica de 

storytelling em suas mensagens, narrando informações sobre seus produtos e serviços 

(Martinus & Chaniago, 2017).  

O principal objetivo do storytelling é gerar emoções e trazer as pessoas para o centro da 

narrativa ao associar o conteúdo a uma situação concreta já vivenciada. E o recetor, ao 

vincular histórias atuais com experiências e emoções anteriores, irá recordar-se mais 

facilmente do que foi comunicado pelo conteúdo (Pulizzi, 2012). Assim, “mais 

oportunidades de storytelling poderiam conectar os consumidores à marca em um nível 

emocional mais profundo” (Du Plessis, 2017, p.3). A relevância da mensagem e a reação 

emocional do recetor é a chave de como a história se espalha (Carlsson Hauff, Carlander, 

Gamble, Gärling & Holmen, 2014). E, ao partilharem o conteúdo de forma espontánea, os 

consumidores tornam-se agentes proativos da construção da identidade e da relevância da 

mensagem da marca, o que gera envolvimento. 

Podem ser identificados cinco elementos do storytelling: (1) a história da marca em termos de 

palavras e metáforas, (2) o processo de compra em termos de como os consumidores se 

envolvem com a marca ao longo do tempo e em quais momentos, (3) a linguagem visual ou 

expressão para a marca, (4) a maneira pela qual a narrativa é expressa em termos de como a 
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marca envolve os sentidos e (5) o papel e/ou a relação que a marca desempenha na vida 

dos consumidores (Kotler & Keller, 2016). 

A realidade objetiva que se observa em relação ao crescente número de usuários tem 

mostrado que o Facebook é uma plataforma de marketing mais efetiva e barata que as 

medias convencionais. Nesse sentido, torna-se uma forma massiva e atraente para as 

empresas, que buscam atingir mais pessoas de forma rápida por meio de uma comunicação 

mais direta. No entanto, as empresas devem atentar-se para o facto de que atrair fãs para 

sua página com o intuito de aumentar o consumo associado à conexão social não é 

suficiente (Heinonen, 2011). E “isto trouxe benefícios bem como desafios para as empresas 

levarem as atividades de interação entre empresas e seus públicos para um nível de 

comunicação novo e muito diferente.” (Martinus & Chaniago, 2017, p.202). Tais fatores 

atraem o mercado empresarial para o Facebook e reconfiguram a relação entre a empresa e 

o consumidor, o que pressupõe alguns cuidados que caracterizam a utilização das redes 

sociais para produção do marketing de conteúdo. As empresas passaram, portanto, a 

acompanhar a tendência de produção e consumo de imagens pelo público digital, 

aumentando a utilização de conteúdos visuais em suas comunicações (Valentini, Romenti, 

Murtarelli, & Pizzetti, 2018), uma vez que as publicações com vídeos e fotos têm uma 

maior probabilidade de obter envolvimento do usuário (Tafesse, 2016).  

Deste modo, é fundamental que as empresas conheçam o seu público-alvo e que as 

mensagens veiculadas tenham, de facto, valor para ele. As empresas devem ter sensibilidade 

suficiente para que as mensagens revelem um caráter humanitário, o que pressupõe que o 

conteúdo esteja sempre atrelado às emoções (Ahmadinejad & Asli, 2017). Corroborando os 

mesmos argumentos, “as imagens que possuem características visuais específicas 

conotando emoções e interpretações que permitem aos públicos digitais decodificar sinais 

visuais, podem, de alguma forma, gerar o envolvimento digital” (Valentini et al., 2018, 

p.364). Assim, a interação direta com o cliente, o direito de resposta e a possibilidade de 

resolução via rede social aumentam a valorização deste novo meio. Isto implica perceber 

como o usuário do Facebook se comporta para uma utilização mais eficaz para a 

comercialização de um produto pela marca (Handy & Fachmi, 2017). 
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Contudo, cabe ressaltar que a substituição do texto pela imagem é paradoxal porque, por 

um lado, apresenta um desafio técnico para os pesquisadores ao dificultar a recuperação de 

informações (Song et al., 2018). Por outro lado, as imagens alcançam outro nível de 

comunicação que os textos não são capazes, seja pela sua complexidade, seja pela 

dificuldade de compreensão por parte dos usuários. Ou seja, os usuários apreendem, 

compreendem e interpretam por meio da visualização de imagens. “A literatura no campo 

da comunicação visual e da semiótica oferece uma visão rica dos recursos baseados em 

imagens e do seu impacto nas atitudes dos espectadores.” (Valentini et al., 2018, p.364). 

Os signos são os elementos que compõe a imagem e os códigos fazem parte da elaboração 

que configura a imagem, isto é, os elementos básicos da linguagem visual, e “na medida em 

que a imagem passa a ser compreendida como signo que incorpora diversos códigos, sua 

leitura requer o conhecimento e a compreensão destes códigos” (Sardelich, 2006, p.453). 

O Facebook permite aos usuários partilhar conteúdos imagéticos, refletindo suas emoções, 

o que não pode ser tão facilmente entregue através do texto. Assim, a perceção do usuário 

do conteúdo visual é, de facto, afetada pelos recursos baseados em imagem que transmitem 

comunicativamente significados emocionais e que agem sobre reminiscências individuais 

em um contexto digital mediado. A publicação de conteúdos que envolvam os usuários é, 

nesse sentido, essencial para qualquer organização que tente construir relacionamentos com 

os seus clientes através das redes sociais, visto que, como referido, os relacionamentos são 

construídos por meio de interações, comunicação e valor agregado (Grönroos, 2004). E, ao 

contribuir para o nível de envolvimento dos usuários com a imagem, tornam-se necessários 

mais estudos de investigação de outros recursos imagéticos do conteúdo visual digital. 

(Valentini et al., 2018). 

2.5 O Novo Algoritmo do Facebook 

Os algoritmos das redes sociais são desenvolvidos para proporcionar uma boa experiência 

ao usuário. O objetivo é fazer com que as pessoas vejam em sua linha do tempo, ou Feed 

de Notícias, aquilo que lhes mais interessa. O algoritmo do Feed de Notícias do Facebook, 

o EdgeRank, é um exemplo, projetado para fornecer o contacto certo para as pessoas 
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certas no momento certo, para que elas não percam as histórias que são importantes para 

elas (Rader, 2017). 

A potencialidade do conteúdo se dá por meio do algoritmo aplicado, sendo assim, a 

presença das marcas dependerá das estratégias que as redes sociais estão a promover e 

desenvolver. Em teoria, as pessoas que gostaram de uma página podem receber 

atualizações sobre o conteúdo que está a ser partilhado para permanecerem interagidos, 

mas, depois que o Facebook alterou o seu algoritmo EdgeRank, em 2012, o alcance 

orgânico por fã diminuiu (Batorski & Grzywińska, 2018). Os dados podem ser 

manipulados para que certo conteúdo seja exibido, assim, pesquisas estão a ser inclinadas 

para este âmbito. A Tabela 4 aponta os quatro elementos principais da lógica da rede social 

apontadas pela academia (Duguay, 2017): 

 

Tabela 4: Atividades de Conexão Social 

Elementos Fundamentos 

Programabilidade A capacidade mútua de usuários e plataformas para orientar o fluxo 
de comunicação e informação. 

Popularidade Estratégias para priorizar alguns tópicos e usuários, sobre outros. 
Conectividade Acessos sócio-técnicos para conectar usuários entre si e 

anunciantes, além de conectar plataformas com anunciantes. 
Datafication A transformação da atividade de rede social em dados de 

mercantilização, apresentada como uma representação bruta da 
opinião popular em tempo real. 

Fonte: adaptado de Duguay (2017) 

 

Os elementos supracitados direcionam para um marketing claro e justificado. No ano de 

2018, o Facebook fez uma mudança significativa em seu algoritmo. O objetivo deste novo 

algoritmo é desenvolver conexões mais fiéis, nas quais os usuários comentem e partilhem 

as publicações. Ou seja, é a sua proposição de uma nova relação mais direta e real entre 

amigos e familiares no Facebook. Assim, o EdgeRank prioriza as histórias com base no 

tipo de publicação (como foto, vídeo ou link), no grau de afinidade entre os usuários que 

visualizam as histórias publicadas e a página, e a pós-recência (Lee, Hosanagar & Nair, 

2018).  
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Nesse sentido, o EdgeRank é o algoritmo utilizado pelo Facebook para decidir quais 

histórias aparecem no Feed de Notícias de cada usuário. Cada publicação dos amigos tem 

uma história potencial de fornecimento de notícias. Isto significa que a cada vez que um 

amigo publica uma atualização de estado, comentários sobre outras atualizações, adiciona 

tags em uma foto, gosta de uma página ou decide demonstrar interesse em um evento, o 

algoritmo cria um edge (Lara-Navarra et al., 2018).  

O EdgeRank pode ser ilustrado de acordo com a fórmula da Figura 1 e a explicação dos 

seus respetivos elementos na Tabela 5: 

 

Figura 1: Fórmula do EdgeRank 

 

Fonte: Lara-Navarra et al. (2018) 

 

Tabela 5: Descrição do EdgeRank 

Elemento Descrição 

𝒖𝒆 Afinidade do usuário, ou seja, o grau de envolvimento que existe entre o 
usuário e o criador do conteúdo. 

𝒘𝒆 Peso específico do conteúdo ou relevância que é dada (por exemplo, vídeo e 
imagens acima do texto). 

𝒅𝒆 Parâmetro de atenuação em função do tempo, ou seja, a maneira pela qual o 
tempo decorrido afecta a relevância (quanto maior o tempo decorrido, 
menor será a relevância). 

Fonte: adaptado de Lara-Navarra et al. (2018) 

 

Na perspetiva do novo EdgeRank, menos interessa a quantidade de tempo o usuário 

permanece online, mas, sobretudo, a qualidade do tempo gasto no Facebook. Deste modo, 

os usuários serão conectados com as publicações que eles consideram, de facto, mais 

interessantes. As marcas devem, portanto, estar atentas a esta mudança e desenvolver 

estratégias para que as pessoas envolvam com as suas publicações por meio de 
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comentários, partilhas e reações. Posto isto, Lee et al. (2018) defendem os benefícios da 

“engenharia de conteúdo”, a qual busca convergir, num mesmo conteúdo, características 

informativas à personalidade da marca, que colaboram tanto para a obtenção de leads 

imediatos quanto para a manutenção do alcance futuro e para o branding no Facebook.  

Se por um lado o novo algoritmo do Facebook busca aproximar os usuários e tornar as 

conexões mais orgânicas, por outro, pode ocasionar a criação de barreiras, desde que 

decida o que vai ser exibido no Feed de Notícias de cada um dos usuários partindo de suas 

ações na rede social.  Desta forma, surgiram especulações sobre esta curadoria do novo 

algoritmo e como será priorizada e determinada a relevância das notícias de acordo com: 

frequência de envolvimento, conteúdo pago, conteúdo orgânico (gostos, partilhas, 

comentários), canais ativamente seguidos (grupos e páginas), laços estreitos ou fracos com 

os amigos que partilham o conteúdo e o tipo de conteúdo (imagens, vídeo ou texto) 

(Bechmann & Nielbo, 2018).  

Em suma, há discussões informais que recaem sobre a exclusão de publicações de amigos e 

uma seletividade rigorosa que, portanto, exclui o que o usuário considerava importante, 

inviabilizando ou invalidando a fórmula do novo algoritmo. “Um algoritmo que classifique 

os posts para exibição pode criar oportunidades para dar e receber suporte social entre 

certas pessoas, ao mesmo tempo em que remove sistematicamente essas oportunidades de 

outras pessoas.” (Rader, 2017, p. 75).  
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3 MÉTRICAS E INDICADORES-CHAVE DE PERFORMANCE  

Objetivamente este capítulo apresenta os instrumentos que permitem fazer a leitura, análise 

e mensuração dos resultados obtidos com a adopção do marketing de redes sociais. 

 3.1 As métricas nas redes sociais 

O uso das redes sociais pelas empresas é comum, como já referido, e torna-se necessário 

analisar o impacto das atividades de rede social nos negócios. Os profissionais de 

marketing precisam de informações oportunas, precisas e acionáveis sobre os 

consumidores, a concorrência e suas marcas que os possibilitem realizar as melhores 

decisões táticas de curto prazo e estratégicas de longo prazo (Kotler & Keller, 2016). E 

uma das mais importantes práticas do marketing é a análise destas informações, sobretudo 

a respeito do público-alvo, uma vez que perceber o comportamento do usuário em relação 

às diferentes publicações em páginas de marca é condição imperativa para executar uma 

estratégia de marketing de rede social bem-sucedida (Rahman, Suberamanian, Zanuddin, 

Moghavvemi & Nasir, 2016a). Deste modo, “a mensuração do seu comportamento 

determina as melhores estratégias a serem desenvolvidas e a mensuração do envolvimento 

deste público em relação às estratégias aplicadas determina os ajustes a serem executados” 

(Gabriel, 2010, p.92). 

As redes sociais coletam milhões de dados por dia e as conversas geradas nas redes sociais 

ocorrem em um ritmo cada vez mais acelerado e resultam, ao mesmo tempo, em um 

volume de dados gerados (Moe & Schweidel, 2017). A partir destas informações, é possível 

conduzir um Estudo de Mercado, que permite “identificar e definir oportunidades e 

problemas de marketing; gerar, refinar e avaliar ações de marketing; monitorar o 

desempenho de marketing; e melhorar a compreensão do marketing como um processo” 

(American Marketing Association, 2014 citado em Kotler & Keller, 2016, p. 121). 

As empresas podem adoptar uma estratégia para coletar estes dados primários de várias 

maneiras, seja através das publicações de seus seguidores no Facebook ou até mesmo na 

criação de um grupo do Facebook para obter informações e feedback dos seus 
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consumidores. E, como fonte de dados secundários, analisar as atividades em sites de rede 

social que não são iniciados pela organização, como publicações e comentários de usuários 

(Neiger et al., 2012).  

No entanto, a transformação de um dado bruto obtido pelas redes sociais em inteligência 

de negócio só é possível se a informação for obtida por meio da mensuração correta. A 

mensuração destes dados é uma redução quantitativamente expressa da incerteza, baseada 

em uma ou mais observações (Hubbard, 2014) e, por esta razão, “a rede social requer uma 

abordagem distinta para medição, análise e, posteriormente, gerenciamento” (Sudarsanam, 

2016, p.132). 

Desta forma, torna-se necessário estabelecer formas de medir as ações de uma empresa no 

ambiente digital. Para transformar os dados coletados nas redes sociais em informação 

inteligente para o negócio, deve-se analisar um sistema de medidas que permite quantificar 

uma tendência, um resultado e, até mesmo, uma dinâmica comportamental dos usuários: 

“as métricas são empregadas para definir metas, medir o grau de conclusão ou o desvio e, 

subsequentemente, implementar medidas para melhorar estas métricas” (Farris et al., 2006 

citado em Peters, Chen, Kaplan, Ognibeni & Pauwels, 2013, p.283). Assim, “as métricas 

são vistas como lentes por meio das quais estes dados são abordados, convertidos em 

informações e, posteriormente, em conhecimento que orienta ainda mais as decisões 

estratégicas a nível corporativo” (Michopoulou & Moisa, 2019, p. 309) e, por conseguinte, 

vêm para avaliar o impacto na receita de uma empresa das suas atividades na rede social, 

através do uso destes dados (Sudarsanam, 2016). 

O aumento das visualizações de uma publicação ou o decréscimo de seguidores em uma 

página são alguns indicadores importantes. Taxa de conversão, taxa de amplificação, taxa 

de aplausos, valor econômico, valor social, taxa de envolvimento, percentagem de 

influenciadores, Kloutscore, EdgeRank e Google Rank são as principais métricas das redes 

sociais (Sudarsanam, 2016). No entanto, este sistema de avaliação não se resume somente a 

isto. A mensuração correta das métricas depende da definição prévia dos objetivos de 

negócio em um determinado contexto (Michopoulou & Moisa, 2019) e, portanto, “cada 

empresa tem (ou deveria ter) objetivos mensuráveis para alcançar” (Croitoru, Nitu & Nitu, 
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2014, p.60). Os autores Croitoru et al. (2014) apresentam os principais objetivos a serem 

alcançados pelas empresas que são distintos quanto à natureza da organização. A Tabela 6 

elucida-os: 

Tabela 6: Objetivos para mensuração 

Específico para o negócio 
 

Específico para as redes sociais 
 

Aumentar a notoriedade da marca Identificar opiniões de clientes e potenciais 
clientes sobre a empresa 

Gerar leads Coletar informações sobre a competição 

Gerar tráfego Interagir com os clientes e potenciais clientes 

Reduzir o custo do atendimento ao cliente Suporte para campanhas de marketing 
Melhorar a satisfação do cliente 

Fonte: adaptado de Croitoru et al. (2014) 

 
Por esta ordem, o processo de medição das métricas é definido pela literatura em cinco 

etapas: (1) a medição começa com os objetivos mensuráveis alinhados aos resultados de 

negócios desejados e KPIs, (2) definir as métricas específicas necessárias para avaliar o 

desempenho em relação a estes objetivos, (3) consolidar um esquema com as métricas 

definidas, (4) reunir e analisar os dados e avaliar o desempenho em relação aos objetivos e 

metas e (5) comunicar frequentemente os resultados obtidos aos stakeholders (Bagnall & 

Bartholomew, 2013 citado em Sudarsanam, 2016). Nesse sentido, percebe-se que “as 

métricas necessárias para avaliar o sucesso das redes sociais são específicas para cada 

organização, individualmente. Portanto, não há uma solução única em termos de medição e 

análise de rede social.” (Croitoru et al., 2014, p.60) 

Muitas vezes, os dados apresentados não são suficientes e torna-se necessário cruzar os 

dados de diferentes métricas para conseguir apontar uma tendência, avaliar riscos, alterar 

uma estratégia etc. É possível analisar se o tráfego no site ou nas páginas das redes sociais 

aumentou em função do aumento das atividades da empresa em suas redes sociais, 

perceber a frequência de partilha dos conteúdos pelos usuários e se eles estão a interagir 

com a marca nas redes sociais (Barger, 2013). Deste modo, as métricas “sinalizam a 

extensão do endosso social do conteúdo da rede social, o que pode afetar o processamento 
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de informações e a tomada de decisões dos usuários.” (Alhabash, McAlister, Quilliam, 

Richard & Lou, 2015 citado em Kim, 2018, p.153)  

As plataformas de redes sociais geralmente possuem ferramentas analíticas disponíveis sem 

custos (Neiger et al., 2012), nas quais várias métricas estão associadas ao processo de 

mensuração, como alcance, tráfego de visitantes a determinado site, formas de conversões 

e vendas. Google Analytics é a mais popular das ferramentas e possui inúmeros recursos que 

permitem: perceber a fonte do tráfego que leva os visitantes ao site, avaliar a atividade de 

um visitante dentro do site, estimar o desempenho das publicações das redes sociais. Já 

Facebook Insights é o instrumento do Facebook que permite avaliar o desempenho de uma 

página, através das métricas que fornecem dados, tanto sobre os usuários, como número de 

fãs, suas interações e dados demográficos, quanto sobre o conteúdo partilhado, como o 

alcance das publicações, taxa de envolvimento e desempenho de campanhas pagas. E estas 

métricas, por serem obtidas gratuitamente, são comumente utilizadas pelas Pequenas e 

Médias Empresas (Wiesel, Pauwels e Arts, 2011 citado em Peters et al., 2013), 

corroborando com as ideias de Kotler & Keller (2016) que defendem que um Estudo de 

Mercado pode ser executado, inclusive, por empresas menores e não está limitado a 

empresas que possuem grandes orçamentos e departamentos de pesquisa. 

