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resumo 
 
 

Até há relativamente pouco tempo, para as empresas, os consumidores eram 
meros agentes passivos que se limitavam a adquirir determinado produto ou 
serviço. Porém, com o surgimento e expansão da web 2.0, e consequente 
capacidade de afirmação dos diversos social media nas nossas práticas diárias, 
estes passaram a ser peças centrais e essenciais em todo o processo de 
comunicação da empresa. Desta forma, é relevante que as organizações, 
independentemente do ramo em que atuem, possuam uma presença digital, 
uma vez que só assim conseguirão gerir e administrar relações de proximidade 
com o seu público-alvo. É neste sentido que nasce o propósito deste projeto, 
que consiste na aplicação de vários conceitos na área da comunicação em 
plataformas digitais num contexto empresarial, de forma a desenvolver uma 
estratégia de comunicação com base nas redes sociais para a promoção da 
marca Alfa Energia. Desta forma, procedeu-se à análise, planeamento, criação 
e avaliação de conteúdos produzidos para as páginas de Facebook e Linkedin 
da empresa. Os resultados obtidos indicam que para promover e dinamizar as 
redes sociais não basta simplesmente produzir conteúdos e partilhá-los. É 
necessário ter sempre o consumidor em mente e fazer um plano bem 
estruturado em que constem, por exemplo, as plataformas a utilizar, os objetivos 
atingir e as métricas de avaliação. Para além disso, esse plano de comunicação 
deverá ser suficientemente flexível e objeto de revisão periódica de forma a ser 
adequado e melhorado ao longo do tempo. 
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abstract 
 

For quite sometime, costumers were seen by companies as passive agents who 
bought products or services. However, due to the emergence of web 2.0 and the 
consequent growing importance of social networks in our lives, customers have 
become the main focus in the companies’ communication process. For this 
reason, businesses now know they must have a digital presence as one of the 
most powerful tools for managing and improving the relationship with their target 
audience. In this line of though, the current project results in the application of 
communication concepts in a business context, in order to develop a 
communication strategy based on social networks to promote the Alfa 
Energia brand. This strategy was materialized through an ongoing process of 
analysis, planning, creation, and evaluation of the content produced to 
the Facebook and Linkedin company pages. Results show that producing and 
sharing the content is not enough to promote the company properly in social 
networks. It is necessary to make a structured plan that includes, for example, 
the platforms that will be used, goals, and the evaluation metrics. Additionally, 
that plan should be flexible and regularly reviewed to improve over time.  
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PARTE 1.                                                   
CARATERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decorria o ano de 2004, quando Tim O’Reilly após uma conferência, colocou o 

termo web 2.0 nas bocas do mundo. Este novo paradigma da internet fez prosperar uma 

segunda geração de serviços, recursos e aplicações da internet que se destacam pelo seu 

elevado grau de interatividade e colaboração (Bressan, 2007), algo inédito até à data. Este 

acontecimento, aliado às constantes evoluções tecnológicas fez surgir um novo tipo de 

consumidores. Amaral (2012) refere-se a esta nova geração de consumidores como 

Geração C, ou seja, uma geração que cria conteúdo, maximiza a colaboração e está 

permanentemente conectada. Por outro lado, Berthon et al. (2012) apelidam estes 

consumidores de Creative Consumers, defendendo que são a maior fonte de rendimento 

da internet, uma vez que são eles os principais produtores de conteúdos- Por estas razões, 

estes consumidores deixaram de ser encarados como meros agentes passivos, que se 

limitavam a adquirir determinado produto ou serviço, para começarem a ser encarados 

como um elemento central e essencial de todo o processo comunicacional das 

organizações (Afonso, 2016, p. 25). Os seus comportamentos e hábitos de consumo 

também sofreram alterações, fazendo com que se tornassem extremamente imprevisíveis, 

pelo que as organizações, atualmente, necessitam de definir e conhecer muito bem o seu 

público. 

 O marketing há muito que está presente no quotidiano das pessoas, todavia, nem 

sempre lhe foi atribuída a mesma importância dos dias de hoje. Esta área de estudo 

preocupa-se, acima de tudo, em satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, podendo 

mesmo ser encarada como uma forma diferente de lidar e administrar relacionamentos 

lucrativos com os consumidores (Kotler & Armstrong, 2007, p. 4). Porém, à medida que os 
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tempos foram avançando, o marketing também teve de se adaptar às novas tendências, 

surgindo assim o marketing digital. Este pode ser encarado como um produto da evolução 

tecnológica e da forma como as marcas adaptaram a sua comunicação a esta nova era 

(Afonso, 2016, p. 24). Ao contrário do que se poderá pensar inicialmente, estas duas 

vertentes do marketing não deverão operar de forma independente, antes pelo contrário, 

deverão complementar-se e integrar-se, com vista a conceber uma estratégia o mais 

consistente possível (Afonso, 2016). 

 Através do corrente estudo, pretende-se desenhar, desenvolver e implementar 

uma estratégia de comunicação digital, com base nas redes sociais, de forma a promover 

uma PME que atua no ramo da comercialização de energia elétrica, a Alfa Energia. Desta 

forma, seguidamente, passa-se a detalhar o processo que será levado a cabo para 

desenvolver o presente projeto de investigação, bem como a revisão dos conceitos teóricos 

mais relevantes para o enquadramento teórico do estudo. 

 
 

1. Pergunta de investigação 
 
 
 O ponto de partida de uma qualquer investigação, passa pela elaboração de uma 

questão de investigação para a qual o investigador tentará obter uma resposta. Esta 

questão inicial, deverá respeitar três qualidades distintas, mas essenciais: Clareza, 

Exequibilidade e Pertinência (Quivy & Campenhoudt, 1992). Após um processo de 

depuração relativamente prolongado, foi possível definida a seguinte questão de 

investigação: 

 

 “Quais os aspetos a contemplar no desenho e implementação de uma estratégia 

de comunicação, baseada nas redes sociais, para a promoção da Alfa Energia?” 
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2. Finalidade e objetivos 
 
 
 O presente projeto de investigação consiste numa reflexão detalhada e 

consequente aplicação de vários conceitos da área do marketing digital em contexto 

empresarial, em que o objetivo central passa por implementar uma estratégia de 

comunicação com base nas redes sociais, na empresa Alfa Energia. Esta empresa encontra-

se sediada na cidade de Águeda e foca-se essencialmente na comercialização de energia 

elétrica ao consumidor final. 

 Assim sendo, propõem-se os seguintes objetivos para o presente trabalho de 

investigação: 

 

• Analisar as estratégias de comunicação online das diversas empresas 

concorrentes da Alfa Energia presentes no mercado de comercialização de 

energia elétrica; 

• Desenhar, desenvolver e implementar uma estratégia de comunicação 

digital tendo por base as redes sociais; 

• Promover e dinamizar as redes sociais em que a empresa se encontra 

presente; 

• Analisar a eficácia da estratégia de comunicação implementada, através dos 

diversos dados analíticos facultados pelas plataformas sociais. 

 
 

3. Metodologia de investigação 
 
 
 A presente investigação pretende, acima de tudo, responder à questão de 

investigação anteriormente mencionada através da criação, desenvolvimento e 

implementação de uma estratégia de comunicação digital em contexto empresarial, mais 

especificamente na empresa comercializadora de energia elétrica Alfa Energia. Assim, e 

após uma análise das diversas metodologias existentes, o autor optou por utilizar uma 

metodologia de desenvolvimento. 
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 Transportando as diversas etapas desta metodologia para a corrente investigação, 

numa fase inicial foi feita uma revisão da literatura. De seguida realizou-se uma análise aos 

canais de comunicação digital da Alfa Energia. Simultaneamente, e após a identificação das 

empresas concorrentes, fez-se uma análise às diversas plataformas sociais em que se 

encontram presentes. Posteriormente, através das informações recolhidas delineou-se 

uma estratégia que começou a ser implementada no exato momento em que a 

investigação em contexto empresarial se iniciou. Por fim, foi necessário fazer uma recolha 

de dados analíticos facultados pelas redes sociais. Dessa forma foi possível fazer uma 

avaliação da eficácia da estratégia implementada, bem como retirar as conclusões 

necessárias. 

 De seguida apresenta-se a Tabela 1 que sistematiza o processo metodológico 

referente à presente investigação.  
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Tabela 1: Resumo do processo metodológico seguido ao longo da investigação 

  
 

Fonte: Elaboração própria 
 
 
O projeto de investigação teve início com a revisão da literatura. Este momento foi onde o 

autor começou a realizar as diversas leituras necessárias e essenciais para compreender a 

temática em questão. Simultaneamente foi sendo redigido o enquadramento teórico. 

Etapas Descrição Recursos

1- Revisão da literatura e redação 
do enquadramento teórico.

A primeira etapa foi a revisão da literatura e serviu para 
aprofundar o conhecimento sobre tema. Em simultâneo foi 
redigido o respetivo enquadramento teórico.

Livros, artigos.

2- Análise aos canais de 
comunicação digital da empresa.

Através desta análise interna foi possível compreender 
como a Alfa Energia  vinha a utilizar as suas redes sociais, 
algo que foi importante para o momento de delinear a 
estratégia.

Página de Facebook  Alfa Energia.

3- Identificação das empresas 
concorrentes.

Nesta etapa fez-se o levantamento de todas as empresas 
que atuam no mercado liberalizado de energia elétrica em 
Portugal.

Portal da Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE).

4- Análise das estratégias de 
comunicação dos concorrentes.

Esta etapa dividiu-se em duas fases. Primeiramente 
realizou-se uma análise geral aos canais de comunicação 
de todos os concorrentes identificados no ponto anterior. 
De seguida, foram selecionadas três empresas que foram 
alvo de uma análise mais detalhada.

Páginas de Facebook, Twitter, 
Instagram e Linkedin  dos diversos 
concorrentes.

5- Planeamento da estratégia 
inicial.

Esta ponto serviu para definir as redes sociais a utilizar, a 
possível audiência, os temas, formatos e calendarização 
das publicações.

Facebook, Linkedin, calendário 
civil, website  das Nações Unidas.

6- Implementação da estratégia.

Esta fase serviu para realizar uma intervenção inicial às 
páginas do Facebook  e Linkedin, produzir e partilhar os 
diversos conteúdos, tal como havia sido planeado no ponto 
anterior.

Facebook, Linkedin, Photoshop, 
Illustrator, bancos de imagens.

7- Análise e avaliação dos 
resultados.

Em parte, este ponto foi decorrendo em simultâneo com o 
anterior, uma vez que é importante fazer uma avaliação 
contínua da performance dos vários conteúdos. Após 
terminar o período de investigação em contexto 
empresarial foi feita uma análise e interpretação dos 
resultados obtidos.

Facebook e Linkedin analytics.

8- Conclusões
Esta última etapa foi onde o investigador retirou as 
conclusões inerentes ao trabalho desenvolvido, de forma a 
dar resposta à pergunta de investigação.

Não se aplica.
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Neste ponto, o autor relacionou a informação reunida através das leituras, com vista a criar 

uma base teórica capaz de sustentar o trabalho que foi desenvolvido posteriormente. 

 Seguidamente foi momento de analisar a página de Facebook da Alfa Energia, que 

à data era o único canal de comunicação digital que possuía. Assim, através desta análise 

foi possível perceber o estado da página e compreender como tinha vindo a ser utilizada 

até então. Além disso, ajudou a identificar alguns aspetos gerais que necessitavam de uma 

intervenção mais urgente, acabando por ser um passo importante para o planeamento da 

estratégia inicial. 

 Na terceira etapa, com recurso ao portal da Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE), foi feito um levantamento de todas as empresas que atuam no 

mercado liberalizado de energia em Portugal. Esta etapa ajudou a compreender, em traços 

gerais, como estas entidades marcam presença nas diversas plataformas sociais.  De 

seguida, na quarta etapa, selecionou-se três das empresas que possuíam uma presença 

online mais consistente e fez-se uma análise detalhada às suas estratégias de comunicação 

digital. Deste forma, foi possível perceber o que estes concorrentes estão a fazer, onde e 

como o estão a fazer. 

 A quinta fase foi referente a todo o planeamento da estratégia inicial. Este 

momento serviu para selecionar as redes sociais que viriam a ser utilizadas, fazer uma 

breve caraterização da audiência e definir os temas, formatos e periodicidade das diversas 

publicações.  

 Delineada a estratégia, passou-se para a fase da implementação que teve início a 

14 de fevereiro e terminou a 31 de maio de 2019. Nesta etapa produziram-se e difundiram-

se os diversos conteúdos nas redes sociais.  

 Seguidamente, e uma vez que é crucial realizar uma avaliação ao conteúdo que foi 

partilhado, foram recolhidos diversos dados analíticos facultados por ambas as plataformas 

sociais. Posteriormente foi realizada toda a análise necessária para perceber a eficácia da 

estratégia implementada. 

 Por fim, a última etapa foi onde o autor retirou as conclusões sobre o trabalho 

desenvolvido, respondeu à questão de investigação, apresentou as limitações ao estudo e 

algumas sugestões para projetos futuros. 
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 O desenho da metodologia de investigação foi fulcral para o desenvolvimento da 

dissertação, visto que auxiliou na compreensão das diversas fases do projeto e forneceu 

linhas orientadoras para a sua elaboração. 
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PARTE 2.                                                                         
ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antes de se iniciar a investigação, é necessário enquadrar o tema em estudo. Nesse 

sentido e de forma a compreender e clarificar os diversos conceitos mobilizados neste 

estudo através da revisão da literatura e respetiva análise crítica, elaborou-se o 

enquadramento teórico que se encontra dividido em três grandes tópicos. 

 Numa primeira fase, sendo este um estudo que pretende desenvolver e 

implementar uma estratégia de comunicação digital, é necessário compreender o 

surgimento e crescimento da web 2.0 e como esta evolução tecnológica veio alterar todo 

o paradigma de comunicação entre as marcas e consumidores. De seguida, uma vez que 

uma estratégia de comunicação está integrada numa estratégia de marketing, é importante 

clarificar este conceito e compreender as diversas evoluções e ajustes que foi sofrendo ao 

longo do tempo de modo a adaptar-se a esta era digital. Por último, e dado que as 

ferramentas dominantes da investigação serão as redes sociais, é relevante compreender 

as suas funções e propósitos, para posteriormente, selecionar as mais adequadas à 

empresa e estratégia aplicar.  

 Sendo assim, expondo estes três tópicos principais, pretende-se garantir a fundação 

teórica necessária para as fases subsequentes do projeto de investigação. 
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1. A web 2.0 e os novos consumidores 
 

1.1. Web 2.0 
 
 
 Decorria o ano de 2001 quando se deu um acontecimento que viria alterar o, até 

então, paradigma da internet. Esse acontecimento ficou eternizado para a história como 

Dot-com Bubble e teve a particularidade de fazer desaparecer um elevado número de 

organizações ligadas ao setor tecnológico, ao mesmo tempo que auxiliou outras a 

prosperar, marcando dessa forma um ponto de viragem na web. Porém, o termo web 2.0 

apenas se viria a popularizar ao longo do ano de 2004, quando Tim O’Reilly, durante uma 

conferência, descreveu este novo fenómeno. Este foi um termo que acabou por ser aceite 

por uns e amplamente rejeitado por outros, o que originou diversas discussões sobre o que 

era, de facto a web 2.0. 

 O’Reilly (2005) defende que a web 2.0 é a rede como uma plataforma que interliga 

todos os dispositivos, sendo que as aplicações desta nova realidade são aquelas que 

aproveitam ao máximo as vantagens que lhe são inerentes. Além disso realça ainda que 

esta plataforma oferece software como um serviço continuamente atualizado e que vai 

melhorando com o aumento do número de pessoas que utilizam, devido à elevada troca e 

mistura de dados provenientes das mais diversas fontes (O’Reilly, 2005). 

 De uma forma mais genérica, este novo paradigma pode ser encarado como sendo 

uma segunda geração de serviços, recursos e aplicações que oferecem, essencialmente, 

um grau mais elevado de interatividade e colaboração (Bressan, 2007). Contudo, por outro 

lado, o termo web 2.0 pode ainda ser visto como um conjunto de avanços e alterações 

tecnológicas tanto ao nível de hardware como de software, que vieram fomentar e 

promover diversos aspetos como a criação de conteúdos, interação e interoperabilidade 

(Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 2012). 

 Associado a tudo isto, esta forma completamente diferente de encarar a web veio 

ainda possibilitar aos seus utilizadores a oportunidade de partilhar informação e conteúdo 

por si criados através dos diversos social media, tornando-os em peças centrais de toda a 

rede. 
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1.2. Os consumidores como produto da web 2.0 
 
 
 A emancipação da web 2.0 associada às constantes evoluções tecnológicas 

possibilitou a emergência de um novo tipo de consumidores. Uma das caraterísticas 

intrínsecas ao paradigma da web 2.0 é a possibilidade dos seus utilizadores, facilmente e 

de uma forma quase instantânea, poderem classificar, publicar e partilhar os mais 

variadíssimos conteúdos com a sua rede de contactos (Ryan & Jones, 2009).  

 Amaral (2012) refere-se a esta nova geração de consumidores como geração C, ou 

seja, uma geração que gera conteúdos, maximiza a colaboração e está conectada 

permanentemente. Por outro lado, Berthon et al. (2012) apelidam estes novos 

consumidores de Creative Consumers, defendendo que são a maior fonte da internet, uma 

vez que são eles os principais produtores dos diversos conteúdos disponíveis na web. Este 

fenómeno é também conhecido como user-generated content (Berthon et al., 2012).  

 Segundo Berthon et al. (2012), na ótica de um marketeer o conteúdo gerado pelos 

consumidores passa pelo seguinte processo: numa fase inicial os consumidores procedem 

a uma discussão informal acerca de um determinado produto ou serviço, originando 

inúmeras críticas e avaliações em texto ou vídeo. De seguida, dá-se início à promoção ou 

despromoção das marcas através do conteúdo criado. Por fim, acabam por se envolver na 

modificação desses produtos ou serviços e na distribuição das inovações. Durante todo o 

processo, os consumidores demonstram um elevado nível de envolvimento emocional 

(Berthon et al., 2012). 

 Estes consumidores são conhecidos por serem abertos a experiências, estarem bem 

informados mas, acima de tudo, por serem exigentes. Aliado a isso, alguns desses 

consumidores, devido à sua relevância nas comunidades em que estão inseridos, têm a 

capacidade de as conseguir influenciar, pelo que é crucial as marcas conseguirem criar laços 

e relações duradoras com esses indivíduos. 
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1.3. O percurso do consumidor 

 
 
 Devido à evolução explicada anteriormente de forma sucinta, há muito que as 

organizações pararam de encarar os consumidores como meros agentes passivos que 

apenas se limitavam a adquirir um determinado produto ou serviço. Atualmente, estes são 

encarados como um elemento chave e central para o possível sucesso de qualquer 

organização (Afonso, 2016, p. 25).  

 Deste modo, é de extrema relevância analisar e compreender todo o percurso do 

consumidor-tipo, ou seja, o trajeto que este realiza ao longo do processo de compra, dado 

que apenas desta maneira será possível integrar a experiência do consumidor com a marca, 

fazendo-lhe chegar o produto ou serviço da forma mais adequada possível (Afonso, 2016, 

p. 34). 

 Adamson (2013), referido por (Afonso, 2016, p. 35 e 36), propõe um modelo 

composto por três fases distintas: Pesquisa e análise; Design e Medição (Fig.1). 

 
 

Figura 1: Modelo percurso do consumidor 

 
Fonte: Adamson (2013) 

 
 

Fase1. Pesquisa e análise 

 

1. Definir consumidor – Todo este processo inicia-se com a devida caraterização do 

consumidor-tipo através de indicadores sociais, demográficos e psicográficos, de 

forma a saber o que compra, onde compra e porque compra o produto ou serviço. 
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2. Mapear experiência – Neste ponto é bastante importante perceber o papel de cada 

um dos canais presentes no percurso do consumidor, de forma a estabelecer 

ligações e consequentemente maximizar os lucros. É também nesta fase que se 

definem os Key Performance Indicators (KPI). 

 
3. Moments of truth – Este é o ponto em que se identificam os elementos e fatores 

diferenciadores que possibilitaram a conversão do cliente e também aqueles que 

podem ser criados e melhorados. Também deverão ser os pontos de contacto mais 

decisivos neste processo. 

 
 

Fase 2. Design 

 

4. Conceção da experiência – É neste ponto que se concebe graficamente toda a 

experiência que se pretende criar e fazer chegar ao consumidor. 

 
 

Fase 3. Monitorização 

 

5. Monitorização – Neste ponto deve-se fazer uma análise dos KPIs estabelecidos e 

do respetivo Return On Investment (ROI). Dado que este é um processo bastante 

dinâmico deve ser constantemente monitorizado e melhorado, de forma a 

alcançar a experiência ótima.  

 
 

1.4. Processo de decisão de compra 
 
 
 Qualquer indivíduo, num qualquer momento em que precise de adquirir um 

produto ou serviço, efetua um exercício mental em que o seu principal objetivo passa por 

realizar a melhor escolha possível face a todas as alternativas disponíveis. Essa prática é 

também conhecida por processo de decisão de compra e é composto por cinco fases 

distintas (Consumidor, 2006). 
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  Inicia-se no exato instante em que um sujeito toma plena consciência que possui 

uma necessidade que não se encontra a ser devidamente satisfeita e pretende inverter 

essa situação. De seguida, dá-se início a uma procura incessante por informação através 

dos diversos meios e fontes de informação que tem à sua disposição. Atualmente, nesta 

fase, devido à era digital e social que se está a viver, muitos dos consumidores preferem 

fazer a recolha dessa informação com base em opiniões e críticas de terceiros que se 

encontram presentes nas mais variadas plataformas sociais.  

 Finda a busca de informação, é o momento do consumidor fazer uma reflexão e 

realizar uma análise bastante ponderada de todas as alternativas que tem à sua disposição 

e, ao mesmo tempo, verificar qual delas irá satisfazer da melhor forma os seus desejos e 

necessidades. Neste ponto, é preponderante entender os atributos que cada um dos 

indivíduos mais valoriza no produto ou serviço. Seguidamente, feitas as ponderações 

necessárias, dá-se a tomada de decisão de compra bem como a respetiva aquisição do 

produto ou serviço que melhor se adequa ao perfil.  

