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Resumo 

 
O marketing digital tem-se transformado ao longo dos anos e, porventura, alguns 

setores da sociedade são mais afetados por estas mudanças do que outros. Observe-se o caso 

do turismo, onde a experiência dos viajantes só pode ser mensurada durante o uso, tornando a 

pesquisa pré-experiência muito relevante. É precisamente nesta etapa que as Destinations 

Marketing Organizations precisam ser eficientes na passagem de informação e na atração de 

potenciais consumidores. Hoje, a forma mais utilizada para recolha de informações por parte 

dos utilizadores são, sem dúvida, as redes sociais e os websites. Por isto, urge o 

desenvolvimento de estratégias de marketing adequadas para que a informação chegue ao 

público-alvo e que, consequentemente, desperte o interesse destes.  

Este estudo tem como objetivo a análise de quais são os meses, dias e horas em que o 

engagement nas redes sociais (neste caso, Facebook e Instagram) é maior. Isto porque através desta 

pesquisa é possível, no futuro, traçar uma estratégia de quais os momentos mais adequados 

para colocar em prática táticas de marketing que irão fazer com que o conteúdo desejado 

alcance o utilizador.  

Para o efeito, foram analisados dados referentes a um período de tempo de treze meses 

(compreendido entre março de 2018 e março de 2019), das redes sociais do Turismo de 

Portugal, chegando-se à conclusão de que existem meses, horários e dias em que o conteúdo 

tem um número maior de engagement.  

Os resultados mostram que os meses que antecedem a alta temporada de verão, de 

março a agosto, têm um maior engagement, apresentando um pico no mês de maio para o 

facebook e em junho para o instagram. Aos fins-de-semana o engagement é maior no facebook e às 

terças no instagram, pois nesta última plataforma não existem dados para os fins-de-semana. 

As duas plataformas mostram comportamentos um pouco diferentes em termos de engagement 

por hora, pois no facebook os maiores valores são as 8h e ao fim do dia e no instagram são às 8h, 

12h, 13h e 18h (onde os números são os maiores). 

 

Palavras-chave: DMO, Turismo de Portugal, Redes Sociais, Engagement, Facebook, 

Instagram.  
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Abstract  

 

Digital marketing has been changing over the years, and perhaps some sectors of 

society are more affected by these changes than others. Take tourism, where travelers' 

experience can only be measured during use, making pre-experience research very relevant. It 

is precisely at this stage that Destinations Marketing Organizations need to be efficient in 

passing information and attracting potential consumers. Today, the most widely used form of 

information gathering by users is undoubtedly social networks and websites. For this reason, it 

is urgent to develop appropriate marketing strategies so that the information reaches the target 

audience and, consequently, arouses their interest. 

This study aims to analyze the months, days and hours in which engagement in social 

networks (in this case, Facebook and Instagram) is greatest. This is because through this 

research it is possible, in the future, to outline a strategy of the most appropriate times to put 

into practice marketing tactics that will make the desired content reach the user. 

For this purpose, data referring to a time period of thirteen months (from March 2018 

to March 2019), from the tourism networks of Turismo de Portugal, were analyzed, reaching 

the conclusion that there are months, hours and days in that content has a higher engagement. 

The results show that the months leading up to the high summer season, from March 

to August, have a higher engagement, peaking in May for Facebook and in June for Instagram. 

On weekends the engagement is higher on facebook and on tuesdays on instagram, because on 

this last platform there is no data for the weekends. Both platforms show slightly different 

behaviors in terms of engagement per hour, because on facebook the highest values are at 8h 

and at the end of the day and on instagram are at 8h, 12h, 13h and 18h (where the numbers are 

the largest). 

 

Keywords: DMO, Turismo de Portugal, Redes Sociais, Engagement, Facebook, Instagram.  
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1. Introdução 

 

Nos últimos 30 anos o impacto da informação e das tecnologias de comunicação na 

economia global foram enormes, mudando completamente o modo como as atividades 

humanas são realizadas (Kovacevic et. al., 2018), afetando as estratégias de marketing que 

tiveram igualmente de se adaptar aos novos cenários. Nesta nova era tecnológica, como já 

havia profetizado Kotler (2002), as informações irão fluir pelo mundo em instantes, sem 

qualquer tipo de custo. Os fornecedores e compradores poderão comunicar sem barreiras, e, 

consequentemente, os consumidores terão uma maior facilidade em identificar os melhores 

fornecedores e produtos.  

Entretanto, diferente do que se tinha no passado, as regras estabelecidas no marketing 

convencional são dificilmente aplicadas ao ambiente digital das redes sociais (Ramalho, 2010), 

visto que a globalização, como afirma Kotler (2017), transforma o mercado num campo de 

jogo nivelado. Isto é, o que determina a competitividade das empresas não é mais o tamanho, 

o país de origem ou a vantagem passada. Neste caso, empresas de menor dimensão, mais 

jovens e localmente estabelecidas terão a oportunidade de competir com empresas maiores, 

mais antigas e globais. Assim, como a maioria dos setores, o turismo e as Destination Marketing 

Organizations (a partir de agora referidas como DMOs) tiveram que se adaptar a este cenário de 

constante evolução e rápidas mudanças (Roque & Raposo, 2016). 

Entre os novos desafios que necessitam de novas ideias encontramos a necessidade de 

promoção das cidades, de forma mais organizada e de acordo com uma estratégia de marketing 

(Gómez et al., 2018). Deste modo, como mostra Kendzerski (2009), se antes as empresas 

precisavam investir grandes quantias para conseguir expandir os seus horizontes, hoje é 

possível alcançar as mesmas pessoas e ainda mais, com um orçamento reduzido e uma 

estratégia de marketing devidamente elaborada. Estes benefícios, em grande parte vindos da web, 

dependem amplamente dos esforços e engajamento das organizações neste tipo de plataforma 

(Tiago & Veríssimo, 2014). De facto, a web pode ser uma ferramenta extremamente importante 
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para os gestores criarem uma marca mais consistente e, por esta via, adquirir vantagem no 

âmbito competitivo (Tiago & Veríssimo, 2014). 

Os gestores de marketing das DMOs veem as redes sociais como uma ferramenta mais 

participativa, claramente superior aos sites oficiais. Principalmente quando se trata de incentivar 

a participação dos utilizadores e, deste modo, interagir com o público-alvo e conhecer quais as 

suas preferências. Como principais vantagens da rede social, destaca-se a resposta imediata, a 

comunicação direta entre DMOs e turistas, o feeddback constante e, ainda, o facto de que a 

maioria dessas ferramentas são gratuitas (Fernandez-Cavia et. al., 2017). 

A informação representa uma componente essencial para o planeamento de viagens, 

devido à sua natureza prática. Como os futuros viajantes não podem testar (ou tocar, sentir, 

etc.) produtos e serviços turísticos antes da própria viagem, a informação é, à partida, o mais 

próximo que existe da experiência da viagem, sendo necessário para reduzir quaisquer riscos 

relacionados (Önder, Gunter & Gindl, 2019).  

1.1 Contexto do estudo  

 

Como foi visto, hoje é possível qualquer pessoa ter acesso à internet a partir do seu 

próprio smartphone em praticamente qualquer ponto do globo. Com a facilidade de acesso a 

essas novas tecnologias, as pessoas tornam-se mais livres para compartilhar as suas 

experiências e opiniões rapidamente para uma grande audiência (Brezzo & Cobra, 2010). Outra 

importante mudança é o acesso a dados e perceções e a habilidade de reconhecer novos 

segmentos de mercado. Estas mudanças digitais são consideradas muito mais importantes do 

que a entrada de novos competidores e a mudança no controlo de poder, historicamente 

definido pelas cadeias de valor (Leeflang et al., 2014). Este novo contexto também afetou o 

mercado do turismo no mundo. Anos atrás, por exemplo, empresas de táxi e redes de hotéis 

estavam “confortáveis” nos seus setores de mercado e não equacionavam competir por 

passageiros e hóspedes com startups de tecnologia como a Uber ou a Airbnb, startups que criaram 

modelos inovadores e disruptivos, chamando a atenção dos consumidores e conquistando uma 

grande fatia do mercado (Kotler, 2017).  

Para Pike (2016) as Destination Marketing Organizations estão a passar por profundas 

transformações e, em breve, deixarão de existir em sua conjuntura atual. Em verdade, é preciso 
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ter pensamentos inovadores sobre o futuro dessas entidades. Embora a estrutura geral e as 

atividades principais dos DMOs não se tenham alterado nos últimos anos, a relevância da 

DMO tradicional tem sido alvo de constantes debates. O sector do turismo opera num 

ambiente macro, sobre o qual o DMO não tem controlo, apresentando mudanças rápidas. Ou 

seja, é preciso que os investigadores estejam atentos às inovações, a fim de transformar as 

DMOs em instituições competitivas num mercado cada vez mais incerto.  

Na verdade, três pontos chaves para o mau desempenho das estratégias de marketing 

neste sector são identificáveis. Em primeiro, destaca-se o facto de a maioria dos DMOs 

pesquisadas não está a utilizar atualmente as redes sociais em sua plena eficácia, quando se trata 

da capacidade de interagir com os consumidores. Em segundo lugar, a rede social ainda não é 

amplamente reconhecida e/ou respeitada como uma ferramenta vital nas estratégias de 

marketing e, portanto, é frequentemente subfinanciada e, porventura, negligenciada. Por último, 

as DMOs poderiam se beneficiar ao tornarem-se ainda mais inovadores e criativas quando se 

trata de suas estratégias de redes sociais, a fim de diferenciar completamente esses esforços de 

métodos tradicionais de marketing.  

 Fernandez-Cavia et al. (2017) relevam um estudo acerca das estratégias de 

comunicação das DMOs, com o objetivo de analisar as estratégias de comunicação dos 

destinos espanhóis, especialmente a comunicação online (sites oficiais, redes sociais e aplicações 

para dispositivos móveis). Para o estudo, os investigadores usaram dados recolhidos de 

destinos (regiões, províncias e cidades), a partir de uma pesquisa online dirigida as DMOs e aos 

gerentes de comunicação. Os resultados mostram que a comunicação da marca de destino 

ainda não é totalmente padronizada ou profissionalizada e ferramentas online como websites, 

redes sociais e aplicações móveis, são usadas taticamente e não estrategicamente. No entanto, 

devemos frisar que os dados foram recolhidos há mais de 5 anos e, efetivamente, nos últimos 

tempos o mercado do turismo, assim como a importância das DMOs, mudaram e evoluíram 

para acompanhar as mudanças de mercado.  

Com a intenção de entender melhor estas mudanças, o objetivo global deste trabalho é 

analisar se o momento de publicação (mês, dia, hora) relaciona-se com o número de 

manifestações de engagement nas redes sociais Facebook e Instagram do Turismo de Portugal. Este 

assunto tem ganho importância e vem sendo tratado de forma cada vez mais séria, pois a 

gestão e o marketing dos destinos continuam a ser um fator-chave para estudos académicos e 
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uma importante área para a indústria do turismo (Oriade et al., 2017). Além de atingir um 

número cada vez maior de leitores, as redes sociais têm-se tornado uma estratégia para muitas 

marcas e organizações que procuram reconhecimento e valorização na internet. Desta forma, 

pretende-se mostrar que além de ser uma ferramenta de muita importância, tanto para pessoas 

como para empresas, a internet tem modificado comportamentos e transformado o modo como 

as pessoas procuram por informações antes de adquirir algum produto ou serviço (Buhalis, 

2013). 

 

1.2 Objetivos e relevância  

 

A concorrência pela promoção efetiva da marca-destino está a aumentar e como 

resultado disto, nas últimas décadas, tem-se observado um maior investimento na investigações 

de quais os resultados dos esforços feitos em torno do marketing no turismo (Mariania, Murab 

& Felice, 2018). O estudo de Mariania et. al., (2018) mostra claramente que cada DMO está a 

desenvolver sua própria abordagem nas redes sociais e que observar simplesmente os dados de 

engagement faz com que, às vezes, seja difícil determinar se níveis mais altos de engagement são o 

subproduto de um uso experimental das redes sociais ou meramente o resultado de uma 

abordagem tática consolidada e sistemática. 

 

Nos anos 50 e 60, os anúncios tinham como objetivo fomentar a recordação; nos anos 

70 e 80, a prática utilizada passou a ser a persuasão; e, nos anos 90, o foco era 

conseguir que o consumidor gostasse do anúncio. Na atualidade as empresas procuram 

o envolvimento do consumidor com a marca (engagement). Este modelo de 

comunicação é baseado numa premissa simples: o tempo e a atenção dos 

consumidores devem ser conquistados e recompensados. A base do engagement é o 

diálogo e a inclusão dos consumidores. Este novo grupo de consumidores ‘social’ é um 

elemento vital do mercado, essencial para a sobrevivência da marca a longo prazo, e 

para o seu crescimento sustentável (Pereira, 2014, pp. 16-17). 
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Önder, Gunter e Gindl (2019) analisaram os likes do Facebook como indicador principal 

do desejo dos viajantes/turistas em visitar múltiplos pontos do globo. De facto, a inclusão 

desses dados é útil para a modelagem da procura turística, visto que as conclusões mostram 

que o número de  likes do Facebook podem ser usados para ajudar a explicar a demanda do 

turismo em variados destinos. Os resultados indicam que os likes do período atual e de 

períodos passados, quando combinados com números de chegada anteriores, podem melhorar 

a precisão dos modelos de demanda turística para as cidades analisadas. As DMOs, bem como 

outros profissionais de turismo, podem conduzir análises semelhantes. No entanto, este é o 

primeiro estudo que trata dos fundamentos da utilização dos likes do Facebook para a 

modelagem da demanda turística. 

As atividades de marketing na web não são totalmente padronizadas (por exemplo, a 

presença de um plano de marketing), o que faz com que as organizações tenham uma 

abordagem confusa na promoção do território e na comunicação entre os profissionais do 

turismo. A comunicação online do DMOS não se mostra cuidadosamente planejada, dada a 

frequente ausência de planos de marketing e comunicação. Isso pode levar a um uso tático das 

ferramentas, em vez de estratégico, o que seria mais eficaz (Fernandez-Cavia et. al., 2017). 

Conforme o estudo dos autores, das 56 DMOs espanholas analisadas, apenas 30 tinham um 

plano de marketing oficial, o que mostra que ainda faltava muito a ser feito em termos de 

profissionalização neste sector. Também foi possível perceber através do estudo dos 

investigadores que, quando se trata de comunicar a imagem de marca ao consumidor, taxas 

claramente mais altas são relatadas de acordo com a importância do assunto para os gestores: 

100% para sites oficiais, 87,5% para redes sociais e 83,3% para aplicações móveis, sugerindo 

que os maiores destinos têm uma consciência mais clara da importância da marca. 