As métricas das redes sociais devem, portanto, ajudar a determinar o desempenho das 

campanhas de rede social e, inclusive, o ROI de uma empresa. E o sucesso de um 

programa de redes sociais deve ser medido comparando os seus resultados aos objetivos 

comerciais estabelecidos. Um importante passo para comparar a eficiência das campanhas 

realizadas é através do cálculo do ROI das redes sociais (Croitoru et al., 2014) e avaliá-lo, 

além de ser desafiador, requer-se uma série de medidas financeiras e relacionadas à marca 

(Kotler & Keller, 2016). Posto isto, “é necessário ter um mix de dados coletados e sobre as 

receitas que não estão necessariamente relacionados ao plano de rede social adoptado” 

(Croitoru et al., 2014, p.61). 

Em suma, a rede social é uma ferramenta valiosa, pois, além de criar relacionamentos entre 

a marca e o público, contribui para aumentar a receita e o ROI de uma empresa. No 

entanto, para os autores Michopoulou & Moisa (2019), há uma limitação vigente ao 
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investigar o fenómeno das métricas, visto que a literatura existente concentra-se, sobretudo, 

em testar relações formais entre métricas de marketing financeiras e únicas. E, embora 

estejam claras para académicos e profissionais as contribuições para o desempenho 

financeiro das empresas proporcionadas pelas redes sociais, não há certeza teórica ou 

consenso sólido a este respeito.  

3.2 KPIs nas redes sociais 

Enquanto as métricas das redes sociais são indicadores que refletem o comportamento do 

usuário e permitem acessar a produtividade das atividades de marketing (Kotler & Keller, 

2016), os “Key Performance Indicators”, ou KPIs, medem resultados efetivos e são definidos 

pelos gestores com base em um planeamento e uma estratégia traçada por eles. Lovett 

(2011) define esta prática como “Social Analytics”, uma disciplina que ajuda as empresas a 

mensurar, acessar e explicar as performances em iniciativas de redes sociais no contexto 

dos objetivos específicos de um negócio (Lovett, 2011).  

Por meio dos indicadores de desempenho, as empresas podem orientar ou reorientar suas 

ações para maximizar seus objetivos. A única maneira de garanti-los é, portanto, rastrear os 

KPIs corretos. KPIs são as métricas centrais para o bem-estar de uma organização e 

podem ser usadas diretamente para mensurar ou avaliar o sucesso do alcance dos objetivos 

organizacionais e para descrever o curso de uma ação (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 

Deste modo, torna-se necessária uma abordagem sistemática para identificar e construir as 

métricas apropriadas (Peters et al. 2013). 

No que diz respeito às redes sociais, os KPIs são as métricas essenciais para um 

determinado negócio, utilizadas para medir e avaliar as estratégias de rede social. “Um KPI 

é uma forma única de uma métrica identificada por uma organização como central para a 

sua avaliação das redes sociais e os benefícios relacionados” (Sterne, 2010 citado em Neiger 

et al., 2012, p.159). E, portanto, é necessário definir qual a meta ele deve alcançar, visto que 

sem contexto e sem metas de negócios, as medições das métricas não têm sentido (Sterne, 

2010).  
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Por outras palavras, os KPIs são uma ferramenta de mensuração da performance, capazes 

de auxiliar as organizações na avaliação do seu nível de sucesso com relação ao contexto de 

uma atividade específica, ou no conjunto de processos inerentes a ela. “É óbvio que julgar 

os KPIs corretos do Facebook é muito individual e todo profissional de marketing deve 

verificar por si mesmo quais são os seus objetivos e o que se deve impulsionar.” (Rahman 

et al., 2016b, p.8098). Neiger et al. (2012) sustentam algumas formas de relacionar as 

métricas e os KPIs corretos, no contexto de divulgação, por exemplo, de programas de 

promoção da saúde, como sintetiza a tabela Relação entre Métricas e KPI no anexo A.  

Em síntese, para definir ações nas redes sociais, a empresa deve, em primeiro lugar, 

estabelecer seus objetivos e, de todas as métricas existentes nas redes sociais, identificar 

quais são as mais importantes para atingir seus objetivos, ou seja, “o foco deve estar na 

qualidade das métricas ao invés da quantidade” (Sudarsanam, 2016, p.142).  

A partir disto, deve-se definir quais KPIs podem ser medidos, analisar o seu histórico na 

rede social bem como estudar a sua evolução para que seja possível conseguir definir targets 

futuros, implementando ações concretas de forma a atingir os objetivos. Nesse sentido, as 

organizações precisam de incorporar em suas atividades de marketing o monitoramento e a 

mensuração das métricas ao longo de um período de tempo devido ao seu dinamismo e à 

sua heterogeneidade (Sudarsanam, 2016). Isto permitirá avaliar o resultado da campanha, 

gerando conhecimentos que são usados para repensar as próximas estratégias e tomar 

decisões mais assertivas. “Na medida em que as organizações rastreiam os KPIs por meio 

de várias métricas, a avaliação de processos representa uma abordagem que pode agregar 

valor à avaliação da utilidade das redes sociais nos esforços de comunicação e 

promocionais” (Neiger et al., 2012, p.162).  

Contudo, Michopoulou & Moisa (2019) apontam limitações de pesquisas nesta área e 

sustentam o facto de que na literatura vigente não existe uma estrutura dominante para 

medir o sucesso das acções de marketing em contexto das redes sociais, justamente por 

estas serem bastante particulares de uma organização.  
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3.2.1 Envolvimento como importante KPI 

De forma geral, o termo envolvimento se traduz numa demonstração do compromisso que 

os consumidores possuem com as marcas, é a extensão da sua atenção, reflexo de uma 

resposta mais ativa, conferindo às marcas um valor especial (Kotler & Keller, 2016). Para 

além disto, “o comportamento dos clientes envolvidos gera mais referências ao produto e à 

marca, criando experiências e contribuindo para o processo de organização, inovação e 

retenção de clientes” (García-Fernández et al., 2017, p.1067).  

Ao se envolver com determinada marca, o consumidor pode identificar alguns benefícios, 

sejam eles funcionais, simbólicos ou experienciais, os quais lhe permite desenvolver um 

maior vínculo que, normalmente, se traduz em compromisso ou fidelidade a ela (Boubeta, 

Mallou, Tobío & Mangin, 2000). Nesse sentido, o envolvimento está a se enquadrar cada 

vez mais nas perspetivas teóricas mais amplas da teoria da cultura do consumidor, na lógica 

do serviço-dominante e no marketing relacional, visto que explica mais explicitamente a 

dinâmica interativa que ocorre entre o consumidor e a marca (Hollebeek, Glynn & Brodie, 

2014) por existir uma relação ativa entre o envolvimento e a lealdade a uma marca.  

Posto isto, no contexto das redes sociais, o envolvimento torna-se parte vital de qualquer 

estratégia de marketing de redes sociais. A partir de uma perspetiva mais ampla, o 

envolvimento nas redes sociais pode ser definido como um relacionamento recíproco em 

que consumidores e organizações investem tempo e esforço (Schultz & Petier, 2013). 

Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege & Zhang (2013) organizaram o envolvimento nas redes 

sociais em dois níveis, incluindo envolvimento baixo e geralmente passivo (consumindo 

conteúdo ou gostando das publicações) e envolvimento alto e geralmente ativo (criando 

conteúdo ou partilhando publicações). Para Alhabash, McAlister, Lou & Hagerstrom 

(2015), o envolvimento nas redes sociais é mensurado como interações, incluindo três 

componentes de intenções comportamentais virais: gostar, partilhar e comentar. E, em seus 

estudos, descobriu-se que estas ações estão diretamente relacionadas à atitude do 

consumidor em relação ao conteúdo da mensagem. “As intenções de gostar, partilhar ou 

comentar mensagens persuasivas online medeiam o efeito das atitudes sobre as intenções 

de realizar comportamentos offline” (Alhabash et al., 2015, p.84). 
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No que diz respeito particularmente ao Facebook, Azar, Machado, Vacas-de-Carvalho & 

Mendes (2016) reconhecem que há cinco factores-chave capazes de influenciar as 

interacções entre os consumidores e as marcas no Facebook: a influência social, a 

confiança, a recompensa, a busca de informação e o entretenimento. E um maior 

envolvimento dos usuários em uma página de marca demonstrou levar, por conseguinte, a 

uma maior fidelidade à marca, o que, por sua vez, tem um forte efeito positivo no 

comprometimento com ela, no word-of-mouth e na compra; além disso, a intensidade do uso 

da página mostrou afectar positivamente a lealdade à marca, bem como indirectamente 

aumentando o envolvimento com a página (Jahn & Kunz, 2012). O envolvimento no 

Facebook possui, inclusive, uma relação significativa com o desempenho das empresas e as 

receitas geradas (Yoon et al., 2018). 

Por esta ordem, o envolvimento é um importante indicador-chave de performance a qual 

as empresas se preocupam em acompanhar, por ser o catalisador para melhorias em todos 

os outros KPIs de rede social. Assim, “nos anos atuais, tem havido uma crescente ênfase 

em como manter os fãs envolvidos. Uma métrica frequentemente usada para medir as 

interacções de fãs com páginas é a taxa de envolvimento e a medição do KPI” (Rahman et 

al., 2016b, p.8098).  

Para o novo algoritmo do Facebook, como já referido, o envolvimento é sinal de qualidade 

e popularidade, e, por este motivo, desenvolveram-se diversos recursos na plataforma do 

Facebook para estabelecer relações mais interativas dos usuários entre si e com as 

empresas, estimulando, assim, o envolvimento digital, “um esforço comportamental ativo 

que tanto os consumidores existentes quanto os potenciais consumidores exercem em 

relação a uma marca online.” (Yoon et al., 2018, p.25). Além disso, é interessante observar 

que diversos tipos de sites, por exemplo, os de notícias, adaptaram-se a este tipo de 

comunicação rápida, ao inserir, em suas páginas, links para partilha dos seus conteúdos 

pelos leitores em suas redes sociais. Isto indica o sucesso de um conteúdo e, por ser 

interessante, aumenta a possibilidade de outra pessoa gostar do mesmo conteúdo e divulgá-

lo a outros possíveis clientes, através do Facebook (García-Fernández et al., 2017).  
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No entanto, a eficácia do envolvimento como uma métrica para o sector do marketing tem 

sido frequentemente recebida com indecisão (Alhabash et al., 2015), por haver uma 

diversidade de métricas propostas na literatura para analisar a relação entre uma rede social 

e os seus seguidores (García-Fernández et al., 2017), não existindo, portanto, consenso na 

academia sobre qual a mais relevante e/ou eficaz. 

Os dois recursos do Facebook como "gostar" e "partilhar” são as métricas que expressam a 

aprovação de uma publicação pelos usuários exibindo o número agregado de interações 

com o conteúdo (Kim, 2018). Galati et al. (2017) defendem que o número de “gostos” e 

“fãs” são as métricas que mensuram o envolvimento de uma empresa. Enquanto alguns 

autores analisam o número de inscritos como métrica de envolvimento (García-Fernández 

et al., 2017). Pode-se considerar, inclusive, o número de comentários e a frequência de 

atualizações (Galati et al., 2017, p.42). Já o número de comentários é considerado por Yoon 

et al. (2018) a métrica mais relevante de envolvimento digital no Facebook, um tipo de ação 

classificado como “Envolvimento Profundo”, pois, para que um usuário comente uma 

publicação, ele deve se sentir motivado para agir e requer-se um esforço mental muito 

maior do que um simples “gostar” ou partilhar. Nesse sentido, parece prevalecer o 

consenso que o envolvimento mede a quantidade de gostos, partilhas e comentários 

recebidos pelas atualizações sociais.  

O envolvimento dos usuários no Facebook pode, ainda, ser influenciado por fatores tanto 

internos quanto externos. Em uma pesquisa do sector hoteleiro, foram apontados cinco 

fatores externos relevantes, que consistem em: hora do dia, dia da semana, gênero, idade e 

distância (Wang & Kubickova, 2017). A Tabela 7 aponta estes fatores e respetivas 

especificações. 
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Tabela 7: Fatores externos do envolvimento 

Fatores 
 

Especificações 
 

Hora do dia O horário do dia influencia a cognição, a inteligência e o comportamento humano. 
O hemisfério esquerdo do cérebro de uma pessoa funciona melhor pela manhã para 
processar informações complexas com um alto nível de concentração. A maioria das 
pessoas não se envolve com o Facebook nas primeiras horas do dia, pois prefere 
lidar com informações mais complexas, como escola ou trabalho.  

Dia da semana O dia da semana também é importante. Embora a maioria das pessoas se encontre 
nas redes sociais pelo menos uma vez por dia, certos dias da semana possuem 
tráfego mais alto do que outros. Por exemplo, mais da metade dos usuários do 
Facebook acessam o Facebook quando não estão no trabalho ou na escola. As 
quintas-feiras geram o maior envolvimento, enquanto outras dizem que as pessoas 
permanecem mais ativas às sextas-feiras. 

Gênero O gênero foi reconhecido como um importante aspeto do envolvimento dos 
usuários de redes sociais. Até o final de 2014, 76% das mulheres dos EUA estavam 
no Facebook, em comparação com 66% dos homens dos EUA. Pesquisas apontam 
que as mulheres estão mais predispostas a acompanhar as atualizações dos amigos, 
assim como passam mais tempo no Facebook e possuem mais amigos por serem 
mais sociáveis, expressivas e incentivadas a partilhar atualizações. 

Idade Semelhante ao género, a idade afirma ter um impacto importante no 
comportamento de envolvimento do Facebook, pois os valores e atributos centrais 
diferem significativamente entre as gerações, que podem ser divididas em quatro 
categorias: Baby Boomers (1945-1964), Geração Xs (1965-1981), Ys (1982-1995) e Zs 
(1996-2015). Gerações Ys e Zs, diferentemente das gerações mais antigas, estão 
mais interessadas em acompanhar notícias no Facebook e são mais versadas 
digitalmente, levando a diferentes atitudes em relação às redes sociais e 
comportamentos online. As gerações mais jovens são mais propensas a valorizar as 
opiniões dos outros nas redes sociais e a se sentirem importantes ao fornecer 
feedback aos produtos que usam, em comparação com as gerações mais antigas. 

Fonte: adaptado de Wang & Kubickova (2017). 

 

Outro termo importante a ser analisado é o “Customer Engagement”, que significa 

Envolvimento do Consumidor. Este grau de envolvimento ocorre quando clientes, com 

forte atitude positiva e sentimento de identificação e afiliação com a marca, estão dispostos 

a investir o seu tempo, energia, dinheiro e outros recursos para além dos estritamente 

necessários. Trata-se, portanto, de um estado psicológico que ocorre em virtude de 

experiências interativas e co-criativas com, por exemplo, uma marca em relações focais de 

serviço (Brodie, Hollebeek, Juric & Ilic, 2011, p.260).  

O conceito está relacionado com a relação de lealdade à marca, e trata-se de um constructo 

multidimensional, constituído por componentes comportamentais do envolvimento do 

cliente, emocionais e cognitivas e as redes sociais já se firmaram como as facilitadoras 
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dominantes para o Envolvimento do Consumidor na atualidade (Harrigan, Evers, Miles & 

Daly, 2017). Brodie et al. (2011) apontam cinco proposições fundamentais que incluem os 

conceitos do Envolvimento do Consumidor demonstradas na Tabela 8: 

 

Tabela 8: Proposições do Envolvimento do Consumidor 

Proposições 
fundamentais 

 

Conceito do Envolvimento do Consumidor 
 

PF1 O EC reflete um estado psicológico, que ocorre em virtude de 
experiências interativas do cliente com um agente/objeto focal dentro 
de relações específicas de serviço. 

PF2 Os estados de EC ocorrem dentro de um processo dinâmico e 
interativo de relações de serviço com a cocriação de valor. 

PF3 O EC desempenha um papel central no sistema de relacionamentos. 

PF4 EC é um conceito multidimensional sujeito a uma expressão 
específica de contexto ou de partes interessadas de dimensões 
cognitivas, emocionais e comportamentais relevantes. 

PF5 O EC ocorre dentro de um conjunto específico de condições 
situacionais que geram diferentes níveis de envolvimento. 

Fonte: adaptado de Brodie et al. (2011). 

 As dimensões e os conceitos apresentados neste capítulo auxiliarão a contextualizar e 

reflectir sobre as métricas de envolvimento e aprofundar o nosso olhar sobre as relações 

estabelecidas entre os usuários das redes sociais e as marcas, visto que os consumidores, no 

ambiente online, não são mais observadores passivos dos acontecimentos, e passaram a ser 

participantes activos de um diálogo com empresas, co-criadores das estratégias, além de 

determinar as actividades e decisões de marketing das empresas (Grubor & Jakša, 2018). E, 

portanto, buscam nas redes sociais formas de se envolverem com outros usuários, 

incluindo com as marcas, a partir de conteúdos específicos pertinentes aos seus interesses. 

A partir deste entendimento, o presente estudo procura medir quantitativamente o sucesso 

do marketing de redes sociais e gerenciamento do Facebook, usando dados de 

envolvimento desta rede social a partir das diferentes categorias de conteúdo publicadas 

pelo Euro Dicas.  