 Por fim, surge a fase pós-compra. Neste momento, um grande número de 

organizações podem negligenciar o seu papel acabando por não lhe atribuir a devida 

importância, o que em muitos dos casos origina a perda da oportunidade de perceber se o 

seu produto foi capaz de corresponder às expetativas, desejos e necessidades dos seus 

clientes. Aliado a isso, podem ainda perder uma hipótese de criar e construir uma relação 

bastante lucrativa com o consumidor, essencialmente a longo-prazo (Afonso, Monteiro, 

Amaral, & Neto, 2016, p. 31 e 32). 

 
 

2. Do marketing tradicional ao digital 
 

2.1. O marketing de uma perspetiva tradicional 
 

 

 “Marketing é o processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem 

fortes relacionamentos com ele para capturar o seu valor em troca” (Kotler & Armstrong, 

2007, p. 4) 
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 O marketing de uma perspetiva dita mais tradicional sempre foi encarado como 

uma ferramenta única e exclusivamente de auxílio às vendas e publicidade de uma 

determinada entidade. Contudo, o marketing é muito mais que isso. Esta área de estudo 

preocupa-se acima de tudo em satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, podendo 

ser encarado como uma forma diferente de lidar com os consumidores, ou seja, 

gerir/administrar relacionamentos lucrativos com esses indivíduos (Kotler & Armstrong, 

2007, p. 4). 

 Kotler & Armstrong (2007) defendem que o marketing assenta em dois grandes 

objetivos:  

 

1. Atrair novos clientes, com recurso a promessas e propostas de maior valor; 

2. Manter e cultivar as relações com os atuais clientes, oferecendo-lhes uma maior 

satisfação (Kotler & Armstrong, 2007, p. 3). 

 
 

2.2. Marketing digital 
 

 

“Marketing digital é promover produtos ou marcas através de meios digitais. É uma das 

principais formas que as empresas têm para comunicar com o público de forma direta, 

personalizada e no momento certo.” (Peçanha, 2018)  

 
 
 O marketing digital tem emergido ao longo dos últimos anos, em parte devido aos 

permanentes avanços ao nível do campo tecnológico, mas também muito por causa das 

diversas ferramentas introduzidas com a chegada da web 2.0. Esta evolução veio ainda 

alterar todo o foco e paradigma da comunicação marca-consumidor e consumidor-

consumidor. Anteriormente, as marcas focavam-se fundamentalmente em comunicar as 

qualidades e benefícios dos seus produtos ou serviços, esquecendo-se de dar a devida 

importância à audiência para a qual a sua comunicação se dirigia. Atualmente, dada a era 

digital em que se vive, o consumidor deixou de ser um elemento passivo, para se tornar 

num elemento central que participa ativamente em todo o processo de comunicação de 
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um produto ou serviço. Em suma, o marketing digital pode ser visto como um produto da 

evolução tecnológica e da forma como as marcas adaptaram a sua comunicação a esta nova 

era (Afonso, 2016, p. 24). 

 
 

2.2.1. Alterações no marketing mix 
 
 
 De uma perspetiva mais tradicional, habitualmente o marketing iniciava-se sempre 

com uma segmentação prévia do mercado para, posteriormente, os especialistas 

selecionarem um ou mais públicos e assim direcionarem todos os seus esforços para esses 

grupos específicos. Este processo baseia-se numa relação vertical de comunicação entre a 

marca e os seus consumidores. Porém, devido à atual era digital onde existe uma 

conetividade praticamente permanente, as relações passaram fundamentalmente a ser 

horizontais e as comunidades formadas pelos consumidores os novos segmentos (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan, 2017, p. 73,74). 

 Além disso, com a ascensão do mundo digital, os profissionais de marketing 

sentiram também a necessidade de adaptar o marketing mix. De uma forma clássica, este 

é composto pelos quatro “Pês”: Product; Price; Place; Promotion. Todavia, devido à 

conetividade constante, tornou-se crucial adaptar o marketing mix a esta nova realidade.  

Kotler et al. (2017) defendem que o consumidor deve ser peça central e integrante de todo 

este processo, pelo que o redefiniram  como os quatro “Cês”: Cocriação; Moeda Corrente; 

Ativação Comunitária e Conversa (Kotler et al., 2017, p. 76). 

 

 Seguidamente será explicado cada um dos quatro elementos deste novo marketing 

mix: 

 

1. Cocriação (product) – Na era digital a cocriação é a nova forma de desenvolvimento 

de um produto. Através dela é possível envolver os consumidores numa fase 

preliminar de conceção de um produto, permitindo que a marca obtenha uma taxa 

de sucesso superior. Além disso, permite ainda alcançar propostas de valor, dada a 
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possibilidade dos consumidores se envolverem na personalização dos produtos ou 

serviços (Kotler et al., 2017, p. 77). 

 

2. Moeda corrente (price) – As empresas devem encarar o processo de determinação 

do preço como sendo algo dinâmico e ajustável quer ao mercado quer ao 

consumidor, podendo mesmo oferecer um preço personalizado a cada cliente com 

base nos seus históricos de compra ou em outros aspetos do perfil do consumidor. 

Segundo Kotler et al. (2017) “na economia digital, o preço é como a moeda corrente, 

que flutua em função da procura de mercado” (Kotler et al., 2017, p. 77). 

 

3. Ativação comunitária (place) – A ativação comunitária é a nova forma de 

distribuição de produtos e serviços. Cada vez mais os consumidores desejam um 

acesso quase instantâneo aos bens adquiridos. Atualmente vive-se numa economia 

de partilha que veio possibilitar uma distribuição peer-to-peer. Empresas como 

Uber e Airbnb revolucionaram os respetivos mercados, uma vez que se baseiam 

neste modelo. Fornecem um fácil acesso aos seus produtos e serviços que não são 

detidos por elas, mas sim por outros consumidores (Kotler et al., 2017, p. 77). 

 

4. Conversa (promotion) – O conceito de promoção também evoluiu ao longo destes 

últimos anos. Inicialmente era um processo que ocorria quase única e 

exclusivamente de uma forma unilateral, onde as empresas se limitavam a enviar  

mensagens aos consumidores. Atualmente, em grande parte devido às redes sociais 

mas também a plataformas como o TripAdvisor, por exemplo, os consumidores 

podem responder às empresas e trocar opiniões com outros indivíduos sobre as 

marca com que interagem (Kotler et al., 2017, p. 78). 

 



 

18 

2.2.2. Marketing centrado no humano – alteração do comportamento das marcas 
 
 
 Com o passar dos anos e com as mais variadas evoluções ao nível tecnológico, as 

marcas sentiram a necessidade de parar de encarar os seus clientes como meros 

consumidores para começarem a olhá-los como uma peça integrante em todo o processo 

de desenvolvimento, distribuição e promoção dos produtos, acabando mesmo por se 

tornarem num dos elos mais importantes para alcançar o sucesso. No entanto, por vezes, 

os profissionais de marketing acabam por descurar o lado humano dos consumidores pelas 

mais variadas razões. 

 Neste paradigma digital, devido à enorme concorrência que as marcas enfrentam 

no seu dia-a-dia, é essencial criar uma grande empatia com os clientes. Tendo por base 

esse objetivo, as marcas deverão tornar-se menos intimidantes ao mesmo tempo que se 

assumem como autênticas, acessíveis e simpáticas. Porém, também deverão ser 

vulneráveis, admitindo as suas imperfeições como se de um humano se tratassem (Kotler 

et al., 2017, p. 142). 

 

“As marcas devem ser fisicamente atrativas, intelectualmente atraentes, socialmente 

envolventes e emocionalmente apelativas, e, ao mesmo tempo, demonstrar personalidade 

e moralidade.” (Kotler et al., 2017, p. 150) 

 

 Kotler et al. (2017) fazem referência a seis atributos essenciais que as marcas devem 

desenvolver no seu quotidiano de forma a tornarem-se mais humanas e, assim, criar uma 

maior empatia com os consumidores: 

 

1. Fisicalidade – As marcas deverão possuir elementos físicos que as tornem atrativas 

e únicas, pois assim será possível exercer um certo grau de influência sobre os seus 

clientes. Estes atrativos físicos podem advir dos seus logótipos ou slogan. 

 

2. Intelectualidade – O atributo da intelectualidade pode ser interpretado como 

pensar além do óbvio e de uma forma diferente dos demais. Marcas com esta 
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capacidade normalmente são bastante inovadoras e desenvolvem produtos ou 

serviços não imaginados pelos concorrentes ou clientes. Além disso, demonstram 

ainda uma enorme perspicácia na resolução eficaz dos problemas dos 

consumidores. 

 

3. Sociabilidade – Marcas que detenham este atributo não têm qualquer receio de 

conversar com os seus clientes. Escutam, respondem a perguntas e resolvem as 

queixas com máxima prontidão. Normalmente, também têm uma presença 

bastante ativa nas redes sociais, partilhando diversos conteúdos de interesse, com 

vista a criar uma ligação emocional com os clientes. 

 

4. Emotividade – Uma marca que consegue conectar-se a nível emocional com os seus 

clientes, mais tarde ou mais cedo, acaba por conseguir orientar as suas ações de 

uma forma favorável. Torna-se possível alcançar esta conexão através da difusão 

de mensagens que de alguma forma despertem o lado mais emocional das pessoas. 

Podem ser inspiradoras, humorísticas, entre outras. 

 

5. Personalidade – Da mesma forma que os humanos, uma marca com forte 

personalidade tem a plena consciência das suas capacidades ao mesmo tempo que 

reconhece os aspetos em que há necessidade de melhorar. Acima de tudo não 

receia demonstrar as suas fragilidades e responsabiliza-se pelas suas ações.  

 

6. Moralidade – Uma marca que possua este atributo, geralmente é orientada por 

valores bem definidos e tem a capacidade de compreender a diferença entre o que 

está certo e errado. Na realidade, todas as suas ações empresariais resultam de 

considerações éticas. 

 

 Resumidamente, as marcas de forma a cativar, atrair e conectar-se aos 

consumidores deverão possuir determinadas caraterísticas inerentes aos humanos, 
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demonstrando as suas qualidades e debilidades, ao mesmo tempo que despertam o lado 

mais emocional de cada consumidor. 

 
 

2.2.1. Marketing de conteúdos 
 
 
 Atualmente, uma grande maioria das empresas já utiliza algum marketing de 

conteúdos na sua comunicação digital. Um estudo levado a cabo pelo Content Marketing 

Institute revelou que na América do Norte, cerca de 76% das organizações B2C e 88% das 

B2B utilizaram marketing de conteúdos no ano de 2016 (Kotler et al., 2017, p. 155). 

 A internet, mas especialmente as redes sociais, foram as principais responsáveis 

pela efetivação do marketing de conteúdos, pela forma como vieram alterar todo o 

paradigma da comunicação tradicional. Uma estratégia de comunicação suportada pelo 

marketing de conteúdos envolve, essencialmente, a criação, organização, distribuição e 

disseminação de conteúdos para um público previamente definido tendo como principal 

objetivo o de gerar envolvimento e conversas sobre esses temas. Os conteúdos difundidos 

devem ser originais, relevantes e capazes de cativar, quase que instantaneamente, a 

atenção do consumidor, caso contrário, acabarão por ser ignorados (Kotler et al., 2017, p. 

155 e 157). 

 Para Kotler et al. (2017) existem oito passos essenciais que deverão ser seguidos na 

construção de uma boa estratégia de marketing de conteúdos: 

 

Passo 1 – Definir objetivos 

 
 Numa fase ainda inicial, é essencial delinear de uma forma clara e concisa os 

objetivos a atingir com a campanha de marketing de conteúdos e as respetivas métricas a 

serem avaliadas. Estes objetivos deverão ir ao encontro dos propósitos mais gerais da 

empresa, podendo ser orientados para as vendas ou para a promoção da marca. No caso 

de estarem relacionados com as vendas, é necessário perceber se os canais de distribuição 

estão em concordância com os canais de vendas. Por outro lado, se estiverem relacionados 

com a marca, é fundamental que o conteúdo vá ao encontro dos ideais que marca defende. 
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Esta definição prévia dos objetivos possibilitará a conceção de uma estratégia mais eficaz, 

ao mesmo tempo que fornece linhas orientadoras para as próximas etapas. 

 

Passo 2 – Definir a audiência 

 
 Definidos os objetivos, é necessário determinar o público que se pretende alcançar 

com o marketing de conteúdos. A par da segmentação tradicional, aqui também se pode 

(e deve, de resto) definir a audiência através de fatores geográficos, demográficos, 

psicográficos ou comportamentais. Após determinar os limites do público-alvo, deve ser 

descrito o perfil e personalidade do mesmo, assim como os seus desejos e ansiedades. Esta 

definição auxilia na criação de conteúdos mais profundos e adaptados aos consumidores. 

 

Passo 3 – Conceber e planear o conteúdo 

 
 É nesta fase que se idealiza e planeia todo o conteúdo que virá a ser propagado. 

Segundo Kotler et al. (2017) uma campanha de marketing de conteúdos está dependente 

de uma boa combinação entre temas relevantes, formatos ajustados e narrativas sólidas. 

Além disso, os conteúdos deverão ter importância para a vida dos consumidores, mitigar 

as suas ansiedades e satisfazer os seus desejos. Ao mesmo tempo deverão refletir a missão 

e os valores inerentes à marca.  

 

Passo 4 – Criar o conteúdo 

 
 A produção de conteúdos requer bastante tempo e orçamento. Se os conteúdos 

não respeitarem padrões de qualidade rigorosos, a campanha poderá acarretar efeitos 

nocivos para a marca. Os produtores de conteúdo devem ser imparciais, nunca se deixando 

influenciar pela entidade em que trabalham. Este é um processo contínuo, sem datas de 

início nem fim, que exige uma produção de conteúdos a longo prazo. 
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Passo 5 – Distribuir o conteúdo 

 
 Idealizado e criado o conteúdo é necessário fazê-lo chegar à audiência de uma 

forma eficiente e eficaz. A distribuição não deverá ser realizada única e exclusivamente 

através de canais digitais, mas sim através de uma combinação entre meios tradicionais 

com digitais. Kotler et al. (2017), enumeram três categorias de canais de distribuição de 

conteúdos que serão apresentados de seguida. 

 
1. Canais próprios – Engloba as publicações, eventos empresariais, sites, blogues e 

aplicações móveis geridas pela organização. Estes canais são do total controlo da 

empresa, podendo ser utilizados sempre que for necessário. Estes canais, 

normalmente, são limitados aos clientes atuais da marca. 

 
2. Canais pagos – Consistem nos canais que a marca paga para distribuir os 

conteúdos. Incorpora tanto os meios tradicionais (imprensa, outdoors), como 

meios digitais (banners, listagem em motores de busca). Por norma são utilizados 

quando a marca deseja alcançar e conquistar um novo público ou então gerar 

tráfego para os canais próprios. 

 
3. Canais conquistados – Para usufruir de canais conquistados, uma marca necessita 

obrigatoriamente de possuir canais próprios e pagos. Estes canais resultam da 

publicidade boca-a-boca e de advocacias favoráveis geradas pela qualidade dos 

conteúdos, que se tornam virais através das redes sociais. 

 

Passo 6 – Amplificar o conteúdo 

 
 O sucesso de uma distribuição através de meios conquistados está dependente da 

amplificação dos conteúdos. Os profissionais de marketing deverão identificar os principais 

influenciadores de cada comunidade que desejam conquistar. Depois devem criar uma 

relação de reciprocidade, que acarrete vantagens para ambas as partes. Após o conteúdo 

ter sido amplificado convém dar continuidade a este processo, participando ativamente 

nas conversas que vão ocorrendo. 
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Passo 7 – Avaliar o marketing de conteúdos 

 
 Em qualquer tipo de estratégia implementada numa organização chega um 

momento em que é indispensável realizar uma avaliação de forma a perceber se a 

estratégia está a ser eficaz e a cumprir os objetivos previamente delineados. No caso em 

concreto do marketing de conteúdos, esta pode e deve ser avaliada em dois níveis distintos: 

estratégico e tático.  

 A nível estratégico, é importante perceber se os objetivos definidos no primeiro 

passo estão a ser alcançados. Por outro lado, a nível tático, é necessário realizar uma 

avaliação mais cuidadosa com recurso às métricas do marketing de conteúdos. Kotler et al. 

(2017) enumeram cinco métricas fundamentais para avaliar a estratégia de marketing de 

conteúdos ao nível tático: 

 
1. Visibilidade – Esta primeira métrica tenciona avaliar a atenção e o alcance gerado 

pelo conteúdo. Normalmente faz-se uma análise do número de visualizações do 

conteúdo, quantas pessoas realmente o visualizaram e, se possível, tenta-se 

apurar a percentagem de indivíduos que conseguem recordar o nome da marca. 

 
2. Identificação – Pretende avaliar a forma como o conteúdo disseminado atrai 

interesse. Para isso analisa-se o número de páginas visualizadas por um único 

visitante num website, a percentagem de indivíduos que visitam uma página e 

abandonam logo e por fim, o tempo de duração de uma visita. 

 
3. Busca – Faz uma avaliação de como o conteúdo é encontrado nos motores de 

busca. Habitualmente faz-se uma análise da posição dos conteúdos quando 

pesquisados através de determinadas palavras-chave e quantas visitas ao website 

advêm dos resultados obtidos nos motores de busca. 

 
4. Ação – Avalia se os conteúdos apresentados levam os consumidores a agir. É 

comum fazer-se uma análise do rácio entre o número de cliques e o número de 

impressões (taxa de cliques) e a percentagem de pessoas que completaram ações, 

como registo ou compra. 
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5. Partilha - Tenciona avaliar a forma como os conteúdos são partilhados. 

Geralmente faz-se o cálculo do rácio entre o número de partilhas e impressões, 

além disso, é ainda necessário calcular a taxa de envolvimento. 

 

Passo 8 – Melhorar o marketing de conteúdos 

 
 Finda a avaliação da estratégia de marketing de conteúdos implementada, é 

necessário fazer uma melhoria dos aspetos menos bons que foram identificados no passo 

anterior. O marketing de conteúdos é altamente analisável, o que torna possível realizar 

diversas experiências ao nível de tema, formatos e canais de distribuição. Dada a dinâmica 

dos conteúdos, deverão ser avaliados e melhorados de uma forma contínua. 

 
 

2.3. Principais diferenças entre o marketing tradicional e o digital 
 
 
 Ao contrário do que numa fase inicial se poderá pensar, o marketing tradicional e 

digital não deverão operar de forma independente. Antes pelo contrário, deverão 

complementar-se e integrar-se, com vista criar uma estratégia o mais consistente possível. 

A distinção entre estas duas modalidades do marketing pode ser efetuada seguindo duas 

óticas totalmente distintas: do consumidor e das marcas.  

 Na ótica do consumidor, o marketing digital eliminou diversas barreiras que 

existiam para com as marcas, para além de possibilitar uma maior proximidade, 

acessibilidade e facilidade de alcançar e interagir com as mesmas. Por outro lado, para as 

marcas, o digital é muito mais que um mero facilitador da comunicação entre ambas as 

partes. O marketing digital é altamente mensurável, o que facilita a compreensão das 

necessidades, interesses, desejos e comportamentos dos consumidores. Por outras 

palavras, apresenta-se como uma ferramenta essencial e imprescindível para qualquer 

marca e que pode fomentar, acima de tudo a fidelização dos clientes (Afonso, 2016). 

 De seguida e com vista a facilitar a observação e compreensão das principais 

diferenças entre estas duas vertentes do marketing com base no que é apresentado por 
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Afonso (2016), foi elaborada a Tabela 1 que aborda aspetos como o custo, cobertura, 

audiência, imediatismo e monitorização. 

Tabela 2: Marketing tradicional vs Marketing digital 

 
 

Fonte: Baseado em Afonso (2016) 

 
 

3. Os social media e os seus efeitos 
 

3.1. A influência da conetividade 
 
 
 Com o passar dos anos tem sido possível verificar um crescimento exponencial de 

indivíduos ligados à internet. Segundo dados da agência We Are Social e como se pode 

observar na Figura 2, em outubro de 2018 cerca de 4.176 biliões de pessoas encontravam-

se ligadas à internet e cerca de 3.397 biliões eram utilizadores ativos das redes sociais 

(Kemp Simon, 2018). 

Tradicional Digital

Custo
Mais dispendioso, devido aos meios 
em que é difundido o conteúdo 
(imprensa; TV; rádio).

Menos dispendioso, apesar de 
necessitar de investimentos, os meios 
utilizados não acarretam tantas 
despesas.

Cobertura

Envolve canais externos 
(imprensa;TV;rádio). Normamente esse 
conteúdo fica disponível por tempo 
limitado.

São utilizados canais próprios (redes 
sociais, website, etc). Conteúdo fica 
armazenado e pode ser consultado a 
qualquer altura.

Audiência
Mais direcionado para um público 
sénior que não tem por hábito 
conectar-se à rede de forma regular.

Direcionado para um público mais 
jovem e empreendedor.

Imediatismo
Divulgação pode ser demorada, por 
vezes por fatores externos à empresa 
(produção e entrega de material, etc).

Divulgação instantânea, em muitos 
casos é feito em tempo real.

Monitorização
Difícil de controlar, pois é necessário 
recolher informação externa, algo que 
nem sempre é possível.

A tecnologia possibilita acesso a todo o 
histórico dos consumidores 
alcançados pela campanha e fornece 
diversos dados analíticos, tornando-se 
bastante eficaz.
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Figura 2: Utilizadores da internet 2018 

 
Fonte: www.wearesocial.com/blog/2018/10/the-state-of-the-internet-in-q4-2018 

 
 
 Este aumento da ligação à rede encontra-se amplamente relacionado com o 

crescente aumento da utilização de múltiplos ecrãs no quotidiano das pessoas, sendo que 

estas alterações vieram facilitar a ligação constante entre os consumidores e as marcas. 

Este fenómeno assume-se como sendo, talvez, uma das mais importantes mudanças no 

marketing (Kotler et al., 2017, p. 44) nas ultimas décadas. 

