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Resumo 
 

 
 
 

No seguinte relatório de estágio são descritos todos os pontos relacionados com o meu 

período de estágio realizado no Água Hotels Mondim de Basto. Este estágio teve a duração de 

aproximadamente seis meses e decorreu de 2 de novembro de 2015 a 6 de maio de 2016. 

 

Apresenta-se, também, a fundamentação teórica para perceber a importância e influência 

que as Redes Sociais, nomeadamente, o Facebook, têm no processo de decisão de compra do 

consumidor. 

 

Assim como um enquadramento prático para concluir se no caso especifico do Água 

Hotels Mondim de Basto, a rede social está a influenciar o processo de decisão de compra do 

consumidor e o que é que este acha da página do hotel. 

 

Palavras-Chave: Estágio, Água Hotels Mondim de Basto, Processo de decisão de 

compra, E-Marketing, Redes Sociais, Facebook. 
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Abstract 
 

 
 

In the following stage report, are described all points related to my stage period, held at 

the Água Hotels. This stage lasted, approximately, six months, and took place from November 

2, 2015 to May 6, 2016. 
 
 

It is presented a theoretical basis to realize the importance and influence that social 

networks, namely Facebook, have on the buying decision process of the consumer. 

 
It is also included a practical exposure to conclude, if in the specific case of Água Hotels 

Mondim de Basto, that social network is influencing the consumer's decision of buying, and 

what he thinks of the hotel's page. 

 
 
 

Key Words: Stage, Água Hotels Mondim de Basto, buying decision process, 

EMarketing, Social Networks, Facebook. 
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Introdução 
 
 
 

Este relatório de estágio está inserido no âmbito do 2º ciclo de estudos da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, que compõe a matriz curricular do mestrado de Ciências da 

Comunicação, vertente de Relações Públicas e Publicidade. 

 

No presente relatório são mencionados todos os pormenores que estiveram ligados ao 

meu estágio realizado no Água Hotels Mondim de Basto, que teve a duração de 

aproximadamente seis meses, de 2 de novembro de 2015 a 6 de maio de 2016, e no qual foram 

desempenhadas variadas funções. O estágio serviu para colocar em prática alguns dos 

conhecimentos adquiridos ao longo deste período de mestrado e estar em contato com o mundo 

de trabalho. 

 

O marketing é uma ferramenta muito importante e essencial para qualquer tipo de 

empresa. Atualmente vivemos num mundo cada vez mais tecnológico e por isso o e-marketing 

(marketing nos meios de comunicação digital), em particular nas Redes Sociais, tem sido cada 

vez mais utilizado na hora de divulgar produtos ou serviços. 

 

O problema de investigação deste relatório consiste em perceber de que maneira a rede 

social Facebook, no caso particular do Água Hotels Mondim de Basto, pode influenciar a 

decisão de compra dos consumidores. Isto significa que se procura determinar e concluir se 

existe ou não relação entre o uso da rede social Facebook e a decisão de compra do consumidor 

do hotel. 

 

Este tema foi escolhido devido à curiosidade de saber, na prática, o poder que as Redes 

Sociais podem ter. Existe a possibilidade destas serem, atualmente, uma poderosa ferramenta 

de publicidade e e-marketing para as empresas e organizações. 

 

O trabalho final está dividido em três principais capítulos. Capítulo 1 – O estágio, 

capítulo 2 – Fundamentação teórica e capítulo 3 – Estudo Empírico. 

 

No capítulo 1, o estágio, são abordados todos os aspetos ligados ao estágio. É feita uma 

abordagem à empresa escolhida para estágio, o Água Hotels Mondim de Basto, explica-se o 

motivo da escolha deste local para fazer o estágio, são apontadas e desenvolvidas as atividades 
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atribuídas nestes seis meses e por fim, é feita uma pequena reflexão com os pontos positivos e 

menos positivos deste período de estágio. 

 

No capítulo 2, o da fundamentação teórica, são desenvolvidos e explicados os principais 

temas que foram considerados importantes para o problema de investigação, como é caso do 

processo de decisão de compra, e-marketing, Redes Sociais, Facebook e marketing nas Redes 

Sociais. Para a análise deste tema são expostas opiniões e teorias de vários autores. 

 

Finalmente, capítulo 3, o estudo empírico. Neste capítulo é exposto o questionário 

realizado de modo a conseguir chegar a algumas conclusões importantes sobre a maneira de 

como as pessoas avaliam a página de Facebook do Água Hotels Mondim de Basto e que aspetos 

gostariam de ser melhorados, para isso é feita uma breve apresentação da página, de seguida 

são exibidos os resultados das perguntas do inquérito e feita uma análise destas e por fim é feita, 

também, uma reflexão que se mostra sob a forma de sugestões de melhoria da página de acordo 

com a opinião dos clientes e seguidores mas não só. 
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Capítulo 1 – O Estágio 
 
 
 

O primeiro capítulo do presente relatório de estágio tem como objetivo descrever, 

caracterizar e analisar o período de estágio de mestrado em Ciências da Comunicação. 