 
 



 
 
 
 
  
  
 

39 
 
 
 
 

III. EURO DICAS: UM ESTUDO DE CASO 

1. REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Este relatório foi elaborado no âmbito do estágio curricular na empresa Worthy Content 

Lda. Assim, após a revisão da literatura, que o enquadra teoricamente, este capítulo 

apresenta o caso de estudo, o contexto que lhe serviu de mote e a metodologia que o 

sustenta. 

1.1 Euro Dicas: De blogue para publisher de imigração para brasileiros 

O Euro Dicas surgiu de uma necessidade de encontrar informações relevantes na internet 

sobre morar no exterior. Em 2014, um casal de brasileiros que estava a viver na Europa 

criou um blogue pessoal, em que eram publicadas as suas experiências pessoais. A 

princípio, as publicações no blogue eram bastante amadoras, mas, ao receberem dúvidas de 

brasileiros que procuravam informações diversas sobre viver na Europa, decidiram 

focalizar em conteúdos mais aprofundados a este respeito. A partir disto, surgiu o publisher 

online. Diferentemente de um blogue, que possui uma conotação com uma lógica mais 

pessoal, um publisher é uma empresa que publica e promove novos conteúdos sobre 

determinado assunto e/ou sector.  

Desta forma, o Euro Dicas se baseia em identificar todas as necessidades das pessoas que 

pretendam emigrar para a Europa e desenvolver conteúdos que respondam as suas dúvidas 

de forma clara e objectiva. Este conteúdo é distribuído através do Google, das redes sociais 

e e-mail marketing. Apesar disso, o ADN da empresa Worthy Content Lda. é de marketing 

digital, porque, através da audiência gerada, estratégias de marketing digital são utilizadas 

para monetizar o projecto.  

O Euro Dicas, até Dezembro de 2018, obteve cerca de 1.5 milhões de visitas e 2.5 milhões 

de visualizações dos seus artigos por mês, e, por este motivo, passou a atrair empresas que 

querem atingir o seu público-alvo, ou seja, leitores que estão prestes a imigrar. Entre estas 

empresas, encontram-se: escritórios de advocacia, companhias aéreas, seguradoras etc. 

Estes são os clientes “indirectos” da empresa, e somente são aceites se forem de encontro 
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às necessidades dos seus leitores. A monetização ocorre através de programas de afiliação 

que consistem em parcerias com estas empresas, que promovem os seus produtos e 

serviços no site. E a Worthy Content Lda. é remunerada de diferentes maneiras, consoante 

as exigências e necessidades de cada uma das empresas e os acordos firmados.  

É importante ressaltar que a metodologia de preços influencia o desempenho da 

campanha. No Euro Dicas é possível anunciar através de métodos de Custo por Clique 

(CPC), em que o cliente paga um montante por cada visita ao seu site (clique), é dos 

formatos mais comuns e é o método que representa um maior risco para o anunciante; 

Custo por Lead (CPL) que é um método em que o cliente apenas paga por cada lead, sendo 

uma lead os dados de um utilizador interessado pelo produto ou serviço da empresa para, 

posteriormente, converter em vendas; e Custo por Aquisição (CPA), que é  similar a uma 

comissão de vendas e é o método que representa um menor risco para o anunciante. Em 

2018, a empresa alcançou 12 milhões de unique users (uma métrica do Google Analytics) e 

gerou 300.000 € de receita. 

A metodologia base do Euro Dicas é costumer-centric, em que o foco principal é nos seus 

leitores. O Euro Dicas “oferece” conteúdo sobre imigração na Europa para brasileiros de 

maneira gratuita. Nesse sentido, a qualidade do conteúdo é o ponto forte da empresa, e, 

para garanti-lo, criou-se com o tempo uma rede de colaboradores residentes em vários 

países europeus. Nos dias de hoje, são cerca de 40 redactores a relatar as suas opiniões 

genuínas e experiências pessoais, produzindo em torno de 100 artigos por mês. Desta 

forma, o Euro Dicas tornou-se o maior site sobre Europa para brasileiros e uma fonte 

confiável de informações, a partir do momento que passou a divulgar conteúdo relevante e 

de qualidade. E isto permitiu construir uma imagem de liderança no que se refere a 

informações sobre emigração na Europa. 

O actual desafio para a empresa é aumentar a quantidade do conteúdo de qualidade, 

distribuí-lo de forma eficiente nas redes sociais optimizando, assim, a monetização. Por 

outras palavras, aumentar o tráfego no site através das redes sociais, pois, quanto melhor e 

mais relevante for o conteúdo, mais ele será lido, distribuído e partilhado. Os gestores da 

empresa acreditam que, quanto mais publicar, maior será o impacto nos usuários de sua 



 
 
 
 
  
  
 

41 
 
 
 
 

comunidade virtual, que têm distintos interesses, através de artigos de diferentes tipos de 

conteúdos.  

A Euro Dicas tem consciência que, para se ser uma marca de referência, não basta ter o 

melhor conteúdo, é preciso que este conteúdo alcance o seu público. Por isso, um dos 

pilares do negócio é a capacidade de distribuição deste mesmo conteúdo. Nos canais de 

distribuição, salientam-se o e-mail marketing e a rede social. As newsletters são enviadas 

automaticamente através de um algoritmo desenvolvido internamente.  

O objectivo principal é, neste momento, desvendar as melhores técnicas de Redes Sociais e 

como melhor distribuir os conteúdos da marca pelas várias redes sociais. O anexo B 

caracteriza os elementos do Marketing-Mix do Euro Dicas.  
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IV. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo, será explicada de forma mais detalhada a metodologia escolhida para o 

presente estudo. Serão explorados métodos de recolha e codificação de dados, bem como 

seus resultados e discussão.  

1. METODOLOGIA  

Está-se perante um estudo de caso único. “O estudo de caso é uma investigação empírica 

que investiga um fenómeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 

real” (Yin 2010, p. 39) a qual requer que o pesquisador tenha familiaridade com o universo 

a ser investigado, sendo necessário desenvolver, inicialmente, uma revisão da literatura para 

construir preposições teóricas. 

No que diz respeito aos objectivos deste estudo de caso, este se assume como pesquisa 

exploratório-descritiva. Numa primeira fase, é realizada uma análise exploratória dos dados 

coletados a partir da metodologia qualitativa. O principal objetivo da pesquisa exploratória, 

como o próprio nome sugere, é prover a compreensão do problema enfrentado pelo 

pesquisador (Malhotra, 2001). 

E, numa segunda etapa, realizou-se a análise numérica dos dados coletados a partir do 

controlo completo das variáveis e suas interacções. A pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenómeno. Pode, também, 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza (Vergara, 1998). 

Adoptou-se como estratégia metodológica a combinação da abordagem qualitativa com a 

abordagem quantitativa, ainda que a primeira tenha sido pontualmente apenas para a 

construção das categorias relativas às publicações. Assim, a classificação quanto à natureza 

da pesquisa é definida como uma metodologia mista, na medida em que inclui métodos 

qualitativos e quantitativos.  

Segundo as ideias de Yin (2010), uma das características do estudo de caso é a sua 

pluralidade do ponto de vista metodológico podendo ser, portanto, híbrido ao conjugar 

dados qualitativos e quantitativos. As metodologias qualitativas envolvem análise de 
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conteúdo, uma técnica híbrida que pode mediar a improdutiva discussão sobre virtudes 

entre os métodos qualitativos e quantitativos (Bauer, 2002), pois não invalida tratamentos 

estatísticos do corpus de análise. Enquanto o método quantitativo “caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de dados, quanto no tratamento 

dessas por meio de técnicas estatísticas” (Richardson, 1999, p. 70). Nesse sentido, “os 

métodos qualitativos e quantitativos são, em última análise, métodos para garantir a 

apresentação de uma amostra adequada.” (Shaffer & Serlin, 2004, p.23). 

Corroborando, Minayo (2001) afirma que os pesquisadores que trabalham com estatística 

apreendem dos fenómenos na região "visível, ecológica, morfológica e concreta", enquanto 

a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados, um lado não percetível e 

não captável em equações, médias e estatísticas. Em síntese, “o conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos (...) se complementam, pois a realidade abrangida por eles 

interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.” (Minayo, 2001, p.22) 

1.1 Recolha dos dados 

Uma vez definida a pesquisa exploratório-descritiva, a técnica seleccionada por meio da 

qual será realizado este estudo de caso é a Análise de Conteúdo, proposta por Bardin 

(1977). “A análise do conteúdo não consiste em apenas um esquema específico, trata-se de 

um esquema geral no qual se pode verificar um conjunto de técnicas que podem ser 

utilizadas para tratar os dados e analisar o conteúdo dos mesmos.” (Ramos & Salvi, 2009, 

p.2).  

Esta técnica percorre três etapas, que consistem em (1) Pré-Análise, (2) Exploração do 

material e (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, transformando dados em 

informações válidas e significativas. E, ao conciliar a abordagem quantitativa e a abordagem 

qualitativa, asseguram-se as vantagens da análise de conteúdo, que são: compreensão, 

inteligibilidade, comparabilidade e fidelidade (Bardin, 1977). 

Quanto à recolha dos dados, esta “é a actividade central de um estudo de caso.” (Costa, 

Nascimento, Cruz, Terra & Silva, 2013, p.54). Em consonância com o objetivo do projeto, 

será, portanto, analisada a Taxa de Envolvimento, KPI considerada relevante para o 
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propósito deste estudo, tendo como foco as métricas frequência da publicação, alcance da 

publicação e envolvimento com a publicação. De acordo com as definições do Facebook 

(2019), a métrica alcance indica o número de pessoas que foram atingidas pela publicação 

do Euro Dicas, ou seja, o número de usuários únicos para as quais a publicação foi exibida. 

(Facebook, 2019)1. Já a métrica envolvimento indica o número de usuários únicos que se 

envolveram de determinadas formas com a publicação, seja comentando, gostando, 

partilhando ou clicando em elementos específicos da publicação. (Facebook, 2019)2. 

Tais dados primários foram coletados na plataforma do Facebook Insights, no período 

compreendido entre setembro e dezembro de 2018. Por conseguinte, são apresentados, 

neste relatório, os resultados da pesquisa realizada, nos meses relativos ao último 

quadrimestre de 2018, sobre as publicações no Facebook realizadas pelo Euro Dicas. 

O ponto de partida deste trabalho está pautado no pressuposto segundo o qual quanto 

mais publicações realizadas, maior o alcance das mesmas e, por conseguinte, mais usuários 

se envolverão com a marca Euro Dicas. E, quanto mais gostarem do conteúdo recebido no 

seu Feed de Notícias, supostamente mais propensos a visitarem o site estarão. 

Ocasionando, portanto, um crescimento orgânico.  

1.2 Tratamento dos dados 

No que diz respeito a este estudo, a técnica de análise de conteúdo eleita foi a análise 

categorial. E, para a operacionalização do método, uma das tarefas efetuadas foi um recorte 

dos conteúdos em elementos que são, de seguida, agrupados em torno de categorias. “A 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamentos segundo o género com os critérios 

previamente definidos” (Bardin, 1977, p.199). Além disso, o autor justifica que as 

categorias são classes que reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, 

agrupamento este efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos.  

                                                      
1 Disponível em: https://www.facebook.com/help/274400362581037?helpref=related Acedido em: 
08.02.2019  
2 Disponível em: https://www.facebook.com/business/help/735720159834389?helpref=faq_content 
Acedido em 08.02.2019 

https://www.facebook.com/help/274400362581037?helpref=related
https://www.facebook.com/business/help/735720159834389?helpref=faq_content
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Esta técnica permitiu condensar os dados brutos, categorizando e uniformizando-os de 

forma a tornar a análise das respostas e suas interpretações mais acessíveis e a 

categorização, ao impedir desvios no material, dá a conhecer, ao nível dos dados em bruto, 

índices invisíveis (Bardin, 1977). 

Nesse sentido, optou-se pelo critério semântico de categorização e foram construídas, a 

partir da leitura sistemática do conteúdo de cada publicação, vinte categorias temáticas, 

com o objetivo de desenvolver a codificação das publicações para, posteriormente, 

trabalhar os dados de modo quantitativo. A Tabela 9 organiza a atribuição de significado a 

cada uma das categorias: 
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Tabela 9: Codificação das publicações 

CÓDIGO DA CATEGORIA TRADUÇÃO 

1- Documentação/visto/cidadania 
 

Artigos sobre a documentação necessária para obtenção de visto 
e de cidadania, esclarecimentos sobre procedimentos 
burocráticos e órgãos do governo. 

2 - Segurança 
 

 Artigos sobre a segurança nos países europeus, riscos, perigos e 
conselhos para o imigrante. 

3 - Habitação 
 

Artigos sobre arrendamento de moradia, tipos de moradia, 
custos e procedimentos.  

4 - Trabalho/emprego 
 

Artigos sobre o mercado de trabalho, as diversas áreas de 
actuação, salário médio e como procurar emprego nos países. 

5 - Passagens aéreas/viajar Artigos sobre como comprar passagens aéreas baratas e 
conselhos para se preparar para a viagem internacional. 

6 - Saúde/Seguro de saúde 
 

Artigos sobre o sistema de saúde e direitos de acesso do 
imigrante brasileiro, quando houver. 

7 - Estudos 
 

Artigos sobre estudar em instituições públicas e privadas, como 
candidaturas, propinas, avaliações dos cursos.  

8 - Transporte interno 
 

Artigos sobre o sistema de transporte público e como se 
locomover em território nacional. 

9 - Gastos/economia/investimento 
 

Artigos sobre o cenário económico, investimentos, ações e 
compras de bens. 

10 - Leis/legislação 
 

Artigos sobre o sistema político, leis em vigor, alterações, 
direitos e deveres do imigrante brasileiro.  

11 – Cultura (tradição e gastronomia) Artigos sobre a cultura do país, modos e costumes, bem como 
gastronomia, música, idioma e trajes típicos.  

12 - Morar (adaptação e mudança) Artigos sobre processo de mudança, custo de vida, adaptação 
no país destino, procedimentos a serem realizados pelo 
imigrante, e relatos pessoais de imigrantes. 

13 - Cidades  
 

Artigos sobre cidades específicas dos países europeus, seus 
dados demográficos, clima, cultura local e custo de vida. 

14 - Moedas e bancos Artigos sobre câmbio de moedas, envio de dinheiro para o 
estrangeiro e como abrir conta bancária em diversos países 
europeus. 

15 - Turismo Artigos sobre turismo na Europa. 

16 - Cursos de Idiomas 
 

Artigos sobre cursos de idiomas nos países europeus, seus 
custos, avaliações, candidaturas e conselhos de estudos. 

17 - Seguro Viagem 
 

Artigos sobre cobertura mínima de seguro viagem para países 
europeus, recomendação dos melhores e custos. 

18 - Serviços Euro Dicas 
 

Artigos que divulgam os serviços prestados pela marca da 
empresa. 

19 - Imagens e vídeos 
 

Publicações de imagens e vídeos diversos com a finalidade de 
gerar envolvimento com o público. 

20 - Outros assuntos 
 

Publicações e artigos sobre assuntos sem categoria específica. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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1.3 Procedimento de análise dos dados 

Uma vez realizada a categorização das publicações, iniciou-se o processo analítico dos 

dados, tendo como primeira iniciativa a construção do banco de dados das publicações 

realizadas pelo Euro Dicas no Facebook, durante o quadrimestre escolhido para a 

realização deste relatório. Os dados coletados ajudaram a fornecer novos insights e 

perspetivas, ambos inicialmente não previstos nos primórdios da pesquisa.  

Através dos processos de codificação e exploração do material, os dados foram inseridos 

seguindo regras de análise de conteúdo. Com as informações coletadas organizadas, foi, 

então, possível efectuar a interpretação, dando significados mais aprofundados aos dados 

apresentados e melhor respondendo aos objectivos deste projecto (Moreira, Simões & 

Porto, 2005). 

No que se refere à última etapa da análise de conteúdo, tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação, com a finalidade de analisar e interpretar a informação quantitativa, utilizou-

se a estatística inferencial.  

Em análise estatística, a inferência estatística é o procedimento seguinte e final, que 

consiste em inferir acerca dos valores dos parâmetros da população teórica de onde foram 

obtidas as amostras ou de validar hipóteses relativamente a estes parâmetros (Maroco, 

2007). O segundo passo culminou, portanto, com a apresentação dos resultados que 

emergiram dos testes de hipóteses.  

V. ANÁLISE DOS DADOS  

A partir da metodologia adoptada para o estudo, este capítulo do relatório apresenta os 

resultados obtidos. Após ampla “leitura flutuante”, com base nos pressupostos da análise 

de conteúdo (Bardin, 1977), actividade esta que teve como objectivo gerar impressões 

iniciais acerca do material a ser explorado, foi possível definir as categorias a serem 

analisadas.  

Assumindo uma abordagem predominantemente quantitativa, o primeiro passo foi a 

construção de um banco de dados formal e apresentável de forma a aumentar a 
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confiabilidade deste estudo (Yin, 2010). O conteúdo empírico refere-se às publicações 

realizadas pelo Euro Dicas, no Facebook, durante os meses de Setembro, Outubro, 

Novembro e Dezembro de 2018.  

1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA  

O objetivo da estatística descritiva é o de representar, de forma concisa, sintética e 

compreensível, a informação contida num conjunto de dados. Esta tarefa, que adquire 

grande importância quando o volume de dados for grande, concretiza-se na elaboração de 

tabelas e gráficos, e no cálculo de medidas ou indicadores que representam 

convenientemente a informação contida nos dados (Marconi & Lakatos, 1996). 

O Euro Dicas realizou 753 publicações no período definido para a análise, que 

corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018. Posto isto, 

segundo os princípios de Bardin (1977), as informações fornecidas pela análise foram 

condensadas e disponibilizadas em relevo através de tabelas de resultados e gráficos. E, 

para medir como os elementos estão distribuídos no grupo, utilizou-se como medida de 

dispersão a distribuição de frequência relativa e absoluta. 

Dada a pluralidade dos resultados, o anexo C está estruturado do seguinte modo: análise 

descritiva das publicações, análise do comportamento das categorias construídas em relação 

às métricas definidas e, por fim, uma análise que correlaciona as duas principais métricas, 

Alcance e Envolvimento, por categoria, com a finalidade de medir a eficiência das 

publicações através da Taxa de Envolvimento. 