 Kotler et al. (2017) fazem referência a três níveis distintos de conectividade: 

 

1. Conetividade móvel – Feita através de dispositivos móveis, onde a internet se 

assume como mera infraestrutura de comunicação; 

 
2. Conetividade experiencial – A internet é utilizada para comunicar as experiências 

entre os consumidores e as diversas marcas; 

 
3. Conetividade social – Reflete a força de conexão nas comunidades de 

consumidores. 

 
 Por vezes, os profissionais de marketing associam esta questão da conetividade 

constante única e exclusivamente a um público mais jovem. De facto, são eles os primeiros 

adotar este novo fenómeno, porém, através do seu poder de persuasão perante o público 
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mais velho e associado às constantes evoluções no campo tecnológico, este fenómeno 

tem-se vindo a democratizar. (Kotler et al., 2017, p. 47). 

 
 

3.2. Os social media 
 
 
 Os social media podem ser encarados como uma nova tipologia de serviços ou um 

novo produto que foi construído com base na tecnologia da web 2.0 e que veio contribuir 

para uma alteração do paradigma de comunicação vigente na web. Para além disso, veio 

ainda oferecer a possibilidade de pessoas e empresas trocarem informação de uma forma 

global, instantânea e interativa (Berthon et al., 2012). Diversas plataformas como o 

Facebook e Twitter permitem que os consumidores passassem a ser uma peça ativa e 

central de toda a cadeia de comunicação na web. Ao mesmo tempo, esses indivíduos 

passaram a poder ser, também eles, criadores de conteúdo através das suas avaliações, 

recomendações e manifestações de satisfação ou insatisfação sobre o desempenho e 

qualidade de determinado produto ou serviço (Elena, 2016). 

 Os conteúdos presentes nos social media podem ser apresentados sobre vários 

formatos, sendo que o mais comum é serem sobre a forma de texto, imagem ou vídeo. 

Berthon et al. (2012) referem cinco diferentes tipos de social media: 

 

1. Blogues – Criados e escritos por utilizadores individuais, em que apresentam 

conteúdos diversos e que normalmente são apresentados de uma forma 

cronológica; 

 

2. Micro-blogs – Inclui redes sociais como o Twitter que permitem aos seus 

utilizadores enviar e ler mensagens com a condicionante de haver um limite de 

carateres; 

 
3. Websites de partilha de imagens – Permitem aos utilizadores guardar e partilhar 

imagens entre si. Incluem-se aqui redes como Pinterest ou Flickr. 
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4. Websites de partilha de vídeos – São redes como o YouTube, que permitem a 

visualização e partilha de vídeos; 

 
5. Redes Sociais – São plataformas como o Facebook, onde os seus utilizadores 

podem encontrar familiares e conhecidos, partilhar conteúdo e enviar mensagens 

a amigos. 

 
 

3.2.1. Tipologia das redes sociais 
 
 
 Há muito que as redes sociais passaram a integrar o quotidiano das pessoas, pelo 

que as empresas se devem munir destas ferramentas para, de alguma forma darem a 

conhecer a sua marca ou vender os seus produtos. 

 Zhu & Chen (2015), com vista a facilitar a compreensão da natureza das diversas 

redes sociais, desenvolveram uma matriz baseada em duas propriedades: natureza da 

conexão e nível de personalização das mensagens. A primeira diz respeito à forma como as 

pessoas se interligam entre si, se em função do perfil ou do conteúdo. Por sua vez, a 

segunda relaciona-se com público para o qual as mensagens são direcionadas. Estas podem 

ter um elevado grau de personalização e serem direcionadas para uma pessoa ou grupo 

específico ou, por outro lado, podem ser direcionadas para qualquer pessoa ou grupo que 

tenha interesse naquele assunto ou tema (Zhu & Chen, 2015). 

 Através do cruzamento das variáveis anteriormente mencionadas surgiu a seguinte 

matriz (Fig. 3): 
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Figura 3: Tipologia das redes sociais 

 

Fonte: Adaptado Zhu & Chen (2015) 

 
 
 No primeiro quadrante encontram-se as redes do tipo relationship, que dizem 

respeito às redes sociais baseadas no perfil e que possuem um elevado grau de 

personalização. Nestas redes, normalmente é necessário que exista uma confirmação de 

ambas as partes para que se estabeleça uma relação entre elas (Ex: Facebook, Linkedin).  

 O segundo quadrante, self-media, incorpora redes também elas baseadas no perfil. 

Contudo, ao contrário das anteriores, as mensagens difundidas nestas redes são 

direcionadas para qualquer grupo ou pessoa que tenha interessa naquele tema ou assunto. 

Um outro fator que as distingue é o facto de não ser necessária uma confirmação de ambas 

as partes para que se estabeleça uma relação (Ex: Twitter) 

 O terceiro quadrante, collaboration, faz referência a todos os sites que têm por base 

o conteúdo mas que, ao mesmo tempo, possuem uma elevada personalização das 

mensagens em função de um determinado tópico. Nestes sites os utilizadores ajudam-se 

mutuamente e estabelecem relações preferencialmente através dos interesses comuns 

que possam existir (Ex: Reddit). 

 Por fim, o quarto quadrante, creative outlets, é composto por plataformas que 

visam facilitar a troca e partilha de interesses, atividades ou hobbies, seja em formato de 



 

30 

vídeo ou imagem. Os utilizadores conectam-se em função dos seus gostos e interesses 

pessoais e do conteúdo que é partilhado por cada utilizador (Ex: YouTube, Pinterest). 

 
 

3.2.2. Necessidades humanas nas redes sociais 
 
 
 Com a constante popularização das redes sociais, atualmente é quase impensável 

que uma organização ou marca, independentemente do seu ramo de atuação, não possua 

qualquer tipo de presença nestas plataformas. A par do incremento da sua utilização tem-

se verificado um aumento exponencial do investimento realizado por essas entidades 

nestas redes. De acordo com Zhu & Chen (2015), os resultados obtidos, porém, não têm 

evoluído de uma forma proporcional a esse investimento. 

 Não é possível afirmar com total certeza os motivos que levam a tal fenómeno, 

contudo uma das possibilidades defendidas por Zhu & Chen (2015) é a inconformidade 

existente entre a natureza das redes sociais e do marketing. Por norma, as pessoas acedem 

às redes sociais para falarem com pessoas, discutir sobre determinados assuntos, 

acompanhar celebridades, partilhar informação e à procura de entretenimento (Andscape, 

2016). Por outro lado, um profissional de marketing utiliza as redes sociais com objetivo de 

publicitar, “vender” algo, ou seja, são dois motivos completamente distintos e com 

diferentes graus de conetividade latente. Assim, e de forma a diminuir esta lacuna, é 

necessário que as empresas definam com total clareza qual o público que desejam alcançar 

com as suas ações de forma a conseguirem responder às necessidades e expetativas desse 

mesmo grupo. 

 Todos os indivíduos, como ser humanos que são, em qualquer situação necessitam 

sempre de ver as suas necessidades básicas satisfeitas, uma vez que apenas assim será 

possível que se sintam realizadas. Fazendo um paralelismo com as redes sociais, é também 

possível verificar que existem determinadas necessidades que os seus utilizadores desejam 

ver satisfeitas no momento em que as estão a utilizar. 

 Zhu & Chen (2015) enumeraram um conjunto de necessidades, apresentadas na 

Tabela 2 que os utilizadores desejam ver satisfeitas para cada género de rede social 

referidas na seccção anterior.   
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Tabela 3: Necessidades humanas nas redes sociais 

 
 

Fonte: Baseado em Zhu & Chen (2015) 
 
 
 Durante o período de investigação em contexto empresarial desenvolvido em 

parceria com a empresa Alfa Energia, as redes sociais que deverão ser exploradas são o 

Facebook e o Linkedin. Estas inserem-se no primeiro grupo, Relationship e segundo Zhu & 

Chen (2015), nestas redes os seus utilizadores pretendem ver satisfeitas as necessidades 

de relacionamento e de autoestima. Por outras palavras, os utilizadores desejam sentir que 

não estão sozinhos, mas sim rodeados por pessoas que de certa forma gostam e se 

importam com eles. 

 Deste modo, no momento de elaboração da sua estratégia de atuação, um 

profissional de marketing que pretenda ser bem-sucedido neste género de redes no 

momento da elaboração da sua estratégia de atuação deverá ter sempre em conta este 

fator. As campanhas deverão ser voltadas para ajudar pessoas a construir ou a melhorar 

relacionamentos já existentes. Um bom exemplo destas práticas são as diversas 

campanhas que encorajam as pessoas a interagir e a ligarem-se umas às outras em prol de 

um benefício comum, como se pode observar na Figura 4. 

Tipo de Rede Relationship Self-Media Collaboration Creative Outlet

Necessidades Relacionamento; 
Autoestima.

Relacionamento; 
Popularidade; 
Autoestima.

Autonomia; 
Competência; 

Autorrealização.

Autorrealização; 
Competência.
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Figura 4: Exemplo de Publicação 

 
Fonte: https://www.facebook.com/acabine.pt 

 
 
 Este género de publicidade faz com que as pessoas criem ou fortaleçam laços ao 

mesmo tempo que difundem a marca, produto ou serviço. Outro fator que torna este 

género de campanhas tão apelativo é o baixo custo que lhe é inerente, uma vez que não 

têm grandes custos associados e no fim acabam por funcionar como um word-of-mouth 

gratuito. 

 
 

3.2.3. Social Media Optimization 
 
 
 Otimização é um termo que há muito faz parte do vocabulário dos profissionais de 

marketing, sendo habitualmente associado ao processo de melhorar a qualidade e 

quantidade de tráfego de um website ou página web através do aumento da sua 

visibilidade nos diversos motores de busca. A este método dá-se o nome de SEO (Search 

Engine Optimization) (Gudivada, Rao, & Paris, 2015). 

 Nos últimos anos, com a democratização da utilização e aumento da relevância das 

redes sociais no quotidiano das pessoas, esta palavra passou a estar também associada a 
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estas plataformas sociais. Social Media Optimization pode ser encarado como um conjunto 

de procedimentos presentes numa estratégia digital que tem como principal objetivo 

otimizar os perfis de forma a construir, melhorar e maximizar as relações com o público-

alvo (Kenton, 2018). Uma marca ou empresa que opte por incorporar SMO na sua 

estratégia poderá, a médio prazo, aumentar a notoriedade dos seus produtos ou serviços, 

ampliar a sua presença online, fortalecer a imagem da marca e angariar potenciais clientes 

(Jackson, 2017). 

 Segundo Jackson (2017) uma estratégia de SMO pode ser dividida em três fases 

complementares:  

 

1. Otimização da página – Neste momento é necessário preencher e completar a 

página com toda a informação necessária e pertinente sobre a empresa ou negócio 

em questão. Este é um ponto importante, uma vez que quanto mais completo 

estiver o perfil, mais visibilidade e destaque terá. 

 
2. Otimização do conteúdo – Este passo servirá para idealizar todo o conteúdo que 

virá a ser disseminado. Este pode assumir diversos formatos e ser original ou 

produzido por terceiros, mas deverá ir sempre ao encontro dos interesses do 

público-alvo a que se destina. Também se deverá prestar especial atenção às ps a 

utilizar, dado que além de catalogarem o conteúdo, geram alcance orgânico e 

auxiliam na otimização do perfil. 

 

3. Otimização da calendarização – Esta fase servirá para alinhar o cronograma de 

conteúdos com os hábitos da audiência, definindo para isso os dias, horas e 

frequência das publicações (Jackson, 2017). 

 
 

3.3. Word-of-Mouth: aumentar o número de defensores fiéis 
 
 
 Uma marca que pretenda ser recomendada pelos seus consumidores necessita, 

obrigatoriamente, de ter ao seu lado um grupo de defensores fiéis. Existem diversas formas 
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de obter este género de pessoas, contudo, a estratégia mais habitual passa por atrair os 

holofotes para a marca de forma a aumentar a atenção e visibilidade para, 

consequentemente, serem mais faladas. 

 Este fenómeno torna-se possível graças à constante conetividade, uma vez que 

oferece a um qualquer consumidor a oportunidade de expressar a sua opinião sobre 

determinado produto ou serviço, mas, acima de tudo, a oportunidade de ser escutado por 

outros elementos da comunidade. Esta troca de informação e opinião entre consumidores 

é também conhecida como word-of-mouth (Kotler et al., 2017, p. 51). 

 Kotler et al. (2017) afirmam que existem três tipos distintos de consumidores no 

que diz respeito à sua atitude para com uma marca: promotores, passivos e detratores. Os 

primeiros, normalmente, são indivíduos que recomendam a marca de uma forma livre e 

espontânea. Os segundos são considerados elementos neutros, não possuindo nem 

opinião positiva nem negativa, preferindo na maioria das vezes não tecer qualquer 

comentário. Por fim, surgem os detratores e são estes os consumidores a que a marca deve 

prestar uma maior atenção, dado que muito dificilmente recomendarão a marca, podendo 

em alguns casos tentar denegri-la (Kotler et al., 2017, p. 51). 

 Estas conversas e troca de opiniões entre consumidores atraem quer advocacias 

positivas como negativas e ajudam a difundir tanto a marca como os seus produtos ou 

serviços, fazendo com que clientes que até então desconheciam a marca a passem a 

conhecer após participarem nestas discussões. Por outras palavras, estas conversas 

funcionam como uma alavanca e são essencialmente uma forma de baixo custo de 

despertar o interesse e atenção dos consumidores (Kotler et al., 2017, p. 108).  

 À primeira vista, pode parecer que as advocacias negativas são um grande 

problema, contudo se forem bem geridas podem ser benéficas para as marcas. Bons 

exemplos dessas práticas são o McDonald’s e Starbucks que apesar de sofrerem críticas 

constantes devido à qualidade e origem dos seus produtos continuam inabaláveis e líderes 

no seu mercado de atuação. A existência de grupos de pessoas que odeiam uma marca é 

um mal necessário para a sua existência, dado que por outro lado faz erguer os verdadeiros 

fãs que a defenderão afincadamente (Kotler et al., 2017, pp. 52, 53). 
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3.4. Customer Relationship Management – Do tradicional ao social 
 
 
 O termo Customer Relationship Management (CRM) tornou-se popular em meados 

dos anos noventa e diz respeito a enormes bases de dados que possuem informação 

detalhada sobre os clientes de uma dada entidade. 

 Devido ao avanço tecnológico, nos tempos atuais, as empresas possuem softwares 

de CRM bastante avançados, que auxiliam na previsão do comportamento dos 

consumidores, assumindo assim um papel preponderante na relação entre empresa e 

cliente (Elena, 2016). 

 Estas ferramentas são fundamentais para estabelecer e desenvolver relações a 

longo prazo com os clientes. A CRM social assume-se como uma transição importante e 

inevitável da CRM tradicional. Diferem essencialmente na sua orientação, dado que uma é 

especialmente orientada para a empresa (tradicional) e a outra para o cliente (social). 

Outra das grandes diferenças são os canais onde se realiza toda a comunicação. Na forma 

dita tradicional as empresas iniciam as conversações através dos seus canais de eleição 

como é o caso do email e call centers. Por outro lado, nas aplicações sociais é o cliente que 

toma a iniciativa e procura iniciar a comunicação, sendo que na maioria das vezes isso dá-

se através das redes sociais (Kotler et al., 2017, p. 192). 

 Kotler et al. (2017) definem três momentos distintos de utilização de CRM social por 

parte de uma organização: 

 

1. Ouvir a voz do cliente de forma a extrair o maior número de informação das 

conversas que ocorrem entre as partes; 

 
2. Envolver as marcas nas conversas da comunidade através de uma equipa, em que 

a sua tarefa passa por comentar e influenciar essas discussões de forma a obter 

resultados mais favoráveis; 

 
3. Lidar com as queixas dos clientes com vista a diminuir os possíveis impactos 

negativos que podem advir para a marca (Kotler et al., 2017, p. 192). 
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 Apesar de tudo isto, as empresas não deverão abdicar da CRM tradicional, mas sim 

adaptar-se a esta nova era e complementá-la com a CRM social, dado que só dessa forma 

será possível atingir de uma forma eficiente e eficaz todos os seus clientes (Elena, 2016). 
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PARTE 3.                                                                                   
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA EMPRESA EM 
ESTUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O presente projeto de investigação, como mencionado anteriormente, foi 

desenvolvido em contexto empresarial, sendo que a entidade selecionada para o efeito foi 

a Alfa Energia, uma empresa energética sediada no distrito de Aveiro.  

 Ainda antes de iniciar a investigação foi necessário realizar uma breve análise da 

situação atual. Este processo, para além de auxiliar o autor a conhecer melhor a realidade 

que iria encontrar, foi fulcral para a compreensão dos diversos aspetos que necessitavam 

de uma intervenção mais urgente. Aliado a isso forneceu, ainda, linhas orientadoras para a 

delineação da estratégia que viria a ser implementada. Assim, esta parte da dissertação 

começará com a caracterização da empresa e, numa segunda parte, será realizada uma 

análise aos seus canais de comunicação digital com vista a compreender de que forma a 

Alfa Energia tem vindo a desenvolver a sua comunicação nas redes sociais. 

 
 

1. Caracterização da empresa 
 
 

“O nosso objetivo é criar relações de confiança com cada cliente, sustentados na 

transparência e na competência das nossas ações diárias.” 

 
 
 A entidade selecionada para o desenvolvimento do projeto de investigação foi a 

Alfa Energia, uma pequena empresa energética portuguesa sediada em Águeda, distrito de 

Aveiro.  



 

38 

 Fundada no decorrer do ano de 2017, a Alfa Energia resulta da experiência dos seus 

fundadores como consumidores, produtores, estudiosos e entusiastas da poupança de 

energia, que desde o princípio se preocuparam em encontrar soluções para os seus clientes 

que fossem sinónimo de poupança. Nesse sentido, para além dos preços competitivos que 

oferecem nos seus planos energéticos para o mercado doméstico e de negócios, dispõem 

também dos seguintes serviços: 

 

• Monitorização energética; 

• Certificação energética; 

• Relatório solar; 

• Correção fator potência; 

• Mobilidade elétrica. 

 

 Apesar da Alfa Energia não prestar diretamente estes serviços, trabalha com 

especialistas qualificados pela ADENE – Agência para Energia, o que garante um serviço de 

excelência para os seus clientes. 

 
 

2. Análise dos canais de comunicação digital existentes 
 
 
 Como referido, a Alfa Energia é uma empresa pequena que conta com um número 

reduzido de funcionários. Por esse motivo não possuí qualquer responsável pelo marketing 

ou comunicação da empresa, fazendo com que qualquer ação de comunicação seja 

resultado de atos espontâneos. No entanto, apesar da ausência de uma estratégia de 

comunicação digital, desde o seu início que possui uma conta na rede social Facebook. 

 Antes de ser possível traçar a estratégia inicial, é relevante perceber o estado da 

página e compreender como tem vindo a ser utilizada. Esta avaliação será importante para 

identificar os atuais seguidores e alguns aspetos gerais que necessitam de uma intervenção 

mais urgente. Além disso também será útil para, futuramente, analisar a evolução que a 

página sofreu após a implementação da nova estratégia. 
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 Posto isso, de seguida passar-se-á apresentar o diagnóstico que foi realizado à conta 

do Facebook da empresa em novembro de 2018. 

 
 

2.1. Facebook 

 
 
 Com vista a facilitar e compreender de uma forma mais clara e intuitiva os pontos 

fracos e fortes da página, optou-se por a submeter à aplicação Likealyzer. Esta é uma 

ferramenta totalmente gratuita criada pela Meltwater e que converte os dados da página 

em relatórios simples e intuitivos (Dykert, 2019), ótimos para este tipo de análises rápidas. 

 À data do diagnóstico a página contava com cerca de duzentos e dez seguidores. 

Submetendo-a à aplicação anteriormente mencionada, imediatamente emite um alerta 

para a falta de informação relevante sobre a Alfa Energia. Acedendo ao separador “sobre” 

no perfil do Facebook, é possível observar diversos campos por preencher como a missão, 

número de telefone, e-mail ou até mesmo o endereço do website. Esses dados podem ser 

observados na Figura 5. 

 
Figura 5: Dados em falta 

 
Fonte: https://www.facebook.com/EnergiaALFA/ 
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 Estes pequenos detalhes são de extrema importância, uma vez que oferecem uma 

certa credibilidade e, a par das fotos de perfil e capa, são das primeiras informações a 

serem exibidas aos visitantes. Para além disso, quanto mais completo estiver mais 

visibilidade e destaque a página terá (Jackson, 2017).  

 Um outro aspeto que a ferramenta Likealyzer destaca como negativo é a falta de 

interação com outras páginas semelhantes. Ao seguir páginas de interesse é possível reagir 

e comentar as suas publicações. Esta simples ação realizada com uma certa regularidade 

pode acarretar efeitos bastante positivos. O aumento da visibilidade pode atrair novos 

seguidores podendo resultar num aumento da comunidade. 

 No entanto, há também aspetos positivos a destacar, como o tempo de resposta às 

mensagens privadas que é inferior a trinta minutos, um valor bastante satisfatório. 

 Ao nível das publicações, a primeira foi realizada no dia 11 de dezembro de 2017 e 

a última remonta ao dia 27 de outubro de 2018. Possui publicações dos mais variadíssimos 

tipos, desde imagens, notícias ou links externos, porém sem qualquer regularidade ou 

critério. 

 A publicação mais bem-sucedida remonta ao dia 14 de outubro de 2018 e faz 

referência à entrevista feita a um dos sócios da Alfa Energia que foi publicada na revista 

Pontos de Vista. Através dela foi possível alcançar cerca de 607 pessoas o que originou 136 

interações 
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PARTE 4.                                                                                                            
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DOS 
CONCORRENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Da mesma forma que é crucial fazer uma análise da situação a nível interno, é 

também de extrema importância tentar perceber a concorrência de forma a identificar as 

boas práticas que seguem para, se possível, transportar os pontos positivos para a 

realidade da Alfa Energia.  

 A análise, numa primeira fase, passou por identificar as diversas empresas 

concorrentes e, em traços gerais compreender como se encontram presentes nas diversas 

plataformas sociais. De seguida, foram selecionadas algumas empresas para realizar uma 

avaliação mais detalhada às suas estratégias de comunicação digital. 