Um outro fator importante e relevante para este estudo, foi o facto de em janeiro de 

2018 o Facebook (que integra a mesma empresa que o Instagram), mudou o algoritmo que 

controla e seleciona aquilo que aparece em destaque para os utilizadores e isto fez com que 

páginas de marcas e empresas tenham obrigatoriamente que se esforçar e inovar mais para 

aparecer espontaneamente no feed de notícias. Na prática, o algoritmo do Facebook é utilizado 

para definir o que é posto em primeiro no feed do usuário, sendo que se estima que uma pessoa 

tem acesso a 1500 posts diários, mas que preste atenção a apenas 20%. Para fazer a seleção do 

que é de interesse do utilizador, o Facebook utiliza uma série de algoritmos, aproximadamente 

https://rockcontent.com/blog/algoritmo-do-facebook-vai-mudar/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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cem mil. Estes algoritmos “percebem” o gosto do usuário e analisam o seu comportamento na 

rede, por exemplo, tempo de permanência nas publicações, o uso dos recursos disponíveis 

(como reações, compartilhamentos, denúncias etc.) e na interação com os amigos 

(www.rockcontent.com). Os 4 principais pontos analisados são: quem postou, quando postou, 

tipo de conteúdo e engagement. Assim, quanto maior a interação, maior são as chances desse post 

aparecer no feed. (www.rockcontent.com). 

Por entender a importância desta interação entre marca/consumidor, o objetivo deste 

estudo é analisar qual a relação entre o momento do post (hora, data, mês) e o engagement dos 

utilizadores nas redes sociais (Facebook e Instagram). Para reponde a esta questão, definiram-se 

quarto hipóteses 

 

H1: O engagement varia com o mês de publicação; 

H2: O engagement varia com o dia da semana de publicação; 

H3: O engagement varia com a hora de publicação. 

H4: O engagement varia com a região objeto do post  

 

Além dos objetivos, a escolha de Portugal deve-se ao facto do país ter apresentado 

crescimento nos últimos quatro anos, sem baixas nas percentagens 2014: 12,3%, 2015: 9,3% 

2016: 12,7%, 2017: 16,5%. Outro fator importante sobre a escolha de Portugal é o facto de o 

país ter sido eleito, pela segunda vez consecutiva, o Melhor Destino Turístico do Mundo 

(World’s Leading Destination) na edição de 2018 dos World Travel Awards. O Turismo de Portugal 

foi, pela segunda vez consecutiva considerado o Melhor Organismo Oficial de Turismo do 

Mundo e o portal visitportugal.com repetiu o feito de 2017, sendo eleito novamente o Melhor 

Website Oficial de Turismo do Mundo www.turismodeportugal.pt. Além disto, como veremos 

mais à frente, existem alguns estudos que analisam a relação entre o momento da publicação e 

o engagement de DMOs europeias, mas não existe este estudo para o Turismo de Portugal. Ao 

analisar os padrões de comportamento dos utilizadores, é possível criar-se uma estratégia cada 

vez mais eficiente para chamar a atenção e gerar engagment de futuros viajantes.  

A análise de conteúdo para este estudo levantou dados das páginas oficiais do Facebook 

e Instagram do destino: 

Portugal:  

http://www.rockcontent.com/
http://www.rockcontent.com/
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/portugal-o-melhor-destino-do-mundo
http://www.turismodeportugal.pt/
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Facebook: https://www.facebook.com/Visitportugal/ 

Instagram: https://www.instagram.com/visitportugal/?hl=pt 

1.3 Descrição da estrutura do projeto 

 

O seguinte trabalho está organizado em cinco capítulos, para além da Introdução. No 

segundo capítulo será feito um levantamento teórico sobre a importância do turismo para os 

países e os números relativos ao último relatório da Organização Mundial do Turismo, a par 

do crescimento deste sector e da rápida mudança nos meios de comunicação e respetivo 

comportamento do consumidor. Efetivamente, para suprir estas mudanças as organizações 

precisaram inovar e melhorar a forma como se comunicam com os futuros viajantes. Para 

suprir esta necessidade, surge o conceito de place branding, o qual também será explicado. Em 

seguida, analisaremos o comportamento das Destinations Marketing Organizations, as facetas do 

marketing e suas modificações ao longo do tempo, a fim de se adaptar as novas tecnologias da 

era digital até chegar ao ponto que se encontra hoje. Ora, as DMOs, assim como todas as 

organizações ligadas ao sector do turismo, estão a mudar a sua forma de comunicar para atingir 

os novos mercados emergentes. Seguindo esta lógica, será apresentado os conceitos de redes 

sociais e das principais ferramentas deste estudo em uso hoje em dia: Facebook e Instagram e a 

relação dessas plataformas neste cenário virtual. O ponto de destaque é a revisão acerca do 

conceito de engagement, que irá esclarecer alguns pontos que serão trabalhados mais à frente na 

análise, com o objetivo de se criar uma estratégia ampla a eficiente para melhorar os resultados 

obtidos nestas redes sociais pelas DMOs.  

A seleção do caso e metodologia estão presentes no terceiro capítulo, onde alguns 

detalhes sobre o Turismo de Portugal e a estratégia de marketing são apresentados. Também 

será abordada a metodologia científica, ou seja, a maneira como foi efetuada a recolha dos 

dados para realizar a pesquisa, bem como os instrumentos, amostra, procedimentos e as 

análises dos dados. Serão utilizados como base estudos sobre marketing digital e suas 

ferramentas, para que seja possível analisar as estratégias de comunicação nas redes sociais 

utilizadas pelas DMOs.  

https://www.facebook.com/Visitportugal/
https://www.instagram.com/visitportugal/?hl=pt
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No quarto capítulo serão apresentados os resultados das etapas exploratória e 

descritiva da pesquisa com o Turismo de Portugal. Em seguida à apresentação dos resultados, 

estes são discutidos e relacionados com a literatura e com as práticas usadas hoje em dia.  

As considerações finais da pesquisa, os problemas e as sugestões para futuras pesquisas 

serão abordadas no quinto capítulo. 
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2. Revisão da Literatura 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura com tópicos importantes que irão 

fundamentar o presente estudo, para que seja possível compreender de forma clara a pesquisa 

que se propõe. Alguns dados sobre o turismo (secção 2.1) serão expostos, bem como a 

importância do place branding (secção 2.2) e das Destination Marketing Organizations (secção 2.3) 

para a divulgação da informação sobre o destino e, em consequência, como estas informações 

e a forma de estabelecer comunicação evoluiu com o tempo. Em seguida será apresentado os 

conceitos e evolução do marketing digital (secção 2.4) e social media (secção 2.5), até 

chegarmos ao objetivo principal do estudo que se refere ao engagement (secção 2.6). 

2.1 Turismo  

 

O turismo tem sido reconhecido como um dos sectores chave para o desenvolvimento 

de muitos países, sendo uma grande fonte de renda, de criação de empregos e riqueza 

(Kovacevic et. al., 2018).  

Alguns dados relativos ao ano de 2017, segundo o Relatório da Organização Mundial 

do Turismo 2018, mostram a importância do setor. À data, a chegada de turistas internacionais 

cresceu 7,0% -- o maior aumento desde o ano de 2009 (ano de crise económica) e muito acima 

da previsão de longo prazo da UNWTO que era de 3,8% ao ano para o período de 2010 a 

2020. Além disto o número de chegadas de turistas internacionais em cerca de 86 milhões a 

mais que o ano anterior. Este resultados positivos e acima do esperado, deve-se, segundo a 

UNWTO, a economia global ascensão e a procura de viagens para destinos em todas as regiões 

do mundo, incluindo uma recuperação firme daqueles que sofrem de desafios de segurança 

nos últimos anos, como o Egito (55,1%) e a Palestina (25,7%), que apesar do péssimo 

resultado em 2016, (-42,5% e -7,4%, respetivamente), ocuparam lugar nos dez destinos que 

mais cresceram. 

O turismo é amplamente considerado como um fenómeno social e económico que 

exige medidas pró-ativas para ajudar a garantir trajetórias positivas de desenvolvimento (Hall et 

al., 2017) e o crescimento da chegada de turistas estrangeiros é um dos fatores a considerar 

enquanto se verifica a atratividade de um país. Além das nações insulares, como Bahamas, 
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Maldivas e Indonésia, cujas economias dependem fortemente do turismo, os governos da 

maioria dos países consideram o turismo um negócio sério. Estes tomam cuidado com a 

imagem dos seus respetivos países, com o intuito de que a renda nacional oriunda do turismo 

continue a crescer com regularidade, uma vez o turismo é um sector importante para a 

economia. Contribuindo não apenas na criação de emprego, mas também para Produto 

Interno Bruto (PIB) das nações (Vyas, 2019). O nascimento de empreendimentos turísticos 

como atrações, instalações, transportes, alojamento e muitos outros, contribuem para o bem-

estar da sociedade (Koh & Hatten, 2002). 

Este sector é considerado uma indústria que depende da experiência emocional e é 

extremamente difícil sumarizar com um simples índice de medição. Por exemplo, Londres é o 

destino mais visitado, apesar de seu clima pouco amigável que deveria diminuir sua 

competitividade. Paris, um destino dos mais visitados, não possui acesso ao mar e é 

considerado muito caro, mostrando que os indicadores de sucesso são extremamente 

subjetivos (Kovacevic et al., 2018).  

A convergência do turismo e de outras indústrias trouxe a inovação para o sector e, 

consequentemente, a criação de novos produtos turísticos inimagináveis no passado. Porém, 

os benefícios potenciais de vincular turismo e criatividade ainda não foram totalmente 

alcançados e explorados (Chung et al., 2015). Em verdade, com estas mudanças e crescimento 

do sector, o turismo tornou-se base para diversos estudos.  

A figura 1, representa a importância do setor do turismo e traz alguns dados 

interessantes. Note-se que o sector do turismo é responsável por um em cada dez empregos, 

por 30% da exportação de serviços, pela ajuda na conservação cultural e no desenvolvimento 

dos países e das suas economias, entre outros aspetos.  
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Figura 1 Importância do Turismo 

 

Os destinos turísticos normalmente são designados na mente dos visitantes, 

primeiramente, como uma localização geográfica, uma região, um país. Eles são criados na 

mente com uma imagem, uma associação ou algo neste âmbito (Beritelli & Laesser, 2018) 

Negócios de diferentes sectores, inclusive, o turismo, com uma estratégia customer-

oriented tem adotado e melhorado suas estratégias de e-business (Buhalis, Law & Qi, 2010). Após 

muitos anos de desenvolvimento e diversificação, hoje o turismo é considerado um dos 

sectores mais relevantes. Como consequência, as empresas de hospitalidade enfrentam 

atualmente desafios devido à maturidade do sector e ao ambiente tecnológico em constante 

evolução (Porcua et al., 2019).  

Quando entidades diferentes dentro do mesmo sector, como o turismo, a título de 

exemplo, não comunicam entre si, existe uma grande probabilidade de que dados importantes 

fiquem na posse de uma só organização, quando poderiam beneficiar todo o sector. Neste 

sentido, é preciso que sejam feitas mais pesquisas e análises para que se obtenha uma melhor 

compreensão desta renovada indústria do turismo, adaptando-se as políticas públicas e 

estratégias administrativas aos novos desafios. Sendo o turismo um sector de 

hipercompetitividade, a concorrência pura já não é a única maneira de alcançar uma vantagem 

competitiva sustentável, mas, sim, pensar em lógicas colaborativas e cooperativas tanto dentro 
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de destinos (inclusive, entre empresas tanto públicas como privadas) quanto entre destinos 

(por exemplo, entre NTOS ou DMOS relevante) (Mariani et al., 2014). 

 

2.2 Place Branding  

 

Com o passar dos anos, as pesquisas e as práticas em torno do tópico branding sofreram 

muitas mudanças. Particularmente desde os anos 90, o termo expandiu e fez com que as 

organizações se preocupassem em responder e perguntar “em que a marca é boa” e não “o que 

a marca é” (Beritelli & Laesser, 2018). Ao trabalhar o branding de um produto, o objetivo é 

fazê-lo ser reconhecido e, consequentemente, distinto de outros produtos (Beritelli & Laesser, 

2018).  

O conceito place branding surgiu para materializar uma ideia já existente no mercado. 

Em linhas gerais, Place Branding é um processo estratégico que visa a maximização e 

potencialização da economia e gestão dos recursos das cidades (Molinillo, Anaya-Sánchez, 

Morrison & Coca-Stefaniak, 2019). Neste âmbito, Hanna e Rowley (2011) afirmam que os 

termos place branding e destination branding recebem cada vez mais atenção. Alguns estudos 

argumentam que o place branding tem sua base no campo do marketing de turismo. Entretanto, 

para as autoras, os destinos precisam considerar o branding como uma parte da gestão da 

imagem de marca e da experiência da marca (ou seja, não está mais restrito a cidades, regiões e 

países que são vistos como destinos turísticos). O branding é um processo interativo, evolutivo 

e, portanto, contínuo. Isto significa a inclusão de feedbacks como meio para a avaliação da 

marca (Hanna & Rowley, 2011). 

 A gestão do place branding apresenta diversas vantagens, sobretudo ao nível do 

desenvolvimento sustentável de um destino turístico. Provocando, deste modo, um aumento 

das exportações e atraindo mais turismo e, consequentemente, mais investimento. Assim, “[t]al 

como as empresas, também as cidades e os países podem (e devem) desenvolver as suas 

próprias marcas, tornando-se destinos cada vez mais diferenciadores e competitivos” (Sousa & 

Vasconcelos, 2018, p. 2). 

Atualmente, o place branding é uma dimensão fundamental do planeamento urbano e 

turístico, uma vez que diversos estudos têm demonstrado que as pessoas tendem a associar 
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memórias a lugares específicos (Boisen et al., 2018). A identidade visual é, nesse sentido, um 

importante componente para cada cidade, pois permite aos visitantes identificarem e 

diferenciarem os destinos turísticos. Deste modo, as marcas de cada cidade permitem ao 

visitante a criação de imagens positivas sobre o destino visitado, além de potenciarem a 

fidelização do visitante (Költringer & Dickinger, 2015). 

O Place Branding deve estar sempre em consonância com a dinâmica do mercado, 

estando atento às oportunidades que poderão ser benéficas para o local bem como para a 

comunidade integrante (Sousa & Vasconcelos, 2018). Esta disciplina é, então, um relevante 

instrumento de gestão territorial, tendo sempre presente os objetivos e metas estabelecidos, 

mas ajustando-se continuamente à concorrência e às exigências de um mercado altamente 

competitivo. É fundamental que as cidades ou os países sustentem a sua vantagem competitiva 

através da sua singularidade (Kavaratzis & Ashworth, 2008). 