2.  INFERÊNCIA ESTATÍSTICA  

Tendo em conta os resultados obtidos, de acordo com a estatística descritiva, e no sentido 

de extrair comparações que permitam verificar quais categorias trazem maior retorno do 

ponto de vista de envolvimento e alcance por número de publicações, torna-se necessário, 

neste momento, analisar a relação entre as métricas: frequência de publicação, alcance, 

envolvimento e taxa de envolvimento para cada categoria. Nesse sentido, busca-se avaliar 

cada conteúdo, para de seguida, compará-los entre si e certificar quais trouxeram retorno 
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para o Euro Dicas no último quadrimestre de 2018. Ou seja, através da estatística 

inferencial, busca-se verificar se quanto maior o número de publicações, maior o alcance 

das mesmas e, portanto, maior a probabilidade de envolvimento, logo, maior a taxa de 

envolvimento. Em suma, “a estatística inferencial se move além da descrição de 

observações específicas para fazer inferências sobre a população maior a partir da qual as 

observações da amostra foram extraídas” (Rubin & Babbie, 2009, p.335). 

2.1 Taxas de Envolvimento  

No sentido de aprofundar os conhecimentos a respeito das categorias de publicação mais 

rentáveis para o Euro Dicas, torna-se imprescindível, neste momento, analisar as taxas de 

envolvimento de cada categoria no quadrimestre. Trata-se de conhecer quais assuntos 

foram mais relevantes aos usuários no período estudado, referente aos meses de setembro 

a dezembro de 2018. Como visto na secção anterior, selecionou-se uma amostra de 753 

publicações para analisar o comportamento das métricas (número de publicações, alcance e 

envolvimento), ao longo do quadrimestre. 

Para inferir se existe diferença significativa da variável Taxa de Envolvimento entre as 

categorias e responder à Worthy Content quais categorias de conteúdos geram maior 

envolvimento dos usuários trazendo, por conseguinte, maior retorno, optou-se por realizar 

testes paramétricos. 

Realizou-se um estudo detalhado sobre a variável Taxa de Envolvimento para as 

publicações. A taxa de envolvimento é resultante da relação entre as percentagens de 

envolvimento e de alcance, sendo, portanto, uma métrica que acompanha o envolvimento 

ativo do público com o conteúdo e é usada para analisar a eficácia das campanhas online 

demonstrando o desempenho nas redes sociais, como já referido.   

Os testes paramétricos pressupõem duas condições a serem satisfeitas: a variável 

dependente (Taxa de Envolvimento) deve ter uma distribuição normal e variâncias 

populacionais homogéneas entre as categorias. Nesse sentido, foram escolhidos o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) para testar a normalidade, e o de Levene para testar a 

homogeneidade das variâncias, ambos defendidos por Maroco (2007). Os anexos D, E, F e 
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G apresentam, de forma detalhada, os testes para a verificação dos pressupostos e 

preparação dos dados quanto à Normalidade e Homogeneidade de Variâncias. 

Por sua vez, como toda amostra pode gerar erro de estimação, as descritivas não são 

suficientes para conclusão sobre o estudo. Para se obter maior confiança nos resultados 

sobre a distribuição da Taxa de Envolvimento entre as categorias na amostra estudada, é 

necessário realizar testes paramétricos para comparação das médias das taxas de 

envolvimento entre as categorias.  

2.2 Análise de Variância (ANOVA)  

Esta técnica estatística visa a comparar a variância dentro das categorias com a variância 

entre as categorias. Se a variância dentro das categorias for significativamente inferior à 

variância entre as categorias, as médias populacionais estimadas a partir das amostras são 

significativamente diferentes e permite avaliar afirmações sobre as médias de populações. 

A análise de variância pretende, portanto, verificar se existe uma diferença significativa 

entre as médias e se os fatores exercem influência em alguma variável dependente. “Se 

existir apenas um fator em estudo, a análise de variância designa-se por ANOVA One-way” 

(Maroco, 2007, p.155).  

No presente estudo, pretende-se verificar se o fator “Categoria” exerce influência 

significativa na variável dependente “Taxa de Envolvimento”.  

 
As hipóteses testadas são: 
 

iH   ... : 3210               demais das difere se média uma menos Pelo :aH  

Onde i representa a i-esima categoria estudada. 
 
A distribuição amostral para o teste é aproximada pela distribuição F. A estatística de teste 
é: 
 

dentro

entre

MQ

MQ
F   

 
Sendo:  
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MQ(entre)= variância entre amostras mede as diferenças relacionadas aos valores de cada 

categoria. 

MQ(Dentro)= variância dentro das amostras mede as diferenças relacionadas ao valores 

dentro da mesma categoria. 

Se há pouca ou nenhuma diferença entre as médias, MQ(entre) será aproximadamente igual 

a MQ(dentro) e a estatística de teste será aproximadamente igual a 1. Valores próximos de 

1 sugerem a não rejeição da hipótese nula. Se uma das médias difere significativamente das 

outras, MQ(entre) será maior que MQ(dentro) e a estatística de teste será maior que 1. Se a 

estatística de teste for grande, a hipótese nula será rejeitada.  

 

Método ANOVA: 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 
Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

 
Tabela 10: Análise de Variância (ANOVA) 

Fonte GL SQ  QM   F Valor-P 

ENTRE 19 32,88 1,7304 7,42 0,000 

DENTRO 705 164,37 0,2331       

Total 724 197,25          

      

Verifica-se, ao nível de 5% de significância, que a variabilidade entre os grupos (1,73) é 

superior a variabilidade dentro dos grupos (0,23). Assim, a estatística de teste obteve um 

valor alto (7,42). Neste caso, o valor-p para a estatística de teste foi menor que 0,05 (0,000), 

rejeita-se a hipótese de igualdade de médias, concluindo que as taxas médias de 

envolvimento entre as categorias deste grupo se diferem estatisticamente. 

Posto isto, “quando na ANOVA rejeitamos a hipótese nula, podemos concluir que existe 

pelo menos uma média populacional que é significativamente diferente das restantes. 

Porém, a ANOVA nada indica sobre qual ou quais dos pares de médias são diferentes.” 
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(Maroco, 2007, p. 161). E, portanto, para uma análise detalhada destas diferenças, realizou-

se, a posteriori, comparações múltiplas de médias utilizando o teste post-hoc de Tukey, um 

método robusto a desvios à normalidade e homogeneidade das variâncias para amostras 

grandes (Maroco, 2007). O teste de comparações de médias de Tukey das Taxas de 

Envolvimento por categoria para os dados transformados pode ser visto no anexo H deste 

relatório. 

Em suma, ao verificar o gráfico “Taxa Média de Envolvimento por Categoria (N=725)” 

(anexo G) bem como a tabela dos “Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de 

Médias” (anexo H), consolida-se várias conclusões. Esta última tabela salienta os valores-p 

para as comparações múltiplas de Tukey. Verifica-se que as categorias em destaque levaram 

a rejeição da hipótese de igualdade entre os pares de categorias. 

2.3 Análise de Correlação entre as Métricas 

Nas análises descritivas das métricas estudadas e nos testes realizados anteriormente, pode-

se perceber que há, de facto, diferença nas taxas de envolvimento entre as categorias 

analisadas.  

Nesta última etapa da análise da amostra, pretende-se verificar se as métricas “Número de 

publicações”, “Alcance” e “Envolvimento” afectam diretamente a “Taxa de 

Envolvimento” entre as categorias. Realizou-se, portanto, um estudo sobre a relação 

existente entre as métricas estudadas no quadrimestre de todas as categorias.  

Por esta ordem, para conhecer o grau de relação entre as métricas estudadas das 20 

categorias, utilizou-se como medida de associação o Coeficiente de Correlação de Pearson. 

“O coeficiente de correlação é uma medida da força e da direção de uma relação linear 

entre duas variáveis. O símbolo r representa o coeficiente de correlação amostral. Uma 

formula para r é:” (Larson & Farber, 2015, p.442) 

   











































n

y
y

n

x
x

n

yx
yx

r
2

2

2

2

.

 
 



 
 
 
 
  
  
 

53 
 
 
 
 

Uma correlação mede o grau de intensidade da relação entre duas variáveis quantitativas. 

Os dados podem ser representados por pares ordenados (x, y), sendo x a variável 

independente e y a variável dependente. 

Eis algumas características do coeficiente de correlação de Pearson: 

 A variação do coeficiente de correlação é de –1 a 1, inclusive;  

 Quando x e y tem uma correlação linear positiva forte, r está próximo de 1;  

 Quando x e y tem uma correlação linear negativa forte, r está próximo de –1;  

 Quando x e y tem correlação linear positiva perfeita ou correlação linear negativa 

perfeita, r e igual a 1 ou –1, respetivamente; 

 Quando não há correlação linear, r está próximo a 0. “É importante lembrar que 

quando r está próximo de 0 não significa que não há relação entre x e y, significa 

apenas que não há relação linear.” (Larson & Farber, 2015, p.442) 

Uma vez calculado o r, deve-se determinar se há evidência suficiente para decidir se o 

coeficiente de correlação populacional r é significativo.  

As hipóteses a serem testadas são: 

0 :0 H      (Não há correlação significativa) 

0 : aH            (Há correlação significativa) 

 
Sendo  a representar o coeficiente de correlação populacional, a estatística de teste é: 

 

2

1 2






n

r

r
t  segue uma distribuição t. 

Para a realização de um teste paramétrico, é necessário comprovar a normalidade das 

variáveis de interesse. Por esta ordem, foram realizados testes de normalidade das métricas 

estudadas: Número de publicações, Alcance, Envolvimento e Taxa de Envolvimento. 

(anexo I). A Tabela 11, a seguir, evidencia a análise descritiva das taxas de envolvimento e 

os valores das métricas para cada categoria na unidade original de medida. E, 

posteriormente, apresenta-se, na Tabela 12, o resultado do cálculo dos coeficientes de 

correlações de Pearson e testes de significância dos coeficientes entre as métricas. 
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Tabela 11: Estatísticas da Taxa de Envolvimento e Métricas Estudadas (N=725) 

CATEGORIA 

MÉTRICAS 

N ALCANCE ENVOLVIMENTO TAXA TOTAL 

1 - Documentação/visto/cidadania 
41 526441 36177 

6,87 

2 - Segurança 
12 368272 44464 

12,07 

3 - Habitação 
14 143849 8565 

5,95 

4 - Trabalho/emprego 
62 786475 49337 

6,27 

5 - Passagens aéreas/viajar 
35 347316 22493 

6,48 

6 - Saúde/Seguro de saúde 
11 74810 3195 

4,27 

7 - Estudos 
40 422285 18675 

4,42 

8 - Transporte interno 
8 41046 1244 

3,03 

9 - Gastos/economia/investimento 
25 246095 11254 

4,57 

10 - Leis/legislação 
77 946084 62421 

6,60 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 
51 527728 29404 

5,57 

12 - Morar (adaptação e mudança) 
46 791449 79411 

10,03 

13 - Cidades 
63 773781 52232 

6,75 

14 - Moedas e bancos 
31 313957 14165 

4,51 

15 - Turismo 
40 424284 21525 

5,07 

16 - Cursos de Idiomas 
20 114594 4021 

3,51 

17 - Seguro Viagem 
12 66304 1572 

2,37 

18 - Serviços Euro Dicas 
6 38773 1375 

3,55 

19 - Imagens e vídeos 
60 910130 67281 

7,39 

20 - Outros assuntos 
71 898484 55671 

6,20 

TOTAL 725 8762157 584482 
6,67 

 

A Tabela 12 exprime as correlações de Pearson, os valores-p para os testes, considerando 

um nível de significância de 5% para os coeficientes. Foram calculados os coeficientes de 

correlação para cada métrica, duas a duas, para uma melhor explicação do comportamento 

das mesmas. Observa-se, em destaque, que o número de publicações (N) possui uma forte 

e positiva relação com Alcance e Envolvimento, ou seja, para o período estudado, as 

categorias que apresentaram maior número de publicações obtiveram maiores alcance e 

envolvimento. Esta relação é significativa ao nível de 5%, porque seus valores-p (0,000) 

foram menores que 5%, levando, portanto, à rejeição da hipótese de que a correlação não é 

significativa. 
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A relação entre Taxa de Envolvimento com as métricas Alcance e Envolvimento foi 

moderada positiva e significativa (valor p= 0,000), logo, um maior Alcance e Envolvimento 

reflete uma maior taxa de envolvimento nas categorias estudadas. 

Percebe-se, inclusive, que a relação entre o número de publicações e a taxa de 

envolvimento não foi, estatisticamente, significante. Assim, o número de publicações não 

pode ser considerado um fator determinante nas taxas de envolvimento para as categorias 

em estudo durante quadrimestre. As métricas Alcance e Envolvimento apresentaram uma 

relação forte e significativa, e, portanto, um maior Alcance reflete maior Envolvimento das 

categorias estudadas. 

Tabela 12: Análise de Correlações e teste de significância entre Métricas 

 

N ALCANCE ENVOLVIMENTO TAXA TOTAL 

ALCANCE_ 0,950    

 0,000    

ENVOLVIMENTO_ 0,799 0,941   

 0,000 0,000   

TAXA TOTAL 0,331 0,565 0,761  

 0,154 0,009 0,000  

Nota: Valor de Correlação de Pearson e Valor-p são apresentados para os pares de métricas. 
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VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A discussão que aqui se propõe está ancorada na análise dos dados, realizada no capítulo 

anterior, que buscou demonstrar o comportamento das publicações do Euro Dicas, no 

Facebook, em consonância com a literatura estudada.  

Para dar sustentação à discussão, optou-se por apresentar, brevemente, algumas 

considerações importantes acerca dos dados obtidos do Facebook, principal plataforma de 

rede social utilizada pela Worthy Content. O suporte teórico deste trabalho revelou que o 

contexto das redes sociais facilita o desenvolvimento de uma empresa, criando novos 

meios de interacção e canais de comunicação (Akhmedov, 2017). E, uma vez que as redes 

sociais fornecem acesso aos usuários sem tempo ou restrições geográficas como defendido 

por Siddiqui & Singh, (2016), o Facebook firmou-se como uma ferramenta de marketing 

digital, sobretudo para a uma maior aproximação entre a Worthy Content e o seus leitores, 

processo facilitado pelo marketing de conteúdo (Torres, 2009). O marketing de conteúdo 

tem como principal objectivo falar directamente com o público-alvo, tal qual é projectado 

pela Worthy Content. E o facto de ser uma empresa de marketing digital focada em 

conteúdo atende os pressupostos encontrados na revisão de literatura.  

Por meio da categorização das publicações, proposta por Bardin (1977), construiu-se um 

banco de dados no sentido de analisar a estratégia de conteúdo adoptada pela Worthy 

Content e perceber como os usuários da fanpage do Euro Dicas interagiam com os 

diferentes tipos de conteúdo publicados durante o terceiro quadrimestre de 2018. Tomou-

se como variáveis de análise o número de publicações, o alcance, o envolvimento e a taxa 

de envolvimento, sendo esta última a variável dependente, objecto principal deste estudo. 

A análise da taxa de envolvimento das publicações é relevante por ser uma métrica que 

acompanha o envolvimento ativo do público com o conteúdo e é usada para analisar a 

eficácia das ações online é, teoria suportada por Rahman et al. (2016b). Corroborando, 

Barger (2013) afirma que, além disso, esta análise demonstra o sucesso do marketing das 

redes sociais. 

A taxa de envolvimento é resultante da relação entre as percentagens de envolvimento e de 

alcance, sendo, portanto, uma métrica que acompanha o envolvimento ativo do público 
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com o conteúdo e é usada para analisar a eficácia das campanhas online demonstrando o 

desempenho nas redes sociais, como já referido.   

Como havia uma grande quantidade de dados, esta análise resultou em muitos resultados 

interessantes, os quais foram organizados e analisados através de um ponto de vista amplo 

para condensar a informação em uma discussão acessível e significativa, tanto para os 

gestores da Worthy Content quanto para a academia. Os resultados das análises sugerem 

que a Worthy Content, ao trabalhar o marketing de conteúdo, consegue perceber as exactas 

necessidades do cliente e responder aos seus objectivos com um produto relevante, 

confirmando o pressuposto de Pulizzi (2014) favorecendo, assim, o crescimento do 

negócio, tal qual é suportado pela teoria de Kee & Yazdanifard (2015). 

Se o objetivo do marketing nas redes sociais é construir relacionamentos, como muitos 

pesquisadores (Williams & Chinn, 2010; Barger, 2013; Richter et al., 2014) sugerem que 

deveria ser, as empresas de conteúdo devem considerar fornecer aos seus leitores o tipo de 

conteúdo que eles mais gostam de receber (Aladwani, 2017). Posto isto, verifica-se esta 

prática pela Worthy Content de fornecer conteúdos que atendem os usuários da fanpage 

do Euro Dicas. Assim, nesta perspetiva, o assunto publicado torna-se determinante na taxa 

de envolvimento dos leitores e esta constatação vai ao encontro do pressuposto teórico 

defendido por Rishika et al. (2013).  

Os resultados das análises confirmam que a categoria de assunto que resultou no maior 

envolvimento por parte dos leitores refere-se a conteúdos sobre “Segurança”, que inclui 

artigos sobre a segurança nos países europeus, riscos, perigos bem como conselhos para o 

imigrante. Esta categoria de conteúdo apresentou estatisticamente média de taxa de 

envolvimento superior a quinze categorias, dentre as vinte analisadas, ao controlar a 

variável relacionada à Taxa de Envolvimento.  

Verificou-se que as categorias “Seguro Viagem” e “Serviços Euro Dicas” apresentaram as 

menores taxas médias de envolvimento, em comparação às demais categorias estudadas, 

sugerindo que os usuários preferem usar as redes de sociais para aprofundar seus 

conhecimentos sobre diversos assuntos sobre imigração, ao invés de receber mensagens 

promocionais de divulgação de produtos e serviços. Isto fornece suporte para o uso da 
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rede social de uma forma menos oportunista e invasiva pelas empresas como sugerido por 

Turchi (2012).  

Ao mesmo, a categoria de conteúdo destinada a incentivar interacção, “Imagens e Vídeos”, 

obteve diferenças significativas na taxa média de envolvimento e é a segunda categoria com 

a maior média, uma descoberta similar à de Valentini et al. (2018), que explicam os efeitos 

da comunicação visual e afirmam que o conteúdo interactivo acumula a maior parte das 

acções. Esta constatação também parece estar em consonância directa com pesquisas 

anteriores, sugerindo que publicar conteúdos imagéticos e interactivos encoraja uma 

interacção mais activa (Martinus & Chaniago, 2017; Tafesse, 2016).  