 De salientar, mais uma vez, que o diagnóstico foi realizado em novembro de 2018, 

pelo que alguns dados poderão diferir da realidade atual. 

 Posto isto, ao longo desta parte pretende-se obter resposta a três questões chave: 

 
1. O que estão a fazer? 

2. Onde o estão a fazer? 

3. Como o estão a fazer? 
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1. Identificação das empresas concorrentes 
 
 
 Com recurso ao portal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE),  

foi possível identificar cerca de dezassete empresas concorrentes da Alfa Energia, sendo 

que quatro delas não contam com qualquer presença ao nível das redes sociais. As 

plataformas mais utilizadas são o Facebook, Twitter e Linkedin, havendo oito das dezassete 

empresas a utilizar estas redes. Também se verifica alguma incidência na utilização do 

YouTube, com a particularidade de serem as organizações de maior dimensão e com mais 

recursos as principais utilizadoras desta rede social. 

 De forma a facilitar a observação e interpretação, foram elaboradas as Tabelas 3 e 

4, onde constam os concorrentes com presença online, as redes sociais utilizadas, o 

número de seguidores em cada uma delas, tipo e regularidade das publicações e notas de 

alguns aspetos relevantes na ótica do autor.  
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Tabela 4: Análise concorrentes (Parte 1) 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 

Coopérnico EDP Enat Endesa Galp Energia Goldenergy

Presença Facebook; Twitter Linkedin; YouTube
Facebook; Linkedin; 
YouTube

Facebook; Twitter; 
Linkedin; YouTube; Blog

Linkedin; YouTube; Blog
Facebook; Twitter; 
Linkedin

Seguidores 5.805 e 404 169.361 e 4.214 3.611; 167 e 14
26.057; 24.900; 99.272 e 
10.902

75.117 e 2.278 434; 13 e 217

Tipo de 
Publicações

Eventos; 
Notícias;Sensibilização 
Ambiental; Vídeos.

Eventos; Vídeos 
Promocionais; Notícias; 
Sensibilização à 
Poupança.

Fotos de Obras 
Realizadas; Publicidade; 
Enventos.

Vídeos; Notícias; Imagens; 
Eventos.

Notícias; Ofertas de 
Emprego; Campanhas 
Publicitárias; Vídeos; 
Anúncios de Parcerias; 
Ações de Sensibilização.

Notícias; Curiosidades; 
Sensibilização; Opinião 
de Clientes.

Regularidade Publicações Diárias
Publicações semanais, 
mas sem nenhum padrão.

Publicações semanais no 
Facebook. Restantes, 
pouca regularidade.

Publicações Diárias.
Publicações semanais no 
Linkedin, média de 2-
3/semana.

Publicações mensais.

Notas

São utilizadas as mesmas 
publicações nas duas 
redes sociais, sendo 
publicadas em 
simultâneo

Grande parte dos vídos 
publicados no YouTube 
são republicados no 
Linkedin.

Linkedin apenas com 7 
publicações e YouTube 4 
vídeos.

À data da análise, sendo 
uma empresa espanhola, 
não possuía nenhuma 
página dedicado ao 
mercado portugês. 
Conteúdo do Facebook e 
Twitter é o mesmo. 
Conteúdo do Linkedin é 
maioritariamente 
empresarial.

No Facebook, possuí 2 
páginas, porém uma é 
dedicada à seleção e 
outra à fundação Galp, 
não estando diretamente 
relacionadas com a Galp 
Energia. Uso recorrente 
de hashtag.

Facebook criado 
recentemente, ainda não 
possuí conteúdo. No 
Linkedin e Twitter é 
utilizado o mesmo 
conteúdo.
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Tabela 5: Análise concorrentes (Parte 2) 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Iberdrola Jafplus Luzboa Luzigás Simples Energia Fenosa/Naturgy

Presença Facebook; Twitter Facebook
Facebook; Linkedin; 
Twitter

Facebook
Facebook; Linkedin; 
Twitter; Instagram

Facebook; Linkedin; 
Twitter; YouTube

Seguidores 1.839; 101 484 8.219; 318; 56 3.803 11.482; 767; 54; 160
41.076; 72.995; 25.100; 
36.346

Tipo de 
Publicações

Imagens; Vídeos e 
curiosidades.

Imagens Informativas e 
Comerciais.

Imagens; GIFs; Notícias e 
Comunicados.

Imagens; Anúncio de 
Parcerias.

Notícias e Imagens
Vídeos; Eventos; 
Imagens; GIFs.

Regularidade Publicações Semanais. Pouca Utilização.
Uso regular do Facebook, 
com publicações 
semanais.

Publicações Semanais.
Publicações Semanais, 
exceto no Instagram.

Publicações Semanais.

Notas

As publicações, 
normalmente, são as 
mesmas em ambas as 
redes sociais.Possuí 
página de Linkedin, 
porém como não é 
dedicada ao mercado 
português, não foi 
considerada.

Página tem apenas 11 
publicações, sendo que a 
última foi a 30 de maio de 
2017.

Twitter apenas com 7 
publicações, sendo a 
última de 2015. Pouca 
utilização do Linkedin. 
Uso regular de hashtag.

Muitas publicações 
fazem referência a datas 
comemoratias. Uso 
regular de hashtag.

Publicações iguais e em 
simultâneo no Facebook 
e Linkedin. Twitter segue 
mais ao menos o mesmo 
padrão.

Empresa espanhola, não 
possuí página dedicada 
ao mercado português. 
Normalmente o 
conteúdo é igual e 
publicado em simultâneo 
nas diversas redes.
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 Observando as tabelas anteriores é possível perceber que são seguidas as mais 

variadíssimas formas e estratégias de comunicação. Algumas das entidades de maior 

dimensão, tais como a EDP e a Galp Energia encontram-se presentes apenas no Linkedin e 

YouTube, utilizando estas redes maioritariamente para comunicar ações e eventos 

corporativos e para divulgar algumas publicidades e ações promocionais de eventos que 

patrocinam. Por outro lado, empresas como Luzboa e Simples Energia, além das redes 

mencionadas, encontram-se também no Facebook e Twitter, onde tentam criar uma 

relação de maior proximidade com os seus clientes.  

 Um outro aspeto interessante de realçar é o facto de apenas a Endesa e Galp 

Energia possuírem um blog. No caso da Galp, a empresa utiliza esse espaço para criar 

conteúdo de interesse para os seus clientes, oferecendo dicas para casa, curiosidades, 

resumo de eventos em que são patrocinadores, entre muitos outros temas. Esta é uma 

estratégia bastante interessante, uma vez que o conteúdo criado para o blog pode ser 

republicado nas restantes redes, criando sinergias positivas entre todas elas. 

Consequentemente, irá gerar tráfego para o website da empresa, facilitando o processo de 

conversão dos visitantes em clientes. 

 
 

2. Análise de casos específicos 
 
 
 Identificados os concorrentes, foi realizada uma análise mais detalhada às 

estratégias de alguns deles. Para esse efeito, consideraram-se três empresas com 

dimensões distintas e que na ótica do autor seguem estratégias de sucesso que, de certa 

forma, se poderão adaptar à realidade da Alfa Energia.  

 Esta análise deriva de uma avaliação apreciativa dos conteúdos e resultados de cada 

uma das empresas nas redes sociais que se encontram presentes. 
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2.1. Luzboa 
 
 
 A Luzboa é uma empresa comercializadora de energia sediada na cidade de Viseu e 

que opera em Portugal continental no segmento doméstico e empresarial (“A Luzboa | 

LUZBOA,” n.d.). 

 Ao nível das redes sociais, tal como se pode observar na Tabela 2, está presente de 

forma ativa no Facebook e Linkedin. Na primeira rede possui mais de oito mil seguidores e 

os conteúdos predominantes são apresentados em formato de imagem ou vídeo com uma 

duração máxima de dez segundos. Esses conteúdos são na sua maioria de cariz 

educacional, informativo e de interesse para a sua audiência, uma vez que oferecem dicas 

de poupança, curiosidades gerais e fazem ainda alusão a diversas datas comemorativas. 

Essas publicações são sempre acompanhadas por uma descrição apelativa, divertida e 

representativa do conteúdo. Além disso, sempre que possível utilizam emojis e hashtags. 

Denota-se também uma preocupação nas cores utilizadas, uma vez que vão sempre ao 

encontro das que estão presentes no seu logótipo. 

 No Linkedin possuem um pouco mais de trezentos seguidores e a estratégia que 

seguem nesta rede é diferente da do Facebook. Sendo uma rede de cariz mais empresarial, 

o público que segue a página inevitavelmente será diferente. Por esse motivo, os 

conteúdos partilhados são na sua maioria de cariz institucional, informativo e por vezes 

promocional.  

 Em suma, é possível perceber que a Luzboa através da sua presença nas redes 

sociais, pretende acima de tudo criar uma relação de proximidade e afinidade com os seus 

clientes, sendo que isso é mais visível no Facebook. 

 
 

2.2. Simples Energia 
 
 
 A Simples Energia comercializa energia elétrica no mercado liberalizado. Sediada na 

cidade do Porto, foi fundada no decorrer do ano de 2014 por um grupo de profissionais 

interessados nas áreas da eficiência energética, sustentabilidade ambiental e ética 

empresarial (“Energia Simples - Quem somos,” n.d.). 
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 Tendo perfis criados nas diversas redes sociais desde maio de 2015, rapidamente 

se denota uma preocupação em possuir e manter uma presença ativa a nível digital. Das 

quatro plataformas mencionadas na Tabela 2, apenas o Instagram parece ter sido deixado 

de parte, uma vez que a última publicação remonta a agosto de 2018. 

 Os conteúdos partilhados são transversais a todas as redes e são publicados em 

simultâneo, o que acaba por demonstrar, em parte, a ausência de uma estratégia digital. 

As publicações, maioritariamente, resultam da partilha de notícias de diversas fontes 

como, jornais ou revistas, mas estão quase sempre relacionadas com os temas da energia, 

ambiente e eficiência energética. No entanto, a Simples Energia, também recorre a fotos e 

imagens. Estas tanto são de eventos em que participa ou parcerias consumadas, como são 

de cariz promocional e de sensibilização.  

 De realçar que, à semelhança da Luzboa, as cores utilizadas vão também ao 

encontro das cores do logótipo, neste caso, tons de amarelo e preto. No que diz respeito 

às hashtags, apenas se verifica a sua utilização no Linkedin e Twitter e, de forma geral, são 

sempre em função do conteúdo, não havendo nenhuma que seja constante. 

 Em suma, a comunicação da Simples Energia passa muito por informar o cliente de 

eventos corporativos e acontecimentos diários relacionados com energia e ambiente. Não 

havendo uma adaptação da comunicação a cada uma das redes, pode ser um entrave na 

obtenção de melhores resultados pois, o que resulta no Linkedin pode não resultar no 

Facebook e vice-versa. Tudo isso devido à natureza e público que se encontra presente em 

cada uma das redes. 

 
 

2.3. Iberdrola 
 
 
 O grupo Iberdrola é um dos maiores produtores de energias renováveis e faz parte 

das cincos maiores companhias elétricas a nível mundial. Atualmente opera em cerca de 

trinta e um países fornecendo cerca de cem milhões de clientes (“Grupo Iberdrola - Sobre 

Nós,” n.d.). 

 O grupo possuí páginas nas diversas redes sociais dedicadas aos diversos mercados 

em que atua, no entanto apenas foram objeto de análise as páginas Iberdrola Portugal. 
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Observando a Tabela 2, verifica-se que a empresa se encontra presente única e 

exclusivamente no Facebook e Twitter. A estratégia seguida em ambas as plataformas é em 

tudo idêntica, partilhando, por vezes, o mesmo conteúdo nas duas redes. O seu principal 

objetivo é fazer com que estes espaços se tornem num ponto de encontro e contacto direto 

com os seus clientes, onde qualquer um pode esclarecer as suas dúvidas acerca dos 

serviços prestados. Esse pormenor encontra-se latente na secção “Sobre” e nas fotos de 

capa, onde se pode ler a seguinte mensagem: “Fale connosco aqui, de segunda a sexta das 

9h às 21h”. 

 Ao nível do conteúdo predominam imagens de promoção aos serviços, porém 

verificam-se algumas de cariz educacional e de sensibilização ambiental, nomeadamente 

ao nível da poupança. Para além disso possuem ainda alguns vídeos com uma duração 

máxima de trinta segundos. Um outro aspeto interessante é o facto de algumas das 

publicações em formato de imagem serem compostas por animais, onde lhes são 

atribuídos sentimentos e ações tipicamente humanas. Esta forma de passar a mensagem 

desperta uma maior atenção dos visitantes ao mesmo tempo que torna conteúdo mais 

divertido e apelativo 

 
 

3. Conclusões da análise 
 
 
 Após a conclusão da análise às estratégias de comunicação digital de alguns dos 

concorrentes da Alfa Energia foi possível perceber que independentemente da dimensão 

da empresa, se esta deseja possuir um maior grau de interação e comunicação com os seus 

clientes, necessita obrigatoriamente de possuir uma estratégia digital. Atualmente, é quase 

inevitável integrar as redes sociais numa estratégia de comunicação digital, uma vez que 

esta acaba por servir de base e suporte a toda estratégia. 

 Dos casos analisados mais ao detalhe, verifica-se que são utilizadas algumas das 

principais plataformas sociais como Twitter, Linkedin e Facebook, havendo uma maior 

incidência sobre esta última. Ao contrário do que seria de esperar, os conteúdos nem 

sempre são idealizados especificamente para uma rede, havendo mesmo casos como a 

Simples Energia em que eles são comuns a todas as plataformas sociais. As publicações são 
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maioritariamente em formato de imagem, vídeo de curta duração ou link para artigos, e 

pretendem transmitir dicas de poupança, sensibilizar para questões ambientais e informar 

das últimas novidades no setor energético. 

 De maneira a conseguirem uma maior interação e envolvência do público, recorrem 

à utilização de hashtags, texto em forma de pergunta, mas principalmente procuram 

publicar com uma certa regularidade conteúdo de interesse. Estas práticas fazem com que 

o consumidor esteja permanentemente em contacto com a marca. Um outro facto 

interessante a retirar desta análise, é o facto de se verificar que o produto é cada vez menos 

o centro das estratégias, uma vez que as publicações alusivas aos mesmos, são uma 

minoria. 

 Posto isto, na delineação da estratégia a levar a cabo ao longo da investigação em 

contexto empresarial, ter-se-á em conta a análise concorrencial realizada neste ponto. 
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PARTE 5.                                                               
DESENHO E PLANEAMENTO DA ESTRATÉGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terminada a avaliação inicial à Alfa Energia, a identificação das empresas 

concorrentes e a respetiva análise das suas presenças digitais nas quais foram identificados 

diversos aspetos positivos e negativos, é momento de delinear uma estratégia de atuação 

de forma a intervir nesses pontos. 

 Como referido na Parte 3, a Alfa Energia encontra-se presente exclusivamente no 

Facebook, portanto, numa fase inicial explica-se de que forma se irá utilizar esta rede e os 

objetivos a alcançar através do seu uso. Simultaneamente será referida a segunda rede a 

ser introduzida na estratégia de comunicação digital. Seguidamente será explicada e 

clarificada a intervenção inicial a levar a cabo em cada uma das páginas, no sentido de 

aprimorar alguns dos elementos previamente identificados que se encontram em falta. 

Numa terceira fase irá ser feita uma caraterização do possível público-alvo, contudo, 

devido à insuficiência de dados fidedignos que ajudem a traçar um perfil exato, serão 

criadas personas que serão tomadas como exemplos hipotéticos. Este simples esboço da 

possível audiência, apesar de não assentar em dados reais, será igualmente importante na 

elaboração de conteúdo. Em seguida, com recurso ao website das Nações Unidas e ao 

calendário civil do ano 2019, será feito um apanhado geral de algumas datas 

comemorativas que irão ocorrer ao longo do período da investigação em contexto 

empresarial. O levantamento destas datas é de extrema importância, uma que vez que 

permitirá criar conteúdo atual, interessante e pertinente. Numa quarta fase explicar-se-á 

como serão elaboradas as publicações, contemplando diversos aspetos como os temas a 

abordar, cores a utilizar, descrições e outros fatores que, ao que tudo indica, serão uma 

constante ao longo do tempo. Por último, de uma forma simples, será demonstrada a 
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calendarização e periodicidade das diversas publicações a realizar em cada uma das redes 

sociais. Apesar de poder vir a sofrer alterações, é importante que este calendário exista, 

pois servirá como uma linha orientadora nas fases posteriores do projeto. 

 
 

1. As redes a utilizar 
 
 
 A Alfa Energia de momento faz-se representar única e exclusivamente no Facebook, 

no entanto e por si só, isso não significa necessariamente algo negativo. É preferível 

comunicar através de um reduzido número de canais, mas possuir uma estratégia de 

comunicação estruturada e com conteúdos de qualidade, do que estar presentes em 

diversas plataformas sem qualquer estratégia definida.  

 Assim, uma vez que já existe uma página criada pela empresa nesta rede, o 

Facebook irá necessariamente ser utilizado. Este servirá como o principal ponto de 

contacto digital com o cliente e através do seu uso, pretende-se essencialmente divulgar a 

marca. Para isso, serão criados conteúdos em diferentes formatos tais como imagens e 

vídeos de curta duração, abordando diversos temas que irão ser mencionados mais 

adiante. Já em termos quantitativos, espera-se aumentar o número de seguidores da 

página e as interações da audiência com as publicações, ao nível de gostos, partilhas e 

comentários. 

 No entanto, em função da natureza do projeto de dissertação que se pretende levar 

a cabo e a pedido da empresa, é necessário integrar pelo menos uma segunda rede. Através 

da análise realizada às estratégias de comunicação dos diversos concorrentes, verificou-se 

que além do Facebook as redes mais utilizadas eram o Twitter e o Linkedin, pelo que ambas 

foram consideradas. Todavia, após uma breve reflexão, optou-se por escolher o Linkedin, 

pois, sendo esta uma rede mais profissional e querendo a Alfa Energia encontrar potenciais 

parceiros, esta pareceu a escolha mais viável. Aqui, a mensagem a transmitir será de cariz 

mais corporativo e, de momento, o principal objetivo nesta plataforma passará pela 

angariação de agentes que funcionem como ponto de contacto direto com potenciais 

clientes, pelo que irão ser criadas publicações com esse intuito. A nível quantitativo 

pretende-se atingir os mesmos objetivos do Facebook, no entanto devido à página não ter 
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sido previamente criada, não haverá termo de comparação entre o antes e o depois da 

intervenção 

 
 

2. Intervenção inicial 
 
 
 Como mencionado ao longo da Parte 3 do presente documento, a página de 

Facebook apresenta diversas falhas ao nível das informações disponibilizadas aos 

visitantes. Assim, numa fase inicial, serão adicionadas as seguintes informações: 

 

• Missão; 

• Número de telefone; 

• E-mail de contacto; 

• Website; 

• História da empresa. 

 

 Das informações destacadas, com exceção da “missão”, todas podem ser 

encontradas na página web da empresa, pelo que facilmente serão preenchidas.  

 Ao nível do chat, pretende-se adaptar a mensagem de boas-vindas como, por 

exemplo: “Olá João, bem-vindo à Alfa Energia! Agradecemos o teu contacto. Envia-nos as 

tuas dúvidas ou perguntas.”. Esta mensagem será exibida às pessoas sempre que 

contactem a empresa pela primeira vez. Também seria bastante interessante criar uma 

resposta instantânea para as ocasiões em que não se encontra nenhum membro da equipa 

online com capacidade de dar uma resposta correta e imediata ao cliente. Essa resposta 

poderia ser algo como: “Obrigado pela tua mensagem João! Responderemos o mais 

brevemente possível.”. Para além de oferecerem uma resposta personalizada e imediata 

ao visitante, as mensagens automáticas fomentam a relação entre o cliente e a empresa, 

aproximando ambas as partes. 

 Uma última alteração de cariz geral e que imediatamente altera o aspeto da página 

incide na fotografia de capa. Esta é a primeira imagem a ser exibida ao visitante, pelo que 

deverá conter algumas informações essenciais, o que não se verifica na imagem atual. 
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Sendo assim, sugere-se que a mesma seja alterada para uma imagem ou pequeno vídeo, 

onde sejam visíveis alguns detalhes da empresa como, por exemplo, o seu logótipo, 

website, entre outros. 

 No Linkedin, uma vez que a Alfa Energia não possuía uma página previamente 

criada nesta rede, o autor quando a conceber terá o cuidado de completar todo o perfil 

com as diversas informações necessárias e pertinentes sobre a empresa, que deverão ser 

em tudo idênticas às mencionadas anteriormente para o Facebook. 

 
 

3. Caraterização da possível audiência 
 
 
 Conhecer o público com o qual se comunica assume-se como um ponto crucial na 

segmentação e criação de conteúdo que vá ao encontro dos interesses e expetativas dos 

visitantes. No entanto, um pouco devido à área de negócio em que a Alfa Energia opera e 

que abrange um imenso leque de indivíduos de classes sociais e faixas etárias 

completamente distintas, mas também devido à ausência de dados fidedignos e 

representativos da atual audiência da Alfa Energia, torna-se praticamente impossível traçar 

um perfil exato.  

 Assim, nesta fase e uma vez que auxiliará na criação de conteúdo, serão criadas três 

personas que servirão de exemplos hipotéticos de clientes da empresa. As mesmas podem 

ser observadas de seguida nas Figuras 6, 7 e 8. 

 
Figura 6: Persona 1 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 7: Persona 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Figura 8: Persona 3 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Como se pode constatar, as três personas criadas representam perfis totalmente 

distintos, abrangendo desde o estudante universitário insatisfeito com o serviço 

contratado até ao desempregado que se encontra à procura de preços mais competitivos. 

Estas escolhas não foram feitas ao acaso, como referido anteriormente. Devido à falta de 

dados concretos que facilitem a caraterização do cliente-tipo, era necessário criar um 

conjunto de possibilidades bastante amplo, de forma a tornar-se possível fazer uma 

aproximação, mesmo que ligeira, à realidade. 
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4. Seleção de datas comemorativas 
 
 
 Um dos diversos fatores que leva ao sucesso de uma estratégia de comunicação é 

a capacidade de criar e difundir conteúdo interessante, atual e pertinente para a sua 

audiência. Tendo por base esse objetivo, optou-se por realizar um levantamento de 

diversas datas comemorativas de interesse que irão ocorrer ao longo do ano de 2019. 