 

Sendo o mercado tão competitivo, os territórios devem ser geridos como se de 

produtos se tratassem, satisfazendo sempre os desejos de indivíduos e organizações, o 

que irá possibilitar uma adaptação mais rápida aos fatores externos e uma diferenciação 

em relação aos lugares. Para que se atinja essa diferenciação, o passo a tomar é o 

desenvolvimento de produtos e serviços no território que vão satisfazer as necessidades 

do seu público (atual e potencial) (…) A orientação para o cliente adquiriu um papel 

importantíssimo na gestão estratégica de territórios, uma vez que as cidades que não 

satisfazem os residentes e as empresas aí instalados aumentariam a probabilidade de 

fracasso ou abandono (Sousa & Vasconcelos, 2018, p. 3). 
 

 

Para que um lugar consiga atingir os objetivos a que se propôs anteriormente, deverá 

ser estabelecido e desenvolvido um processo de criação de valor para si, incluindo e analisando 

todas as premissas com relevância, tanto interna como externamente. Deste modo, o 

planeamento do place branding deve incluir as necessidades, desejos e comportamentos dos 

residentes e dos visitantes, construindo uma estratégia a partir de uma visão realista e 

concretizável (Bassano et al., 2019). 

Uma dimensão indispensável de toda a estratégia de place branding é forçosamente a 

comunicação. A comunicação é o veículo utilizado para transmitir informação sobre um 

determinado local aos possíveis visitantes, sendo condicionada pela estratégia organizada 
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previamente. A estratégia comunicativa deve ser orientada pela verdade, para que a experiência 

dos visitantes não seja defraudada, e, portanto, negativa (Vuignier, 2016). 

Os locais possuem dimensões de vários níveis: patrimonial, económico, tecnológico, 

relacional, social e simbólico. Estas variáveis são essenciais para a construção da identidade da 

marca da cidade ou país e valorizarão a imagem da mesma, através do envolvimento com o 

público e respetiva diferenciação (Gaio & Gouveia, 2007). 

As cidades e os países turísticos apresentam-se, deste modo, como empresas que 

podem criar, desenvolver e implementar marcas de forma estratégica, potenciando o local e 

aumentando a competitividade do mesmo (Moilanen & Ranisto, 2009). Atualmente, existem 

ainda várias excelentes oportunidades de branding por explorar, e, por isso, vários locais têm 

aproveitado para fazer emergir as suas marcas de destinos turísticos. As marcas devem ser 

capazes de se moldarem económica, cultural e politicamente, de modo a conseguirem atingir 

os seus objetivos.  

O place branding deve conseguir posicionar o país ou cidade no mercado global, 

potenciando exportações, investimentos e turismo, como já foi referido anteriormente. Nesse 

sentido, é fundamental que cada local tenha uma identidade única, destacando-se da 

concorrência e reduzindo o caráter de substituibilidade. Por isto, é crucial que os gestores de 

marca posicionem as cidades ou países em segmentos de mercado específicos (Llodrà-Riera et 

al., 2015). A marca territorial é um conceito complexo que deverá abordar várias dimensões, 

componentes e disciplinas que incluem a política, a economia, a sociedade, o ambiente, a 

história e a cultura (Correia & Brito, 2009; Lange-Faria & Elliot, 2012). 

Este, portanto, é um conceito consolidado que já não se orienta apenas pela 

publicidade. Os novos modelos de gestão urbana têm apresentado diversas alternativas e 

proposto bastantes alterações, sobretudo de âmbito social e económico. Apesar de desde os 

anos 80 as cidades tentarem afirmar a sua identidade, apresentando todos os seus aspetos 

positivos, atualmente o place branding é um termo carregado de história e evolução, que se ajusta 

às mutabilidades do mercado. Nesse sentido, importa ressalvar que a complexidade do place 

branding também o transformou numa estratégia mais completa e melhor executada, 

conseguindo atingir melhores resultados (Molinillo et al., 2019). 
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2.3 DMO´s  

 

As DMOs posicionaram-se de forma a trabalhar como um canal de distribuição de 

informações sobre as atrações e destinos (Chung et al., 2015) e a competitividade destas está 

diretamente relacionada com a habilidade de encontrar a necessidade e a procura por 

informação dos stakeholders e dos turistas, através das novas plataformas de tecnologia 

(Roque & Raposo, 2016). Rodriguez-Diaz e Espino-Rodriguez (2018) defendem que o papel 

das DMOs é desenhar a estratégia de comunicação dos destinos através da identificação dos 

segmentos de mercado, imagem, comunicação, branding, posicionamento e promoção ativa. 

Desde a sua criação, a promoção têm sido o fator chave, isto porque, incontestavelmente, o 

único elemento do mix de marketing em que os profissionais da área no local de destino podem 

exercer controlo direto é, na prática, a promoção do país ou região (Pike, 2016).  

Entretanto, é crescente o reconhecimento que se tem quanto ao facto do papel das 

DMOs irem além da promoção e incluírem a gestão de atividades (Pechlaner & Volgger, 2014), 

pois hoje a maioria faz o papel de iniciadores e mediadores. Isto é, trazem uma interface mais 

flexível e fazem a gestão do destino através da promoção da auto-responsabilidade e auto-

regularização  (Pechlaner & Volgger, 2014). Para isto, é preciso ir mais além, fazendo troca de 

informações, uso da sinergia e coordenação das ações para impactar positivamente o 

desenvolvimento dos destinos turísticos e, por conseguinte, serem considerados o pilar 

principal da inovação e versatilidade para a competitividade (Pechlaner & Volgger, 2014). 

Os estudos existentes acerca dos fatores de sucesso relativos à competitividade das 

DMOs diferem nos seus pontos de vista (Pechlaner & Volgger, 2014).  Volggler et al. (2014) 

afirmam existir uma visão histórica da DMOs como organizações de marketing de destino, mas 

defende que cada vez mais é reconhecido que o papel de um DMO vai além do marketing e 

inclui necessariamente outras atividades de gerenciamento. Através dos seus estudos, Volggler 

et al. (2014), concluem que o sucesso do destino e o sucesso da DMO são positivamente 

correlacionados e que, apesar de não ser completamente coincidentes, o sucesso do destino e o 

sucesso do DMOS parecem estar intimamente ligados entre si. Portanto, para entender como 

aumentar a competitividade de um destino, parece ser essencial analisar o que determina o 

sucesso de uma DMO. Ou seja: as evidências concretas de desempenho (por exemplo, a 
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criação de objetivos e metas que precisam ser alcançados), a soma  de recursos e 

profissionalismo atuante que influenciam significativamente o sucesso de uma DMO de forma 

positiva (ou seja,  a capacidade de network de uma DMO influência em seu sucesso, 

aumentando assim a  aceitação e poder dentro de um destino). Os resultados fornecem 

algumas evidências de que um network mais alto aumenta a força e a aceitação de uma DMO      

entre as partes interessadas, como agências de viagens, governos, redes de hotéis, entre outros. 

Como consequência destes fatores, a maior aceitação da DMO levou a um aumento 

significativo do sucesso deste.   

Todavia, apesar dos estudos serem diferentes em alguns pontos, é possível identificar 

uma nova tendência: a mudança do mercado-alvo para os destinos turísticos já estabilizados. 

Além da mudança do target, começam a surgir também novos targets. As duas perceções de 

destino turístico e a importância que eles lhe dão também varia, sendo de fundamental 

importância que as áreas de marketing e manager de destinos tomem conhecimento desta nova 

realidade (Mariani, Buhalis, Longhi & Vitouladiti, 2014). 

Em consequência, tanto os destinos turísticos consolidados como os emergentes, 

devem ser capazes de identificar as diferentes mudanças na área do marketing digital e modificar 

as estratégias de mercado, a fim de se adaptarem aos novos cenários. Nesta era da internet, onde 

os guias manuais de viagem estão quase em desuso, sendo as redes sociais e os mecanismos de 

pesquisa são as principais fontes de informação. Não por acaso, o acesso a informações sobre 

vários destinos no mesmo país tem um papel fundamental no planeamento de turistas para 

visitar determinados países. Quando se trata de recolher informações sobre um país e planejar 

uma viagem para um lugar totalmente desconhecido, sites informativos, atraentes e confiáveis 

tornam-se um fator importante (Vyas, 2019). Para isto, as DMOs gastam uma boa quantia de 

dinheiro, esforço e tempo em destination branding e em atividades relacionadas a comunicação. 

Ou seja, o branding das DMOs tem merecido a atenção de diferentes organizações e níveis de 

gestão (Beritelli & Laesser, 2018). 

A comunicação online tornou-se crucial para destinos turísticos. Apesar de os canais 

tradicionais ainda serem poderosos meios de comunicação, perderam força devido ao 

crescimento das novas plataformas de comunicação online, como sites, redes sociais e aplicações 

móveis. Este novo cenário tem forçado as DMOs a adaptar suas comunicações (Fernandez-

Cavia et al., 2017). Estas comunicações podem gerar perceções virtuais que complementam as 
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experiências tradicionais do viajante (inclusive, enquanto está a viver a experiência de viagem). 

Outro ponto importante é a criação de valor para as marcas, que pode construir relações entre 

destinos e visitantes e que gera uma imagem que influencia as intenções dos visitantes no 

momento da eleição de um destino. Portanto, num momento em que o place branding é de 

grande importância para o marketing global e para o futuro desenvolvimento do turismo, a 

importância da marca online torna-se fundamental (Fernandez-Cavia et al., 2017).  

 Estas estratégias de comunicação online, quando geridas por pessoas que reconhecem a 

importância das redes sociais, têm maior tendência a serem consistente. Na verdade, à medida 

que o uso destas plataformas aumenta, dissemina a estratégia de marketing digital das DMOs e, 

naturalmente, evolui e melhorar (Buhalis, 2013). 

Apesar de serem uma das ferramentas mais importantes dentro do marketing digital, as 

redes sociais como forma de promoção de destinos entre as DMOs ainda estão nos estágios 

iniciais de compreensão e experimentação (Buhalis et al., 2013). Estas organizações também 

enfrentam problemas complexos quando se trata de presença online, principalmente nas redes 

sociais. Muitas poderiam melhorar o seu posicionamento, através do conhecimento destas 

ferramentas e, deste modo, construir uma estratégia forte. (Buhalis, 2013) 

De facto, o impacto da tecnologia na entrega das responsabilidades das DMOs tem 

produzido desafios significantes, pelo que as novas tecnologias e inovações têm produzido 

importantes oportunidades e desafios que forçaram e revolucionaram a forma como as DMOs 

se relacionam com seus consumidores (Oriade et al., 2017).  

 

2.4 Marketing Digital  

 

Além das formas de relacionamento, a estrutura de poder também está em 

transformação, e a internet, grande responsável por trazer conectividade e, em certa medida, 

transparência às nossas vidas, tem sido um dos principais responsáveis por essas 

transformações (Kotler, 2017). Ao longo dos últimos anos, a internet tornou-se um dos mais 

importantes marketplaces de transações de bens e serviços (Leeflang et al., 2014) e o rápido 

crescimento das plataformas web vieram facilitar o comportamento online das pessoas, alterando 

a natureza das atividades humanas (Maria Tereza & Veríssimo, 2014). Com estas mudanças, o 
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consumidor tem hoje acesso a uma enorme quantidade de informação com apenas um clique e 

as barreiras geográficas e linguísticas são cada vez menos relevantes para o mercado e a 

comunicação global. Ou seja, os consumidores podem rapidamente comparar preços de um 

mesmo produto em diferentes países (Buhalis et al., 2013). Assim, aumentar o conhecimento e 

a comunicação são componentes chaves no marketing digital (Tiago & Veríssimo, 2014). O 

marketing digital tem um impacto profundo na transformação dos modelos de negócio, 

integrando ferramentas digitais 

Embora a internet crie grandes oportunidades de negócios e seja uma valiosa 

ferramenta de gerenciamento e branding, a maioria das empresas ainda procura estratégias e 

tácticas para construir e fortalecer os seus relacionamentos com os stakeholders (Porcua et al., 

2019). Segundo Ruyter, D. Keeling, Liem Ngo (2018), as empresas têm preferência por 

tecnologias que permitem a interação com os clientes, pelo que a intermediação de empresas é 

cada vez menor. Na prática, encurtou as distâncias e também o tempo de colocação dos 

produtos/serviços no mercado, ao mesmo tempo que aumentou a comunicação one-to-one em 

massa com os big data. Deste modo, a realidade das experiências do cliente é aumentada.   

Mas, muitas empresas não estão preparadas para este cenário, visto que ainda navegam 

pelo modelo de planeamento anual com uma fase específica para execução. 

Consequentemente, apenas uma pequena parte das empresas atendem as necessidades de 

agilidade e flexibilidade que o mercado necessita. Considerando-se o contexto estratégico em 

mutação, é importante que tanto os profissionais quanto os investigadores reaprendam a 

navegar na realidade de um cenário de marketing cada vez mais virtual para lidar com os 

obstáculos que ainda não chegaram, mas que estão por vir.  

Tendo em vista as definições de marketing digital até agora mencionadas, iremos 

aprofundar um pouco mais a discussão sobre as redes sociais, que se têm tornado o meio mais 

eficiente dentro do marketing digital (Ruyter et al., 2018). Os mesmos autores, identificam e 

discutem algumas tendências no campo do marketing digital. A primeira é a perceção e 

utilização da Realidade Aumentada (AR) no mercado atual e como esta pode ser utilizada em 

benefício dos clientes e, por esta via, transformar-se num marco de diferenciação estratégica. 

Na verdade, a AR pode ser utilizada para capacitar os consumidores, filtrando informações 

distrativas e destacando as melhores escolhas. 
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Quando se trata de estratégias de marketing digital, é possível criar uma lista longa de todas 

as técnicas e plataformas atualmente disponíveis. Mas, somente algumas serão analisadas neste 

estudo, designadamente (www.hubspot.com): 

- Search engine optimization: 

- Marketing de conteúdo: 

- Estatística de redes sociais: 

- Vídeo marketing: 

- E-mail marketing: 

- Geração de lead: 

- Estatística de publicidade: 

- Tecnologia de marketing: 

- Estatística de venda: 

2.5 Redes Sociais 

 

Thevenot (2007) corrobora a ideia de que hoje os utilizadores têm cada vez mais poder 

de influência sobre os seus semelhantes, enquanto as organizações estão a reduzir as suas 

capacidades neste âmbito (Roque & Raposo, 2016). Isto porque, companhias não exercem 

mais o controlo sobre qual cenário é pintado sobre os seus destinos ou produtos (Roque & 

Raposo, 2016.) É importante para as organizações incluir o maior número de conteúdo “rico” 

possível, passando informações que sejam úteis para os consumidores (Buhalis, 2013).  