É possível que o processo mais importante da construção de envolvimento seja publicar 

conteúdo que os usuários valorizem e qualquer tipo de interacção já é suficiente para 

promover conexões entre o leitor e a marca. A segunda proposição do Envolvimento do 

Consumidor identificada por Brodie et al. (2011) diz respeito à cocriação de valor através 

de um processo interactivo dinâmico e recorrente, no entanto, pode ser que os usuários 

sintam a cocriação de valor internamente, mas não se envolvam com o conteúdo de forma 

activa, conforme sugerido por Malthouse et al. (2013).  Daí a importância de a Worthy 

Content explorar o valor do envolvimento dos usuários com as publicações para melhor 

perceber como cada acção do usuário cria valor na mente dos consumidores. 

A terceira categoria que obteve maior taxa média de envolvimento, “Morar”, reforça a 

missão do Euro Dicas de ser a principal referência e fonte segura de informações para 

pessoas que desejam morar na Europa. O Euro Dicas, ao veicular suas informações com 

transparência, pôde solidificar a credibilidade da sua marca no ambiente online 

confirmando o pressuposto de Chung (2017). Esta categoria de conteúdo engloba artigos 

que abordam informações sobre o processo de mudança e adaptação nos países destinos, 

assim como custo de vida e procedimentos a serem realizados pelo imigrante ao se mudar 

para a Europa. Este resultado aplica os pressupostos de Turchi (2012) e Grubor & Jakša 

(2018) no que diz respeito à exigência da nova geração de consumidores, a qual demonstra 

ser cada vez mais racional nas suas escolhas. Além disso, este resultado vai ao encontro do 

pressuposto teórico defendido por Kee & Yazdanifard (2015), os quais defendem que o 
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consumidor atual prefere confiar na opinião dos amigos e familiares, por acreditarem que 

os conteúdos gerados pelos usuários são muito mais confiáveis e isentos de conotação 

comercial.  

Nesse sentido, o facto de alguns dos conteúdos desta categoria procederem de experiências 

pessoais dos redatores, gera maior confiança por parte dos usuários no que está a ser 

relatado, o que reforça os argumentos de Azar et al. (2016) por ser um dos fatores-chave 

para o envolvimento dos usuários. Para além disto, satisfaz uma das atividades de conexão 

social proposta por Heinonen (2011): a vigilância social, a qual se traduz no interesse do 

usuário por aprender sobre a sua rede, seja visitando sites específicos que incluem 

conteúdo publicado por um conhecido ou apenas por querer saber o que as pessoas fazem. 

Em síntese, a partir da análise realizada sobre os testes de médias de taxas de envolvimento, 

ANOVA e Teste de Tukey, conclui-se que o fator “Categoria” exerce influência na “Taxa 

de Envolvimento”. É importante destacar que, devido ao facto de as taxas médias de 

envolvimento entre as categorias diferirem estatisticamente, pode-se inferir que o 

envolvimento está relacionado à qualidade do conteúdo e que as necessidades do leitor 

estão a ser atendidas respeitando os princípios defendidos por Pulizzi (2014). Além disso, 

esse tipo de interação ainda fornece evidências do envolvimento do leitor em termos de 

conexão psicológica do usuário com a marca Euro Dicas, uma das cinco proposições de 

envolvimento do consumidor, de acordo com Brodie et al. (2011), o qual está em busca 

por informações (Azar et al., 2016). 

O presente estudo procurou verificar, ainda, se a frequência de publicações de determinada 

categoria gera maior taxa de envolvimento. Verificou-se que, embora “Leis/Legislação” 

seja a categoria com maior frequência de publicações no período (77) seguida de “Outros 

Assuntos” (71), ambas obtiveram taxa média de envolvimento inferior a outras categorias 

menos publicadas durante o quadrimestre, como “Segurança” (12), “Passagens aéreas” (35) 

e “Morar” (46), cujas médias de taxa de envolvimento foram superiores. Pode-se 

comprovar que a quantidade das publicações não pode ser considerada um factor 

determinante nas taxas de envolvimento para as categorias em estudo durante os quatro 

meses.  
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Deve-se, no entanto, salientar o comportamento da categoria “Imagens e Vídeos”, a quinta 

categoria mais publicada (60), a qual obteve a segunda maior taxa média de envolvimento. 

Este achado é importante porque Martinus & Chaniago, (2017), Tafesse (2016) e Valentini 

et al. (2018) abordam sobre a capacidade de os conteúdos imagéticos estimular o 

envolvimento e aumentar a conexão entre o usuário e a marca, sendo, portanto, uma parte 

essencial de qualquer plano de marketing de rede social. E publicações diárias de imagens e 

vídeos era uma estratégia da Worthy Content com a finalidade de gerar envolvimento com 

os usuários do Euro Dicas.  

De facto, durante o estágio curricular, a frequência das publicações sofreu um aumento 

substantivo durante o quadrimestre na tentativa de aumentar o alcance das publicações e, 

por conseguinte, o envolvimento dos usuários. Entretanto, os resultados do estudo sobre a 

relação entre as métricas analisadas indicam que o número de publicações não pode 

explicar a variável taxa total de envolvimento por categoria. Ou seja, ao considerar a Taxa 

de Envolvimento como importante indicador para mensurar o envolvimento dos leitores, 

pode-se concluir, pelo estudo realizado, que a taxa total para cada categoria não apresentou 

significativa relação com o número de publicações.  

No que diz respeito ao alcance das publicações, em plataformas como Facebook, o 

envolvimento desempenha um papel importante na quantidade de pessoas que recebem 

uma actualização (Lara-Navarra et al., 2018). As publicações do Euro Dicas atingiram, no 

período analisado, um público de 10.160.543 usuários. No entanto, deve-se ressaltar que ter 

um grande alcance com baixo envolvimento não é um bom indicador, porque demonstra 

que a mensagem a ser divulgada não ressoa com o público. Embora a construção de uma 

audiência online exija a criação de uma sequência de rede social, como proposto por 

Kanuri et al. (2018) e praticado pela Worthy Content, alcançar milhões de usuários não 

significa nada se eles não estiverem interessados no que está a ser publicado. Contudo, se o 

Facebook for utilizado correctamente pela empresa, o Euro Dicas pode publicar conteúdos 

específicos capazes de promover o alto envolvimento destacado por Malthouse et al. 

(2013) ao estimular o interesse latente nos usuários.  
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Nesse sentido, é possível promover o envolvimento comportamental, no Facebook, 

fornecendo aos usuários informações mais detalhadas sobre a publicação. E isto pode 

aumentar o desejo de os leitores serem usuários mais ativos com tendências 

comportamentais leais, através da indicação destes conteúdos aos familiares e amigos ou a 

partilha dos mesmos (García-Fernández et al., 2017), aumentando, assim, o alcance das 

publicações contribuindo para um maior envolvimento digital ou ainda estimulando a 

compra dos serviços fornecidos pela marca, gerando ainda mais receita para a empresa 

(Yoon et al., 2018).  

Uma vez concluída a discussão dos resultados obtidos, os quais se cruzaram com a revisão 

de literatura, o próximo tópico deste relatório extrai uma conclusão do estudo de caso, 

assim como uma breve análise crítica e recomendações estratégicas à empresa. 
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VII. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 

1. CONCLUSÃO  

A internet permite expandir as capacidades de comunicação dos profissionais de marketing 

e fornece informações actualizadas, em tempo real e de baixo custo. E esta nova realidade é 

possível através da evolução das ferramentas de marketing digital, que permitem ser 

adaptadas e configuradas de forma singular às necessidades de cada organização, assim 

como pela popularização das redes sociais. Fronteiras físicas foram eliminadas, e os 

usuários podem pesquisar as informações necessárias, consultar uns aos outros na tomada 

de decisões, além de criar comunidades online, onde os usuários, para além de partilharem 

opiniões, podem interagir e definir o percurso que pretendem para as marcas e produtos 

que consomem. E, à medida que crescem, pequenos grupos de interesse assumem 

proporções de influenciadores globais. 

O presente relatório corresponde ao estágio curricular realizado na empresa Worthy 

Content Lda. O propósito deste estudo é definir e analisar os KPIs da página do Euro 

Dicas, para que seja possível planear acções futuras nesta rede social. Em consonância com 

os objectivos da empresa, gerar visitas ao site através do Facebook e aumentar a 

notoriedade da marca. As estratégias online variam dramaticamente com base nos objetivos 

de uma organização (Hutt & Speh, 2017). Nesse sentido, a medição do desempenho destas 

estratégias nas redes sociais varia consoante o tipo de indústria e da organização, sendo, 

portanto, dependente deste factor (Michopoulou & Moisa, 2019) e relevante para que uma 

empresa atinja os seus objetivos (Croitoru et al., 2014).  

O Euro Dicas é um publisher online criado em 2014,  que  adoptou  as redes sociais como 

principal canal de comunicação. Pequenas empresas utilizam as redes sociais como um 

meio de marketing e, em menos tempo e com menos investimento, podem criar resultados 

surpreendentes. O baixo custo destas ferramentas de comunicação, comparado àquelas que 

não são virtuais, permite sua adopção e representação como canais estratégicos. Os 

consumidores estão no centro de qualquer negócio e o marketing de redes sociais permite 

que as empresas construam relacionamentos mutuamente benéficos com os seus clientes. 
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Devido ao facto de a empresa se enquadrar como uma PME, inicialmente com poucos 

recursos para investir em ações de marketing, a utilização do Facebook, por ser uma 

ferramenta online e totalmente gratuita (Wardaya, 2016), contribuiu significativamente para 

impulsionar o seu negócio (Sudarsanam, 2016). 

A relevância do Facebook é notória. No terceiro trimestre de 2018, o Facebook tinha 2,27 

mil milhões de usuários activos por mês e, no terceiro trimestre de 2012, o número de 

usuários activos ultrapassou 1 mil milhões, tornando o Facebook a primeira rede social a 

atingi-lo (Statista, 2018)3. E, em Abril de 2019, o Facebook divulgou os destaques 

operacionais e financeiros da empresa referentes ao primeiro trimestre de 2019, os quais 

demonstram um crescimento contínuo da ferramenta (Facebook, 2019)4:  

 

 Usuários activos diários: cerca de 1,56 mil milhões, em média, em Março de 

2019. Um aumento de 8% ano após ano; 

 Usuários activos mensais: 2,38 mil milhões em 31 de Março de 2019. Um 

aumento de 8% ano após ano; 

 Receita de publicidade para telemóveis: a receita de publicidade móvel 

representou aproximadamente 93% da receita de publicidade no primeiro 

trimestre de 2019, em comparação com aproximadamente 91% da receita de 

publicidade no primeiro trimestre de 2018. 

 

Por esta ordem, novas estatísticas foram divulgadas sobre as redes sociais mais populares 

em todo o mundo a partir de Abril de 2019, classificadas por número de contas activas e o 

Facebook permanece, de facto, na liderança. De seguida, dentre as três mais acessadas, 

encontram-se o YouTube, com 1,900 mil milhões de usuários activos e o WhatsApp, com 

1,600 mil milhões e o uso das diversas redes varia consoante as suas propostas. Nesse 

sentido, o Facebook permanece altamente focado na interacção, estimulando as relações 

                                                      
3 Disponível em: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-
worldwide Acedido em: 20.12.2018. 
4 Disponível em: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-First-
Quarter-2019-Results/default.aspx Acedido em: 01.05.2019. 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-First-Quarter-2019-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-First-Quarter-2019-Results/default.aspx
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entre os usuários ao fornecê-los recursos diversos de partilha e entretenimento (Statista, 

2019)5.  

O número de usuários indica a dominação das redes sociais, o que suscita duas perguntas: 

Qual público é o mais atingido nas redes sociais? Qual o efeito das marcas nos usuários 

destas redes?  A recente e significativa mudança no algoritmo do Facebook aponta para as 

dificuldades enfrentadas pelos publishers, visto que há um direcionamento não-aleatório das 

publicações no Feed de Notícias dos usuários. Como já referido, o novo EdgeRank 

prioriza exibir conteúdo relevante para os usuários, proporciona mais conteúdos de 

familiares e amigos acima das publicações das empresas, e faz com que a experiência do 

usuário seja potencializada, por meio da qualidade das interacções entre os usuários. 

Conclui-se, inclusive, que acompanhar os seguidores e gostos nas redes sociais não é mais 

suficiente. Os profissionais de marketing nas redes sociais precisam de demonstrar o 

impacto dos seus esforços nos negócios e comprovar se as estratégias sociais estão a 

impactar positivamente as metas da organização. Isto é possível analisando as métricas 

certas, aproveitando ao máximo os recursos. Assim, faz-se necessário concentrar nos KPIs 

correctos - números que comprovam se os esforços em contexto das redes sociais tiveram 

um impacto positivo - ajudando a continuar avançando nas decisões mais inteligentes.  

Por esta ordem, a análise de dados é útil somente se as informações coletadas forem 

relevantes para os objectivos de rede social. Concentrar-se em algumas estatísticas 

importantes e usá-las para informar a estratégia de página do Facebook ajudará a produzir 

conteúdo com o qual a comunidade responderá e, por conseguinte, se envolverá.  

Os dados contidos no Facebook permitem obter inúmeros insights sobre como os usuários 

se envolveram com determinadas publicações, contribuindo para implementar um plano de 

conteúdo eficaz. Nesse sentido, o Facebook oferece recursos gratuitos para as empresas se 

expandirem no mercado digital e é o ambiente ideal para a segmentação do mercado, isto é, 

para determinar exatamente o perfil do público ou do mercado atendido pela empresa, uma 

                                                      
5 Disponível em https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-
users/ Acedido em 21.05.2019 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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vez que fornece dados relevantes sobre os usuários (Hodis et al. 2015). E determinar o 

posicionamento da marca Euro Dicas requer conhecer o mercado em que ela atua.  

A princípio, o objetivo principal do estágio curricular era envolver e analisar as diferentes 

redes sociais nas quais a marca Euro Dicas se encontra de forma a potenciar e trabalhar a 

comunicação e o marketing da marca. No entanto, devido a mudanças internas, as 

atividades do estágio focalizaram-se somente na gestão da página do Euro Dicas no 

Facebook para a implementação do plano de conteúdo (Rishika et al., 2013).  

Apesar de o Euro Dicas ter se tornado autoridade no ambiente digital sobre conteúdos 

relacionados à imigração na Europa, comparando fontes de pesquisa teórica com a análise 

de conteúdo realizada, foram encontrados recursos escassos relacionados ao processo de 

análise que permitissem examinar as evoluções das métricas correspondentes às 

necessidades destacadas devido à falta de uma pesquisa anterior. A mensuração das 

métricas ao longo do tempo é um esforço importante (Sudarsanam, 2016), dado que a 

definição de uma estratégia de marketing de rede social bem-sucedida depende da perceção 

sobre o comportamento dos usuários ao longo do tempo (Rahman & al. 2016a). 

Acompanhar as métricas pode ajudar a determinar se a estratégia de conteúdo mais eficaz 

para obter envolvimento leva a decisões mais informadas e assertivas pelos gerentes de 

rede social (Michopoulou & Moisa, 2019). Para preencher esta lacuna, aplicou-se uma 

metodologia quantitativa, baseada uma amostra não-probabilística de 753 publicações 

referentes ao período de Setembro a Dezembro de 2018.  

Usando o marketing de conteúdo como uma estrutura, procurou-se examinar quais tipos 

de conteúdos recebiam os mais altos níveis de envolvimento como medida do que os 

consumidores valorizam nas redes sociais e de que forma isto difere entre as diversas 

categorias de publicações. Considerando taxa de envolvimento do usuário com as 

publicações realizadas pelo Euro Dicas como variável dependente, a análise dos dados 

permite inferir que a frequência das publicações não pode ser considerada um factor 

determinante nas taxas de envolvimento para as categorias em estudo durante o 

quadrimestre. 
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Analisou-se, inclusive, se a empresa estava segmentando os conteúdos publicados para os 

seus usuários, criando e mantendo relacionamentos em sua comunidade online, 

optimizando a taxa de envolvimento. Contudo, Grönroos (2004) indica que as relações 

com os clientes são construídas por meio de conversação e interacção, um aspeto 

negligenciado pela Worthy Content percebido durante a experiência na empresa. Como 

salientado pela revisão de literatura, a lógica das comunidades das marcas é estreitar 

relações entre a marca e o consumidor, gerando intimidade e proximidade, construindo, 

deste modo, o Marketing Relacional. (McAlexander et al., 2002). A abundância de 

informação no ambiente online levou à desvalorização das mensagens e, por conseguinte, a 

atenção e o tempo prestados às marcas pelos consumidores são cada vez menores (Lee et 

al., 2018). Por esta ordem, o responsável pela gestão das redes sociais precisa de focalizar 

sua estratégia no incentivo ao diálogo e à comunicação com os usuários da página, visto 

que estes membros da comunidade podem ajudar a criar reconhecimento da marca ao 

promoverem o negócio da empresa (Turchi, 2012). O Euro Dicas deve, portanto, aprender 

a se tornar útil com significado, representando algo ao seu leitor, criando valor emocional 

(Hallikainen, 2015).  

As estratégias de marketing são implementadas a fim de conhecer o consumidor, os seus 

interesses e preferências, o que implica em uma investigação na identidade do público-alvo 

e no desenvolvimento de produtos ou serviços que atendam estes nichos. E as redes sociais 

são destacadas na literatura recente sobre marketing digital como elemento fundamental e 

quase obrigatório em uma estratégia de marketing (Paswan, 2018). Desse modo, o 

desenvolvimento desta temática é oportuno e se justifica em um duplo sentido: contribuir 

para que o Euro Dicas aprimore as suas estratégias de marketing de redes sociais e 

incentivar a produção de pesquisas na academia. 

Posto isto, pesquisas futuras conduzidas pela gestão e pela academia devem analisar como 

os usuários valorizam, tanto os tipos de conteúdo quanto os tipos de interação nas redes 

sociais. Se houver diferenças potenciais nos estilos de comunicação e interação entre os 

usuários e o Euro Dicas, pode-se remeter à quarta e quinta propostas de Brodie et al. 

(2011), fornecendo suporte para o facto de que o envolvimento existe em múltiplos níveis 
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e é específico do stakeholder, resultando em diferentes níveis de envolvimento. Quanto ao 

incentivo ao diálogo com os usuários, Alhabash et al. (2015) sugerem que as empresas 

elaborem conteúdos que estimulem comentários e partilhas. E, caso a Worthy Content 

deseje criar um tipo de comunicação bidirecional para construir relacionamentos, ela deve 

publicar conteúdos que provoquem estas atividades, potencialmente por meio de 

perguntas. Assim, haverá uma melhor compreensão do que os usuários valorizam nas redes 

sociais e em quais tipos de conteúdos eles estarão mais propensos ao diálogo. 

2. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Os resultados obtidos nas análises deste estudo de caso confirmaram, de facto, alguns 

pressupostos teóricos, embora ainda existam algumas recomendações que podem ser feitas 

baseadas tanto na análise dos dados realizada quanto na experiência durante o estágio 

curricular. Estas sugestões estão limitadas à duração do estágio, bem como à análise dos 

dados realizada.  

A experiência na Worthy Content provou ser muito útil e enriquecedora, especialmente 

quando se trata de perceber o marketing digital como um negócio e ter consciência da sua 

complexidade. A experiência foi, ao mesmo tempo, desafiadora no sentido de delinear e 

implementar acções nas redes sociais, uma vez que não havia na empresa um especialista 

em redes sociais que se dedicasse a esta função. Considerando as mudanças internas 

realizadas e o plano delineado para um novo ciclo de negócios a partir de Dezembro de 

2018, o objectivo do estágio foi alterado no final do mesmo. Consequentemente, o esforço 

dedicado à exploração das redes sociais foi gradativamente posto em segundo plano. E a 

indisponibilidade dos dados das publicações anteriores para o desenvolvimento deste 

relatório é outro aspeto negativo. No entanto, alcançar os objectivos do estágio curricular, 

embora com algumas dificuldades, foi um processo bem-sucedido.  

A revisão de literatura realizada sobre os tópicos relacionados e os dados recolhidos 

convergem satisfatoriamente para uma mesma conclusão. Ainda que o investimento em 

redes sociais sempre estivesse integrado à filosofia organizacional da Worthy Content, 
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ainda existem algumas questões que devem ser consideradas pela empresa, as quais serão 

sugeridas neste capítulo. 

Ao lidar com uma empresa, cuja orientação é costumer-centric, ela deve, portanto, priorizar 

o estudo sobre o próprio cliente. Para enfrentar a crescente aceleração de processos e a 

complexidade das situações enfrentadas pelas empresas digitais, é importante analisar e 

avaliar a correspondência entre oferta e procura. Como sugerido nas análises, há, de facto, 

uma oscilação no comportamento e na eficiência das publicações ao longo do 

quadrimestre. Confirma-se que a relevância de alguns conteúdos para os leitores do Euro 

Dicas sofreu variações positivas ou negativas.  

Sugere-se, portanto, que a Worthy Content realize, em curto prazo, um Estudo de 

Mercado. Para que os gestores possam antecipar ou responder às necessidades dos seus 

leitores, eles precisam de obter informações sobre o comportamento dos seus clientes 

atuais e prospects, e, inclusive, sobre o sucesso das suas práticas online. Pesquisas futuras 

devem perguntar directamente aos usuários quais tipos de conteúdo eles consideram 

valiosos. Apesar de o programa de afiliados contribuir significativamente para a receita da 

empresa, se o objectivo da empresa é atrair mais clientes para o seu site, é recomendável 

que ela invista em recursos inteiramente alocados para o estudo do comportamento dos 

seus leitores e tendências de interesses. É importante que ela tenha recursos dedicados a 

pesquisas de qualidade sobre esta envolvente.  

Somando-se isto às observações feitas, sugere-se que exista um gestor de redes sociais, 

cujas atividades estejam alinhadas às do gestor de conteúdo, para integrar recursos e 

competências em ambas as áreas, apoiando as estratégias de publicação de conteúdo atuais 

e desenvolvendo novas mais eficazes. Ele, inclusive, será responsável por analisar as 

métricas mais relevantes e mensurar periodicamente os resultados das decisões tomadas 

nas redes sociais através dos dados coletados. 

Recomenda-se, inclusive, estabelecer um departamento de comunicação e marketing. O 

aumento do fluxo de comunicação de informações entre os clientes, juntamente com a 

maior disponibilidade de canais variados, gera um novo nível de complexidade na conceção 

e implementação de novas estratégias de marketing. Este departamento realizará a gestão 
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dos múltiplos canais de comunicação do Euro Dicas, e, ao produzir e balancear o processo 

de comunicação, garantirá que todos os canais funcionem em conjunto para obter a 

máxima eficácia comunicacional, fazendo, por conseguinte, campanhas mais efectivas. 

Quando um canal complementa o outro, é possível ampliar o poder da mensagem 

transmitida, visto que mais pessoas serão alcançadas através das diversas plataformas. 

E, ainda, trabalhará juntamente com o gestor de redes sociais, planeando e executando as 

melhores ações online, por meio de um programa de redes sociais que incorpore as metas 

almejadas pela empresa. Nesse sentido, a Comunicação Integrada de Marketing garantirá 

que todas as formas de comunicação e suas respetivas mensagens acompanhem um 

objetivo maior e único, e poderá representar uma vantagem competitiva para o Euro Dicas, 

reforçando o seu posicionamento. 

3. LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

Uma das limitações deste estudo prende-se com o facto de não ser possível realizar 

nenhuma generalização, uma vez que o presente trabalho utilizou amostragem não-

probabilística conveniente. Os elementos seleccionados foram escolhidos pelo pesquisador 

consoante a conveniência, no caso, 753 publicações do Facebook referentes ao período de 

realização do estágio curricular para ir de acordo com os objectivos de estágio propostos 

pela empresa.  

As amostras não-probabilísticas podem oferecer boas estimativas das características da 

população, no entanto, não permitem uma avaliação objectiva da precisão dos resultados 

amostrais. Uma vez que não há maneira de determinar a probabilidade de escolha de 

qualquer elemento em particular para inclusão na amostra, as estimativas obtidas não são 

estatisticamente projectáveis para a população. Neste caso, todas as análises realizadas neste 

estudo de caso foram utilizadas para um objectivo académico, não sendo, portanto, viável 

generalizar para futuras publicações. Por esta ordem, para acções futuras do Euro Dicas, 

sugere-se a realização de pesquisas adoptando, inclusive, o método quantitativo, mas com 

amostragem probabilística a partir do universo de publicações.  
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Sugere-se, ainda, como possibilidade de análise que permite verificar o comportamento das 

variáveis ao longo do tempo, a adopção de outra estratégia metodológica denominada 

“Análise de Séries Temporais”, que também se insere na abordagem quantitativa. Séries 

temporais são definidas como sequências de dados quantitativos relativos a momentos 

específicos e estudados segundo sua distribuição no tempo. Trata-se de uma estratégia que 

possibilita identificar padrões não-aleatórios na série temporal de uma variável de interesse, 

e a observação deste comportamento passado pode permitir fazer previsões sobre o futuro, 

orientando a tomada de decisões. Por outras palavras, a análise de séries temporais leva em 

conta os pontos de dados tomados no decorrer do tempo, analisa-se uma sequência de 

observações de uma variável ao longo do tempo, geralmente ocorrendo em intervalos 

uniformes. Assim, as séries temporais podem apresentar tendência crescente, decrescente 

ou estacionária e até tendências diferentes em trechos sequenciais que contribuem para o 

processo de tomada de decisão.  

Outra limitação deste estudo refere-se à natureza mutável dos canais de rede social. Na 

medida em que estas redes evoluem, a academia e a gestão podem apenas esperar obter 

informações para perceber como elas afectam os consumidores em um determinado 

momento. Pesquisas futuras devem considerar a coleta de dados longitudinais das redes 

sociais e, de seguida, examinar como o conteúdo e as interacções nas redes sociais 

mudaram ao longo do tempo.  
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ANEXOS 

Anexo A: Relação entre métricas e KPI 

 

 

 
KPI e Descrição Métrica 

Alcance 

 

 

 

 

Envolvimento baixo 

 

 

Envolvimento médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento alto 

 

 

 

 

O número de pessoas que têm 
contacto com o aplicativo de 
média social e o conteúdo 
relacionado 
 
 
 
 
O número de pessoas que 
confirmam concordância ou 
preferência por conteúdo 
 

O número de pessoas que 
participam da criação, das partilhas 
e do uso do conteúdo, e do grau de 
influência nas outras pessoas.  

 

 

 

 

O número de pessoas que 
participam de eventos off-line (que 
podem ser além da actividade on-
line contínua) como consumidor ou 
parceiro de programa, voluntário 
ou patrocinador 

Fãs/gostos na página 

Número de pessoas a participar das discussões 
Fãs não-inscritos 
Número de seguidores ou inscritos 

Dados demográficos dos inscritos/fãs/seguidores 

Viralidade (taxa de crescimento de fãs, seguidores 
e amigos) 
Classificações 
Likes nas publicações do Facebook 
Taxas de likes 
Frequência dos favoritos  
Likes ou dislikes em vídeos 
 
Posts ou tweets por usuários 
User-generated content (ex: vídeos)  
Comentários em posts 
Taxa de comentários 
Números de processos em tópicos de discussão 
Frequência de novas discussões, novos tópicos 
Downloads 
Uploads 
Pontuações de Klout (ver: Klout.com)  
Número de retweets 
Taxa de retweets  
Menções 
Número de vezes que um post, vídeo ou link foi 
partilhado 
 

Número de pessoas que se registam para 
serviços/marcam uma consulta 

Número de pessoas que participam de eventos 
de defesa off-line como voluntários ou 
patrocinadores 

Número de pessoas que participam de eventos off-
line como participantes 

Número de pessoas assistidas 

Número de participantes satisfeitos 

Fonte: adaptado de Neiger et al. (2012) 
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Anexo B: Marketing-Mix do Euro Dicas 

MARKETING-MIX EURO DICAS 

Produto Online publisher 

Preço Monetização/modelo de pricing: 

 Cost per Click (CPC) 

 Cost per Lead (CPL) 

 Cost per Acquisition (CPA) 

Promoção Website 
Facebook 
Facebook Ads 

Instagram 

Pinterest 

E-mail marketing 

Google 

Google Ads 

SMS 

Distribuição Brasil 

Ambiente Físico Website 

Pessoas 8 pessoas em 2018 

Processos 1. Geração de conteúdo com formatos de monetização: 
links, formulários, boxes, imagens, etc. 
2. Promoção e distribuição deste conteúdo nas redes sociais 
e e-mail marketing 
3. Atração do maior número possível de visitantes aos 
conteúdos 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Anexo C: Análise Descritiva dos dados 

[1] Análise geral das publicações 
 
Como já referido, os assuntos das publicações foram agrupados em categorias, de modo a 

possibilitar a análise estatística dos mesmos, consoante a tabela salienta:  

 

 

 

Frequência de publicações por categoria no quadrimestre 

 
Categorias N % 

1 - Documentação/visto/cidadania 41 5,44 

2 - Segurança 12 1,59 

3 - Habitação 14 1,86 

4 - Trabalho/emprego 63 8,37 

5 - Passagens aéreas/viajar 35 4,65 

6 - Saúde/Seguro de saúde 11 1,46 

7 - Estudos 41 5,44 

8 - Transporte interno 9 1,2 

9 - Gastos/economia/investimento 25 3,32 

10 - Leis/legislação 78 10,36 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 57 7,57 

12 - Morar (adaptação e mudança) 48 6,37 

13 - Cidades 64 8,5 

14 - Moedas e bancos 32 4,25 

15 - Turismo 43 5,71 

16 - Cursos de Idiomas 20 2,66 

17 - Seguro Viagem 13 1,73 

18 - Serviços Euro Dicas 6 0,8 

19 - Imagens e vídeos 69 9,16 

20 - Outros assuntos 72 9,56 

Total 753 100 

 

Os dados revelam que “Leis/legislação” foi a categoria de assunto com mais publicações 

no período (10,36%), seguida de “Outros assuntos” (9,56%) e “Imagens e vídeos” (9,16%), 
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“Trabalho/emprego” (8,37%), “Cidades” (8,50%), “Cultura” (7,57%), “Morar” (6,37%) e 

“Estudos” (5,4%), conforme pode ser observado no gráfico:  

 

 

 
 
[2] Análise do alcance das publicações 
 
O objetivo deste tópico é apresentar o alcance das publicações, por categoria, no 

quadrimestre em estudo. Pretende-se, então, verificar quais categorias tiveram maior taxa 

de alcance em relação às respetivas publicações. As publicações do Euro Dicas atingiram, 

no período, um público de 10.160.543 usuários. Os dados ainda revelam que as categorias 

“Morar” (10,15%), “Outros assuntos” (9,93%), “Leis/legislação” (9,83%), “Cultura” 

(9,48%) e “Imagens e vídeos” (9,17%) são aquelas que obtiveram as maiores percentagens 

de alcance durante o quadrimestre, atingindo o maior número de usuários únicos no 

Facebook.  

5,44 

1,59 1,86 
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1,46 
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Deve-se destacar, no entanto, que, ao buscar estabelecer uma correlação entre o número de 

publicações por categoria e a sua respetiva taxa de alcance, é possível verificar que não há 

uma regularidade de correspondência entre estas duas variáveis.  

Observa-se que, ao comparar as categorias “Legislação/Leis” (10,36%) e “Morar” (6,37%), 

esta última obteve maior taxa de alcance (10,15%) que a primeira (9,83%). O mesmo 

ocorre com categoria “Trabalho/emprego” (8,37%), cuja percentagem de alcance é de 

8,68% em relação à categoria “Morar”: 

 

Frequência das publicações e Alcance por categoria no quadrimestre 

Categorias  
Total Posts Total Alcance 

N % N % 

1 - Documentação/visto/cidadania 41 5,44 526.441 5,18 

2 - Segurança 12 1,59 368.272 3,62 

3 - Habitação 14 1,86 143.849 1,42 

4 - Trabalho/emprego 63 8,37 882.138 8,68 

5 - Passagens aéreas/viajar 35 4,65 347.316 3,42 

6 - Saúde/Seguro de saúde 11 1,46 74.810 0,74 

7 - Estudos 41 5,44 422.288 4,16 

8 - Transporte interno 9 1,20 60.602 0,60 

9 - Gastos/economia/investimento 25 3,32 246.095 2,42 

10 - Leis/legislação 78 10,36 998.361 9,83 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 57 7,57 962.995 9,48 

12 - Morar (adaptação e mudança) 48 6,37 1.031.049 10,15 

13 - Cidades 64 8,50 774.595 7,62 

14 - Moedas e bancos 32 4,25 340.001 3,35 

15 - Turismo 43 5,71 656.511 6,46 

16 - Cursos de Idiomas 20 2,66 114.594 1,13 

17 - Seguro Viagem 13 1,73 231.161 2,28 

18 - Serviços Euro Dicas 6 0,80 38.773 0,38 

19 - Imagens e vídeos 69 9,16 931.948 9,17 

20 - Outros assuntos 72 9,56 1.008.744 9,93 

Total 753 100,00 10.160.543 100,00 
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[3] Análise do envolvimento dos usuários 
 

Nesta etapa da análise descritiva é possível compreender a dimensão dos resultados das 

publicações realizadas durante os quatro meses que caracterizam este relatório de estágio. A 

análise, neste tópico, implica verificar o grau de envolvimento de pessoas únicas com as 

categorias no quadrimestre e pretende destacar as categorias que obtiveram maior ou 

menor número de pessoas únicas se envolvendo com as respetivas publicações.  

Os dados salientados na próxima tabela revelam que, em todo período, o envolvimento foi 

maior com as publicações referentes às categorias “Morar” (15,92%), “Cultura” (12,99%), 

“Imagens e vídeos” (8,91%), “Outros assuntos” (8,78%) e “Leis/legislação” (8,45%). Com 

relação às categorias com menores índices de envolvimento no quadrimestre, destacam-se 

10,15 

9,93 

9,83 

9,48 

9,17 

8,68 

7,62 

6,46 

5,18 

4,16 

3,62 

3,42 

3,35 

2,42 

2,28 

1,42 

1,13 

0,74 

0,60 

0,38 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

12 - Morar (adaptação e mudança)

20 - Outros assuntos

10 - Leis/legislação
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19 - Imagens e vídeos

4 - Trabalho/emprego
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14 - Moedas e bancos
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6 - Saúde/Seguro de saúde

8 - Transporte interno

18 - Serviços Euro Dicas

Alcance por ocorrência de categoria no quadrimeste  
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“Serviços Euro Dicas” (0,17%), “Transporte interno” (0,35%), “Saúde/Seguro de saúde” 

(0,38%) e “Cursos de Idiomas” (0,48%). 

  
Frequência das publicações e Envolvimento por categoria no 

quadrimestre 

Categorias  Total Posts 
Total 

Engagement 

N % N % 

1 - Documentação/visto/cidadania 41 5,44 36.177 4,36 

2 - Segurança 12 1,59 44.464 5,36 

3 - Habitação 14 1,86 8.565 1,03 

4 - Trabalho/emprego 63 8,37 61.540 7,41 

5 - Passagens aéreas/viajar 35 4,65 22.493 2,71 

6 - Saúde/Seguro de saúde 11 1,46 3.195 0,38 

7 - Estudos 41 5,44 18.701 2,25 

8 - Transporte interno 9 1,20 2.910 0,35 

9 - Gastos/economia/investimento 25 3,32 11.254 1,36 

10 - Leis/legislação 78 10,36 70.156 8,45 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 57 7,57 107.789 12,99 

12 - Morar (adaptação e mudança) 48 6,37 132.153 15,92 

13 - Cidades 64 8,50 52.425 6,32 

14 - Moedas e bancos 32 4,25 16.447 1,98 

15 - Turismo 43 5,71 59.811 7,21 

16 - Cursos de Idiomas 20 2,66 4.021 0,48 

17 - Seguro Viagem 13 1,73 29.718 3,58 

18 - Serviços Euro Dicas 6 0,80 1.375 0,17 

19 - Imagens e vídeos 69 9,16 73.972 8,91 

20 - Outros assuntos 72 9,56 72.890 8,78 

Total 753 100,00 830.056 100,00 
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[4] Taxa de envolvimento das publicações 
 

Para finalizar a análise descritiva dos dados que conformam a base geral deste relatório de 

estágio, faz-se necessário analisar as taxas de envolvimento das publicações do Euro Dicas 

no quadrimestre, que são resultantes da relação entre as percentagens de envolvimento e de 

alcance.  