Assim, e tendo em conta o período de duração da investigação em contexto empresarial 

que deverá ser entre os meses de fevereiro e junho, com recurso ao website das Nações 

Unidas e ao calendário civil do ano de 2019, foi feita uma seleção de datas que na ótica do 

autor são pertinentes e que poderão servir de base para a criação de conteúdo. 

 Com o intuito de facilitar a observação, essa informação foi compilada na Tabela 5, 

apresentada de seguida. 

 
Tabela 6: Datas comemorativas 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 Na Tabela 5 estão nomeadas dezasseis datas festivas que iriam ocorrer entre os 

meses de fevereiro e junho de 2019. O principal objetivo desta recolha é a criação de 

Dia Mês Significado

14 Fevereiro Dia de São Valentim

5 Março Carnaval

8 Março Dia Mundial da Mulher

19 Março Dia do Pai

21 Março Dia Internacional das Florestas

22 Março Dia Internacional da Água

21 Abril Páscoa

22 Abril Dia Internacional do Planeta Terra

25 Abril Dia da Liberdade

5 Maio Dia da Mãe

16 Maio Dia Internacional da Luz

5 Junho Dia Internacional do Ambiente

10 Junho Dia de Portugal

13 Junho Dia de St. António

24 Junho Dia de S. João

29 Junho Dia de S. Pedro

Datas Comemorativas 2019
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conteúdo alusivo a estas datas e que deverá ser publicado exatamente naquele dia, o que 

transmitirá aos visitantes a sensação que a Alfa Energia está constantemente atenta e em 

cima do acontecimento. 

 Para além dos dias mencionados, caso seja possível, seria interessante fazer um 

apanhado das datas de aniversário de cada um dos colaboradores e realizar uma publicação 

a felicitar o aniversariante. Este género de publicações ajuda a aproximar os seguidores da 

marca, uma vez que cria empatia ao dar a conhecer os responsáveis pelo serviço prestado. 

 
 

5. As publicações 
 
 
 Ao nível das publicações e tal como referido ao longo da análise concorrencial, as 

estratégias mais interessantes e que poderão ser transportadas para a atual realidade da 

Alfa Energia são as que têm vindo a ser praticadas pela Luzboa, Simples Energia e Iberdrola. 

São estratégias com uma comunicação pertinente, coerente e que seguem uma linha 

temporal lógica. São suportadas, sobretudo, por imagens, vídeos de curta duração e links 

para artigos. 

 Ao longo do período de investigação em contexto empresarial, pretende-se seguir 

uma estratégia de comunicação algo semelhante, principalmente no que diz respeito aos 

formatos utilizados. As imagens que serão usadas para conteúdo, na sua maioria não serão 

de autoria própria. Irão ser recolhidas em bancos de imagens como, por exemplo, Unsplash 

ou Negative Space e posteriormente submetidas à edição necessária.  

 No que diz respeito às cores que deverão estar destacadas nas publicações, dado o 

logotipo da Alfa Energia ser constituído por tons de branco e azul, será nessa linha que o 

conteúdo se deverá enquadrar. Este é um pormenor que certamente passa despercebido 

à grande maioria das pessoas, no entanto, mesmo sem terem noção é-lhes transmitido um 

misto de sensações como confiança, tranquilidade e simplicidade, indo ao encontro da 

mensagem que a Alfa Energia pretende transmitir. Para além disso, todas as publicações 

deverão, obrigatoriamente, ser acompanhadas por uma descrição elucidativa e 

representativa do conteúdo que se encontra a ser exibido. Apesar de não haver um 

tamanho ideal para uma boa descrição, pretende-se que esta nem seja demasiado longa 
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nem demasiado curta e sempre que possível, deverá ser em forma de pergunta, uma vez 

que é uma boa maneira de estimular e despertar interesse pelo conteúdo, podendo mesmo 

servir como ponto de partida para uma conversa com a audiência. 

 Um outro denominador comum que estará constantemente presente nas diversas 

publicações serão as hashtags. Estas funcionam como uma forma de catalogar e agrupar 

conteúdo, podendo em muitos casos aumentar exponencialmente o alcance e o número 

de interações e podendo ainda traduzir-se num crescimento da comunidade (Tran, 2019). 

Assim, na ótica do autor, existirão duas hashtags que terão necessariamente de estar 

presentes, dado que fazem alusão à marca e ao slogan da empresa: #AlfaEnergia e 

#JuntosTemosMaisEnergia. Esporadicamente, poderá ser incluída uma terceira, 

principalmente quando a publicação em causa retratar uma data comemorativa como, por 

exemplo, o dia da liberdade. 

 Além dos aspetos já mencionados, sempre que se justifique e seja possível, 

pretende-se utilizar emojis. Estes pequenos símbolos têm a particularidade de facilitar a 

comunicação ajudando a torná-la mais emotiva e pessoal, uma vez que facilmente 

transmitem uma combinação de emoções e sentimentos. Aliado a isso, pode ainda 

aumentar o engagement das publicações que se fazem acompanhar por estes símbolos 

(Gadzhibalaev, 2018). 

 
 

5.1. Temas das publicações Facebook 
 
 
 No que diz respeito aos temas que deverão ser abordados nas publicações a realizar 

nesta rede, optou-se por selecionar cinco diferentes tipos: 

 

1. Datas comemorativas – Serão todas aquelas realizadas em função de uma das 

datas mencionadas na Tabela 5. 

 
2. Poupança – Estas publicações serão realizadas com o intuito de oferecer dicas ou 

truques que auxiliem as pessoas a poupar no dia a dia.  
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3. Promocionais – Servirão para promover os serviços da Alfa Energia. Caso se 

pretenda patrocinar uma publicação, dar-se-á preferência a uma destas. 

 

4. Gerais – Publicações que serão realizadas de uma forma espontânea, podem estar 

relacionadas com qualquer tema que seja pertinente naquele momento. 

 

5. Notícias – Caso surjam notícias pertinentes relacionadas com o setor energético, 

deverão ser publicadas. 

 
 
 Através destes diferentes temas que serão abordados, é possível perceber que se 

pretende difundir conteúdo maioritariamente de cariz informativo e de interesse para a 

audiência, deixando um pouco de lado a promoção dos serviços. Com esta abordagem 

pretende-se ir um pouco ao encontro da regra do 80/20, que defende que 80% do 

conteúdo difundido nas redes sociais deve informar, educar e entreter a audiência e apenas 

20% promover os produtos ou serviços (Puga, 2019). Apesar desta regra não poder ser 

levada à risca, tendo em conta a realidade da Alfa Energia esta abordagem pode ser 

benéfica para o crescimento da página. 

 
 

5.2. Temas das publicações Linkedin 
 
 
 Como se sabe, o Linkedin é uma rede maioritariamente profissional, pelo que 

através da sua utilização pretende-se transmitir uma mensagem ligeiramente diferente da 

rede anterior. Aqui deverão ser abordados temas de um cariz mais corporativo e de 

relevância para o setor energético. 

 Assim, ao longo do período de investigação pretende-se abordar os seguintes 

temas: 

 

1. Angariação de agentes– Como mencionado na secção 1, a Alfa Energia pretende 

arranjar parceiros que sirvam de ponto de contacto com potenciais clientes, pelo 

que deverão ser criadas algumas publicações com esse intuito. 
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2. Artigos/Notícias – Sempre que possível deverão ser partilhados artigos ou notícias 

que se encontrem relacionados com o setor energético, meio ambiente, 

poupança, entre outros. 

 

3. Citações – Se possível, na ótica do autor, seria interessante criar uma série de 

publicações em formato de imagens com frases, expressões ou citações de alguns 

membros da Alfa Energia. 

 

4. Datas comemorativas – Algumas das datas como, por exemplo, dia internacional 

da luz, deverão ter direito a uma publicação à semelhança do Facebook. 

 
 

6. Periodicidade e agenda inicial de publicações 
 
 
 No que diz respeito à periodicidade, apesar de não haver um valor exato em relação 

ao número de publicações a efetuar, o ideal seria conseguir fazer, pelo menos, uma por 

dia. Contudo, tendo em conta o período de duração da investigação em contexto 

empresarial, que poderá atingir uma duração máxima de vinte semanas, seria necessário 

elaborar pelo menos cem publicações. Ora este número assume-se como demasiado 

elevado, dado o tempo e recursos disponíveis pelo autor. Assim, assume-se como um valor 

razoável entre duas a três publicações semanais, relembrando que em certas semanas esse 

valor poderá variar devido às datas comemorativas anteriormente mencionadas. 

 Posto isto e com vista a facilitar a observação e compreensão do trabalho realizado 

foi elaborada a Tabela 6 que, de uma forma simples, ilustra a calendarização inicial de 

publicações a realizar. 
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Tabela 7: Calendarização de publicações 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Observando a Tabela 6, verifica-se que ao longo da investigação em contexto 

empresarial o autor pretende realizar cerca de trinta publicações no Facebook, onde serão 

abordados os diversos temas mencionados na secção 5 da presente parte da dissertação. 

Por outro lado, para o Linkedin constam apenas oito publicações. Isto deve-se ao facto de 

nesta rede se pretender difundir uma série de artigos/notícias do momento, pelo que não 

é possível fazer uma calendarização exata. No entanto, no final espera-se alcançar um 

número de publicações idêntico em ambas as plataformas. 

 No que diz respeito às horas em que o conteúdo deverá ficar disponível, uma vez 

que segundo dados facultados pelo Facebook o período da manhã (09h00-12h00) é o que 

concentra um maior número de seguidores ativos, numa fase inicial, as partilhas deverão 
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ser realizadas neste intervalo. Porém ao longo do tempo deverão ser realizadas algumas 

experiências de forma a perceber qual o horário que melhor poderá resultar perante a 

audiência da Alfa Energia. 
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PARTE 6.                                                                             
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DELINEADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definida toda a estratégia a levar avante ao longo do período de investigação em 

contexto empresarial na Alfa Energia, a fase seguinte passou pela sua implementação. 

Apesar da conceção prévia de um plano de atuação, é necessário ter em consideração que 

este serve apenas como uma linha orientadora. Dada a natureza das redes sociais e 

potenciais imprevistos que possam surgir, nem sempre é possível segui-lo à risca, pelo que 

se deve estar preparado para o adaptar a qualquer momento. 

 Seguidamente, ao longo desta parte, pretende-se clarificar de que forma o autor 

interveio e produziu os diferentes conteúdos para cada uma das redes sociais. Começar-

se-á pelo Facebook, uma vez que a empresa já possuía página na plataforma. 

 
 

1. Facebook 
 
 
 A implementação do plano de ação nesta rede social iniciou-se no dia 11 de 

fevereiro de 2019. Numa primeira fase, ainda antes de difundir qualquer conteúdo, 

completou-se a página com todas as informações que se encontravam em falta, tal como 

foi referido na Parte 5. Em simultâneo, uma vez que a foto de capa não possuía qualquer 

elemento de ligação à Alfa Energia, optou-se por alterá-la. Para isso reaproveitou-se a 

imagem antiga, aplicou-se um filtro de forma a ficar com tons de azul e inseriu-se o 

respetivo logótipo e slogan em tons de branco, sendo que desta forma garantiu-se que a 

foto ficou de acordo com as cores da empresa. O último passo desta intervenção inicial foi 

a redação de um pequeno texto de apresentação da empresa que se encontra destacado 
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no canto superior direito da página da página do Facebook. O resultado pode ser observado 

de seguida na Figura 9. 

 

Figura 9: Intervenção inicial Facebook 

 
Fonte: https://www.facebook.com/EnergiaALFA 

 
 
 Numa segunda fase foi necessário começar a criar alguns conteúdos. Para tal, dada 

a falta de experiência em produzir materiais completamente originais, o autor optou por 

recorrer a alguns bancos de imagens grátis em plataformas como o Unsplash, Pixabay ou 

Freepik. Assim, após a seleção das imagens mais adequadas, estas foram sujeitas à 

respetiva edição através do Adobe Photoshop ou Illustrator, dependendo do resultado 

pretendido. Em relação ao tipo de letra usado em algumas das imagens, apesar de não ter 

sido sempre o mesmo, utilizou-se maioritariamente a fonte Nexa. 

 Um dos temas retratados ao longo das diversas publicações foi a Poupança. Para 

isso e com vista a agrupar informação pertinente para a posterior elaboração de conteúdo, 

o autor recorreu ao blogue Saber Poupar e ao portal Poupa Energia. 
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 Nesta rede, numa fase inicial, foram criadas três hashtags. Duas delas, #AlfaEnergia 

e #JuntosTemosMaisEnergia, nome e slogan da empresa, estavam presentes em todas as 

publicações, independentemente do tema a retratar. A terceira, 

#EconomizeComAlfaEnergia, foi criada com o objetivo de ser utilizada unicamente em 

publicações promocionais e de poupança. Porém, após se verificar que no Facebook as 

hashtags não possuíam a mesma relevância como, por exemplo, no Instagram, o autor 

optou por parar de as utilizar, passando apenas a colocar hashtags alusivas a alguns dias 

comemorativos. 

 
 

2. Linkedin 
 
 
 A fase de implementação no Linkedin, contrariamente ao que seria espectável, não 

ocorreu na mesma altura da rede anterior. Devido a alguns percalços, o autor apenas 

conseguiu ter acesso à página no dia 25 de março de 2019.  

 De forma similar ao que sucedeu no Facebook começou-se por preencher todos os 

campos informativos necessários, sendo que acabou por ser praticamente uma replicação 

do que havia sido feito na rede anterior. No final desta primeira intervenção, a página 

passou a ser exibida aos visitantes da forma que se pode observar na Figura 10. 

 
 

Figura 10: Intervenção inicial Linkedin 

 
Fonte: https://www.linkedin.com/company/alfaenergia 
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 No que diz respeito aos conteúdos difundidos, devido ao imprevisto inicial, foram 

na sua maioria artigos ou notícias, acabando por não respeitar na íntegra a planificação 

inicial. De modo a ser possível acompanhar noticias de várias fontes numa base diária, 

optou-se por recorrer a uma ferramenta de RSS feed, sendo que neste caso utilizou-se a 

aplicação Feedly. Esta foi extramente útil, pois, só assim foi possível agrupar conteúdo de 

vários jornais, revistas ou blogues nacionais numa única página, algo que facilitou bastante 

a consulta diária. Em relação aos restantes conteúdos disseminados o método de produção 

utilizado foi equivalente ao do Facebook, ou seja, recolher imagens grátis em determinadas 

plataformas e alterá-las com recurso ao Photoshop ou Illustrator. 

 



 

67 

PARTE 7.                                                                  
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Em qualquer estratégia, especialmente ao nível do digital, é de extrema importância 

realizar uma avaliação contínua. Assim, à medida que as publicações foram difundidas, de 

forma a medir a eficácia desses conteúdos e da estratégia que estava a ser implementada, 

o autor foi recolhendo diversos dados analíticos que são facultados pelas redes sociais. 

 Ao longo desta sétima parte realiza-se uma apresentação e análise individual a cada 

uma das partilhas realizadas entre os meses de fevereiro e maio de 2019 no Facebook e no 

Linkedin. De forma a tornar esse processo o mais organizado possível, optou-se por agrupar 

os conteúdos segundo os temas abordados. Além disso, são ainda apresentados alguns 

gráficos que ajudam a perceber quais os formatos, temas ou dias da semana onde se 

obtiveram melhores desempenhos perante a audiência da Alfa Energia nestas plataformas 

sociais. No fim, é feito um balanço que pretende demonstrar a evolução que cada uma das 

páginas sofreu ao longo dos meses da intervenção levada a cabo pelo autor. 

 
 

1. Análise às publicações do Facebook 
 
 
 Nesta primeira secção, será feita uma análise às publicações realizadas ao longo do 

período da investigação em contexto empresarial. Para isso e de forma a tornar este 

processo o mais organizado possível, o autor decidiu reparti-la segundo os temas 

abordados. Após a análise de cada grupo de publicações, será feito um balanço geral em 

jeito de resumo, com o objetivo de perceber quais tiveram maior sucesso perante a 

audiência da Alfa Energia na rede social Facebook. No fim, serão apresentados alguns 
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gráficos que ajudarão a compreender quais os temas, formatos de conteúdo e dias da 

semana obtiveram melhor desempenho ao longo do período de investigação em contexto 

empresarial. 

 
 

1.1. Datas comemorativas 
 
 
 Este grupo de publicações é referente a todas as datas comemorativas que 

decorreram entre os meses de fevereiro e maio de 2019 e que serviram de base para a 

elaboração dos conteúdos. 
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A. Dia de S. Valentim  
 
 
 A publicação representada na Figura 11 é referente ao dia de S. Valentim e foi 

divulgada no dia 14 de fevereiro de 2019 pelas 10h00. Através dela, para além da lógica 

alusão ao dia em questão, pretendeu-se transmitir uma mensagem de partilha de 

felicidade e bons momentos com quem mais se gosta.  

 Em termos estatísticos, obteve um alcance orgânico 1 de 184 pessoas e um total de 

56 interações2, estando estas repartidas por partilhas (3), reações (34) e cliques na 

publicação (19).  

 

 
Figura 11: Desempenho Publicação “S. Valentim” 

 
1 Alcance orgânico corresponde ao número de pessoas ao qual foi exibido no ecrã uma publicação não 
paga. 
2 Número de vezes que as pessoas interagiram com uma publicação através de reações, comentários, 
partilhas e cliques. 
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B. Carnaval  
 
 
 A segunda data comemorativa mencionada foi o dia de carnaval. Tal como se pode 

observar na Figura 12, foi publicada no dia 5 de março na parte da manhã e, ao contrário 

da publicação anterior, esta assumiu o formato de gif animado. Porém, após o envio do 

ficheiro para o Facebook, este foi convertido em vídeo, tendo ficado com uma duração de 

dois segundos.  

 Com esta publicação foi possível alcançar 138 pessoas e obter um total de 51 

interações, divididas por partilhas (2), reações (27) e cliques na publicação (22). Para além 

disso, o vídeo obteve ainda 84 visualizações de três segundos, o que corresponde a um 

total de dois minutos e cinquenta segundos de reprodução.  

 

 
 

Figura 12: Desempenho Publicação “Carnaval” 
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C. Dia da mulher 
 
 
 A 8 de março celebrou-se o dia da mulher e, como não podia deixar de ser, foi mais 

uma data referida nas publicações. Em formato de imagem e com uma descrição simples, 

pretendeu-se unicamente desejar um ótimo dia a todas as mulheres. 

 Como se observa na Figura 13 foi possível alcançar 321 pessoas, mais do dobro da 

publicação anterior. No entanto este acréscimo do alcance orgânico não se refletiu num 

igual aumento do número de interações, tendo obtido apenas 48. Estas encontram-se 

distribuídas por partilhas (3), reações (32), comentários (2) e cliques na publicação (11).  

 

 
 

Figura 13: Desempenho Publicação “Dia da Mulher” 
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D. Dia do pai 
 
 
 A quarta publicação realizada no âmbito das datas comemorativas foi referente ao 

dia do pai que decorreu no dia 19 de março de 2019. Aqui, através da imagem selecionada 

e do respetivo texto, pretendeu-se demonstrar a admiração que os filhos sentem pelos 

seus pais pois, em muitos casos, eles são tidos como um ídolo e exemplo a seguir, quase 

como de um super-herói se tratasse. 

 Em termos estatísticos, como se constata pela Figura 14, esta publicação gerou um 

alcance bastante elevado, atingindo 403 pessoas. Contudo, à semelhança do que ocorreu 

na publicação anterior, não se verificou um igual aumento no número de interações, tendo-

se ficado pelas 45. 

 Na ótica do autor este acréscimo do número de pessoas alcançadas, pode ter 

resultado de a publicação patrocinada ter terminado poucos dias antes, mas também da 

utilização da hashtag referente ao dia em questão. 

 

 
Figura 14: Desempenho publicação “Dia do pai”
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E. Dia internacional das florestas 
 
 
 O dia 21 de março ficou marcado pela celebração do Dia Internacional das Florestas. 

De forma a assinalar a data, pretendeu-se criar uma publicação com o intuito de sensibilizar 

as pessoas para o problema da desflorestação e o impacto que tem na vida das diversas 

espécies que nela habitam. Para isso, como se observa pela Figura 15 optou-se por utilizar 

cinco fotografias de animais selvagens nos seus habitats naturais com uma descrição em 

tom de alerta para o problema. 

 Esta publicação conseguiu alcançar 267 pessoas e gerar 63 interações repartidas 

por partilhas (3), reações (36) e cliques (24). Apesar dos bons resultados, com a inclusão de 

uma hashtag alusiva ao dia, o autor crê que se poderia ter verificado uma ligeira melhoria, 

uma vez que iria aumentar a visibilidade do conteúdo. 

 

 
 

Figura 15: Desempenho Publicação “Dia Internacional das Florestas



 

74 

F. Dia mundial da água 

 
 
 A publicação retratada na Figura 16 é referente ao dia mundial da água que foi 

comemorado no dia 22 de março. Um pouco à semelhança do que ocorreu na publicação 

anterior, pretendeu-se uma vez mais transmitir uma mensagem simples e em tom de 

alerta, com o objetivo de chocar as pessoas para o enorme desperdício que uma fuga de 

água pode originar diariamente. 

 No que diz respeito ao desempenho estatístico, verificou-se um alcance de 203 

pessoas e um total de 35 interações repartidas por partilhas (2), reações (21) e cliques (12).  

Os resultados desta publicação ficaram um pouco aquém das expetativas do autor, pois em 

função do alcance gerado era expectável que ocorressem mais interações.  

 

 

Figura 16: Desempenho publicação “Dia mundial da água”
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G. Páscoa 

 
 
 A sexta publicação no âmbito das datas comemorativas foi o dia de páscoa, 

divulgada no dia 19 de abril às 12h00. Esta foi em formato de vídeo de curta duração e 

consistiu num ovo que balançava de um lado para o outro, sendo que no fim abria-se e 

surgia a mensagem “Feliz Páscoa”, tal como pode ser observado na Figura 17.  