De facto, uma das características mais evidentes das redes sociais é que elas facilitam 

interações dinâmicas num espaço público entre consumidores e empresas (como agentes de 

viagens) e entre os próprios consumidores (Dolana, Seob & Kemperb, 2017).  

Além de facilitar interações, as redes sociais tem a prerrogativa de serem plataformas 

onde as pessoas se comunicam diariamente e com alguma regularidade. Ademais, 

independentemente da dimensão do público, os utilizadores tornam-se familiares com a marca, 

uma vez que essa interação requer menos esforço do que aceder a um site (Buhalis, 2013).  

De acordo com Kotler (2017), os clientes estão a adaptar-se mais facilmente às 

opiniões sociais, ou seja, a maioria das decisões de compra pessoais serão basicamente decisões 

sociais. Os consumidores criam os seus próprios canais de comunicação e trocam opiniões e 
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ideias sobre as marcas, pelo que grande parte dos consumidores acreditam mais no factor 

social (amigos, família, seguidores do Facebook e do Twitter) do que nas comunicações de 

marketing. Tendencialmente pedem conselhos nas redes sociais e confiam mais nas suas 

relações virtuais do que nas opiniões advindas da publicidade e de especialistas. Inclusive, nos 

últimos anos, essa tendência estimulou o crescimento de sistemas de avaliação pública como o 

TripAdvisor e o Yelp (Kotler, 2017).  

As redes sociais têm se mostrado o melhor canal de marketing digital para a 

identificação e interação entre clientes e marcas, mas para isso é necessário entender como usar 

de forma eficaz as várias funcionalidades que as redes sociais dispõem (tais como, fotos, 

vídeos, questionário, resumos, comentários, blogs, etc.) que podem ser tanto comerciais 

quanto geradas por utilizadores de forma a criar engagement com a marca (Harrigan et al., 2017).  

Se os consumidores estão envolvidos com as redes sociais, então as organizações também o 

deveriam fazer (Tereza & Veissímo, 2014). Não por acaso, a habilidade que as organizações 

têm de interagir com os consumidores é de longe a maior mudança e o maior desafio (Leeflang 

et al., 2014). O uso das redes sociais também aumentou a perceção do cliente, incluindo a 

interação entre consumidores e, por conseguinte, com os produtos e serviços que consomem. 

Blogs, review de produtos, discussões de grupo, nota dos produtos, entre outros, são uma nova 

e importante fonte de recolha de dados nos dias de hoje (Leeflang et al., 2014). 

Assim como outros setores, muitas DMOs têm visto as redes sociais como uma 

ferramenta importante e de baixo custo e que possui alcance global. No entanto, ainda é 

limitado o número de organizações que efetivamente têm perceção desse potencial. Ora, as 

redes sociais alcançam numa escala mais alargada o seu público-alvo e, à partida, mais depressa 

do que qualquer outro meio de comunicação, sendo a diversidade dos utilizadores enorme 

(Buhalis, 2013). Além disto, as redes sociais permitem que potenciais viajantes recolham dados 

e informações de diferentes fontes e usem as experiências de outros viajantes com o objetivo 

de preparar a enriquecer a sua própria experiência de viagem (Roque & Raposo, 2016). Do 

mesmo modo, dados e informações de diferentes fontes e de outros viajantes com o objetivo 

de preparar a enriquecer a sua própria experiência de viagem (Roque & Raposo, 2016). O 

compartilhamento de experiências através de plataformas online é uma forma importante de 

comunicação na sociedade de hoje.  A partilha de experiências de viagem em comunidades 



 
 

21 
 

 

online tornou-se muito relevante enquanto comportamento social entre os consumidores (Han 

Shen, 2018). 

O conhecimento sobre as informações gerais do destino, mostrou-se um fator-chave 

para os esforços feitos em comunicação. Outro fator em que os gestores de destino se devem 

focar é na qualidade do destino, pois é preciso que os turistas façam a associação da qualidade 

da marca como um destino e divulguem os resultados nas respetivas redes sociais. 

Os motores de busca, as redes sociais e os agentes de viagem são as três fontes mais 

pesquisadas (Gómez et al., 2018) Como principais vantagens da redes sociais estão a resposta 

imediata, a comunicação direta entre DMO e turistas, o facto de que a maioria das redes sociais 

são de acesso gratuito e, ainda, o feedback constante que elas proporcionam (Fernandez-Cavia, 

2017). 

Facebook: assim como o site oficial, requer um alto nível de envolvimento do utilizador, 

o que influencia positivamente a perceção da imagem do destino. Porém, a imagem percebida 

e a intenção de visitar têm valores inferiores aos do site e do Instagram. Isto também explica a 

variação da intenção de visitar menos que os modelos Instagram e YouTube. A sua contribuição 

para atrair turistas não parece ser tão significativa (S. Molinillo, F. Liebana-Cabanillas, R. 

Anaya-Sanchez, D. Buhalis, 2018)  

Instagram:  é o mais distinto relativamente ao site oficial em termos do processo de 

construção da imagem do destino. É uma boa plataforma para criar e promover a imagem sem 

ter a necessidade do alto nível de envolvimento dos utilizadores. A imagem percebida tem uma 

grande influência na intenção de visitar. Tanto a imagem percebida quanto a intenção de visita 

obtiveram valores mais relevantes do que as outras duas plataformas de mídias sociais 

consideradas neste estudo. De facto, é uma plataforma muito interessante para construir a 

imagem do destino e atrair turistas. (S. Molinillo, F. Liebana-Cabanillas, R. Anaya-Sanchez, D. 

Buhalis, 2018). Ainda segundo os mesmos autores, o modelo do Instagram destaca-se por ter 

um melhor ajuste em todos os relacionamentos. Por um lado, as redes sociais favorecem a 

participação e o engajamento do utilizador, em contraste com o site oficial, já que os 

utilizadores acham que ele é um meio familiar e confiável. Por outro lado, ao contrário do 

Facebook, o processamento das informações no Instagram, unicamente com base em elementos 

audiovisuais (imagem, áudio e vídeo), requer um menor grau de envolvimento do utilizador e 
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permite a construção de uma imagem atraente do destino, com recurso a estímulos que não 

são muito complexos e, portanto, fáceis de processar.  

 

2.6 Engagement 

 

O engagement do cliente é uma área de muita relevância prática. O termo engage significa 

estabelecer contato, participar ou envolver-se com algo (Afonso & Borges, 2013).  Nesse 

sentido, quando o termo é transposto para as redes sociais, refere-se à relação e interação entre 

o utilizador e a marca, através de comentários, partilhas, gostos ou outra participação. 

Contudo, para as marcas existirem nas redes sociais não basta que tenham um perfil, é 

necessário que se trabalhe na estratégia e consequente implementação da mesma, para que os 

utilizadores, num universo saturado de marcas, encontrem as empresas que se pretendem, de 

forma espontânea e autónoma (Afonso & Borges, 2013; Li & Owyang, 2017). 

A análise das estratégias de marketing na web, tais como abordagens analíticas para as 

atividades da web, permitem que as organizações aprimorem as suas estratégias nesse meio, 

procurando alcançar o seu público-alvo de maneira mais eficaz (Xiang e Gretzel, 2010). 

 A fim de apromorar estas estratégias, investigadores do comportamento do 

consumidor há muito vêm tentando identificar como os consumidores processam informações 

(i.e., como funciona o processamento de informações e a quais variáveis a que ele está sujeito), 

o que se torna crucial quando se trata de determinar quais formatos, meios e argumentos são 

os mais persuasivos (Fernandez-Cavia , 2017). 

De acordo com Haven, Bernoff e Glass (2007) o engagement é uma variável que mede o 

grau de envolvimento, interação, proximidade e influência que um indivíduo estabelece ao 

longo do tempo com uma marca. Ao transformar o engagement numa dimensão, é possível 

mensurar o sentimento, a opinião e a afinidade que o consumidor sente em relação a 

determinada marca e, num próximo estádio, qual a probabilidade de o consumidor recomendar 

a marca aos seus pares (Voorveld, Noort, Muntinga & Bronner, 2018).  

Atualmente, medir o engagement é muito importante para reconhecer o valor das 

transações, sobretudo as que envolvem influenciadores. Inicialmente, o conceito de engagement, 

segundo Bowden (2009), foi explorado na literatura com base no comportamento 
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organizacional, para deste modo explicar a ligação entre os colaboradores e as empresas. O 

intuito era analisar o grau de envolvimento do colaborador com a empresa e a respetiva 

motivação e produtividade, sendo que estes conceitos estavam interligados. Contudo, mais 

tarde, o conceito de engagement passou a ser também utilizado para os consumidores, uma vez 

que faltava uma medida que avaliasse os seus fatores emocionais, de reconhecimento e 

experiências. Assim, como escreve Pereira (2014, p. 18), o conceito de engagement, 

 

[é] um indicador da força das relações entre a empresa e os clientes, baseado na 

profundidade dos laços racionais e emocionais que o consumidor cria com a marca. 

(…) Considera-se que o engagement inclui na dimensão da marca, os sentimentos de 

confiança, integridade, orgulho e paixão.  

 

Mais ainda, Bowden (2009) acrescenta que é importante diferenciar a satisfação de 

outras respostas emocionais ao consumo, ainda que positivas. Apesar do engagement estar 

relacionado com a lealdade dos consumidores à marca, essa é apenas uma das dimensões que 

abarca. A eficácia das estratégias de digital engagement é geralmente avaliada com ferramentas de 

monitoramento de redes sociais que fornecem métricas quantitativas, como número de likes, 

partilhas, comentários, visualizações, seguidores ou cliques, como indicadores do nível de 

engagement ou da valência de envolvimento (Voorveld et al., 2018). 

Como as marcas podem utilizar as redes sociais para aumentar engagement entre os 

clientes é uma questão-chave no setor de turismo hipercompetitivo (Harrigan et al., 2017) 

Todavia, embora as mídias sociais sejam hoje um pilar no portfólio de canais de comunicação 

utilizados pelos profissionais de marketing, ainda pouco se sabe sobre como abordar os aspectos 

criativos da mensagem de conteúdo social de uma forma que maximize o engagement  (Ashley & 

Tuten, 2015). 

O gestor de uma DMO pode alavancar o envolvimento do turista no processo de 

formação da imagem do destino, fornecendo informações úteis e apropriadas, de maneira 

atrativa, fáceis de interpretar e através do uso de imagens. O envolvimento pode também estar 

relacionado com o fator confiança e, portanto, o DMO deve facilitar a participação e a 

interação do turista na criação de conteúdo, especialmente nas mídias sociais (Molinillo et al.,  

2018).  
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 Deste modo, as redes sociais  são elementos essenciais no processo e análise do 

engagement entre a marca e o consumidor, já que são fundamentais no processo de aproximação 

e consolidação da relação entre as empresas e os seus públicos, não apenas externos, mas 

também internos. Em verdade, o engagement nas redes sociais  transformou as marcas, na 

medida em que lhes conferiu caraterísticas mais humanas e, consequentemente, mas próximas 

dos consumidores. A atualização constante dos conteúdos permite aos utilizadores estarem 

mais envolvidos com a dinâmica das marcas e, nesse sentido, mais interessados nos seus 

produtos. A marca, por sua vez, deverá ser capaz de publicar informações de interesse para os 

seus consumidores, para que eles autonomamente  tenham vantagem em procurar pelas 

marcas. Com as constantes mudanças dos algoritmos das redes sociais, é cada vez mais 

complexo conseguir estar presente, sem investimento (Marques, 2018). É nesse sentido que as 

marcas já seguem uma linha menos comercial, nas redes sociais, embora o intuito final seja 

vender. Já não são apresentados apenas produtos e serviços, mas sim, estilos de vida, 

qualidades e experiências, que, tal como já foi referido, humanizam a marca (Lalicic, Huertas, 

Moreno & Jabreel, 2019). 

Algumas pesquisas sobre engagement que irão sustentar as hipóteses mais a frente, mostram 

a importância do tema para a gestão de DMOs. Por exemplo, Jenely Villamediana, Inés Küster 

& Natalia Vila (2019), analisam a influência de prazos (dia e horário) e sazonalidade (baixa, 

média e alta) no engagement positivo/negativo de Destination Marketing Organization da Espanha 

no Facebook. A análise foi baseada em 639 publicações, 178.913 reações e 5330 comentários. 

Os resultados obtidos mostram que os melhores horários para postar são às 8h, 10h, 14h e 

17h. Os melhores dias da semana são a quinta-feira e o sábado e o período antes do verão (de 

Janeiro a Junho) são os meses que geram maior engagement. 

Marcello M. Mariania, Matteo Murab, Marco Di Felicec (2018) estudam na sua pesquisa as 

DMOs dos países mais visitados por turistas internacionais (Itália, Espanha, Alemanha, 

Turquia, Mexico, Inglaterra e França). O objetivo é perceber como estas organizações 

empregam estrategicamente o Facebook para promover e comercializar seus destinos. Com base 

em dados utilizados do Facebook, as descobertas indicam que a maneira como a rede é 

taticamente utilizada varia significativamente entre as DMOs. Quanto às descobertas sobre 

engagement, apercebem-se que o engagement é positivo quando contem conteúdo visual (ou seja, 
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fotos) e seja publicado durante os fins de semana e negativo pela publicação a noite. A 

frequência das publicações não mostra efeito estatisticamente significativo no envolvimento 

social.  

Irem Önder, Ulrich Gunter & Stefan Gindl (2019) investigam a utilidade das estatísticas do 

Facebook, em particular os gostos (ou likes) nas páginas do Facebook das DMOs como um 

potencial revelador da demanda de turismo, pois uma das maneiras mais fáceis de recuperar 

informações de viagem é visitando as respetivas páginas na rede social em causa. O estudo 

considerou algumas cidades Austríacas e os resultados mostram que algumas das DMOs já 

podem utilizar os likes como um indicador principal conveniente para a demanda turística, 

embora não seja o único. Os autores também recomendam que essas descobertas sejam 

incorporadas aos esforços de marketing dos DMOs. 

Sebastian Molinilloa, Rafael Anaya-Sáncheza, Alastair M. Morrisonb & J. Andres Coca-

Stefaniak (2019), criam um modelo novo e incorporam os conceitos de popularidade (likes), 

comprometimento (comentários) e viralidade (shares) para medir o engagement das redes sociais. 