Por esta ordem, ao longo do quadrimestre, observa-se que as categorias de assuntos que 

tiveram, efectivamente, a maior taxa de envolvimento por despertarem maior interesse no 

público alcançado, sendo, por conseguinte, os conteúdos mais rentáveis para o Euro Dicas 

foram “Seguro Viagem” com uma taxa de envolvimento de 12,86%, seguida de “Morar” 

(12,82%), “Segurança” (12,07%) e “Cultura” (11,19%).  
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As categorias “Cursos de Idiomas” e “Serviços Euro Dicas” obtiveram as menores taxas de 

envolvimento do quadrimestre, com 3,51% e 3,55%, respetivamente. E a terceira menor 

taxa de envolvimento refere-se à categoria “Saúde/Seguro de saúde” com percentagem de 

4,27%.  

Taxa de Envolvimento por categoria no quadrimestre 

Categorias 

Quadrimestre 

Alcance (A) Envolvimento (E) (E) / (A) x 100 

N N % 

1- Documentação/visto/cidadania 526441 36177 6,87 

2 - Segurança 368272 44464 12,07 

3-  Habitação 143849 8565 5,95 

4 - Trabalho/emprego 882138 61540 6,98 

5 - Passagens aéreas/viajar 347316 22493 6,48 

6 - Saúde/Seguro de saúde 74810 3195 4,27 

7 - Estudos 422288 18701 4,43 

8 - Transporte interno 60602 2910 4,80 

9 - Gastos/economia/investimento 246095 11254 4,57 

10 - Leis/legislação 998361 70156 7,03 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 962995 107789 11,19 

12 - Morar (adaptação e mudança) 1031049 132153 12,82 

13 - Cidades 774595 52425 6,77 

14 - Moedas e bancos 340001 16447 4,84 

15 - Turismo 656511 59811 9,11 

16 - Cursos de Idiomas 114594 4021 3,51 

17 - Seguro Viagem 231161 29718 12,86 

18 - Serviços Euro Dicas 38773 1375 3,55 

19 - Imagens e vídeos 931948 73972 7,94 

20 - Outros assuntos 1008744 72890 7,23 
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Anexo D: Estatística Descritiva da Taxa de Envolvimento  

Para um primeiro diagnóstico sobre a variável de interesse “Taxa de Envolvimento”, foram 

calculadas algumas estatísticas descritivas que resumem esta informação para cada 

categoria, pois o objetivo da estatística descritiva é o de representar, de forma concisa, 

sintética e compreensível, a informação contida num conjunto de dados (Marconi & 
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Lakatos, 1996). Nesse sentido, foram utilizadas: Média, Desvio-padrão e Coeficiente de 

Variação como medidas resumo.  

Recapitulando conceitos, a média aritmética simples é definida como o valor que mostra 

para onde se concentram os dados, ou seja, o ponto de equilíbrio. É também considerada 

como uma medida de tendência central representando o centro de um conjunto de dados. 

Esta medida mostrará, para cada categoria, um valor ao qual as taxas estarão distribuídas. 

O desvio-padrão é uma medida de dispersão dos dados em torno da média de uma variável 

quantitativa. Um baixo desvio padrão indica que os valores tendem a estar próximos da 

média. Um alto desvio padrão indica que os valores estão espalhados por uma ampla gama 

de valores.  

Como as categorias apresentaram médias diferentes, optou-se por utilizar o coeficiente de 

variação para comparar a variabilidade das Taxas de Envolvimento entre as categorias. Esta 

medida descreve o desvio-padrão dos dados com relação à média, expresso em 

percentagem. Este coeficiente permite-nos comparar a variabilidade do conjunto de dados 

com diferentes unidades de medida ou com médias diferentes. Assim, quanto maior o valor 

para esta medida, mais dispersos os dados estarão com relação à média e, quanto mais 

próximo de zero, menor será esta variabilidade. A tabela, a seguir, representa as estatísticas 

descritivas por categoria de publicações: 
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Estatística Descritiva da variável “Taxa de Envolvimento” por categoria (N=753) 

Categorias N Média DesvPad CoefVar Mínimo Máximo 

1 - Documentação/visto/cidadania 41 5,192 2,461 47,41 1,944 12,074 

2 - Segurança 12 9,08 3,96 43,66 3,47 16,69 

3 - Habitação 14 5,199 2,471 47,52 1,817 9,951 

4 - Trabalho/emprego 63 5,031 2,393 47,58 1,630 12,756 

5 - Passagens aéreas/viajar 35 5,490 2,863 52,15 1,529 10,663 

6 - Saúde/Seguro de saúde 11 4,305 1,773 41,17 2,125 7,565 

7 - Estudos 41 24,8 134,8 543,52 1,381 866,7 

8 - Transporte interno 9 3,476 2,170 62,44 1,635 8,519 

9 - Gastos/economia/investimento 25 3,926 2,356 60,01 1,402 9,418 

10 - Leis/legislação 78 5,010 2,798 55,84 1,498 14,796 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 57 6,171 4,264 69,09 2,162 19,814 

12 - Morar (adaptação e mudança) 48 6,605 4,641 70,27 1,888 23,493 

13 - Cidades 64 5,669 3,488 61,52 1,985 23,710 

14 - Moedas e bancos 32 3,482 1,761 50,58 1,459 8,762 

15 - Turismo 43 5,042 3,549 70,39 1,123 17,786 

16 - Cursos de Idiomas 20 3,450 1,154 33,44 1,817 5,471 

17 - Seguro Viagem 13 3,39 4,22 124,65 1,080 17,07 

18 - Serviços Euro Dicas 6 3,069 1,572 51,23 1,508 5,204 

19 - Imagens e vídeos 69 25,0 131,7 526,55 2,500 1100,0 

20 - Outros assuntos 72 4,670 3,107 66,53 1,254 15,617 

 
Observa-se, na primeira análise, que a categoria “Estudos” apresentou um valor máximo 

para a Taxa de Envolvimento de 866,7 e a categoria “Imagens e vídeos” apresentou uma 

taxa máxima de 1100. Verifica-se que estes valores são muito altos comparando com as 

demais categorias. Assim, as médias destes dois grupos atingiram valores atípicos e, por 

conseguinte, grande variabilidade, a qual pode ser visualizada pelo coeficiente de variação.  

Nesse sentido, após averiguação aprofundada, optou-se por retirar duas de suas 

publicações, pois estes valores se devem ao facto de uma publicação referente à categoria 

“Estudos” ter sido suprimida. E a outra publicação referente a “Imagens e vídeos” por não 

se tratar de uma publicação, e sim, de uma atualização realizada na página do Euro Dicas, 

foi, equivocadamente, considerada como publicação pelo Facebook.  



 
 
 
 
  
  
 

93 
 
 
 
 

O resultado gerou, portanto, um novo banco de dados com 751 publicações no 

quadrimestre. É preciso ressaltar que, com a retirada dos pontos, as categorias 7 (Estudos) 

e 19 (Imagens e vídeos) apresentaram menores taxas médias de envolvimento com menor 

variabilidade. Deste modo, percebeu-se a necessidade de realizar uma nova análise 

descritiva, ou seja, verificar o comportamento da taxa de envolvimento das 751 

publicações.  

 

Estatística Descritiva para a variável “Taxa de Envolvimento” por categoria 
(N=751) 

Categorias   N  Média DesvPad CoefVar Mínimo Máximo 

1 - Documentação/visto/cidadania   41  5,192 2,461 47,41 1,944 12,074 

2 - Segurança   12  9,08 3,96 43,66 3,47 16,69 

3 - Habitação   14  5,199 2,471 47,52 1,817 9,951 

4 - Trabalho/emprego   63  5,031 2,393 47,58 1,630 12,756 

5 - Passagens aéreas/viajar   35  5,490 2,863 52,15 1,529 10,663 

6 - Saúde/Seguro de saúde   11  4,305 1,773 41,17 2,125 7,565 

7 - Estudos   40  3,750 1,497 39,92 1,381 6,816 

8 - Transporte interno   9  3,476 2,170 62,44 1,635 8,519 

9 - Gastos/economia/investimento   25  3,926 2,356 60,01 1,402 9,418 

10 - Leis/legislação   78  5,010 2,798 55,84 1,498 14,796 

11 - Cultura (tradição e gastronomia)   57  6,171 4,264 69,09 2,162 19,814 

12 - Morar (adaptação e mudança)   48  6,605 4,641 70,27 1,888 23,493 

13 - Cidades   64  5,669 3,488 61,52 1,985 23,710 

14 - Moedas e bancos   32  3,482 1,761 50,58 1,459 8,762 

15 - Turismo   43  5,042 3,549 70,39 1,123 17,786 

16 - Cursos de Idiomas   20  3,450 1,154 33,44 1,817 5,471 

17 - Seguro Viagem   13  3,39 4,22 124,65 1,08 17,07 

18 - Serviços Euro Dicas   6  3,069 1,572 51,23 1,508 5,204 

19 - Imagens e vídeos   68  9,19 9,52 103,55 2,51 54,70 

20 - Outros assuntos   72  4,670 3,107 66,53 1,254 15,617 
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Anexo E: Teste de Normalidade da Taxa Média de Envolvimento 

“A exigência de que a distribuição amostral seja do tipo normal é um dos requisitos de um 

grupo de metodologias estatísticas de utilização frequente e, genericamente, designado por 

métodos paramétricos.” (Maroco, 2007, p. 56)  

Nesse sentido, a distribuição normal apresenta dados simétricos em relação à média e, 

desta forma, eles se distribuem da mesma maneira tanto acima quanto abaixo do meio da 

distribuição, ao mesmo tempo em que as distribuições assimétricas afastam-se da 

normalidade. Por esta ordem, o teste de Kolmogorov-Smirnov é utilizado para decidir se a 

distribuição da variável sob estudo, numa determinada amostra, provém de uma população 

com uma distribuição específica. Neste caso, o interesse está centrado em testar se a 

distribuição da variável é ou não normal.    

 

Nula ipótese :0 HH               aAlternativ Hipótese :aH  

 
A hipótese nula afirma que a distribuição da variável é Normal com parâmetros (média, 

desvio-padrão) e a hipótese alternativa afirma que a distribuição da variável em estudo não 

é normal. A variável dependente, no caso, é a “Taxa de Envolvimento” separada pelas 20 

categorias. O teste foi, portanto, realizado separadamente.  

O resultado de uma estatística de teste fornece um valor que representa a probabilidade de 

se obter uma estatística amostral com um valor tão extremo que aquele determinado a 

partir dos dados da amostra. Um valor elevado da estatística de teste leva ao um valor- p 

menor. Sendo assim, maior probabilidade de se rejeitar a hipótese nula.  

Quanto menor o valor-p, mais evidência a favor da rejeição de H0. O valor-p fornece o 

menor nível de significância para o qual a estatística amostral permite que se rejeite a 

hipótese nula. 

O nível de significância de um teste de hipótese é a probabilidade de ocorrer um erro 

denominado erro do tipo 1, ou seja, a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, quando, 

na realidade, ela é verdadeira.  
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O nível de significância adoptado em todos os testes neste trabalho foi de 5% (0,05). Em 

casos em que o valor-p é muito pequeno, ou seja, menor que o nível de significância, 

rejeita-se a hipótese nula. Caso contrário, não haverá evidências para se rejeitar a hipótese 

nula. 

A próxima tabela mostra os valores-p para a estatística de teste para cada categoria e ainda 

destaca que os valores-p apresentaram valores maiores que 0,05, para as categorias 

“Documentação/visto/cidadania”, “Segurança”, “Habitação”, “Saúde/Seguro de saúde”, 

“Estudos”, “Transporte interno”, “Cursos de Idiomas” e “Serviços Euro Dicas”. Assim, 

apenas para estas categorias não se rejeita a hipótese de normalidade da variável 

dependente. As demais categorias, contudo, não passaram no teste de normalidade.  

 
Teste de Kolmogorov-Smirnov (N=751) 

Categorias 

Estatística 

Teste 
Valor-p 

1 - Documentação/visto/cidadania ,128 ,090 

2 - Segurança ,157 ,200* 

3 - Habitação ,181 ,200* 

4 - Trabalho/emprego ,128 ,012 

5 - Passagens aéreas/viajar ,158 ,026 

6 - Saúde/Seguro de saúde ,164 ,200* 

7 - Estudos ,136 ,061 

8 - Transporte interno ,221 ,200* 

9 - Gastos/economia/investimento ,180 ,036 

10 - Leis/legislação ,137 ,001 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) ,251 ,000 

12 - Morar (adaptação e mudança) ,155 ,006 

13 - Cidades ,145 ,002 

14 - Moedas e bancos ,163 ,031 

15 - Turismo ,203 ,000 

16 - Cursos de Idiomas ,189 ,060 

17 - Seguro Viagem ,356 ,000 

18 - Serviços Euro Dicas ,275 ,173 

19 - Imagens e vídeos ,278 ,000 

20 - Outros assuntos ,173 ,000 
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Anexo F: Teste de Homogeneidade de Variâncias entre categorias 

A segunda condição a ser verificada é o teste de igualdade de variâncias populacionais entre 

as categorias. Desta forma, foi utilizado o teste de Levene. Segundo Maroco, trata-se de 

“um dos testes mais potentes utilizados para este fim e é um teste particularmente robusto 

a desvios da normalidade” (Maroco, 2007, p. 136). 

A hipótese nula representa igualdade de variâncias entre os grupos (homogeneidade) e a 

hipótese alternativa é que as variâncias entre as categorias se diferem (heterogeneidade). 

Esta tabela exprime o resultado do teste calculado a partir da média: 

Teste de Homogeneidade de Variância (N=751) 

 Estatística de Levene Valor-p 

TAXA Com base em média 

 
6,234 ,000 

 
Ao nível de 5% de significância rejeita-se a hipótese de que as variâncias populacionais 

estimadas a partir das 20 amostras sejam homogéneas. 

Anexo G: Preparação dos dados quanto à Normalidade e Homogeneidade de 

Variâncias 

Uma vez que os dados não atenderam a exigência de Normalidade e Homogeneidade de 

Variâncias entre as categorias, o passo seguinte é a realização de um teste mais detalhado 

para verificar a existência de mais outliers, visto que estes, num conjunto de dados, podem 

afetar a variabilidade levando a rejeição da hipótese nula do teste de Levene e a não-

normalidade dos dados no teste de Kolmogorov-Smirnov. 
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Boxplot para a Taxa de Envolvimento por categoria 

 
 

No que diz respeito à violação do pressuposto da Normalidade, Maroco defende que “os 

métodos paramétricos são robustos6 à violação do pressuposto da Normalidade, desde que 

as distribuições não sejam extremamente enviesadas ou achatadas e que as dimensões das 

amostras não sejam extremamente pequenas.” (Maroco, 2007, p. 137). Posto isto, infere-se 

da tabela supracitada, “Estatística Descritiva para a variável ‘Taxa de Envolvimento’ por 

categoria (N=751)”, que o número de observações das categorias, como “Segurança”, 

“Habitação”, “Saúde/Seguro de saúde”, “Transporte interno”, 

“Gastos/economia/investimento”, “Cursos de Idiomas”, “Seguro Viagem” e “Serviços 

Euro Dicas” são pequenas, ou seja, menores que 30.  

Construiu-se o histograma, a seguir, para verificar a distribuição da variável dependente 

(Taxa de Envolvimento) por categoria, considerando as 751 observações. Percebe-se que, 

em algumas categorias, as distribuições são assimétricas à direita, sendo, portanto, 

enviesadas. Verifica-se ainda um achatamento em algumas categorias.  

Em suma, valores positivos indicam assimetria à direita, isto é, a cauda direita da 

distribuição apresenta-se pesada porque existem vários valores positivos bem afastados da 

                                                      
6Robustos: Probabilidade do erro do tipo 1 inalterada. (Maroco, 2007) 
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média da distribuição. Por fim, assimetria à direita pode causar enviesamento nas 

estimativas contribuindo com o aumento do erro do tipo 1. 

Histograma para Taxa de Envolvimento por categoria (N=751) 

 
 
Considerando-se as características da distribuição das Taxas de Envolvimento para as 

categorias, a violação do teste de normalidade irá afetar de forma significativa no erro do 

tipo 1 para os testes paramétricos. Quanto à violação do pressuposto de homogeneidade de 

variâncias, ela “é mais grave e afecta quer o erro de tipo 1 quer o erro de tipo 27.” (Maroco, 

2007, p. 138) 

Como já referido, ao analisar o boxplot para a Taxa de Envolvimento por categoria, pode-

se averiguar a existência de alguns outliers. Desta forma, retirou-se os mais altos. E, a cada 

outlier que surgia no banco de dados, uma nova retirada era necessária. Por fim, foram 

                                                      
7 Erro do tipo 2: probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é falsa. 
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retirados 26 pontos, além dos dois anteriormente observados, resultando um banco de 

dados de 725 observações.  

Assim, após a primeira limpeza do banco de dados, retirando-se os valores mais elevados 

no banco de dados, construiu-se um novo boxplot e foram realizados novos testes de 

normalidade e homogeneidade de variâncias, como percebe-se no boxplot para Taxa de 

Envolvimento por categoria (N=725) e nas Tabelas “Teste de Kolmogorov-Smirnov 

(N=725)” e “Teste de Homogeneidade de Variância (N=725)”.  

Nota-se no referido boxplot refeito a presença de alguns outliers. Quanto aos resultados do 

teste de Kolmogorov-Smirnov representados na tabela “Teste de Kolmogorov-Smirnov 

(N=725)”, verifica-se que os valores-p para as categorias 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 foram 

inferiores a 0,05, e, portanto, estas categorias levaram a rejeição da hipótese de normalidade 

da variável dependente. As demais categorias, no entanto, passaram no teste de 

normalidade.  

 

Boxplot para Taxa de Envolvimento por categoria (N=725) 
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Teste de Kolmogorov-Smirnov (N=725) 

Categorias 

Estatistica 

Teste 
Valor-p 

1 - Documentação/visto/cidadania ,128 ,090 

2 - Segurança ,157 ,200* 

3 - Habitação ,181 ,200* 

4 - Trabalho/emprego ,131 ,010 

5 - Passagens aéreas/viajar ,158 ,026 

6 - Saúde/Seguro de saúde ,164 ,200* 

7 - Estudos ,136 ,061 

8 - Transporte interno ,188 ,200* 

9 - Gastos/economia/investimento ,180 ,036 

10 - Leis/legislação ,130 ,003 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) ,129 ,034 

12 - Morar (adaptação e mudança) ,145 ,017 

13 - Cidades ,112 ,048 

14 - Moedas e bancos ,130 ,195 

15 - Turismo ,134 ,070 

16 - Cursos de Idiomas ,189 ,060 

17 - Seguro Viagem ,167 ,200* 

18 - Serviços Euro Dicas ,275 ,173 

19 - Imagens e vídeos ,143 ,004 

20 - Outros assuntos ,160 ,000 

 

O teste de Levene de igualdade de variâncias populacionais entre as categorias está 

representado na tabela a seguir. E a hipótese de homogeneidade das variâncias em cada 

categoria foi novamente rejeitada. 