 Ao nível do desempenho ficou-se pelas 138 pessoas alcançadas e 32 interações. 

Para além disso foi possível obter 69 visualizações de três segundos, o que corresponde a 

um pouco mais de dois minutos de reprodução do vídeo. Na ótica do autor o baixo alcance 

pode ter derivado de dois fatores:  

1. Publicação ocorreu no dia 19 (sexta-feira) e a páscoa era apenas dia 21 (domingo), 

pelo que não era um assunto tão relevante nem tão falado naquele momento. 

2. Ausência de uma hashtag alusiva ao dia. 

 

 
Figura 17: Desempenho publicação “Páscoa”
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H. Dia internacional do planeta terra 

 
 
 Desde o início da década de 70 que, anualmente, celebra-se a 22 de abril o dia 

Internacional do Planeta Terra que tem como objetivo primordial consciencializar para a 

proteção ambiental. Aproveitando esse mote optou-se por construir uma publicação com 

seis curiosidades sobre os perigos que diversas espécies estão a enfrentar com o objetivo 

de alertar e chocar quem visualizasse o conteúdo. 

 Como se pode constatar pelos dados presentes na Figura 18, o desempenho da 

publicação superou qualquer expetativa, podendo mesmo ser considerada a melhor no que 

ao desempenho diz respeito. Foi possível alcançar um total de 699 pessoas e gerar 78 

interações repartidas por partilhas (6), reações (41), comentários (3) e cliques na 

publicação (28). Na ótica do autor este desempenho acima da média resultou 

essencialmente do tema abordado e da forma como este foi exposto na publicação. Foram 

apresentados dados reais, de alguma forma chocantes, o que acabou por incentivar a 

partilha. A hashtag utilizada, criada pela Earth Day Network 3 para assinalar este dia no ano 

de 2019, também pode ter contribuído para este desempenho. 

 
3 Organização sem fins lucrativos responsável pela promoção do Dia internacional do planeta terra. 
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Figura 18: Desempenho publicação” Dia internacional do planeta terra” 
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I. Dia da liberdade 

 
 
 O dia 25 de abril de 2019 ficou marcado pela 45ª celebração do dia da liberdade. 

Um dia tão importante para os portugueses não poderia passar despercebido, pelo que foi 

alvo de referência através de uma publicação em formato de imagem. Aqui, para além da 

devida menção ao dia, pretendeu-se dar ênfase ao feito dos portugueses e em simultâneo 

uma ligeira referência ao mercado liberalizado de energia em que a Alfa Energia atua. 

 Observando a Figura 19, verifica-se que a publicação alcançou 331 pessoas e obteve 

66 reações repartidas por partilhas (6), reações (41) e cliques (18). Esta publicação a par da 

anterior foi a que obteve um maior número de partilhas, algo que pode advir das duas 

hashtags utilizadas e do tema retratado na publicação. 

 

 
Figura 19: Desempenho publicação “Dia da liberdade”
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J. Dia do trabalhador 

 
 
 O dia do trabalhador é uma comemoração internacional celebrada anualmente no 

dia 1 de maio. Nesta publicação pretendeu-se assinalar o dia com uma mensagem em tom 

de felicitação a todos os profissionais que trabalham diariamente para levar os serviços da 

Alfa Energia aos clientes.  

 A nível estatístico, como se observa na Figura 20, foram alcançadas apenas 167 

pessoas e geradas 35 interações. O autor tinha planeado difundir o conteúdo por volta das 

11h00, no entanto, devido a um erro de agendamento, este apenas ficou disponível às 

20h00. Este facto aliado à ausência de uma hashtag alusiva ao dia, poderá justificar, em 

parte, o decréscimo do alcance e interações geradas. 

 

 
Figura 20: Desempenho publicação “Dia do trabalhador” 
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K. Dia da mãe 
 
 
 A décima primeira publicação relativa às datas comemorativas foi alusiva ao dia da 

mãe. Pretendeu-se desejar um feliz dia e passar a mensagem de que ao longo da vida as 

mães estão sempre presentes e disponíveis para aconselhar os filhos.  

 Observando a Figura 21, rapidamente se verificam semelhanças com a publicação 

anterior no que diz respeito ao desempenho obtido. Foram alcançadas 175 pessoas, o que 

possibilitou 39 interações como partilhas (3), reações (24), comentários (3) e cliques (9). 

Tendo em conta o dia retratado e o conteúdo, que se considera apelativo, previam-se 

resultados muito melhores. 

 

 
Figura 21: Desempenho publicação “Dia da mãe” 
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L. Dia internacional da luz 

 
 
 A última publicação inserida na temática das datas comemorativas foi alusiva ao dia 

Internacional da Luz e ocorreu a 16 de maio. Teve como objetivo demonstrar, de uma 

forma simples e resumida, o papel fundamental que a luz desempenhou em diversas 

descobertas e avanços tecnológicos, transformando e moldando a sociedade até aos dias 

de hoje. 

 A nível estatístico, como se observa pela Figura 22, voltou-se a ter valores um pouco 

abaixo do esperado especialmente ao nível do alcance que se ficou pelas 175 pessoas. 

Quanto às interações, obteve-se 44 repartidas por partilhas (4), reações (25) e cliques (15).  

 

 
Figura 22: Desempenho publicação “Dia internacional da luz”
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1.1.1. Resumo do desempenho das publicações de datas comemorativas 

 
 
 De forma a facilitar a consulta e observação do desempenho obtido por cada uma 

das publicações realizadas no âmbito das datas comemorativas que ocorreram entre os 

meses de fevereiro e maio de 2019, compilaram-se os dados na Tabela 7 apresentada de 

seguida. 

 
Tabela 8: Desempenho publicações de datas comemorativas 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 Optou-se por realizar o cálculo do valor médio de alcance e de interações obtidas, 

uma vez que facilitará a posterior comparação de desempenho entre as diferentes 

categorias de publicações. Assim, como se pode observar através da Tabela 7, ao longo do 

período de investigação em contexto empresarial, este grupo alcançou organicamente, em 

média, cerca de 267 pessoas e gerou 49 interações por conteúdo.  

Publicação Formato Pessoas Alcançadas Nº Interações

A- Dia de S. Valentim Imagem 184 56

B- Carnaval Gif 138 51

C- Dia da Mulher Imagem c/texto 321 48

D- Dia do Pai Imagem c/texto 403 45

E- Dia Internacional das 
Florestas Diversas fotografias 267 63

F- Dia Mundial da Água Imagem c/texto 203 35

G- Páscoa Vídeo 138 32

H- Dia Internacional do 
Planeta Terra Imagem c/texto 699 78

I- Dia da Liberdade Imagem c/texto 331 66

J- Dia do Trabalhador Imagem c/texto 167 35

K- Dia da Mãe Imagem c/texto 175 39

L- Dia Internacional da 
Luz Imagem c/texto 175 44

Média 267 49
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1.2. Conselhos e dicas de poupança 
 
 
 Esta segunda categoria é referente a todas as publicações que foram realizadas com 

o intuito de fornecer dicas ou pequenos truques de forma a auxiliar as pessoas a 

economizar no seu dia a dia. 
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A. Utilização do forno 
 
 
 A primeira publicação realizada no âmbito desta segunda categoria, foi alusiva à 

correta utilização do forno e foi difundida no dia 20 de fevereiro. Apesar desta ser uma dica 

simples, por vezes não se tem a devida perceção do desperdício que esta ação pode 

originar. Por esse motivo e de forma a despertar maior interesse, colocou-se na descrição 

a percentagem das possíveis perdas resultantes deste comportamento. 

 Em termos estatísticos, como se constata pela Figura 23, foi possível alcançar 246 

pessoas e obter um total de 35 interações, estando estas repartidas por partilhas (2), 

reações (28) e cliques (6). Tendo em conta o número de pessoas alcançadas, era expectável 

que a audiência tivesse interagido mais com a publicação. 

 

 
 

Figura 23: Desempenho publicação “Utilização do forno” 



 

85 

B. Eficiência energética 
 
 
 Na Figura 24 está representada a publicação alusiva à eficiência energética dos 

eletrodomésticos que foi divulgada a 28 de fevereiro. Em formato de vídeo de curta 

duração, com apenas cinco segundos, pretendeu aconselhar as pessoas a adquirirem 

equipamentos das categorias A+ e A++ devido à sua maior eficiência energética. 

 Em relação ao desempenho, apesar de se ter ficado pelas 176 pessoas alcançadas, 

obteve 169 visualizações de três segundos. Ao nível das interações foram obtidas 70 

distribuídas por partilhas (2), reações (31) e cliques (37). Esta foi uma publicação com bom 

desempenho, especialmente ao nível das interações. O autor considera que tal resultado 

adveio do formato escolhido, uma vez que grande parte das interações com a publicação 

foram cliques para reproduzir o vídeo. 

 

 
 

Figura 24: Desempenho publicação “Eficiência energética” 
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C. Equipamentos em standby 
 
 
 A terceira publicação inserida no tema dicas de poupança foi divulgada a 13 de 

março. Esta foi em formato de imagem e teve como objetivo demonstrar aos seguidores 

da Alfa Energia que colocar os aparelhos em standby não é solução, uma vez que eles 

continuam a consumir energia. 

 Observando a Figura 25, verifica-se que foi possível alcançar 316 pessoas e obter 

46 interações divididas por partilhas (3), reações (23) e cliques (20). Uma vez mais, apesar 

do alcance acima da média, não se verificou um igual acréscimo no número de interações, 

o que leva a crer que pode ter derivado da publicação patrocinada que se encontrava em 

curso. 

 

 
 

Figura 25: Desempenho publicação “Equipamentos em standby” 
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D. Climatização  
 
 
 A seguinte publicação remonta ao dia 26 de março e foi referente à utilização do ar 

condicionado em dias de calor. Por vezes, as pessoas não tomam atenção à temperatura 

do termostato e utilizam o aparelho com uma intensidade superior à necessária. Por esse 

motivo, optou-se por alertar e aconselhar para a necessidade da devida regularização do 

mesmo. 

 Ao nível do desempenho, tal como se observa na Figura 26, os resultados não foram 

bons. Originou um alcance de 132 pessoas e 37 interações, repartidas por reações (28) e 

cliques (11). Estes valores ficaram abaixo das expetativas, acabando mesmo por ser uma 

das publicações com pior desempenho.  

 

 
 

Figura 26: Desempenho publicação “Climatização” 
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E. Luz natural 
 
 
 A 28 de março, aproveitando o bom tempo que se fazia sentir, idealizou-se uma 

publicação inserida nesta categoria. Aqui, pretendeu-se aconselhar as pessoas a 

aproveitarem a luz natural, típica daqueles dias, para iluminar e aquecer a sua casa e assim 

diminuir o consumo de energia elétrica. 

 Observando a Figura 27, verifica-se que a nível estatístico esta foi uma publicação 

com resultados bastante interessantes. Alcançou 290 pessoas e gerou 49 interações 

repartidas por partilhas (4), reações (30) e cliques (15). 

 

 
 

Figura 27: Desempenho publicação “Luz Natural” 
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F. Correta utilização da máquina de lavar roupa 
 
 
 A publicação representada na Figura 28 remonta ao dia 5 de abril e teve como 

objetivo fornecer uma pequena dica acerca da utilização da máquina de lavar roupa, 

aconselhando as pessoas a utilizá-la unicamente quando estiver completamente cheia. 

 No que diz respeito ao desempenho, alcançou 180 pessoas e obteve 49 interações 

repartidas por partilhas (3), reações (26), comentários (1) e cliques (19). Na ótica do autor, 

apesar do alcance gerado não ter sido tão expressivo como em alguns conteúdos 

anteriores, este obteve um número de interações bastante semelhante.  

 

 
 

Figura 28: Desempenho publicação “Correta utilização da máquina lavar roupa” 
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G. Iluminação LED 
 
 
 A publicação que se seguiu foi referente à utilização de lâmpadas LED em 

detrimento das incandescentes e foi divulgada a 9 de abril. De forma a passar uma 

mensagem em tom de alerta e sensibilização para a não utilização das segundas, o 

conteúdo assumiu o formato de vídeo de curta duração, apenas dois segundos. Nele, vai 

surgindo repetidamente um sinal de “visto” sobre uma lâmpada LED, e uma cruz vermelha 

sobre a incandescente, diferenciando o correto do errado. 

 Estatisticamente, como se observa pela Figura 29, foram alcançadas apenas 128 

pessoas, um valor bastante baixo e que torna esta a publicação com pior resultado neste 

campo. Em contrapartida, obteve 147 visualizações de três segundos e 50 interações 

repartidas por partilhas (4), reações (27) e cliques (19), valores que surpreenderam devido 

ao fraco alcance. 

 

 
 

Figura 29: Desempenho publicação “Iluminação LED” 
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H. Limpeza do frigorífico 
 
 
 A dica de poupança que se sucedeu foi divulgada a 30 de abril. Nos frigoríficos como 

com qualquer outro eletrodoméstico, é natural que com o tempo de utilização se vá 

acumulando alguma sujidade. No entanto, no caso deste aparelho, essa sujidade fará com 

que trabalhe com maior intensidade, provocando um acréscimo no consumo de energia 

elétrica. Tendo por base este facto, idealizou-se uma publicação em formato de imagem, 

com o intuito de alertar e informar os mais distraídos. 

 Analisando a Figura 30, verifica-se que esta publicação alcançou 285 pessoas e 

obteve 40 interações repartidas por partilhas (3), reações (27) e cliques (10). Uma vez mais, 

apesar do elevado alcance gerado, não se verificou um acréscimo proporcional do número 

de interações. 

 

 
 

Figura 30: Desempenho publicação” Limpeza do frigorífico” 
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I. Roupa no estendal 
 
 
 A 14 de maio, à semelhança do que ocorreu na publicação “E- Luz Natural”, decidiu-

se aproveitar o bom tempo que se fazia sentir para idealizar conteúdo. Este conteúdo teve 

como objetivo aconselhar as pessoas a aproveitar os dias de sol para secar a roupa ao livre, 

evitando a utilização de qualquer aparelho para esse efeito e assim evitar qualquer gasto 

extra de energia elétrica. 

 Observando a Figura 31, verifica-se que organicamente foram alcançadas 155 

pessoas e geradas 35 interações repartidas por partilhas (3), reações (26) e cliques (6). 

Como facilmente se compreende, estes foram resultados que não agradaram ao autor. 

 

 
 

Figura 31: Desempenho publicação “Roupa no estendal” 
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J. Carregadores 
 
 
 A publicação representada na Figura 32 remonta ao dia 24 de maio e através dela 

pretendeu-se aconselhar as pessoas a evitarem deixar os carregadores ligados à tomada 

após a sua utilização, uma vez que continuam a consumir alguma energia. 

 Estatisticamente, observando a Figura 32, verifica-se que foram alcançadas apenas 

136 pessoas e geradas 30 interações, repartidas por partilhas (3), reações (18) e cliques (9).  

 

 
 

Figura 32: Desempenho publicação “Carregadores” 
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K. Combater o calor 
 
 
 O último conteúdo difundido no âmbito deste grupo de publicações foi divulgado a 

29 de maio. Uma vez mais, devido ao enorme calor que se fazia sentir, optou-se por 

aproveitar esse facto e aconselhar as pessoas a utilizarem ventoinhas para se refrescarem 

em detrimento do ar condicionado.  

 A nível estatístico, como se observa pela Figura 33, verificou-se um acréscimo do 

número de pessoas alcançadas, chegando às 195. Por outro lado, o mesmo não sucedeu 

com o número de interações. Foram geradas apenas 32, repartidas por partilhas (4), 

reações (20) e cliques (8).  

 

 
 

Figura 33: Desempenho publicação “Combater o calor” 
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1.2.1. Resumo do desempenho publicações dicas de poupança 
 
 
 Uma vez mais e de forma a facilitar a consulta e observação do desempenho obtido 

por cada uma das publicações realizadas no âmbito dos conselhos e dicas de poupança que 

ocorreram entre os meses de fevereiro e maio de 2019, compilaram-se os dados na Tabela 

8. 

 
 

Tabela 9: Desempenho publicações dicas de poupança 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Observando a Tabela 8, verifica-se que ao longo do período de investigação em 

contexto empresarial, este grupo alcançou organicamente, em média, cerca de 204 

pessoas e gerou 42 interações por conteúdo partilhado.  

Publicação Formato Pessoas Alcançadas Nº Interações

A- Utilização do Forno Imagem 246 29

B- Eficiência Energética Vídeo 176 70

C- Equipamentos Standby Imagem c/texto 316 46

D- Climatização Imagem 132 37

E- Luz Natural Imagem c/texto 290 49

F- Máquina Lavar Roupa Imagem c/texto 180 49

G- Iluminação LED Vídeo 128 50

H- Limpeza Friforífico Imagem c/texto 285 40

I- Roupa no Estendal Imagem c/texto 155 35

J- Carregadores Imagem c/texto 136 30

K- Combater o Calor Imagem c/texto 195 32

Média 204 42
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1.3. Promocionais 
 
 
 O terceiro conjunto de publicações levadas a cabo no Facebook é referente a todo 

o conteúdo partilhado com o intuito de promover os serviços fornecidos pela Alfa Energia. 

Das quatro publicações realizadas, de forma a alcançar um maior número de pessoas, duas 

foram patrocinadas com algum investimento financeiro. 
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A. Adesão online  
 
 
 A primeira publicação inserida neste terceiro grupo remonta ao dia 18 de fevereiro 

e serviu para divulgar o formulário de adesão que a Alfa Energia disponibiliza online. 

Para além disso, com este conteúdo pretendia-se gerar tráfego para o website, mais 

especificamente para a página do formulário e ainda tentar transformar esses visitantes 

em clientes. Contudo, como se pode verificar pela Figura 34, estes dois últimos objetivos 

não foram cumpridos, uma vez que apenas se verificou um clique na ligação que estava 

presente na descrição. 

 Estatisticamente alcançou apenas 135 pessoas e obteve 28 interações repartidas 

por partilhas (1), reações (22) e cliques (6). Em suma, na ótica do autir, esta foi uma 

publicação que não resultou, pois para além dos fracos valores analíticos não cumpriu os 

objetivos inicialmente delineados. 

 

 
 

Figura 34: Desempenho publicação “Adesão online”
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B. Surpresas na fatura 
 
 
 Esta segunda publicação foi originalmente partilhada no dia 25 de fevereiro. Com 

ela pretendia-se gerar tráfego para a página de pedidos de cotação, com o objetivo de gerar 

possíveis solicitações. Como se pode observar na Figura 35, a 6 de março foi alvo de 

promoção. Esta foi realizada sem o conhecimento do autor e, por conseguinte, não houve 

qualquer tipo de segmentação. Teve uma duração de 10 dias e um orçamento de 30€. 

 A nível estatístico foi possível alcançar 3821 pessoas, sendo que, 121 foram de 

forma orgânica. Quanto às interações foram obtidas 387 de forma paga e 153 

organicamente, totalizando 540. Apesar do principal objetivo não ter sido alcançado, 

apenas quatro pessoas clicaram na ligação, o resultado final foi positivo, uma vez que a 

publicação acabou por atingir um grande número de pessoas, servindo como um bom meio 

de divulgação da marca Alfa Energia. No entanto, o autor considera que se houvesse 

segmentação do público-alvo, poderiam ter sido alcançados resultados semelhantes com 

um orçamento menor. 
 

 
 

Figura 35: Desempenho publicação” Surpresas na fatura”



 

99 

C. Dúvidas no tarifário 
 
 
 A terceira publicação de cariz promocional remonta ao dia 16 de abril e, tal como a 

anterior, foi também ela patrocinada. Nesta, pretendeu-se incentivar as pessoas a entrar 

em contacto com a Alfa Energia de forma a saberem quais as condições e planos 

disponíveis. Para isso, optou-se por colocar um botão de “enviar mensagem” e os 

respetivos contactos na descrição. Ao contrário da anterior, esta foi segmentada para um 

público-alvo com idades compreendidas entre os 25-50 anos e com localização em Aveiro 

e num raio de 40km. Teve duração de 7 dias e um orçamento de 20€. 

 Através da Figura 36, verifica-se que foram alcançadas um total de 10.076 pessoas, 

sendo 120 de forma orgânica. No que diz respeito às interações, foram obtidas 49 

organicamente e 43 através da promoção, totalizando 92. Através da promoção, uma vez 

mais, foi possível fazer chegar a marca a um número considerável de pessoas, algo que de 

outra forma não seria possível. No entanto, os objetivos estabelecidos não foram 

alcançados, dado que se obtiveram apenas 2 mensagens no chat e 19 cliques na ligação. 
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Figura 36: Desempenho publicação “Dúvidas no tarifário”
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D. Opções de tarifário 
 
 
 A última publicação inserida nesta categoria, foi realizada a 20 de maio e teve como 

principal objetivo promover os tarifários que a Alfa Energia coloca ao dispor dos seus 

clientes. O formato escolhido foi diferente do habitual, optando-se por um carrossel 

composto por uma imagem dividida em três partes. A primeira serviu para incentivar a 

adesão e, clicando nela o utilizador era redirecionado para o formulário de adesão. As duas 

restantes eram referentes às tarifas e serviram para expor os principais benefícios de cada 

uma. Clicando em qualquer uma delas o utilizador era redirecionado para as respetivas 

páginas do website. 

 Ao nível de desempenho foi possível alcançar 157 pessoas e gerar 31 interações, 

repartidas por partilhas (3), reações (18) e cliques (10). Na perspetiva do autor, a nível 

visual, este foi um dos conteúdos mais bem conseguidos. Porém, como se constata pela 

Figura 37, os resultados não foram os melhores. 

 

 
 

Figura 37: Desempenho publicação “Opções de tarifário”
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1.3.1. Resumo do desempenho publicações promocionais 
 
 
 Com vista a facilitar a consulta e observação do desempenho obtido por cada uma 

das publicações de cariz promocional realizadas entre os meses de fevereiro e maio de 

2019, compilaram-se os respetivos dados na Tabela 9. 