A análise de conteúdo digital foi aplicada a uma amostra de dez cidades inteligentes 

espanholas, com elementos mensuráveis e quantificáveis de envolvimento. Este estudo mostra 

como resultado que as cidades inteligentes espanholas têm muito espaço para melhorar o uso 

das redes sociais e, por conseguinte, para aprimorar a comunicações e respetivas marcas. Os 

autores sugerem que é preciso maior ênfase na entrega de mensagens emocionais. 

De todos os estudos, Ahmet Uşaklı, Burcu Koça, Sevil Sönmez (2017) é o que 

representa a maior amostra com DMOs europeias como Portugal e tem por objetivo perceber 

como estas DMOs usam as redes sociais para promover e comercializar os seus destinos 

turísticos. Além de usar um maior número de plataformas, nomeadamente o Instagram e 

YouTube. A análise de conteúdo baseia-se em sete categorias: conteúdo, tema principal, tipo de 

informação, engagement, interatividade, promoção e atendimento ao cliente. Com base na análise 

de conteúdo de uma amostra aleatória de 3546 publicações, os resultados indicam que as redes 

sociais são de interesse para as DMOs europeias. As descobertas sugerem que as DMOs 

utilizam as redes sociais como uma ferramenta de marketing tradicional, em vez de explorá-las 

como uma ferramenta de atendimento ao cliente para mitigar possíveis problemas.  

 

Estudos empíricos que suportam as 4 hipóteses deste estudo: 
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Tabela 1 

Autores Objetivo Foco Social Media 

Jenely Villamediana, Inés 

Küster, Natalia Vila (2019) 

Estuda a influência de dias de 

publicação e tempo de publicação 

e sazonalidade (baixo, médio e 

alto) em engajamento numa DMO. 

Tempo e Sazonalidade  Facebook 

Sebastian Molinillo, Rafael 

Anaya-Sáncheza, Alastair M. 

Morrison , J. Andres Coca-

Stefaniak (2019) 

Aplica um modelo conceitual e 

uma metodologia única, 

incorporando popularidade, 

comprometimento e viralidade 

para medir o engajamento nas 

redes sociais de cidades 

inteligentes.  

Gostos, partilhas e 

comentários 

Facebook, Twitter 

e Instagram 

Ahmet Uşaklı, Burcu Koça, 

Sevil Sönmez (2017) 

Este estudo explora como as 

DMOs europeias usam as redes 

sociais para promover e 

comercializar os seus destinos 

turísticos. 

 Análise de conteúdo, 

tema, tipo de 

informação, engagement, 

interatividade, promoção 

e atendimento ao cliente. 

Instagram e Twitter  

Irem Önder, Ulrich Gunter, and 

Stefan Gindl (2019) 

Investiga os fundamentos da 

utilidade das estatísticas do 

Facebook: em particular dos gostos 

nas páginas da DMO como um 

potencial preditor da demanda 

turística, além dos números de 

chegada anteriores. 

Gostos. Facebook 

Marcello M. Mariania , Matteo 

Mura,  Marco Di Felice (2018) 

Explora como as organizações 

nacionais de turismo dos dez 

países mais visitados (em número 

de turistas internacionais) 

empregam estrategicamente o 

Facebook para promover e 

comercializar os seus destinos 

turísticos. . 

 

Engagement Facebook 
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3 Objetivo e Metodologia de Investigação 

  

Neste capítulo serão apresentados de forma mais detalhada os objetivos e questões de 

investigação (secção 3.1) e a metodologia da pesquisa (secção 3.2). Através destas informações 

será possível perceber melhor quais hipóteses são alvo do estudo e quais metodologias irão 

auxilia na realização do mesmo. A seleção do caso, que é um fator importante para a o bom 

desempenho da pesquisa, encontra-se na secção 3.3 e em seguida apresenta-se como foi feita a 

recolha de dados (secção 3.4) e por fim, a análise dos dados (secção 3.5). 

3.1 Objetivo e questões de investigação 

 

Ao analisar o mercado e a situação atual das DMOs, Pike (2016) afirma que os 

investigadores da área do turismo podem encontrar lacunas interessantes no mercado para 

solucionar, incluindo a melhoria das ferramentas de otimização, a necessidade de criação de 

conteúdo relevante para os consumidores e a melhoria do fluxo de comunicação com algumas 

áreas específicas do sector, tais como as atrações e os alojamentos turísticos.  

Segundo Hollebeek (2011) existem quatro diferentes etapas no desenvolvimento do 

engagement de uma marca: comportamental, cognitivo, emocional e engagement social. Deste 

modo, um nível positivo de engagement entre os clientes e uma marca resulta, normalmente, 

numa maior participação de mercado e, por conseguinte, de melhores níveis de satisfação do 

cliente (Pansari & Kumar, 2017). 

O engagement é um elemento estratégico fundamental do Place Branding, já que, ao ser 

cultivado, motiva um comportamento participativo por parte do consumidor em relação às 

marcas. A intensidade da participação, bem como a ligação com as ofertas organizacionais é 

muito importante para o potencial da dinâmica entre o local de visita e os seus visitantes. O 

envolvimento e o comportamento do consumidor podem motivar uma participação ativa no 

desenvolvimento da marca, sobretudo através das redes sociais, que atualmente têm um 

impacto bastante significativo na construção de identidades, estratégias e resultados. A 

participação e interação entre os utilizadores, através de comentários, ações ou gostos é 
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essencial para a ascensão do Place Branding (Vivek, Beatty & Morgan, 2012; Oh, Roumanib, 

Nwankpac & Hu, 2017; Wang, Kim, Xiao & Jung, 2017). 

Este é um estudo sobre as redes sociais do Turismo de Portugal e tem como o objetivo 

analisar se o momento das publicações (mês, dia, semana) se relaciona com o número de 

manifestações de engagement nas plataformas Facebook e Instagram, por um período de treze 

meses, compreendido entre o dia 1 de março de 2018 e o dia 31 de março de 2019. Foi assim 

escolhido, para que seja possível identificar as características dos posts ao longo de diferentes 

períodos do ano, como o verão, a época de festivais ou o inverno. Sendo assim, formula-se a 

seguinte questão de investigação: 

 

1. Qual a relação entre o momento do post (hora, data, mês) e o engagement dos utilizadores 

nas redes sociais (Facebook e Instagram). Para reponde a esta questão, definiram-se 

quarto hipóteses 

 

H1: O engagement varia com o mês de publicação; 

H2: O engagement varia com o dia da semana de publicação; 

H3: O engagement varia com a hora de publicação. 

H4: O engagement varia com a região objeto do post  

 

Estas características foram escolhidas, pois assim será possível verificar a relação entre 

estas variáveis, que até hoje não foram analisadas em conjunto. 

As hipóteses integram o modelo conceptual representado na Figura 2 
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Figura 2 Hipóteses  

3.2 Metodologia 

 

Este estudo tem natureza exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória consiste em 

aumentar a familiaridade com a pesquisa em questão e torná-las mais precisa (Marconi & 

Lakatos, 2010). Assim sendo a pesquisa exploratória, na perspetiva de Mattar (2008), é 

conduzida para esclarecer situações ambíguas ou descobrir novas ideias. Já a pesquisa descritiva 

consiste, por outra via, em analisar as características de factos ou fenómenos, na avaliação de 

programas ou isolamento de pontos chaves. O mesmo autor comenta ainda que uma pesquisa 

descritiva procura determinar respostas para as perguntas: quem, o quê, quando, onde e como. 

Para Marconi e Lakatos (2010) estes dois tipos podem ser combinados. A pesquisa é 

complementada pelo uso de dados secundários, que consiste no uso de informações já 

disponíveis na internet, tais como artigos, livros, para ajudar na compreensão do tema. Serão 

usados métodos quantitativos e qualitativos, visto que esta pesquisa tem como objetivo a 

análise e entendimento do uso das redes sociais. 

Tal como explicitado no modelo concetual, as variáveis usadas para análises: 

 

● Número de reações (gostos) 

● Número de partilhas 
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● Número de comentários 

● Dia da semana  

● Hora 

● Mês 

● Região  

3.3 Seleção do caso 

 

Portugal 

 

Portugal está situado no extremo sudoeste da Europa e inclui os arquipélagos da 

Madeira e dos Açores no Oceano Atlântico. Situado no Oceano Atlântico, entre o continente 

europeu e o norte-americano, o arquipélago dos Açores tem uma área de 2.355 km2 e é 

constituído por nove Ilhas - São Miguel e Santa Maria no Grupo Oriental, Terceira, Graciosa, 

São Jorge, Pico e Faial no Grupo Central, e Flores e Corvo no Grupo Ocidental. 

 No continente europeu, o território português ocupa uma área de 88.889 km2 (com 

218 km de largura, 561 km de comprimento, 832 km de costa atlântica e 1.215 km de fronteira 

terrestre com Espanha). O país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma 

grande diversidade de paisagens a curta distância, muitas atividades de lazer e um património 

cultural único, onde a tradição e a contemporaneidade se conjugam em harmonia.  

As figuras 3 e 4 representam as duas redes sociais que serão analisadas neste estudo. A 

primeira refere-se ao Facebook do Turismo de Portugal, que tem o nome de Visit Portugal e a 

segunda representa o Instagram, também com a mesma designação.  

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/TurismodePortugal/ 

 

https://www.facebook.com/TurismodePortugal/
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Figura 3 (Facebook Visit Portugal) 

 

Instagram: https://www.instagram.com/visitportugal/?hl=pt 

 

    

 Figura 4 (Instagram Visit Portugal) 

 

Hoje, o Turismo de Portugal trabalha com objetivos baseados na “Estratégia Turismo 

2027” (ET2027), aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2017 de 27 de 

setembro, sendo este o referencial estratégico para o Turismo em Portugal na próxima década.  

 

https://www.instagram.com/visitportugal/?hl=pt
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A construção da Estratégia para o Turismo 2027 teve por base um processo 

participativo, alargado e criativo, no qual o Estado assume a sua responsabilidade e 

mobiliza os agentes e a sociedade. Consubstancia uma visão de longo prazo, 

combinada com uma ação no curto prazo, permitindo atuar com Maior sentido 

estratégico no presente e enquadrar o futuro quadro comunitário de apoio 2021-2027. 

(www.turismodeportugal.pt).  

 

 É uma estratégia partilhada de longo prazo, para o Turismo em Portugal, que visa os 

seguintes objetivos:  

● Proporcionar um quadro referencial estratégico a 10 anos para o turismo nacional; 

● Assegurar estabilidade e a assunção de compromissos quanto às opções estratégicas 

para o turismo nacional;  

● Promover uma integração das políticas sectoriais;  

● Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do Turismo;  

● Agir com sentido estratégico no presente e a curto/médio prazo. 

 

O Turismo de Portugal trabalha com 3 camadas de promoção: 

HERO: corresponde a 15% do conteúdo, onde são produzidos conteúdo de vídeos 

que permanecem online o ano todo e pretende atingir todos os públicos.  

HUB: corresponde a 27% do conteúdo, tendi como objetivo principal a criação de 

conteúdos e ações pontuais (p.e., Eurovision Song Contest, Mundial Futebol,  Sketch Tour Portugal,  

Web Summit,  Find your Interior).  

HYGIENE: corresponde a 58% do conteúdo e são campanhas que ficam online o ano 

todo (p.e., honeymoon, solotravel, surf music festival, trail, luxo, wellbeing).  

3.4 Recolha de dados 

 

Foram analisados 1827 posts do Facebook e 536 posts do Instagram. Todos os dados são 

referentes ao período de 1 de março de 2018 a 31 de março de 2019 (o equivalente a um ano e 

um mês).  

http://www.turismodeportugal.pt/
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3.5 Análise de dados 

 

 A ferramenta utilizada para o levantamento dos dados foi a www.fanpagekarma.com. 

Esta ferramenta fornece os dados de páginas de redes sociais públicas, ou seja, os dados 

referentes ao número de posts, gostos, partilha, comentários e outros dados. Além disto, um 

investigador com bons conhecimentos de SPSS foi solicitado para auxiliar no cruzamento dos 

dados, ou seja, apenas para acompanhar e certificar de os métodos utilizado e os resultados 

obtidos estariam certos. As variáveis foram separadas em cinco grupos: Engagement é o grupo 

formado por comentários, reações, shares e segue a fórmula de general engagement proposta por 

Mariania, Murab & Felice (2018):  

 

Engagement = (Likes + Comments + Shares) /(Total Posts* Total Fans 

(média))*100 

 

Outro grupo foi composto pelas quatro variáveis separadas: dia, hora, mês e região 

para que fosse possível analisar a relação entre eles e o engagement.  

O Facebook e o Instagram foram analisados de forma separada. Outro fato importante 

para a análise, foi a retirada de um outlier do dia 15 de Junho de 2018, visto que foi um post 

inesperado com os maiores números de engagement do período analisado e que, por isso, 

poderia alterar alguns resultados.  

 Para todas as hipóteses foi utlizado o teste Kruskal-Wallis (ver em anexos) após se ter 

verificado que a  normalidade das variáveis falhava sempre em no mínimo um grupo. 

Considerou-se estatisticamente significativo quando p<0,005. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fanpagekarma.com/
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

A seguir são apresentadas as análises feitas neste estudo e os resultados obtidos. Os 

resultados representam a relação entre o número de posts feitos por mês, dia, hora e região e o 

nível de engagement gerado. 

 O capítulo inicia com analises e termina com as tabelas que representam as frequências 

e as médias dos resultados obtidos. 

 

4.1 Mês x engagement  

 

          Ao fazermos a análise, é possível perceber que em termos de número de posts e 

engagement, o facebook e o instagram apresentam cenários diferentes. Enquanto no facebook o 

número de varia bastante, no instagram os números são mais constantes, há apenas uma 

pequena variação. 

             A Hipótese 1, onde a inteção era analisar se engagement varia com o mês de publicação, 

é verdadeira apenas para o facebook, pois de acordo com os resultados obtidos através do teste 

não paramétrico de KruskalWallis, as variação entre as médias foi considerada estatisticamente 

significativa (p<0,001). 

O que ficou bem claro nos resultados é a relação quase que inversamente proporcional 

entre o número de post e o engagement na plataforma do facebook, pois os meses em que o 

número de posts é maior, são os que apresentam os menores valores para o engagement. 

No caso do Turismo de Portugal, os meses em que o engagement é maior são de 

Março18 a Agosto19, atingindo o seu pico em maio. De facto, os meses que antecedem a alta 

temporada são favoráveis ao aumento do engagement e podem ser utilizados de forma mais 

estratégica em termos de conteúdo e informação.  