Teste de Homogeneidade de Variância (N=725) 

 Estatística de Levene Valor-p.. 

TAXA Com base em média 3,972 ,000 

 
Observa-se que, mesmo após a retirada de alguns outliers, pode-se verificar a existência de 

outros, e a variável Taxa de Envolvimento ainda não atingiu a normalidade e 

homogeneidade de variâncias.  
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Por esta ordem, Maroco defende que “se as variâncias dos diversos grupos a comparar não 

forem homogéneas (...) pode proceder-se a transformações matemáticas (desde que a 

variável seja matematicamente manipulável) quer para homogeneizar as variâncias quer 

para normalizar a variável.” (Maroco, 2007, p. 240).  

Nesse sentido, optou-se por realizar uma transformação logarítmica natural na variável 

“Taxa de Envolvimento”, devido ao facto de que “o recurso a transformações matemáticas 

de modo a validar os pressupostos da análise paramétrica é neste caso preferível à 

utilização imediata da alternativa não-paramétrica porque, como vimos, os testes 

paramétricos são de um modo geral mais potentes.” (Maroco, 2007, p.240) 

Osborne (2010) complementa que diferentes bases do logaritmo podem produzir 

diferentes resultados de transformação, embora seja usual usar o logaritmo natural, com 

base e, o qual foi utilizado na transformação, por este ser o mais adequado para o caso. 

Assim, após a retirada dos outliers e aplicada a transformação logarítmica, pode-se verificar e 

visualizar a normalidade dos dados através do teste de Kolmogorov-Smirnov e da 

construção de um novo histograma.  

Pode-se, ainda, observar a homogeneidade de variâncias entre as categorias através do teste 

de Levene. Construiu-se, inclusive, o boxplot para uma análise geral do comportamento da 

variável entre as categorias. Possibilitou-se, por conseguinte, preparar a amostra para 

realizar a inferência estatística. 

O boxplot para Taxa de Envolvimento por categoria evidencia a existência apenas de um 

valor discrepante na categoria 15. No entanto, antes de se pensar em retirar este ponto, 

decidiu-se realizar um novo teste de normalidade e homogeneidade de variâncias nos dados 

transformados, visto que apenas um valor atípico poderá não afetar os testes.  
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Boxplot para Taxa de Envolvimento por categoria (N=725) 
 

 
 
Infere-se pelo Histograma para Taxa de Envolvimento por categoria (N=725) que, em 

todas as categorias, há uma distribuição simétrica em torno da média, levando a suspeita de 

que os dados transformados seguem uma distribuição Normal. E, para averiguar esta 

suposição, os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov estão expostos na tabela “Teste 

de Kolmogorov-Smirnov (N=725)”.  
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Histograma para Taxa de Envolvimento por categoria (N=725) 
 

 
 

Neste novo teste, baseando-se nos dados transformados, observa-se que os valores-p para 

o teste de normalidade em cada categoria apresentaram valores superiores a 0,05, e, 

portanto, não se rejeitou a hipótese de normalidade da variável dependente:  
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Teste de Kolmogorov-Smirnov (N=725) 

Categorias 

Estatistica 

Teste 
Valor-p 

1 - Documentação/visto/cidadania ,070 ,200* 

2 - Segurança ,108 ,200* 

3 - Habitação ,095 ,200* 

4 - Trabalho/emprego ,105 ,088 

5 - Passagens aéreas/viajar ,140 ,081 

6 - Saúde/Seguro de saúde ,099 ,200* 

7 - Estudos ,120 ,150 

8 - Transporte interno ,149 ,200* 

9 - Gastos/economia/investimento ,111 ,200* 

10 - Leis/legislação ,058 ,200* 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) ,088 ,200* 

12 - Morar (adaptação e mudança) ,124 ,075 

13 - Cidades ,091 ,200* 

14 - Moedas e bancos ,075 ,200* 

15 - Turismo ,092 ,200* 

16 - Cursos de Idiomas ,144 ,200* 

17 - Seguro Viagem ,159 ,200* 

18 - Serviços Euro Dicas ,256 ,200* 

19 - Imagens e vídeos ,111 ,063 

20 - Outros assuntos ,065 ,200* 

 
 

E, no teste de Levene, o valor-p foi também superior a 0,05, levando à confirmação da 

hipótese de homogeneidade de variâncias, ou seja, a não-rejeição da hipótese de 

homogeneidade de variâncias: 

 
Teste de Homogeneidade de Variância (N=725) 

 Estatística de Levene Valor-p 

LNTAXA Com base em média 1,476 ,087 
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Por fim, através de todo o tratamento dos dados, a variável “Taxa de Envolvimento” para 

as 725 observações, mantidas no estudo, atinge a normalidade e homogeneidade de 

variâncias. A próxima tabela apresenta as descritivas para esta variável, e o próximo gráfico  

salienta esta descritiva de forma ilustrativa. 

Percebe-se que as categorias 5 (Passagens aéreas/viajar), 9 

(Gastos/economia/investimento), 10 (Leis/legislação), 12 (Morar), 18 (Serviços Euro-

Dicas) e 20 (Outros assuntos) apresentaram variabilidade alta (coeficiente de variação) 

quando comparada com as demais categorias: 

Estatística Descritiva para a variável “Taxa de Envolvimento” por categoria. 
(N=725) 

Categorias N Média DesvPad CoefVar Mínimo Máximo 

1 - Documentação/visto/cidadania 41 5,192 2,461 47,41 1,944 12,074 

2 - Segurança 12 9,08 3,96 43,66 3,47 16,69 

3 - Habitação 14 5,199 2,471 47,52 1,817 9,951 

4 - Trabalho/emprego 62 4,906 2,197 44,79 1,630 10,946 

5 - Passagens aéreas/viajar 35 5,490 2,863 52,15 1,529 10,663 

6 - Saúde/Seguro de saúde 11 4,305 1,773 41,17 2,125 7,565 

7 - Estudos 40 3,750 1,497 39,92 1,381 6,816 

8 - Transporte interno 8 2,845 1,138 39,99 1,635 4,422 

9 - Gastos/economia/investimento 25 3,926 2,356 60,01 1,402 9,418 

10 - Leis/legislação 77 4,882 2,579 52,83 1,498 12,870 

11 - Cultura (tradição e gastronomia) 51 4,910 2,026 41,27 2,162 10,305 

12 - Morar (adaptação e mudança) 46 5,943 3,409 57,36 1,888 16,217 

13 - Cidades 63 5,383 2,651 49,25 1,985 13,723 

14 - Moedas e bancos 31 3,311 1,498 45,25 1,459 7,271 

15 - Turismo 40 4,224 1,844 43,66 1,123 8,618 

16 - Cursos de Idiomas 20 3,450 1,154 33,44 1,817 5,471 

17 - Seguro Viagem 12 2,248 1,006 44,76 1,075 4,095 

18 - Serviços Euro Dicas 6 3,069 1,572 51,23 1,508 5,204 

19 - Imagens e vídeos 60 6,242 2,944 47,17 2,506 15,566 

20 - Outros assuntos 71 4,516 2,838 62,85 1,254 13,253 
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E, ao observar o gráfico “Taxa Média de Envolvimento por Categoria (N=725)”, conclui-

se que as categorias que apresentaram maiores taxas médias de envolvimento durante o 

quadrimestre são “Segurança”, “Imagens e vídeos”, “Morar”, “Passagens aéreas”, 

“Cidades”, “Habitação” e “Documentação/visto/cidadania”.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ta
xa

 (
%

) 

Categorias 

Taxa Média de Envolvimento por Categoria (N=725) 
 



 
 
 
 
  
  
 

107 
 
 
 
 

Anexo H: Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias (Variável 

transformada) 

Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

2 - 1 0,573 3,61 0,040 

3 - 1 0,003 0,02 1,000 

4 - 1 -0,0496 -0,51 1,000 

5 - 1 0,011 0,10 1,000 

6 - 1 -0,158 -0,96 1,000 

7 - 1 -0,301 -2,81 0,352 

8 - 1 -0,566 -3,03 0,213 

9 - 1 -0,333 -2,72 0,413 

10 - 1 -0,0818 -0,88 1,000 

11 - 1 -0,029 -0,29 1,000 

12 - 1 0,098 0,94 1,000 

13 - 1 0,0288 0,30 1,000 

14 - 1 -0,432 -3,76 0,024 

15 - 1 -0,200 -1,86 0,949 

16 - 1 -0,354 -2,69 0,438 

17 - 1 -0,823 -5,19 0,000 

18 - 1 -0,538 -2,55 0,544 

19 - 1 0,1917 1,96 0,919 

20 - 1 -0,2060 -2,17 0,816 

3 - 2 -0,570 -3,00 0,230 

4 - 2 -0,622 -4,09 0,007 

5 - 2 -0,562 -3,48 0,062 

6 - 2 -0,731 -3,63 0,038 

7 - 2 -0,874 -5,50 0,000 

8 - 2 -1,139 -5,17 0,000 

9 - 2 -0,906 -5,34 0,000 

10 - 2 -0,655 -4,37 0,002 

11 - 2 -0,602 -3,89 0,015 

12 - 2 -0,475 -3,04 0,212 
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Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

13 - 2 -0,544 -3,58 0,045 

14 - 2 -1,005 -6,12 0,000 

15 - 2 -0,773 -4,86 0,000 

16 - 2 -0,927 -5,26 0,000 

17 - 2 -1,396 -7,08 0,000 

18 - 2 -1,111 -4,60 0,001 

19 - 2 -0,381 -2,50 0,587 

20 - 2 -0,779 -5,17 0,000 

4 - 3 -0,052 -0,36 1,000 

5 - 3 0,008 0,05 1,000 

6 - 3 -0,161 -0,83 1,000 

7 - 3 -0,304 -2,03 0,893 

8 - 3 -0,569 -2,66 0,460 

9 - 3 -0,336 -2,08 0,866 

10 - 3 -0,084 -0,60 1,000 

11 - 3 -0,032 -0,22 1,000 

12 - 3 0,095 0,65 1,000 

13 - 3 0,026 0,18 1,000 

14 - 3 -0,435 -2,80 0,358 

15 - 3 -0,202 -1,35 0,999 

16 - 3 -0,356 -2,12 0,848 

17 - 3 -0,826 -4,35 0,002 

18 - 3 -0,541 -2,30 0,738 

19 - 3 0,189 1,32 0,999 

20 - 3 -0,209 -1,48 0,996 

5 - 4 0,060 0,59 1,000 

6 - 4 -0,109 -0,69 1,000 

7 - 4 -0,2515 -2,57 0,530 

8 - 4 -0,517 -2,85 0,322 

9 - 4 -0,284 -2,48 0,599 

10 - 4 -0,0322 -0,39 1,000 

11 - 4 0,0204 0,22 1,000 
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Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

12 - 4 0,1472 1,57 0,992 

13 - 4 0,0783 0,91 1,000 

14 - 4 -0,383 -3,60 0,041 

15 - 4 -0,1503 -1,53 0,994 

16 - 4 -0,304 -2,45 0,622 

17 - 4 -0,774 -5,08 0,000 

18 - 4 -0,489 -2,37 0,686 

19 - 4 0,2413 2,76 0,384 

20 - 4 -0,1564 -1,86 0,948 

6 - 5 -0,169 -1,01 1,000 

7 - 5 -0,312 -2,79 0,362 

8 - 5 -0,577 -3,05 0,205 

9 - 5 -0,344 -2,72 0,412 

10 - 5 -0,0926 -0,94 1,000 

11 - 5 -0,040 -0,38 1,000 

12 - 5 0,087 0,80 1,000 

13 - 5 0,018 0,18 1,000 

14 - 5 -0,443 -3,72 0,027 

15 - 5 -0,211 -1,88 0,942 

16 - 5 -0,365 -2,69 0,432 

17 - 5 -0,834 -5,16 0,000 

18 - 5 -0,549 -2,57 0,526 

19 - 5 0,181 1,76 0,970 

20 - 5 -0,2168 -2,17 0,817 

7 - 6 -0,143 -0,87 1,000 

8 - 6 -0,408 -1,82 0,959 

9 - 6 -0,175 -1,00 1,000 

10 - 6 0,076 0,49 1,000 

11 - 6 0,129 0,80 1,000 

12 - 6 0,256 1,58 0,991 

13 - 6 0,187 1,18 1,000 

14 - 6 -0,274 -1,62 0,988 
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Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

15 - 6 -0,042 -0,25 1,000 

16 - 6 -0,196 -1,08 1,000 

17 - 6 -0,665 -3,30 0,106 

18 - 6 -0,380 -1,55 0,993 

19 - 6 0,350 2,21 0,795 

20 - 6 -0,048 -0,31 1,000 

8 - 7 -0,265 -1,42 0,998 

9 - 7 -0,032 -0,26 1,000 

10 - 7 0,2193 2,33 0,713 

11 - 7 0,272 2,67 0,454 

12 - 7 0,399 3,82 0,019 

13 - 7 0,3299 3,38 0,084 

14 - 7 -0,131 -1,14 1,000 

15 - 7 0,101 0,94 1,000 

16 - 7 -0,053 -0,40 1,000 

17 - 7 -0,522 -3,28 0,111 

18 - 7 -0,237 -1,12 1,000 

19 - 7 0,4928 5,00 0,000 

20 - 7 0,0951 1,00 1,000 

9 - 8 0,233 1,19 1,000 

10 - 8 0,485 2,70 0,427 

11 - 8 0,537 2,93 0,274 

12 - 8 0,664 3,59 0,043 

13 - 8 0,595 3,28 0,111 

14 - 8 0,134 0,70 1,000 

15 - 8 0,366 1,96 0,919 

16 - 8 0,212 1,05 1,000 

17 - 8 -0,257 -1,16 1,000 

18 - 8 0,028 0,11 1,000 

19 - 8 0,758 4,17 0,005 

20 - 8 0,360 2,00 0,903 

10 - 9 0,252 2,26 0,760 
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Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

11 - 9 0,304 2,58 0,521 

12 - 9 0,431 3,59 0,043 

13 - 9 0,362 3,17 0,150 

14 - 9 -0,099 -0,76 1,000 

15 - 9 0,133 1,08 1,000 

16 - 9 -0,021 -0,14 1,000 

17 - 9 -0,490 -2,89 0,297 

18 - 9 -0,205 -0,93 1,000 

19 - 9 0,525 4,57 0,001 

20 - 9 0,127 1,13 1,000 

11 - 10 0,0526 0,60 1,000 

12 - 10 0,1794 1,99 0,906 

13 - 10 0,1105 1,35 0,999 

14 - 10 -0,351 -3,41 0,076 

15 - 10 -0,1181 -1,25 1,000 

16 - 10 -0,272 -2,25 0,772 

17 - 10 -0,741 -4,95 0,000 

18 - 10 -0,457 -2,23 0,782 

19 - 10 0,2735 3,29 0,109 

20 - 10 -0,1242 -1,56 0,992 

12 - 11 0,1269 1,29 0,999 

13 - 11 0,0580 0,64 1,000 

14 - 11 -0,403 -3,67 0,033 

15 - 11 -0,171 -1,67 0,983 

16 - 11 -0,325 -2,55 0,545 

17 - 11 -0,794 -5,12 0,000 

18 - 11 -0,509 -2,44 0,629 

19 - 11 0,2209 2,40 0,660 

20 - 11 -0,1768 -1,99 0,905 

13 - 12 -0,0689 -0,74 1,000 

14 - 12 -0,530 -4,72 0,000 

15 - 12 -0,298 -2,85 0,322 
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Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

16 - 12 -0,452 -3,49 0,059 

17 - 12 -0,921 -5,88 0,000 

18 - 12 -0,636 -3,03 0,213 

19 - 12 0,0941 0,99 1,000 

20 - 12 -0,3036 -3,32 0,099 

14 - 13 -0,461 -4,35 0,002 

15 - 13 -0,2286 -2,34 0,705 

16 - 13 -0,383 -3,09 0,187 

17 - 13 -0,852 -5,60 0,000 

18 - 13 -0,567 -2,75 0,392 

19 - 13 0,1629 1,87 0,946 

20 - 13 -0,2348 -2,81 0,349 

15 - 14 0,232 2,01 0,898 

16 - 14 0,078 0,57 1,000 

17 - 14 -0,391 -2,38 0,676 

18 - 14 -0,106 -0,49 1,000 

19 - 14 0,624 5,84 0,000 

20 - 14 0,226 2,18 0,815 

16 - 15 -0,154 -1,17 1,000 

17 - 15 -0,623 -3,92 0,013 

18 - 15 -0,338 -1,60 0,989 

19 - 15 0,3916 3,97 0,011 

20 - 15 -0,0061 -0,06 1,000 

17 - 16 -0,469 -2,66 0,458 

18 - 16 -0,184 -0,82 1,000 

19 - 16 0,546 4,38 0,002 

20 - 16 0,148 1,21 1,000 

18 - 17 0,285 1,18 1,000 

19 - 17 1,015 6,65 0,000 

20 - 17 0,617 4,09 0,007 

19 - 18 0,730 3,53 0,052 

20 - 18 0,332 1,62 0,988 
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Diferença 
de Categorias 

Diferença 
de Médias 

Estatística 
T- Tukey 

Valor-P 
 

20 - 19 -0,3977 -4,70 0,001 

 

Anexo I: Testes de normalidade das métricas  

[1] Teste de normalidade para a métrica “Número de Publicações” - Método de 
Kolmogorov-Smirnov 

 

 
 
Como valor-p maior que 0,05 não se rejeita a hipótese de normalidade desta métrica. 
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[2] Teste de normalidade para a métrica (Envolvimento) Método de Kolmogorov-
Smirnov 

 
 
Como valor-p maior que 0,05 não se rejeita a hipótese de normalidade desta métrica. 
 

[3] Teste de normalidade para a métrica “Alcance” - Método de Kolmogorov-
Smirnov 

 
 
Como valor-p maior que 0,05 não se rejeita a hipótese de normalidade desta métrica. 
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[4] Teste de normalidade para a métrica “Taxa de Envolvimento” - Método de 

Kolmogorov-Smirnov 
 

 
 

Como valor-p maior que 0,05 não se rejeita a hipótese de normalidade desta métrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