 
 

Tabela 10: Desempenho publicações promocionais 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Na Tabela 9, uma vez que duas das quatro publicações foram promovidas, os dados 

foram divididos em alcance e interações obtidas organicamente e de forma paga. No 

entanto, apenas foram calculados os valores médios orgânicos, pois apenas esses poderão 

servir de meio de comparação com as restantes categorias. Assim, é possível concluir que 

este grupo alcançou organicamente, em média, 133 pessoas e gerou 65 interações por 

conteúdo partilhado. 

Publicação Formato
Pessoas Alcançadas 

Organicamente
Nº Interações 

Orgânicas
Pessoas Alcançadas 

Pagas
Nº Interações Pagas

A- Adesão Online Imagem 135 28 Não se Aplica Não se Aplica

B- Surpresas na Fatura Imagem 121 153 3700 387

C- Dúvidas no Tarifário Imagem c/texto 120 49 9956 43

D- Opções de Tarifário Corrossel 157 31 Não se Aplica Não se Aplica

Média 133 65
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1.4. Gerais 
 
 
 O grupo de publicações que se segue, é referente a todo o conteúdo que não teve 

qualquer tema por trás. Este foi elaborado espontaneamente e porque de alguma forma, 

na perspetiva do autor, era pertinente para aquele momento. 
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A. Recarregar energias 
 
 
 A primeira publicação desenvolvida nesta categoria foi partilhada a 15 de março. 

Aproveitando o facto de ser sexta-feira, um dia que transmite um misto de sensações a 

quem trabalha, através de um conjunto de diferentes imagens pretendeu-se que as 

pessoas comentassem a publicação dizendo qual delas descreveria melhor o seu estado de 

espírito naquele momento. Assim, o principal objetivo passou por criar um maior 

envolvimento e interação entre a audiência e o conteúdo. 

 Analisando a Figura 38, verifica-se que foi possível alcançar 265 pessoas e gerar 64 

interações repartidas por partilhas (3), reações (34) e cliques (27).  

 

 
 

Figura 38: Desempenho publicação “Recarregar energias” 
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B. A energia do sorriso 
 
 
 A publicação representada na Figura 39 foi difundida no dia 3 de abril. Através da 

fotografia de uma família sorridente, pretendeu-se passar uma mensagem de felicidade e 

de partilha de bons momentos com quem mais se gosta. 

 Ao nível do desempenho alcançou 187 pessoas e foi capaz de gerar 76 interações 

repartidas por partilhas (4), reações (42), comentários (2) e cliques (28). Nesta publicação, 

apesar de não se ter gerado um alcance acima da média, verificou-se um acréscimo no 

número de interações acabando por ser o conteúdo com melhores resultados a este nível. 

No entanto, é importante realçar que grande parte dessas ações advieram das partilhas.  

 

 
 

Figura 39: Desempenho publicação “A energia do sorriso” 
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C. O que o deixa feliz? 
 
 
 A terceira publicação inserida nesta categoria remonta a 12 de abril e pretendeu-se 

novamente incentivar o comentário, desta vez questionando a audiência sobre o que os 

deixa felizes.  

 No que diz respeito ao desempenho, analisando a Figura 40, verifica-se que foram 

alcançadas 201 pessoas e geradas 61 interações repartidas por partilhas (5), reações (31), 

comentários (1) e cliques (24).  

 

 
 

Figura 40: Desempenho publicação "O que o deixa feliz?" 
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D. Com energia para o fim-de-semana? 
 
 
 A publicação que se seguiu remonta ao dia 10 de abril. Através dela, além de se 

desejar um bom fim-de-semana, pretendeu-se transmitir que independentemente do dia, 

energia é algo que nunca falta na Alfa. Através da pergunta presente na imagem, desejava-

se incentivar o comentário e assim criar uma maior envolvência e interação do público com 

o conteúdo. 

 Observando os resultados presentes na Figura 41, verifica-se que foi possível 

alcançar 220 pessoas e obter 36 interações como partilhas (3), reações (24) e cliques (9). 

Em função do alcance gerado, era expectável que houvesse um maior do número de 

interações, algo semelhante às publicações anteriores. 

 

 
 

Figura 41: Desempenho publicação "Com energia para o fim-de-semana?" 
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E. Aproveite o bom tempo 
 
 
 A última publicação inserida nesta categoria foi realizada a 31 de maio. 

Aproveitando o facto de ser sexta-feira e do bom tempo que se iria fazer sentir ao longo de 

todo o fim-de-semana, optou-se por apelar às pessoas para relaxarem e dessa forma 

recarregarem as energias para a próxima semana. 

 Estatisticamente, observando a Figura 42, verifica-se que foram alcançadas 131 

pessoas e geradas 35 interações, entre elas partilhas (2), reações (25) e cliques (8). Estes 

resultados em relação às publicações anteriores foram um pouco baixos, tendo sido os 

piores dentro deste grupo.  

 

 
 

Figura 42: Desempenho publicação "Aproveite o bom tempo" 
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1.4.1. Resumo do desempenho publicações gerais 
 
 
 De forma a facilitar a consulta e observação do desempenho obtido por cada uma 

das publicações gerais realizadas ao longo do período de investigação em contexto 

empresarial, compilaram-se os respetivos dados na Tabela 10. 

 
 

Tabela 11: Desempenho publicações gerais 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Analisando a tabela acima apresentada, é possível constatar que as cinco 

publicações enquadradas nesta categoria alcançaram organicamente, em média, cerca de 

201 pessoas e geraram 54 interações por conteúdo. 

 

Publicação Formato Pessoas Alcançadas Nº Interações

A- Recarregar Energias Imagem 265 64

B- A Energia do Sorriso Imagem 187 76

C- O Que o Deixa Feliz? Imagem c/texto 201 61

D- Com Energia para o 
Fim-de-Semana?

Imagem c/texto 220 36

E- Aproveite o Bom 
Tempo

Imagem c/texto 131 35

Média 201 54



 

110 

1.5. Notícias 
 
 
 O último conjunto de publicações é referente às notícias relacionadas com o setor 

energético que foram partilhadas no Facebook ao longo do período de investigação em 

contexto empresarial. 
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A. Alteração do IVA 
 
 
 A primeira publicação inserida nesta categoria, remonta ao dia 23 de abril e foi 

referente ao anúncio feito pelo governo sobre a descida do IVA em certos contratos de 

energia elétrica. 

 Em termos estatísticos, como se pode observar na Figura 43, este conteúdo 

conseguiu alcançar 213 pessoas e gerar 34 interações repartidas por partilhas (1), reações 

(21) e cliques (12). Dos doze cliques, apenas dois foram na ligação, o que demonstra que 

as pessoas não leram a notícia na integra, cingindo-se à breve descrição da mesma. 

 

 
 

Figura 43: Desempenho publicação "Alteração do IVA" 
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B. Interpretar a fatura 
 
 
 A segunda e última publicação desta categoria foi partilhada a 7 de maio e foi 

referente a um vídeo que explicava em detalhe como interpretar uma fatura. O conteúdo 

tinha sido produzido pelo portal Poupa Energia e de forma a tentar gerar uma maior 

interação, optou-se por identificar a respetiva página na descrição.  

 Observando a Figura 44, verifica-se que foi possível alcançar apenas 115 pessoas e 

gerar 16 interações repartidas por partilhas (1), reações (12) e cliques (3). Na perspetiva do 

autor, caso o vídeo tivesse sido carregado diretamente na plataforma e referidos os 

autores, o desempenho da publicação poderia ter sido melhor. 

 

 
 

Figura 44: Desempenho publicação "Interpretar a fatura" 
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1.5.1. Resumo do desempenho publicações de notícias 
 
 
 De forma a facilitar a consulta e observação do desempenho obtido por cada uma 

das publicações, compilaram-me novamente os respetivos dados na Tabela 11. 

 
 

Tabela 12: Desempenho publicações de notícias 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Calculando os valores médios do número de pessoas alcançadas e do número de 

interações geradas, conclui-se que este grupo alcançou organicamente 164 pessoas e 

obteve 25 interações por conteúdo. 

 
 

1.6. Conclusões do desempenho das publicações no Facebook 
 
 
 Terminada a análise individual a cada um dos conteúdos partilhados ao longo do 

período de investigação em contexto empresarial, na perspetiva do autor, é extremamente 

pertinente compreender quais os temas, formatos e dias da semana obtiveram um melhor 

desempenho. Para isso, começou-se por calcular o valor médio do alcance e das interações 

geradas para cada um dos grupos anteriormente mencionados e posteriormente foram 

construídos os respetivos gráficos que serão analisados de seguida. Apesar deste método 

de análise não proporcionar resultados completamente fiáveis, permite compreender a 

realidade por traços gerais. 

 

Publicação Formato Pessoas Alcançadas Nº Interações

A- Alteração do IVA Ligação para notícia 213 34

B- Interpretar a Fatura Ligação para notícia 115 16

Média 164 25
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1.6.1. Desempenho em função do tema da publicação  

 
 
 No Gráfico 1 encontra-se representado o desempenho médio de cada um dos 

temas abordados nas diversas publicações realizadas no Facebook. Através da sua análise, 

facilmente se percebe que o conteúdo referente a datas comemorativas foi o que gerou 

maior alcance orgânico, o que contrasta com o resultado das publicações promocionais. 

 Ao contrário do que seria expectável, o tema com menor alcance foi aquele que 

obteve, em média, um maior número de interações. No entanto, o autor pensa que esse 

facto poderá ser explicado pela publicação “B- Surpresas na Fatura” ter gerado 

organicamente diversas interações após ter sido patrocinada. Por outro lado, as Notícias 

foram as menos interativas. 

 Posto isto, conclui-se que os temas que despertaram maior interesse na audiência 

da Alfa Energia foram aqueles que tiveram o objetivo de informar (datas comemorativas), 

educar (dicas de poupança) e entreter (gerais). 

 
 

Gráfico 1: Desempenho médio em função dos temas de publicação 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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1.6.2. Desempenho em função do formato do conteúdo 
 
 
 Ao longo da investigação em contexto empresarial foi partilhado conteúdo em 

quatro formatos distintos, porém o mais utilizado foi “imagem c/texto”. Analisando o 

Gráfico 2, verifica-se que as publicações em formato de vídeo foram as que alcançaram um 

menor número de pessoas. Contrariamente, as que assumiram a forma de “imagem 

c/texto”, obtiveram um alcance médio superior a 200, destacando-se das restantes 

categorias.  

 No que diz respeito ao número de interações geradas, contrariando as expetativas 

iniciais de que os vídeos seriam melhores a este nível, o formato “imagem” foi o que teve 

melhor desempenho. Contudo, uma vez mais, crê-se que isso poderá ser explicado pela 

publicação promocional “B- Surpresas na Fatura”, ter gerado organicamente diversas 

interações após ter sido patrocinada. Sem surpresas, as ligações partilhadas foram as 

menos interativas. 

 Assim, conclui-se que neste caso em particular, as imagens conseguiram obter um 

maior alcance e interação quando comparado com os restantes formatos utilizados. 

 

Gráfico 2: Desempenho médio em função do formato do conteúdo 

 
 

Fonte: Elaboração própria
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1.6.3. Desempenho nos diferentes dias da semana 
 
 
 Ao longo do período de investigação em contexto empresarial os conteúdos foram 

sendo partilhados de forma semelhante ao longo dos vários dias da semana. Observando 

o Gráfico 3, imediatamente se percebe que o primeiro dia foi aquele que conseguiu gerar 

maior alcance e interação, contrastando com o resultado obtido na terça-feira. 

Curiosamente, os dias com pior desempenho médio, terça e sexta-feira, sucederam aos 

dois melhores. 

 Assim, e apesar destes resultados estarem dependentes do tema e formato das 

publicações, conclui-se que segunda e quinta-feira são os melhores dias para difundir 

conteúdo perante a atual audiência da Alfa Energia. 

 
Gráfico 3: Desempenho médio em função dos dias da semana 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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2. Evolução da página do Facebook 
 
 
 Terminada a análise ao conteúdo partilhado no Facebook entre os meses de 

fevereiro e maio de 2019, é momento de demonstrar a evolução que a página sofreu em 

termos de visualizações e seguidores nesse período. A análise apresentada de seguida foi 

realizada com recurso à ferramenta de estatísticas facultada pela própria plataforma. 

 Começando pela evolução do número de seguidores, aquando do início da 

investigação em contexto empresarial a página contava com 232. Através do Gráfico 5, 

verifica-se que houve um crescimento regular ao longo dos meses e a 31 de maio eram já 

433 pessoas a acompanhar a Alfa Energia. Entre os dias 10 e 13 de março houve um 

crescimento abrupto no número de seguidores (aumento de 46), acontecimento que 

coincidiu com a promoção da publicação promocional “B – Surpresas na Fatura”. 

 
Gráfico 4: Evolução do número de seguidores 

 
 

Fonte: Facebook analytics 

 
 Analisando agora as caraterísticas desse público, através do Gráfico 5 verifica-se 

que são maioritariamente do sexo masculino (56%). Cerca de 50% dessas pessoas 

encontram-se nas faixas etárias dos 25-34 e 35-44 anos, havendo uma maior incidência 

sobre o segundo intervalo. 
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Gráfico 5: Distribuição dos seguidores por género e faixa etária 

 
 

Fonte: Facebook analytics 

 
 No que diz respeito à sua distribuição geográfica, como seria de esperar, quatro das 

cinco cidades com maior expressão pertencem ao distrito de Aveiro. Apesar de não estar 

visível da Tabela 12, a cidade de Coimbra à semelhança de Lisboa, conta também ela com 

23 seguidores. 

 
Tabela 13: Distribuição geográfica dos seguidores 

 
 

Fonte: Facebook analytics 
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3. Análise às publicações do Linkedin 
 
 
 Terminada a análise ao trabalho desenvolvido no Facebook, é momento de avaliar 

o desempenho do conteúdo partilhado na segunda plataforma utilizada. À semelhança do 

que ocorreu anteriormente, de forma a tornar o processo de análise o mais organizado 

possível, este será repartido segundo os temas abordados. No final será feito um balanço 

em forma de resumo, com vista a perceber quais as publicações obtiveram maior sucesso 

perante a audiência.  

 De realçar que os dados analíticos facultados pelo Linkedin são um pouco diferentes 

dos da rede anterior. Assim, as métricas a utilizar ao longo da presente análise serão o 

número de impressões4, a taxa de cliques5 e a taxa de engajamento6. 

 
 

3.1. Datas comemorativas  
 
 
 Este grupo de publicações é referente a todas as datas comemorativas que 

decorreram entre os meses de março e maio de 2019 e que serviram de base para a 

elaboração de conteúdo para o Linkedin. Foram realizadas apenas quatro partilhas, sendo 

que três delas foram utilizadas também no Facebook. 

 

 
4 Número de vezes que o conteúdo foi exibido. Uma pessoa pode gerar múltiplas impressões sobre o mesmo conteúdo. 
5 Corresponde ao número total de cliques a dividir pelo número total de impressões. 
6 Corresponde ao número total de interações (reações, comentários, partilhas e cliques) a dividir pelo número total de 
impressões. 
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A. Hora do planeta 
 
 
 A primeira publicação partilhada nesta rede social remonta ao dia 29 de março e foi 

referente à hora do planeta, um movimento cívico que tem o objetivo de sensibilizar e 

alertar para os efeitos negativos das alterações climáticas. 

 A nível estatístico, como se observa na Figura 45, obteve 278 impressões, uma taxa 

de cliques de 5,76% e 6,83% de engajamento. O resultado final superou as expetativas, 

uma vez que naquela altura a página possuía apenas 5 seguidores. No entanto, na 

perspetiva do autor, a publicação foi impulsionada graças às três hashtags utilizadas 

especialmente para aquele dia. 

 

 
 

Figura 45: Desempenho publicação “Hora do planeta” 
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B. Dia da liberdade 
 
 
 O dia 25 de abril de 2019 ficou marcado pela 45ª celebração do dia da liberdade. 

Um dia tão importante para os portugueses não poderia passar despercebido, pelo que foi 

alvo de menção através de uma publicação em formato de imagem. Aqui, além da devida 

alusão ao dia, pretendeu-se dar ênfase ao feito dos portugueses e em simultâneo fazer 

uma breve referência ao mercado liberalizado de energia em que a Alfa Energia atua. 

 Quanto ao desempenho, através da Figura 46 verifica-se que obteve 108 

impressões, uma taxa de cliques de 12,04% e 17,59% de engajamento. Em função do tema 

retratado na publicação, esperava-se que houvesse um maior número de visualizações do 

conteúdo. 

 

 
 

Figura 46: Desempenho publicação “Dia da liberdade” no Linkedin
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C. Dia do trabalhador 
 
 
 Uma vez mais, à semelhança da publicação anterior, também esta foi comum às 

duas redes sociais. Através dela, pretendeu-se assinalar o dia com uma mensagem em tom 

de felicitação a todos os profissionais que trabalham diariamente para fazer chegar os 

serviços da Alfa Energia aos clientes. 

 Observando a Figura 47 verifica-se que foram obtidas apenas 94 impressões. Por 

outro lado, as taxas de cliques e de engajamento foram 10,64% e 17,02%, respetivamente. 

Estes resultados demonstram que apesar de não haver um elevado número de pessoas a 

visualizar o conteúdo, as que viram interessaram-se e interagiram com ele. 

 

 
 

Figura 47: Desempenho publicação “Dia do trabalhador” no Linkedin
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D. Dia internacional da luz 
 
 
 A última publicação inserida na temática das datas comemorativas foi alusiva ao dia 

Internacional da Luz e ocorreu a 16 de maio. Teve como objetivo demonstrar, de uma 

forma simples e resumida, o papel fundamental que a luz desempenhou em diversas 

descobertas e avanços tecnológicos, transformando e moldando a sociedade até aos dias 

de hoje. 

 Estatisticamente, como se observa pela Figura 48, esta publicação obteve 110 

impressões, uma taxa de cliques de 4,55% e 10% de engajamento. No que diz respeito à 

interação com a publicação, verificou-se um decréscimo em relação às duas anteriores. 

 

 
 

Figura 48: Desempenho publicação “Dia internacional da luz” no Linkedin
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3.1.1. Resumo do desempenho das publicações de datas comemorativas no Linkedin 

 
 
 De forma a facilitar a consulta do desempenho obtido por cada uma das publicações 

realizadas no Linkedin no âmbito das datas comemorativas entre os meses de março e maio 

de 2019, compilaram-se os dados na Tabela 14. 

 
Tabela 14: Desempenho publicações de datas comemorativas no Linkedin 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
 Observando a tabela verifica-se que este grupo de publicações gerou, em média, 

147,5 impressões e obteve uma taxa de cliques e de engajamento de 8,25% e 12,86%, 

respetivamente. Além disso, pode-se concluir que o conteúdo “B- Dia da liberdade” foi o 

que teve maior impacto perante a audiência da Alfa Energia nesta plataforma.  

 
 

3.2. Notícias 
 
 
 O segundo conjunto de publicações é referente às notícias relacionadas com o setor 

energético que foram partilhadas ao longo do período de investigação em contexto 

empresarial. Este grupo é composto por sete publicações, sendo que duas delas foram 

também utilizadas no Facebook. 

Publicação Formato Nº Impressões Taxa de Cliques Taxa de Engajamento

A- Hora do planeta Imagem c/texto 278 5,76% 6,83%

B- Dia da liberdade Imagem c/texto 108 12,04% 17,59%

C- Dia do trabalhador Imagem c/texto 94 10,64% 17,02%

D- Dia internacional da 

luz
Imagem c/texto 110 4,55% 10%

Média 147,5 8,25% 12,86%
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A. Redução no consumo de eletricidade 
 
 
 A publicação representada na Figura 49 remonta ao dia 3 de abril e foi referente à 

redução do consumo de energia elétrica no mês de março. 

 Com 322 impressões obtidas foi um dos conteúdos com melhor desempenho neste 

aspeto. Por outro lado, as taxas de cliques e de engajamento ficaram-se, respetivamente, 

pelos 6,21% e 7,45%. Em função do elevado número de impressões, esperavam-se mais 

cliques na publicação. Assim, pode-se concluir que apesar da audiência ter visualizado a 

notícia, uma grande parte não teve qualquer interesse em a ler na íntegra. 

 

 
 

Figura 49: Desempenho publicação “Redução no consumo de eletricidade”
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B. Fim dos sacos de plástico  
 
 
 A notícia representada na Figura 50, apesar de não estar relacionada com o setor 

energético, foi ainda assim partilhada, uma vez que foi uma medida importante para um 

futuro mais sustentável. 

 Em termos estatísticos esta publicação obteve 209 impressões, uma taxa de cliques 

de 6,7% e 8,61% de engajamento. Uma vez mais, esperavam-se mais cliques para visualizar 

a notícia na íntegra.  

 

 
 

Figura 50: Desempenho publicação “Fim dos sacos de plástico” 
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C. Alteração do IVA 
 
 
 A terceira publicação em forma de notícia foi referente ao anúncio feito pelo 

governo sobre a descido do IVA em certos contratos de energia elétrica.  

 Como se observa pela Figura 51, esta gerou 120 impressões e obteve uma taxa de 

cliques e engajamento de 5% e 11,67%, respetivamente. Os resultados apesar de terem 

sido semelhantes aos observados em partilhas anteriores, devido ao tema retratado na 

notícia, esperava-se que fossem superiores. 

 

 
 

Figura 51: Desempenho publicação "Alteração do IVA" no Linkedin” 
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D. Eletricidade renovável 
 
 

 A notícia representada na Figura 52 remonta ao dia 29 de abril e foi referente ao 

consumo de eletricidade renovável durante o período da páscoa. 

 Estatisticamente, no que diz respeito ao número de impressões, foram obtidas 

apenas 78, um valor bastante baixo em relação às publicações anteriores. Em 

contrapartida, teve uma taxa de cliques de 6,41% e 14,1% de engajamento. Apesar de 

apenas um reduzido número de pessoas ter visualizado o conteúdo, as que viram 

interagiram com ele. 

 

 
 

Figura 52: Desempenho publicação "Eletricidade renovável" 
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E. Interpretar a fatura 
 
 
 A publicação apresentada de seguida é referente a um vídeo realizado pelo portal 

Poupa Energia que tinha como objetivo explicar em detalhe como interpretar uma fatura 

de eletricidade. Este foi um dos conteúdos que foram partilhados em ambas as plataformas 

sociais.  