No instagram, as médias dos meses sofrem algumas pequenas variações, entretanto de 

acordo com o teste de KruskalWallis, as variação entre as médias de engagement por mês  nesta 

plataforma não são considerados estatisticamente significativas (p=0,374). É o único caso em 

todas as análises em que a diferença não se mostrou significativa.  
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Mariania, Murab & Felice (2018) concluíram que as DMOs postam mais durante os 

meses de Junho e Julho, enquanto a atividade é menor em Janeiro e Dezembro. Neste caso, o 

Turismo de Portugal mostra números totalmente contrários, pois os meses de maior atividade 

são Outubro e Novembro. 

 

Facebook 

Nas figuras abaixo é possível verificar os resultados encontrados, onde a primeira 

figura representa o número total de posts feitos por mês e os meses utilizados na análise.  

 

  

Figura 5 (Número total de post por mês, facebook) 
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Figura 6 (Engagement por mês, facebook) 

 

 

Instagram  

 

Seguindo a mesma análise feita com o facebook, nas figuras abaixo é possível verificar os 

resultados encontrado para outra plataforma, o instagram. Onde a primeira figura representa o 

número total de posts feitos por mês e os meses utilizados na análise.  
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Figura 7 (Número total de posts por mês, instagram) 

 

Figura 8 (Número do engagement por mês, instagram) 

 

4.2 Dia da semana x Engagement 

 

Ao analisarmos esta relação é possível identificar uma grande diferença entre o número 

de posts por dia da semana, pois no período de 13 meses o número total de posts aos fins-de-

semana é muito menor do que o número de posts durante a semana no facebook. Para o instagram 

a diferença é ainda maior, pois não existem posts aos sábados ou domingos 

 A provável razão para estes números, é o facto de o sector responsável por monitorar 

e atualizar as redes sociais funcionar em horário comercial de segunda a sexta. Entretanto isto 

não se justifica uma forte razão, pois na plataforma do facebook é possível programar os posts 

para datas e horas específicas. Desta forma é possível diminuir a diferença entre estes números. 

Em seu estudo, Mariania, Murab & Felice (2018) concluiu também, assim como no 

Turismo de Portugal, que a maioria dos posts das DMOs são feitos durante a semana de 

trabalho (segunda a sexta-feira) e que é difícil identificar uma relação clara entre o dia da 

semana em que o conteúdo é postado e o engagement resultante. No estudo feito em 2018, 
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concluiu-se que o conteúdo postado às quintas, sextas e sábados induz um engagement maior e 

que posts aos fim-de-semana aumentam engagement devido à quantidade mais significativa de 

tempo que os usuários têm para interagir nas redes sociais. 

 Parece que as atividades de posts da DMO e as respostas a estes posts pelos usuários 

são assimétricas: os DMOs postam principalmente durante a semana de trabalho, enquanto os 

usuários interagem mais durante o final de semana. No caso do Turismo de Portugal, esta 

conclusão parece repetir-se em alguns momentos, pois os dias em que o número de posts é 

menor, existe um maior engagement dos usuários. 

Apesar do número de posts ao fim de semana (sábado e domingo) ser 

consideravelmente menor em comparação ao número de posts durante a semana, os números 

relativos ao engagement nestes dois dias são extremamente maiores. Ao domingo, por exemplo, 

os 5 posts feitos durante todo o período tiveram um alto engagement. Abaixo foi feito um 

gráfico com e sem o domingo para que seja mais visível a diferença, pois ao adicionar o 

domingo aos dados, os outros números tornam-se inexpressivos. Entretanto, ao analisar os 

dias da semana e o sábado, a diferença também continua desproporcional e mostra que uma 

grande oportunidade de gerar engagement está sendo desperdiçada ao ter números tão pequenos 

de posts aos fim-de-semana.  

. Isto confirma a Hipótese 2 (o engagement varia com o dia da semana de publicação), 

pois o engagement é variável de acordo com o dia da semana. Diferente da análise anterior, a 

diferença entre as médias das duas plataformas são estatisticamente significativas p<0,001. 

 

Facebook 
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Figura 9 (Número total de posts por dia da semana, facebook) 

 

Figura 10 (Engagement por dias da semana, facebook) 
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Figura 11 (Engagement por dias da semana,  facebook. sem o domingo) 

 

Instagram 

 

Figura 12 (Nùmero total de posts por dia da semana, Instagram) 

 

 

 

Figura 13 (Engagement por dia da semana, Instagram) 

4.3 Hora x engagement  

 

Quando analisada a relação entre hora e engagement, o comportamento dos usuários das 

duas redes sociais é muito parecido: o engagement parece ser inversamente proporcional ao 

número de posts, ou seja, nos horários em que o engagement parece ser maior, o número de posts é 



 
 

41 
 

 

baixo. Villamediana, Küster & Vila (2019) analisaram o engagement de acordo com a hora e 

chegaram a conclusão de que os posts publicados entre o meio-dia e as 12 da meia-noite não 

geram um nível mais elevado de engagement. Pelo contrário, descobriu que os posts publicados 

pela manhã geram mais engagement do que posts publicados no período da tarde. Isso significa 

que o lançamento em horários adequados é altamente relevante para o engagement. De acordo 

com os dados, os momentos mais vantajosos são 8h, 10h, 14h e 17h 

. No caso do Turismo de Portugal, parece ser diferente, pois o único horário em comum 

com um número elevado de engagement é às 8h, tanto no facebook quanto no instagram, pois os 

maiores números de engagement começam as 16 e têm o seu pico às 20:00. Ao verificar estas 

mudanças no número de engagement gerado por diferentes horários, é possível confirmar a H3: 

O engagement varia com a hora de publicação. 

Já no instagram, além do período das 8, a hora do almoço (entre 12h e 14h) também se 

mostrou favorável para o engagement.  

 

Facebook 

 

Figura 14 (Nùmero total de posts por hora, facecbook) 
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Figura 15 (Engagement por hora, facebook) 

 

 

Instagram 

 

Figura 16 (Nùmero total de posts por hora, instagram) 
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Figura 17 (Engagement por hora, instagram) 

 

4.4 Região x engagement   

 

 Diferente do facebook onde os tipos de posts podem variar muito, desde fotos até 

reportagens de outros meio de comunicação, o instagram é composto basicamente de fotos e 

vídeos e por este motivo a análise de quais regiões eram cada post fica é mais viável. Ao final 

de todas as fotos publicadas neste período de 13 meses, existiam # (hashtags) específicas sobre 

a região a qual se referia. Foi estipulado um valor numérico para cada região: 1 Porto, 2 Norte, 

3 Centro, 4 Lisboa, 5 Alentejo, 6 Algarve, 7 Azores, 8 Madeira e 9 para outros assunto como 

fotos com assunto de “bom dia” ou referente a sorteios e concursos.  
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Figura 18 (Número total de posts por região, Instagram) 

 

 

Uma comparação interessante é o cruzamento do engagement por região com os 

meses do ano. Neste caso foram selecionados Junho e Outubro, pois representam os meses 

com maior e menor engagement total respectivamente. 

Neste caso também aceita-se a H4: o engagement varia com a região objeto do post, pois 

existe diferença significativa entre as médias (p<0,001). 

A intenção é perceber quais regiões têm maior engagement no mês do ano em que o 

engagement total foi maior e também perceber qual a região se destaca em Outubro, o mês em 

que os números de engagement total são menores. 

É possivel perceber que em junho os usuários mostram um grande interesse na região 6 

(Algarve),  provavelmente são potencias viajates ou usuários que são motivados pelo fator 

“verão’ e que sentem-se atraidos por este tipo de publicação.  Já em outubro, mês considerado 

“baixa temporada” o engagement da região de praias dominui bastante e outras regiões como o 

centro, norte e alentejo têm um número maior de engagement.  

Algarve tem o maior número de engagement em meses que antecedem o verão, e não o ano 

todo como. Entretanto, também ficou claro que os posts da região do Algarve têm uma forte 

influência no engagement total dos meses, pois outubro apresenta o menor engagement do ano e 

também uma fraca interação com o conteúdo do Algarve.  
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Figura 19 (engagement por região, mês Junho) 

 
 Figura 20 (engagement por região, mês Outubro) 
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A seguir as tabelas que representam as 

médias e as frequencias obtidas. 

 
Tabela 2 Frequência dos posts por mês no 

facebook         

mar/18 105 

Abr 126 

Mai 94 

Jun 144 

Jul 138 

Ago 155 

Set 152 

Out 200 

Nov 197 

Dez 177 

Jan 161 

Fev 178 

mar/19 125 

 

Tabela 3 Engagement x mês facebook 

mar/18 1,260823 

Abr 1,355436 

Mai 1,608851 

Jun 0,979172 

Jul 0,902176 

Ago 0,970118 

Set 0,474858 

Out 0,443263 

Nov 0,385511 

Dez 0,408245 

Jan 0,553268 

Fev 0,365752 

mar/19 0,5776 

 

Tabela 4 Frequência dos posts por mês no 

instagram  

mar/18 46 

Abr 47 

Mai 51 

Jun 44 

Jul 47 

Ago 46 

Set 44 

Out 44 

Nov 42 

Dez 40 

Jan 44 

Fev 41 

mar/19 40 

 

Tabela 5 Engagement x mês instagram  

mar/18 58,5942 

Abr 52,5736 

Mai 50,5096 

Jun 60,8059 

Jul 55,488 

Ago 55,2984 

Set 51,1142 

Out 47,5477 

Nov 49,5521 

Dez 52,6569 

Jan 50,6248 

Fev 51,1715 

mar/19 51,0954 

Tabela 6 Frequencia dos posts por dia da semana 

no facebook 

Seg 270 

Ter 422 

Qua 404 

Qui 443 

/Sex 394 

Sáb 13 

Dom 5 

 

Tabela 7 Engagement x dia da semana no facebook 

Dom 116,1583 

Qua 0,2595 

Qui 0,1943 

Sáb 1,423 

Seg 0,4312 

Sex 0,3093 

Ter 0,2162 
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Tabela 8 Frequencia dos posts dia da semana 

instagram  

Seg 140 

Ter 104 

Qua 106 

Qui 112 

Sex 114 

  

 

Tabela 9 Engagement x dia da semana instagram  

Seg 13,7751 

Ter 24,4671 

Qua 23,04 

Qui 22,9068 

Sex 21,2683 

 

Tabela 10 Frequência dos posts por hora Facebook 

Hora 0 1 

 Hora 4 5 

 Hora 5 26 

 Hora 6 53 

 Hora 7 51 

Hora 8 157 

Hora 9 296 

Hora 10 281 

 Hora 11 240 

 Hora 12 167 

Hora 13 136 

Hora 14 179 

Hora 15 184 

Hora 16 114 

Hora 17 34 

Hora 18 12 

Hora 19 3 

Hora 20 3 

Hora 21 1 

Hora 22 7 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 Engagement x Hora no facebook 

Hora 4 1,7944 

 Hora 5 0,2769 

 Hora 6 0,2859 

 Hora 7 0,6719 

 Hora 8 1,1684 

 Hora 9 0,2783 

 Hora 10 0,3195 

 Hora 11 0,4581 

 Hora 12 0,5811 

 Hora 13 0,5771 

 Hora 14 0,7859 

 Hora 15 0,6325 

 Hora 16 1,1396 

 Hora 17 2,2319 

 Hora 18 2,4585 

 Hora 19 3,0006 

 Hora 20 3,1713 

 Hora 22 1,5967 

 

Tabela 12 Frequencia de posts por hora no 

Instagram 

Hora 8 9 

Hora 9 117 

Hora 10 132 

Hora 11 22 

Hora 12 4 

Hora 13 4 

Hora 14 22 

Hora 15 82 

Hora 16 145 

Hora 17 35 

Hora 18 3 

Hora 22 1 
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Tabela 13 Engagement x hora no instagram  

Hora 8 295,3352 

Hora 9 22,7493 

Hora 10 18,6057 

Hora 11 79,3228 

Hora 12 112,0561 

Hora 13 125,7198 

Hora 14 80,958 

Hora 15 30,163 

Hora 16 15,6546 

Hora 17 61,088 

Hora 18 905,7727 

 

Tabela 14 Frequencia de posts por região instagram  

Porto 18 

Norte 56 

Centro 64 

Lisboa 74 

Alentejo 78 

Algarve 79 

Azores 73 

Madeira 76 

Outros 51 
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5 Conclusões  

 

Através da análise destes 4 fatores (mês, dia da semana, hora e região), este estudo 

pretende contribuir de forma significativa para o mercado do turismo e as DMOs, pois é o 

começo de uma análise que pretende criar uma estratégia de sucesso para o sector. O vasto 

conhecimento que se tem até hoje está em grande parte focado na visão do consumidor e nas 

suas atitudes, mas a intenção é ver todo o processo de forma mais sistemática a fim de criar 

estratégias e acções que gerem maior resultado e elevem o conhecimento que o público tem 

acerca dos destinos.  

5.1.Principais conclusões 

 

Neste contexto e com o objetivo de melhorar as práticas e estratégias nas redes sociais 

utilizadas pelo Turismo de Portugal, é possível observar que existem algumas falhas na 

execução de tal estratégia.  

Ao analisarmos, por exemplo, o engagement em relação aos meses do ano, é possível 

identificar que, como visto em estudos anteriores, os meses que antecedem a alta temporada 

mostraram níveis maiores de engagement tendo um pico no mês de junho para o facebook. Para o 

instagram não foram encontrados níveis significativos de variação entre as médias de engagement 

por mês (p<0,001). Entretanto, são nos meses de menor engagement em que encontra-se os 

maiores números de posts. Não foi analisado se estes números (quantidade de posts e 

engagement) têm relação entre si, apesar de parecer existir um padrão onde um número menor e 

mais eficiente de posts geram melhor resultado. O exemplo é o estudo de Mariani, Murab & 

Felice (2018) que concluiu que o engagement máximo ocorre quando a frequência é em torno de 

quatro posts por dia, ou seja, parece existir um nível óptimo de frequência de posts para gerar 

engagement. Entretanto, esta conclusão contrasta com as descobertas anteriores que enfatizavam 

que quanto menos for postado, maior será o engagement (Mariani et al. 2016). 

Quando trata-se dos dias da semana, foi possível verificar algumas conclusões com os 

dados disponíveis. O que se pode observar no facebook, já que o instagram não tem posts aos 

fins-de-semana, é que apesar de poucos posts no período, todos eles tiveram um alto nível de 

engagement. Este fator mostra que uma oportunidade de gerar bons conteúdos ao fim de semana 



 
 

50 
 

 

para atrair os usuários pode estar sendo desperdiçado, pois apesar de estudos anteriores  

mostrarem a importância dos posts aos fins de semana, o Turismo de Portugal não explora 

muito bem esta oportunidade.  