 Observando a Figura 53, verifica-se que foi possível obter 115 impressões, uma taxa 

de cliques de 6,09% e 10,43% de engajamento. 

 

 
 

Figura 53: Desempenho publicação "Interpretar a fatura" no Linkedin 
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F. CO2 na atmosfera 
 
 
 Na Figura 54 encontra-se representada uma notícia partilhada no mês de maio que 

falava acerca dos níveis de concentração de CO2 na atmosfera serem os mais elevados dos 

últimos 800 mil anos. 

 No que diz respeito ao desempenho verificaram-se melhorias em relação às 

publicações anteriores. Obteve 131 impressões, uma taxa de cliques de 13,74% e 16,03% 

de engajamento. Na perspetiva do autor, esta melhoria deve-se ao facto da notícia estar 

relacionada com questões ambientais, um tema bastante popular nos dias de hoje. 

 

 
 

Figura 54: Desempenho publicação "CO2 na atmosfera"
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G. Impostos e taxas na fatura  
 
 
 A última publicação inserida nesta categoria foi referente a um estudo que concluiu 

que Portugal era o segundo país da União Europeia em que os consumidores sentem maior 

carga fiscal na fatura da eletricidade. 

 No que diz respeito ao desempenho, observando a Figura 55, verifica-se que obteve 

110 impressões, uma taxa de cliques de 23,64% e 23,36% de engajamento. Dentro da 

categoria das notícias este foi o conteúdo que alcançou melhor desempenho. 

 

 
 

Figura 55: Desempenho publicação "Impostos e taxas na fatura" 
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3.2.1. Resumo do desempenho das publicações de notícias no Linkedin 
 
 
 À semelhança do que ocorreu com o grupo de publicações anterior, de forma a 

facilitar a consulta do desempenho obtido por cada um dos conteúdos compilaram-se os 

dados na tabela apresentada de seguida. 

 
 

Tabela 15: Desempenho das publicações de notícias no Linkedin 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 Observando a Tabela 15 verifica-se que esta categoria obteve, em média, 155 

impressões, uma taxa de cliques de 9,40% e uma taxa de engajamento de 13,09%. Estes 

resultados apesar de terem sido superiores aos do grupo anterior, a diferença não foi 

significativa. A publicação “G- Impostos e taxas na fatura” foi aquela que despertou maior 

interesse nos seguidores da Alfa Energia, tendo sido a que obteve maior número cliques 

para ler a notícia na íntegra.  

Publicação Formato Nº Impressões Taxa de Cliques Taxa de Engajamento

A- Redução no consumo 

de eletricidade
Ligação para notícia 322 6,21% 7,45%

B- Fim dos sacos de 

plástico
Ligação para notícia 209 6,70% 8,61%

C- Alteração do IVA Ligação para notícia 120 5% 11,67%

D- Eletricidade renovável Ligação para notícia 78 6,41% 14,10%

E- Interpretar a fatura Ligação para notícia 115 6,09% 10,43%

F- CO2 na atmosfera Ligação para notícia 131 13,74% 16,03%

G- Impostos e taxas na 

fatura
Ligação para notícia 110 21,64% 23,36%

Média 155 9,40% 13,09%
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3.3. Angariação de agentes  
 
 
 Contrariamente ao que havia sido inicialmente planeado, apenas se realizou uma 

publicação com o intuito de angariar possíveis parceiros que servissem como ponto de 

contacto da Alfa Energia com potenciais clientes. Este foi um dos primeiros conteúdos a 

ser partilhados no Linkedin. Por isso, foi fixado no topo da página de forma a estar sempre 

visível aos visitantes. 

 Observando a Figura 56 verifica-se que obteve 320 impressões, tornando-se na 

publicação mais visualizada nesta plataforma. Por outro lado, teve uma taxa de cliques e 

de engajamento de 8,44% e 10%, respetivamente. O resultado final foi bastante positivo, 

uma vez que ocorreram alguns contactos por parte de pessoas interessadas. Porém, na 

perspetiva do autor, caso a publicação tivesse sido complementada com um anúncio, 

provavelmente teriam surgido mais interessados. 

 

 
 

Figura 56: Desempenho publicação “Angariação de agentes” 
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3.4. Citação 
 
 
 Como referido no momento de planeamento da estratégia, pretendia-se criar um 

conjunto de publicações em formato de imagem com frases, expressões ou citações de 

colaboradores da Alfa Energia. No entanto, à semelhança do que ocorreu com o grupo 

anterior, ao longo do período de investigação em contexto empresarial, apenas se realizou 

uma partilha com este formato. Assim, recorrendo à entrevista que Nuno Falcão, sócio da 

empresa, concedeu à revista Pontos de Vista, elaborou-se o conteúdo presente na Figura 

57. 

 Em termos estatísticos, obteve 126 impressões, uma taxa de cliques de 9,52% e 

12,7% de engajamento. Apesar de não ter sido o conteúdo com melhor desempenho, deu 

para perceber que foi um tema que despertou interesse na audiência.  

 
 

Figura 57: Desempenho publicação "Citação"
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3.5. Conclusões do desempenho das publicações Linkedin 
 
 
 Terminada a análise individual a cada uma das publicações partilhadas no Linkedin 

ao longo do período de investigação em contexto empresarial, é momento de fazer um 

balanço geral de forma a perceber se houve algum tema ou formato de conteúdo com 

melhor desempenho. Para isso foram utilizados valores médios, sendo que neste caso 

recorreu-se às taxas de cliques e de engajamento. Posteriormente foram construídos os 

respetivos gráficos que serão analisados de seguida. Os dois últimos temas (angariação de 

agentes e citação) apesar de apenas possuírem uma publicação cada, foram igualmente 

considerados nesta análise. 

 
 

3.5.1. Desempenho em função do tema de publicação 
 
 
 No Gráfico 6 encontra-se representado o desempenho médio de cada um dos 

temas abordados nas diversas publicações que foram partilhadas no Linkedin. Através da 

sua análise rapidamente se percebe que os quatro temas obtiveram resultados bastante 

semelhantes. No entanto, mesmo não havendo grande discrepância entre eles, as 

publicações em forma de notícia foram as que obtiveram maior taxa de engajamento 

(13,09%). Por sua vez, o conteúdo referente ao tema das citações, foi o que alcançou maior 

taxa de cliques (9,52%). Contrariamente, as publicações de datas comemorativas e de 

angariação de agentes foram as que obtiveram, respetivamente, uma taxa de cliques 

(8,25%) e engajamento (10%) mais baixa. 

 Posto isto e apesar do número de publicações realizadas não ser suficientemente 

significativo para retirar conclusões precisas, conclui-se que estes quatro temas resultaram 

e foram bem aceites perante a audiência da Alfa Energia no Linkedin. Na perspetiva do 

autor, o quarto tema (citação), caso tivesse sido bem explorado poder-se-ia ter alcançado 

resultados mais interessantes, uma vez que era o único que pretendia refletir diretamente 

os valores e objetivos tanto da empresa como dos seus colaboradores, algo que 

normalmente é valorizado pelo público. 
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Gráfico 6: Desempenho médio em função do tema de publicação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

3.5.2. Desempenho em função do formato do conteúdo 
 
 
 Nesta plataforma social, ao longo do período de investigação em contexto 

empresarial foram difundidos um total de treze conteúdos distribuídos por dois formatos 

distintos. Assim, entre março e maio de 2019, foram realizadas seis publicações em forma 

de “imagem com texto” e sete como “ligação para notícia”. 

 Observando o Gráfico 7 verifica-se que o segundo formato (ligação para notícia) foi 

o que obteve, mesmo que ligeiro, melhor desempenho tanto ao nível da taxa de cliques 

(9,40%) como da taxa de engajamento (13,09%). Assim e apesar de não ter sido realizado 

um número significativo de publicações que permita retirar conclusões precisas, o autor 

crê que nesta rede social em particular as publicações em forma de ligação para 

notícias/artigos de interesse para a área em questão, são uma ótima forma de despertar 

interesse e consequentemente gerar interação da audiência com conteúdo.  
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Gráfico 7: Desempenho médio em função do formato do conteúdo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

4. Evolução da página do Linkedin 
 
 
 Terminada a análise ao conteúdo difundido no Linkedin entre os meses de março e 

maio de 2019, é momento de analisar a evolução que a página sofreu ao nível das 

visualizações, visitantes e seguidores ao longo desse período. A análise apresentada de 

seguida foi realizada com recurso à ferramenta de estatísticas facultada pela própria 

plataforma. 

 Começando pela evolução do número de seguidores, aquando do início da 

intervenção a página contava com cerca de 5. Observando o Gráfico, verifica-se que houve 

um ligeiro crescimento ao longo das semanas e no momento de finalização da investigação 

em contexto empresarial contabilizaram-se um total de 16 pessoas a acompanhar a Alfa 

Energia nesta plataforma. Na semana de 5 a 11 de maio foi quando se registou o maior 

crescimento no número de seguidores (aumento de 4), acontecimento que coincidiu com 

a partilha da notícia “E- Interpretar a fatura”. No entanto, o autor tem sérias dúvidas da 

causalidade entre estes dois eventos, uma vez que a publicação mencionada não obteve 

resultados que justifiquem tal acréscimo. 
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Gráfico 8: Evolução do número de seguidores 

 
 

Fonte: Linkedin analytics 

 
 Como seria de esperar, no que diz respeito ao local de residência desse público, 

cerca de metade pertence à região de Aveiro (33,33%) e Porto (16,67%). Curiosamente a 

página é seguida por três pessoas residentes no Brasil e uma em Espanha. Por outro lado, 

em relação ao setor de atividade, maioritariamente pertencem ao setor do “Petróleo e 

energia” (29,41%). Logo de seguida, com 11,76% surge o setor dos “Recursos renováveis e 

meio ambiente”. 

 
Gráfico 9: Caraterísticas dos seguidores 

 
 

Fonte: Linkedin analytics 

 
 Analisando agora o número de visualizações da página, através do Gráfico 10, é 

possível observar vários picos, sendo que há três que destacam dos demais. O primeiro, 
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com 22 visitantes, é referente ao dia 29 de março e coincidiu com a primeira publicação 

difundida nesta plataforma. O segundo, com 21 visitantes, ocorreu a 14 de maio e coincidiu 

com a partilha da notícia “F- CO2 na atmosfera”. O último pico, com 23 visitantes, remonta 

ao dia 29 de maio e coincidiu com a última publicação realizada nesta rede social, que foi 

a citação. Curiosamente a notícia “A- Redução no consumo de eletricidade” e a publicação 

referente à data comemorativa “C- Dia do trabalhador” realizadas, respetivamente, no dia 

29 de abril e 1 de maio não geraram qualquer visitante no dia em que foi partilhada. 

 
Gráfico 10: Visualizações da página 

  
Fonte: Linkedin analytics 

 
 No que diz respeito à distribuição geográfica dos visitantes, como seria de esperar, 

Aveiro destaca-se por uma larga margem das restantes regiões, reunindo cerca de 64% dos 

visitantes. Seguem-se as regiões do Porto e Lisboa com 10,19% e 7,17%, respetivamente. 

Curiosamente a quarta região com maior percentagem é Santa Fe Province na Argentina 

(6,79%). 

 Em relação ao setor e atividade, à semelhança do que se verificou com os 

seguidores, em primeiro lugar surge o setor do “Petróleo e energia” com 19,85%. Logo de 

seguida surge o setor de “Consultoria e gerenciamento” que reúne 15,27% do total de 

visitantes 
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Gráfico 11: Caraterísticas dos visitantes 

 
 

Fonte: Linkedin analytics 
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PARTE 8.                                                  
CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES AO ESTUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Com vista a finalizar o presente projeto de investigação, ao longo desta parte da 

dissertação será feito um balanço de todo o trabalho levado a cabo pelo autor. Assim, numa 

fase inicial serão apresentadas as considerações finais que são resultado do conhecimento 

adquirido através da revisão da literatura e da sua aplicação ao longo da investigação em 

contexto empresarial na Alfa Energia. Seguidamente será dada a resposta à questão de 

investigação inicialmente formada. Por fim, serão apresentadas as limitações ao estudo, 

bem como algumas sugestões para projetos futuros. 

 
 

1. Considerações finais 
 
 
 Através da realização do presente projeto de investigação foi possível perceber que 

nos tempos que correm é fundamental uma empresa possuir uma forte presença digital. 

Ter apenas um website não é mais suficiente, é necessário construir fortes relações com o 

cliente e para isso nada melhor que as redes sociais. Uma empresa que não faça uso destas 

ferramentas facilmente poderá perder credibilidade perante os seus stakeholders. 

Atualmente, estas funcionam como o primeiro ponto de contacto do cliente com a marca, 

pelo que a comunicação deverá ser trabalhada com rigor, seriedade e sempre com o 

consumidor em mente, oferecendo-lhe conteúdos de qualidade e de valor acrescentado. 

 Uma estratégia de comunicação com base nas redes sociais deve ser planeada de 

forma rigorosa, e para isso é crucial que o responsável por essa tarefa possua um grande 

conhecimento acerca da empresa. Além do mais, é através desse conhecimento prévio e 
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de uma boa comunicação interna que se torna possível alinhar toda a estratégia com os 

objetivos da mesma.  

 No que diz respeito aos conteúdos, e como foi referido anteriormente, o foco tem 

de ser o consumidor, pelo que estes devem de ir além dos produtos e serviços que a 

empresa tem para oferecer. Assim, deverão abranger, por exemplo, datas comemorativas 

relevantes, notícias/artigos de interesse para a área em questão, curiosidades e até mesmo 

momentos do dia-a-dia da empresa. 

 Sendo esta uma estratégia de comunicação aplicada ao mundo digital é 

imprescindível avaliá-la. Este processo deverá ter início no exato momento em que os 

primeiros conteúdos são difundidos e deverá ser realizado de forma contínua, pois só assim 

se torna possível perceber se está a ir ao encontro dos objetivos delineados de antemão. 

Dessa forma, caso os resultados não correspondam às expetativas, garante-se alguma 

margem de manobra para reajustar a estratégia inicialmente planeada. 

 Em suma, conclui-se que para promover e dinamizar as redes sociais não basta 

simplesmente produzir conteúdos atrativos e partilhá-los. É necessário fazer um plano de 

comunicação bem estruturado em que constem, por exemplo, as plataformas sociais a 

utilizar, os objetivos a atingir, o calendário editorial e as métricas de avaliação. Além disso, 

este deverá ser flexível e revisto periodicamente de forma a ser melhorado ao longo do 

tempo. 

 
 

1.1. Resposta à questão de investigação 
 
 
 Através da elaboração deste projeto de investigação pretendeu-se obter resposta à 

seguinte questão: 

 

 “Quais os aspetos a contemplar no desenho e implementação de uma estratégia 

de comunicação, baseada nas redes sociais, para a promoção da Alfa Energia?” 

 

 Na fase do desenho/planeamento da estratégia o autor começou por estudar a 

empresa em que ia desenvolver a investigação. Com isto, pretendeu compreender como é 
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que a Alfa Energia vinha a desenvolver a sua comunicação nas redes sociais e perceber 

quais os seus objetivos para a estratégia que viria a ser implementada. Desta forma, foi 

possível identificar alguns aspetos que necessitavam de uma intervenção mais urgente na 

página do Facebook, definir a segunda rede que viria a ser utilizada e ter uma perceção, 

ainda que vaga, dos possíveis conteúdos a difundir. 

 Num segundo momento realizou-se uma análise concorrencial. O autor considera 

que esta fase foi crucial, dado que permitiu ver diretamente como as outras empresas 

desenvolviam a sua comunicação nas redes sociais e, com isso identificar algumas práticas 

(tipos e formatos de conteúdo, periodicidade das publicações, tom da comunicação) que 

posteriormente serviram de base para a construção da estratégia. Para além disso, ajudou 

a compreender um pouco melhor o mercado em que a Alfa Energia se encontra inserida. 

 Seguidamente, o autor pretendeu perceber qual poderia ser a audiência da Alfa 

Energia nas redes sociais. Para isso, caracterizou o cliente-tipo através de algumas 

personas. Esta opção acabou por se revelar acertada, uma vez que ao ter em mente 

algumas das caraterísticas desse público, ainda que hipotéticas, facilitou a idealização e 

produção dos conteúdos. 

 A fase do desenho da estratégia terminou com a elaboração de um calendário 

editorial. Este englobou os temas e formatos do conteúdo, a plataforma e a data que estes 

deveriam ser difundidos. Este foi um ponto bastante importante para a fase da 

implementação, uma vez que forneceu linhas orientadoras para o planeamento semanal, 

permitindo ao autor saber sempre o que necessitava de fazer. 

 Na fase de implementação, em função do planeamento inicial o autor optou por 

difundir conteúdos em três formatos distintos entre eles imagens, vídeos de curta duração 

e ligações externas para notícias ou artigos. Os formatos mais utilizados foram as imagens 

para o Facebook e as ligações externas no Linkedin. O autor considera que esta opção foi a 

mais acertada, uma vez que em função dos resultados obtidos estes foram os formatos que 

geraram maior alcance e interação perante a audiência. Desta forma, acredita-se que 

perante o atual público da Alfa Energia nestas plataformas estes são os formatos mais 

adequados. 
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  No que diz respeito aos temas, foram abordados cerca de cinco no Facebook e 

quatro no Linkedin, em que cada um tinha um objetivo diferente. No entanto, em função 

dos dados obtidos verifica-se que em ambas as redes sociais, os que obtiveram melhor 

desempenho foram os que pretenderam informar (datas comemorativas, notícias, citação), 

educar (dicas de poupança) e entreter (gerais). Por outro lado, aqueles que foram feitos 

com um fim promocional, com exceção das que foram patrocinadas, não obtiveram tanta 

interação por parte do público. Assim, o autor considera que grande parte do conteúdo a 

ser difundido deverá pretender informar, educar e entreter a audiência e apenas uma 

minoria deverá ser com o objetivo de promover os serviços da Alfa Energia. Caso se 

pretenda apostar na divulgação dos serviços deve-se considerar em fazer algum 

investimento financeiro. Esta foi a única forma encontrada de gerar um bom alcance e 

interação com este tipo de conteúdo, tal como se verificou através das duas publicações 

que foram patrocinadas e que conseguiram atingir um elevado número de pessoas. Porém, 

de forma a obter melhores resultados, é necessário ter-se em consideração a segmentação 

do público. Isto pode ser comprovado na Secção 1.3 da Parte 7, em que a publicação 

patrocinada que foi alvo de segmentação obteve melhores resultados com um orçamento 

menor. De realçar que essa segmentação será sempre em função do tipo de público e 

objetivos que se pretende alcançar. 

 Em relação aos dias da semana, os conteúdos foram repartidos de forma uniforme 

por todos, no entanto à segunda e quinta-feira foi quando se registaram os melhores 

resultados quer ao nível do alcance como do número de interações. O autor considera que 

apesar desses resultados, não é possível afirmar que existem dias melhores ou piores para 

fazer uma publicação, uma vez que segundo dados facultados pelo Facebook, o número de 

seguidores online em cada dia varia semanalmente, o que inevitavelmente interfere com 

o desempenho. 

 Para terminar, importa referir que ao longo da fase de implementação da estratégia 

é necessário avaliar regularmente os diversos conteúdos para se perceber se os resultados 

estão a ir ao encontro dos objetivos delineados. Todo este processo é cíclico e de 

melhoramento contínuo. 
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2. Limitações ao estudo 
 
 
 No começo da investigação em contexto empresarial o autor sentiu algumas 

dificuldades em elaborar os primeiros conteúdos, uma vez que os seus conhecimentos ao 

nível do tratamento e edição de imagem eram bastante reduzidos. No entanto, como 

resultado de qualquer processo de aprendizagem, ao longo do tempo essas dificuldades 

foram desvanecendo, não interferindo com desenrolar do projeto. Um outro aspeto que 

não teve impacto negativo, mas que poderia complementar o estudo, foi o facto da Alfa 

Energia não possuir qualquer mecanismo que quantifique o número de potenciais clientes 

que tomaram conhecimento da empresa através das redes sociais. Por último, um fator 

que acabou por restringir o normal desenvolvimento do estudo, foi o facto do autor apenas 

ter conseguido acesso à página do Linkedin a 24 de março de 2019, cerca de um mês após 

iniciar a investigação em contexto empresarial. Este constrangimento acabou por interferir 

no planeamento inicial, limitando a partilha de alguns conteúdos e, dessa forma, a possível 

evolução da página acabou por ser condicionada.  

 
 

3. Sugestões para projetos futuros 
 
 
 De forma a aprimorar e dar continuidade à estratégia de comunicação digital 

implementada na Alfa Energia, na perspetiva do autor, seria bastante interessante que o 

próximo passo incidisse na criação de um Blogue para a empresa. Este deveria ser acessível 

através do website e utilizado para a criação de diversos artigos de interesse para o público. 

Posteriormente, esses conteúdos passariam a ser difundidos no Facebook ou Linkedin, 

dependendo do tema retratado. Desta forma iria-se gerar maior tráfego para o website, 

aumentando a probabilidade de converter um visitante em cliente. No entanto, para se 

realizar essa conversão é também necessário fazer uma intervenção no website. Para o 

autor, além do design que pode ser mais apelativo, é de extrema importância alterar o 

formulário de adesão. Atualmente, alguém que pretenda aderir online aos serviços da Alfa 

Energia necessita de preencher mais de vinte campos obrigatórios, algo que é impensável 

para a maioria dos utilizadores. Adicionar um simulador também poderia ser uma 
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funcionalidade pertinente. Apesar de existirem diversas páginas para este efeito, no caso 

de um visitante desejar fazer uma simulação do valor mensal da fatura, tem de sair 

obrigatoriamente da página web da Alfa Energia, o que diminuí a probabilidade de angariar 

um novo cliente. Além disso, poderia ser uma boa forma de obter alguns dados pessoais 

como, nome, email ou número de telefone para contactos posteriores. 

 Por último, uma vez que ao longo da investigação em contexto empresarial o autor 

não conseguiu criar nem partilhar conteúdo em formato de vídeo que tivesse uma duração 

superior a cinco segundos, seria bastante interessante realizar algumas publicações neste 

formato de forma a testar a sua eficácia perante a audiência. 
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