Em relação a hora e o engagement, os resultados são interessantes, pois os horários em 

que o engagement é maior, são nos momentos em que existem menos posts. O comportamento 

dos usuários nas duas plataformas é diferente. Enquanto no facebook o maior número de 

engagement começa as 17h e aumenta gradativamente as 20h, no instagram o horário das 18h 

também tem os maiores números, entretanto, as 12h e 13h os números representam o 3 maior 

durante todo o dia. Isto quando se trata da hora local de Portugal.   

A ultima hipótese testada comparou o engagement conforme as diversas região de Portugal e 

concluiu-se que o Algarve tem, de facto, muita influência no engagement da página, pois no mês 

de outubro (quando os níveis de engagement são menores de toda a amostra), a interação com 

o conteúdo desta região também é pequeno. Assim como antes da temporada de verão é onde 

ficam os maiores níveis de engagement, pois como já havia sido concluído em outros estudos, é a 

época em que os usuários mais buscam por informação pré-viagem.  

Entretanto, ao buscar por informação, principalmente no facebook (visitportugal), o usuário 

depara-se com uma pesquisa extremamente cansativa, pois o conteúdo criado é repostado 

diversas vezes ao dia (mais de 4 na maioria as vezes) em diferentes idiomas, o que torna a 

procura por qualquer informação muito complexa, além de diminuir o engagement de cada 

publicação. Por este motivo seria necessário uma nova pesquisa com uma nova metodologia, 

por exemplo, para analisar a necessidade e eficiência de uma página global para as DMOs. Para 

esclarecer, paginais globais do facebook direcionam o usuário para o conteúdo desejado, ou seja, 

ao entrar em uma página oficial que trabalha com a estratégia global (qualquer página pode 

fazê-lo), o conteúdo é direcionado para usuários desta região com o idioma adequado àquela 

região.   

Desta forma, este estudo conclui que de fato existe um padrão no comportamento dos 

usuários das redes sociais do Turismo de Portugal (visitportugal) e que muito ainda pode ser 

estudado. Apesar de existirem muitas DMOs nas redes sociais, o conteúdo gerado por estas 

organizações ainda não foi totalmente explorado e não existe uma estratégia base a ser seguida. 

Apesar de já existirem estudos, como vimos anteriormente, que comprovem o padrão de 

comportamento em tópicos como meses com maior engagement, número ideal de posts e horas, 
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é preciso que os gestores percebam a importância e o alcance que estas redes socias tem hoje 

em dia e como podem ser úteis na comunicação com os futuros viajantes e na formação de 

uma imagem de destino que seja adequada.  

5.2 Contributos para a teoria 

 

É na hora desta busca por informação que as DMOs e os pesquisadores precisam estar 

sempre atualizados e com pesquisas recentes, pois o mundo tecnologico muda constantemente 

e de forma rápida. Por este motivo este presente estudo contribui de forma significativa, mas 

ainda embrionária, para as atualizações acerca do engagement nas redes sociais do setor do 

turismo. 

As redes sociais ganharam espaço, diminuindo a distância entre os mercados e abriram 

portas para inovações que mudaram a forma de relacionamento entre os diferentes nichos de 

mercado, nas diferentes partes do mundo. Entretanto, como toda a mudança que a internet e 

as novas conexões têm gerado, hoje, estamos em um outro patamar de comunicação (Harrigan 

et. al, 2017). Estas novas comunidades são, em tempos atuais, o maior desafio para as marcas, 

pois é necessário de facto ter uma boa reputação, uma relação de confiança com o seu público, 

a fim de criar maior interação com estas comunidades. Ou seja, é um desafio também para as 

DMOs criarem estratégias de marketing, criar conteúdo confiável e de qualidade para atrair, 

aproximar e interagir com seu público-alvo. No turismo, o engagement do cliente foi encontrado 

para aumentar a fidelidade, confiança e avaliações de marca. O engagement dos usuários é 

facilitado pelas redes sociais, mas nenhum desses fenómenos é bem pesquisado no turismo 

(Harrigan et. al 2017). Por não ser um fenómeno ainda muito pesquisado no setor, este estudo 

pretende também contribuir para que novas estratégias sejam moldadas e para que os gestores 

percebam a importancia de tais ferremntas de comunicação. 

O que ficou muito claro ao cruzarmos o resultado com outras pesquisas já feitas, é a 

diferença entre as estratégias utilizadas pelas diferentes DMOs, pois o momento dos posts 

(hora, dia e mês) varia muito de uma instituição para a outra. Isto mostra que ainda não existe  

um padrão seguido e considerado estratégico pelo sector e que ainda há muito o que ser 

explorado. 

  



 
 

52 
 

 

5.3 Contributos para a gestão 

 

Quando falamos de redes sociais, as mudanças são constantes e há sempre novas 

ferramentas e novos conteúdo que atraem os usuário. A análise das estratégias de marketing na 

web, como as abordagens analíticas, permite que as organizações aprimorem suas estratégias de 

marketing na web para alcançar seus públicos de maneira mais eficaz (Xiang e Gretzel, 2010). 

Ao ter conhecimento destas informações é possível que o gestor das redes sociais 

escolha meses, dias e horas para postar conteúdos mais relevantes e com  necessidade de maior 

alcance. Um porém são os conteúdos que geram muito engagement independente destas 

variáveis, como prémios ou posts específicos, a exemplo do outlier que foi retirado desta 

análise. Muito do que concluiu-se neste estudo já havia sido estudado por outros 

pesquisadores, entretanto é a primeira vez que estas caracteristicas são estudadas para o 

Turismo de Portugal. Sendo assim é preciso que cada DMO descubra qual é o seu ponto ideial, 

tanto em número de posts, quanto meses, horas e regiões mais atrativas, para que seja possível 

criar estratégias de marketing digital próprias e cada vez mais eficientes. Por exemplo, ao 

publicar uma informação em que o público alvo sejam os Chines, é preciso verificar qual 

horário gera maior engagement para este público. É preciso pensar de forma sistemica e global. 

O mesmo exemplo pode ser dado quando analisamos as regiões, pois a procura por regiões de 

praia aumenta antes do verão e isso pode ser usado de forma mais eficiente para gerar 

informações úteis para os viajantes.  

. As redes sociais atuam as facilitadoras dominantes do engagement do consumidor, e 

essas tecnologias são muito diferentes das anteriores plataformas de tecnologia de marketing-

cliente (Harrigan et. al, 2017). Sendo assim, os gestores precisam aprender a usar as redes 

sociais de forma estratégica para criar uma imagem positiva do destino e atrair mais usuários e 

futuros viajantes.  

5.4 Limitações e sugestões de pesquisa futura 

Apesar de ter sido uma análise com um número considerável de posts, existe muito espaço 

para novos estudos ou para a continuidade deste estudo. No caso de Portugal, além das 

variáveis estudadas é possível adicionar à análise outros tipos de conteúdo e relacionar o que 
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tem sido feito com a estratégia 2027. Apesar de ser do interesse da pesquisadora fazer este 

estudo, os recursos disponíveis no momento da pesquisa tornaram esta opção inviável. Outro 

fator limitador deste estudo, mas de total interesse da pesquisadora fazê-lo futuramente, é o 

facto do Turismo de Portugal e tantas outras DMOs não trabalharem com páginas globais do 

facebook. O motivo para a não utilização é desconhecido.  
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7 Anexos 

 

Observações 

Saída criada 17-AUG-2019 19:28:15 

Comentários 
 

Entrada Dados C:\Users\Administrador\Desktop\

base_face_taryn.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 

1952 

Tratamento de valor omisso Definição de omisso Os valores omissos definidos 

pelo usuário para variáveis 

dependentes são tratados como 

omissos. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em 

casos sem valores omissos para 

qualquer variável dependente ou 

fator usado. 

Sintaxe EXAMINE 

VARIABLES=Engagement_mes 

BY Mês 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:03,20 

Tempo decorrido 00:00:12,05 

 

Mês 

Resumo de processamento do caso 
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Mês 

Casos 

Válido Omisso Total 

N Porcentagem N Porcentagem N 

Engagement_mes abr 126 100,0% 0 0,0% 126 

ago 155 100,0% 0 0,0% 155 

dez 177 100,0% 0 0,0% 177 

fev 178 100,0% 0 0,0% 178 

jan 161 100,0% 0 0,0% 161 

jul 138 100,0% 0 0,0% 138 

jun 144 100,0% 0 0,0% 144 

mai 94 100,0% 0 0,0% 94 

mar18 105 100,0% 0 0,0% 105 

mar19 125 100,0% 0 0,0% 125 

nov 197 100,0% 0 0,0% 197 

out 200 100,0% 0 0,0% 200 

set 152 100,0% 0 0,0% 152 

 

Resumo de processamento do caso 

 

 
Mês Estatística Erro Erro 

Engagement_mes abr Média 1,35543573 ,255380793 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,85000544 
 

Limite superior 1,86086601 
 

5% da média aparada ,85491061 
 

Mediana ,25706043 
 

ago Média ,97011782 ,131108166 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,71111520 
 

Limite superior 1,22912043 
 

5% da média aparada ,69886260 
 

Mediana ,33686921 
 

dez Média ,40824463 ,093876198 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,22297673 
 

Limite superior ,59351254 
 

5% da média aparada ,21533808 
 

Mediana ,10005996 
 

fev Média ,36575192 ,084348126 

95% Intervalo de Confiança Limite inferior ,19929450 
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para Média Limite superior ,53220934 
 

5% da média aparada ,18963011 
 

Mediana ,10340888 
 

jan Média ,55326780 ,096149113 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,36338277 
 

Limite superior ,74315283 
 

5% da média aparada ,37655869 
 

Mediana ,18030712 
 

jun Média 3,54649624 2,572523521 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior -1,53859093 
 

Limite superior 8,63158342 
 

5% da média aparada ,66611809 
 

Mediana ,29547944 
 

mai Média 1,60885091 ,445368762 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,72443682 
 

Limite superior 2,49326501 
 

5% da média aparada 1,01643949 
 

Mediana ,45425876 
 

mar18 Média 1,26082309 ,222419747 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,81975638 
 

Limite superior 1,70188979 
 

5% da média aparada ,90397791 
 

Mediana ,36522408 
 

mar19 Média ,57759980 ,077306890 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,42458780 
 

Limite superior ,73061179 
 

5% da média aparada ,44269349 
 

Mediana ,26542032 
 

nov Média ,38551128 ,057346589 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,27241571 
 

Limite superior ,49860685 
 

5% da média aparada ,26959349 
 

Mediana ,13703407 
 

out Média ,44326254 ,167114551 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,11371990 
 

Limite superior ,77280517 
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5% da média aparada ,19832285 
 

Mediana ,08544477 
 

set Média ,47485828 ,073850082 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,32894536 
 

Limite superior ,62077119 
 

5% da média aparada ,31550296 
 

Mediana ,13595579 
 

 

 

 
 

Mês 

Resumo de processamento do caso 

 

Mês 

Casos 

Válido Omisso Total 

N Porcentagem N Porcentagem N 

Engagement_mes abr 126 100,0% 0 0,0% 126 

ago 155 100,0% 0 0,0% 155 

dez 177 100,0% 0 0,0% 177 

fev 178 100,0% 0 0,0% 178 

jan 161 100,0% 0 0,0% 161 

jul 138 100,0% 0 0,0% 138 

jun 143 100,0% 0 0,0% 143 

mai 94 100,0% 0 0,0% 94 
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mar18 105 100,0% 0 0,0% 105 

mar19 125 100,0% 0 0,0% 125 

nov 197 100,0% 0 0,0% 197 

out 200 100,0% 0 0,0% 200 

set 152 100,0% 0 0,0% 152 

 

Resumo de processamento do caso 

 

Descritivos 

 
Mês Estatística Erro Erro 

Engagement_mes abr Média 1,35543573 ,255380793 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,85000544 
 

Limite superior 1,86086601 
 

5% da média aparada ,85491061 
 

Mediana ,25706043 
 

Variância 8,218 
 

Erro Desvio 2,866642296 
 

ago Média ,97011782 ,131108166 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,71111520 
 

Limite superior 1,22912043 
 

5% da média aparada ,69886260 
 

Mediana ,33686921 
 

dez Média ,40824463 ,093876198 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,22297673 
 

Limite superior ,59351254 
 

5% da média aparada ,21533808 
 

Mediana ,10005996 
 

fev Média ,36575192 ,084348126 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,19929450 
 

Limite superior ,53220934 
 

5% da média aparada ,18963011 
 

Mediana ,10340888 
 

jan Média ,55326780 ,096149113 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,36338277 
 

Limite superior ,74315283 
 

5% da média aparada ,37655869 
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Mediana ,18030712 
 

jul Média ,90217635 ,200276614 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,50614312 
 

Limite superior 1,29820958 
 

5% da média aparada ,44234910 
 

Mediana ,13895127 
 

jun Média ,97917199 ,164620195 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,65374898 
 

Limite superior 1,30459500 
 

5% da média aparada ,62926243 
 

Mediana ,29038497 
 

mai Média 1,60885091 ,445368762 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,72443682 
 

Limite superior 2,49326501 
 

5% da média aparada 1,01643949 
 

Mediana ,45425876 
 

mar18 Média 1,26082309 ,222419747 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,81975638 
 

Limite superior 1,70188979 
 

5% da média aparada ,90397791 
 

Mediana ,36522408 
 

mar19 Média ,57759980 ,077306890 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,42458780 
 

Limite superior ,73061179 
 

5% da média aparada ,44269349 
 

Mediana ,26542032 
 

nov Média ,38551128 ,057346589 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,27241571 
 

Limite superior ,49860685 
 

5% da média aparada ,26959349 
 

Mediana ,13703407 
 

out Média ,44326254 ,167114551 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,11371990 
 

Limite superior ,77280517 
 

5% da média aparada ,19832285 
 

Mediana ,08544477 
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set Média ,47485828 ,073850082 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,32894536 
 

Limite superior ,62077119 
 

5% da média aparada ,31550296 
 

Mediana ,13595579 
 

 

 

 

 
Semana 

Resumo de processamento do caso 

 

Semana 

Casos 

Válido Omisso 

N Porcentagem N Porcentagem 

Engagement_dia_semana dom 5 100,0% 0 0,0% 

qua 404 100,0% 0 0,0% 

qui 443 100,0% 0 0,0% 

sáb 13 100,0% 0 0,0% 

seg 270 100,0% 0 0,0% 

sex 394 100,0% 0 0,0% 

ter 422 100,0% 0 0,0% 
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Descritivos 

 
Semana Estatística Erro Erro 

Engagement_dia_semana dom Média 116,1583 99,95492 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior -161,3610 
 

Limite superior 393,6776 
 

5% da média aparada 100,5231 
 

Mediana 2,9754 
 

qua Média ,2595 ,05140 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,1584 
 

Limite superior ,3605 
 

5% da média aparada ,1258 
 

Mediana ,0578 
 

qui Média ,1943 ,02012 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,1547 
 

Limite superior ,2338 
 

5% da média aparada ,1201 
 

Mediana ,0579 
 

sáb Média 1,4230 ,51277 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,3058 
 

Limite superior 2,5402 
 

5% da média aparada 1,2736 
 

Mediana ,4720 
 

Variância 3,418 
 

Erro Desvio 1,84882 
 

seg Média ,4312 ,05226 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,3283 
 

Limite superior ,5341 
 

5% da média aparada ,2900 
 

Mediana ,1663 
 

sex Média ,3093 ,03532 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,2399 
 

Limite superior ,3787 
 

5% da média aparada ,1865 
 

Mediana ,0757 
 

ter Média ,2162 ,02130 

95% Intervalo de Confiança Limite inferior ,1743 
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para Média Limite superior ,2581 
 

5% da média aparada ,1399 
 

Mediana ,0604 
 

Variância ,191 
 

 

 
Semana 

 

Resumo de processamento do caso 

 

Descritivos 

 
Semana Estatística Erro Erro 

Engagement_dia_semana dom Média 16,8668 14,84240 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior -30,3684 
 

Limite superior 64,1019 
 

5% da média aparada 15,3083 
 

Mediana 2,8406 
 

qua Média ,2595 ,05140 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,1584 
 

Limite superior ,3605 
 

5% da média aparada ,1258 
 

Mediana ,0578 
 

qui Média ,1943 ,02012 

95% Intervalo de Confiança Limite inferior ,1547 
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para Média Limite superior ,2338 
 

5% da média aparada ,1201 
 

Mediana ,0579 
 

Variância ,179 
 

sáb Média 1,4230 ,51277 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,3058 
 

Limite superior 2,5402 
 

5% da média aparada 1,2736 
 

Mediana ,4720 
 

seg Média ,4312 ,05226 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,3283 
 

Limite superior ,5341 
 

5% da média aparada ,2900 
 

Mediana ,1663 
 

sex Média ,3093 ,03532 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,2399 
 

Limite superior ,3787 
 

5% da média aparada ,1865 
 

Mediana ,0757 
 

ter Média ,2162 ,02130 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,1743 
 

Limite superior ,2581 
 

5% da média aparada ,1399 
 

Mediana ,0604 
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Observações 

Saída criada 17-AUG-2019 19:38:46 

Comentários 
 

Entrada Dados C:\Users\Administrador\Desktop\

base_face_taryn_sem.outlier.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de dados 

de trabalho 

1950 

Sintaxe GRAPH 

  

/BAR(SIMPLE)=MEAN(Engagem

ent_dia_semana) BY Semana 

  /INTERVAL SE(2.0). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,28 

Tempo decorrido 00:00:00,31 
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Observações 

Saída criada 17-AUG-2019 19:40:35 

Comentários 
 

Entrada Dados C:\Users\Administrador\Desktop\

base_face_taryn_sem.outlier.sav 

Conjunto de dados ativo ConjuntodeDados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de dados 

de trabalho 

1946 

Sintaxe GRAPH 

  

/BAR(SIMPLE)=MEAN(Engagem

ent_dia_semana) BY Semana 

  /INTERVAL SE(2.0). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,31 

Tempo decorrido 00:00:00,27 
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Advertências 

Engagement_hora é constante quando Hora = 0. Ele será incluído nas 

caixas produzidas, mas outra saída será omitida. 

Engagement_hora é constante quando Hora = 21. Ele será incluído nas 

caixas produzidas, mas outra saída será omitida. 

 

 
 

Hora 

 

 

 

Resumo de processamento do caso 

 

Hora 

Casos 

Válido Omisso Total 

N Porcentagem N Porcentagem N 

Engagement_hora 0 1 100,0% 0 0,0% 1 

4 5 100,0% 0 0,0% 5 

5 26 100,0% 0 0,0% 26 

6 53 100,0% 0 0,0% 53 

7 51 100,0% 0 0,0% 51 

8 157 100,0% 0 0,0% 157 

9 296 100,0% 0 0,0% 296 

10 281 100,0% 0 0,0% 281 
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11 240 100,0% 0 0,0% 240 

12 167 100,0% 0 0,0% 167 

13 136 100,0% 0 0,0% 136 

14 179 100,0% 0 0,0% 179 

15 184 100,0% 0 0,0% 184 

16 114 100,0% 0 0,0% 114 

17 34 100,0% 0 0,0% 34 

18 12 100,0% 0 0,0% 12 

19 3 100,0% 0 0,0% 3 

20 3 100,0% 0 0,0% 3 

21 1 100,0% 0 0,0% 1 

22 7 100,0% 0 0,0% 7 

 

Resumo de processamento do caso 

 

Descritivos
a,b

 

 
Hora Estatística Erro Erro 

Engagement_hora 4 Média 1,7944 ,99132 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior -,9579 
 

Limite superior 4,5468 
 

5% da média aparada 1,6852 
 

Mediana ,7120 
 

5 Média ,2769 ,04256 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,1892 
 

Limite superior ,3645 
 

5% da média aparada ,2694 
 

6 Média ,2859 ,05608 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,1734 
 

Limite superior ,3985 
 

5% da média aparada ,2264 
 

Mediana ,1474 
 

7 Média ,6719 ,29341 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,0826 
 

Limite superior 1,2612 
 

5% da média aparada ,2610 
 

Mediana ,2094 
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8 Média 1,1684 ,24878 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,6770 
 

Limite superior 1,6598 
 

5% da média aparada ,5881 
 

Mediana ,1633 
 

9 Média ,2783 ,03721 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,2050 
 

Limite superior ,3515 
 

5% da média aparada ,1714 
 

Mediana ,0765 
 

10 Média ,3195 ,04254 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,2358 
 

Limite superior ,4032 
 

5% da média aparada ,2016 
 

Mediana ,0760 
 

11 Média ,4581 ,07090 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,3185 
 

Limite superior ,5978 
 

5% da média aparada ,2627 
 

Mediana ,1208 
 

12 Média ,5811 ,07297 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,4371 
 

Limite superior ,7252 
 

5% da média aparada ,4300 
 

Mediana ,2671 
 

13 Média ,5771 ,09540 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,3884 
 

Limite superior ,7657 
 

5% da média aparada ,3871 
 

Mediana ,1773 
 

14 Média ,7859 ,21539 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,3608 
 

Limite superior 1,2109 
 

5% da média aparada ,4234 
 

Mediana ,2265 
 

15 Média ,6325 ,07719 
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95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,4802 
 

Limite superior ,7848 
 

5% da média aparada ,4548 
 

Mediana ,2987 
 

16 Média 1,1396 ,15116 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,8402 
 

Limite superior 1,4391 
 

5% da média aparada ,8736 
 

Mediana ,6584 
 

17 Média 2,2319 ,47781 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,2597 
 

Limite superior 3,2040 
 

5% da média aparada 1,8316 
 

Mediana 1,1352 
 

18 Média 2,4585 ,57333 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,1966 
 

Limite superior 3,7204 
 

5% da média aparada 2,3699 
 

Mediana 2,5362 
 

19 Média 3,0006 1,93358 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior -5,3189 
 

Limite superior 11,3202 
 

5% da média aparada . 
 

Mediana 1,4472 
 

20 Média 3,1713 1,20588 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior -2,0172 
 

Limite superior 8,3598 
 

5% da média aparada . 
 

Mediana 2,8236 
 

22 Média 1,5967 ,58932 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,1547 
 

Limite superior 3,0387 
 

5% da média aparada 1,5547 
 

Mediana ,8091 
 

 

a. Engagement_hora é constante quando Hora = 0. Foi omitida. 

b. Engagement_hora é constante quando Hora = 21. Foi omitida. 
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SPSS Instagram 
 

Mês 

Descritivos 

 
Mês Estatística Erro Erro 

Engagement abr Média 2,4969 ,20838 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,0774 
 

Limite superior 2,9163 
 

5% da média aparada 2,4084 
 

Mediana 2,3503 
 

ago Média 2,5700 ,20293 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,1613 
 

Limite superior 2,9787 
 

5% da média aparada 2,4739 
 

Mediana 2,1006 
 

dez Média 2,1244 ,14142 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8384 
 

Limite superior 2,4105 
 

5% da média aparada 2,0235 
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Mediana 1,8893 
 

fev Média 2,1183 ,15428 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8065 
 

Limite superior 2,4301 
 

5% da média aparada 2,0682 
 

Mediana 1,9189 
 

jan Média 2,2503 ,19378 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8595 
 

Limite superior 2,6410 
 

5% da média aparada 2,0978 
 

Mediana 1,9609 
 

jul Média 2,6303 ,20246 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,2228 
 

Limite superior 3,0378 
 

5% da média aparada 2,5276 
 

Mediana 2,4650 
 

jun Média 2,7073 ,22106 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,2615 
 

Limite superior 3,1532 
 

5% da média aparada 2,6305 
 

Mediana 2,6189 
 

mai Média 2,6058 ,21882 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,1663 
 

Limite superior 3,0453 
 

5% da média aparada 2,5330 
 

Mediana 2,3551 
 

mar18 Média 2,7289 ,17783 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,3707 
 

Limite superior 3,0871 
 

5% da média aparada 2,6899 
 

Mediana 2,6087 
 

mar19 Média 2,0624 ,14761 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,7638 
 

Limite superior 2,3609 
 

5% da média aparada 2,0057 
 

Mediana 1,7611 
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nov Média 2,1061 ,15923 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,7846 
 

Limite superior 2,4277 
 

5% da média aparada 1,9963 
 

Mediana 1,8458 
 

out Média 2,1128 ,14372 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8230 
 

Limite superior 2,4027 
 

5% da média aparada 2,0587 
 

Mediana 1,9520 
 

set Média 2,2682 ,18542 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8942 
 

Limite superior 2,6421 
 

5% da média aparada 2,2219 
 

Mediana 1,9924 
 

 

Engagement 
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Dia da semana 

Descritivos 

 
Dia da semana Estatística Erro Erro 

Engagement qua Média 2,4668 ,10977 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,2491 
 

Limite superior 2,6844 
 

5% da média aparada 2,3847 
 

Mediana 2,3101 
 

qui Média 2,5923 ,12350 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,3476 
 

Limite superior 2,8371 
 

5% da média aparada 2,4998 
 

Mediana 2,2545 
 

seg Média 1,9463 ,10114 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,7463 
 

Limite superior 2,1463 
 

5% da média aparada 1,8491 
 

Mediana 1,7580 
 

sex Média 2,4500 ,11510 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,2220 
 

Limite superior 2,6780 
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5% da média aparada 2,3559 
 

Mediana 2,2029 
 

ter Média 2,5740 ,12815 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,3199 
 

Limite superior 2,8282 
 

5% da média aparada 2,4631 
 

Mediana 2,1989 
 

Engagement 

 
 

Hora 

Descritivos
a
 

 
Hora Estatística Erro Erro 

Engagement 

 

8 Média 2,6826 ,42572 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,7009 
 

Limite superior 3,6643 
 

5% da média aparada 2,6215 
 

Mediana 2,6456 
 

9 Média 2,6903 ,13585 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,4212 
 

Limite superior 2,9593 
 

5% da média aparada 2,5386 
 

Mediana 2,2019 
 

11 Média 1,7597 ,25843 

95% Intervalo de Confiança para Limite inferior 1,2223 
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Média Limite superior 2,2971 
 

5% da média aparada 1,7204 
 

Mediana 1,7108 
 

12 Média ,4507 ,13949 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,0068 
 

Limite superior ,8947 
 

5% da média aparada ,4376 
 

Mediana ,3325 
 

13 Média ,5069 ,13514 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,0768 
 

Limite superior ,9370 
 

5% da média aparada ,5081 
 

Mediana ,5173 
 

14 Média 1,7981 ,24832 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,2817 
 

Limite superior 2,3145 
 

5% da média aparada 1,7253 
 

Mediana 1,6070 
 

15 Média 2,4968 ,14233 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,2136 
 

Limite superior 2,7800 
 

5% da média aparada 2,4122 
 

Mediana 2,1395 
 

16 Média 2,2944 ,08651 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,1234 
 

Limite superior 2,4654 
 

5% da média aparada 2,2294 
 

Mediana 2,0588 
 

17 Média 2,1616 ,18123 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,7933 
 

Limite superior 2,5299 
 

5% da média aparada 2,0806 
 

Mediana 1,8278 
 

Variância 1,150 
 

Erro Desvio 1,07219 
 

18 Média 2,7410 ,41385 
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a. Engagement é constante quando Hora = 22. Foi omitida. 

 

 
 

Engagement 

 

 

Descritivos 

 
Região Estatística Erro Erro 

Engagement 1 Média 3,2169 ,49597 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,1705 
 

Limite superior 4,2633 
 

5% da média aparada 3,1061 
 

Mediana 2,6616 
 

2 Média 2,4560 ,13697 

95% Intervalo de Confiança para Limite inferior 2,1815 
 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior ,9604 
 

Limite superior 4,5217 
 

5% da média aparada . 
 

Mediana 2,5876 
 

Variância ,514 
 

Erro Desvio ,71681 
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Média Limite superior 2,7305 
 

5% da média aparada 2,4270 
 

Mediana 2,2868 
 

3 Média 2,3328 ,13780 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,0574 
 

Limite superior 2,6081 
 

5% da média aparada 2,2624 
 

Mediana 2,1073 
 

4 Média 2,7804 ,16367 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,4542 
 

Limite superior 3,1066 
 

5% da média aparada 2,6799 
 

Mediana 2,4686 
 

5 Média 2,1125 ,10823 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8970 
 

Limite superior 2,3280 
 

5% da média aparada 2,0616 
 

Mediana 1,8764 
 

6 Média 2,9094 ,17305 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,5649 
 

Limite superior 3,2540 
 

5% da média aparada 2,8413 
 

Mediana 2,6863 
 

Variância 2,366 
 

Erro Desvio 1,53814 
 

7 Média 2,0888 ,10751 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,8744 
 

Limite superior 2,3031 
 

5% da média aparada 2,0314 
 

Mediana 1,9219 
 

8 Média 2,2309 ,09625 

95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 2,0392 
 

Limite superior 2,4227 
 

5% da média aparada 2,1895 
 

Mediana 2,1431 
 

9 Média 1,7215 ,17679 
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95% Intervalo de Confiança para 

Média 

Limite inferior 1,3664 
 

Limite superior 2,0766 
 

5% da média aparada 1,6139 
 

Mediana 1,5582 
 

Variância 1,594 
 

 

 
 

Engagement 

 

 

 
 

Teste de Hipótese Facebook 
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Teste de Hipótese Instagram 
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