 

O estágio foi realizado na empresa Mondim Tâmega Park mais conhecida como Água 

Hotels Mondim de Basto. Com uma carga horária semanal de 40 horas, o trabalho foi realizado 

de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, com a duração de aproximadamente seis meses. 

Iniciouse a 2 de novembro de 2015 e terminou a 6 de maio de 2016. 

 

Optou-se por dividir este capítulo em quatro subcapítulos. Assim, no primeiro 

subcapítulo faz-se a descrição da empresa onde se escolheu estagiar, o Água Hotels Mondim de 

Basto, no segundo explicam-se as razões e motivos que me levaram a escolher este local para 

realizar o meu estágio de mestrado, no terceiro apontam-se e descrevem-se todas as tarefas e 

atividades realizadas ao longo deste percurso e por fim, no quarto subcapítulo, faz-se uma 

reflexão final sobre os seis meses em que se fez parte da equipa de trabalho do hotel apontando 

o que de mais positivo e negativo ficou deste percurso. 

 
 
 

1.1.O Água Hotels Mondim de Basto 
 
 
 

O Água Hotels Mondim de Basto 1  faz parte, juntamente com mais quatro hotéis, 

nomeadamente, Douro Scala (Mesão Frio), Vale da Lapa (Carvoeiro), Riverside (Portimão) e 

Sal Vila Verde (Ilha do Sal), da cadeia de hotéis Água Hotels que tem como slogan “Renove os 

seus sentidos”. 

 

É um hotel de 4 estrelas situado no Monte da Paradela em Mondim de Basto. Este 

empreendimento turístico, inaugurado a 28 de fevereiro de 2008, está inserido numa área de 

duzentos e cinquenta hectares e circundado de uma paisagem montanhosa com vista para o alto 

da Senhora da Graça e para o rio Tâmega. 

Sob direção de João Borges emprega neste momento 37 funcionários e recebe todos os 

anos estagiários para os diversos departamentos que compõem a estrutura do hotel. 
 
 
 

1 As informações relativas a este tema foram recolhidas e processadas a partir do site da cadeia de hotéis http://www.aguahotels.pt/index.php/pt/ 

http://www.aguahotels.pt/index.php/pt/
http://www.aguahotels.pt/index.php/pt/
http://www.aguahotels.pt/index.php/pt/
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Disponibiliza aos seus clientes vários serviços, tais como, bar (aberto das 11h às 00h); 

restaurante (12h30 às 15h e das 20h às 22h no verão, das 19h30 às 22h no inverno); spa (aberto 

das 10h às 20h aos dias de semana e das 10h às 22h aos fins de semana); cave de vinhos; piscina 

exterior; parque infantil; ginásio; atividades ao ar livre como caminhadas (estão disponíveis, 

mediante pedido, vários percursos de caminhada à volta do hotel e não só), btt, descidas de rio, 

entre outros; fax (disponível na receção com o custo de 1.50€); fotocópias (0.15€/unidade); 

lavandaria; sala de conferências; serviço de despertar e serviço de quartos. 

 

A nível de alojamento o hotel oferece desde quartos twins (duas camas individuais), 

duplos (uma cama de casal), suítes até moradias e espigueiros. São disponibilizados 36 quartos 

twins, 6 quartos duplos, 2 suítes, 3 moradias e 2 espigueiros. 

 

• Quarto Duplo ou Twin com vista para o rio: os quartos duplos ou Twin têm vista para 

o rio e dispõem de ar-condicionado, televisão plasma via satélite, janelas amplas do chão 

e casa de banho privada com produtos de higiene e secador de cabelo. 

• Suíte com banheira de hidromassagem e vista do rio: as suítes com banheira de 

hidromassagem e vista do rio dispõem igualmente de ar-condicionado, janelas amplas 

do chão ao teto, televisão plasma via satélite, casa de banho privada com produtos de 

higiene e secador de cabelo. E ainda uma área de relaxamento com banheira de 

hidromassagem e televisão plasma. 

• Casa de Montanha (4 adultos) com vista do rio: As três moradias ou casas de 

montanha são casas T2 e estão prontas a receber 4 adultos e 2 crianças até aos 12 anos. 

Têm dois quartos um com duas camas individuais e outro com cama de casal. Dispõem 

de telefone, ar-condicionado, wc equipado, cozinha equipada, tv de tela plana. São 

exteriores ao hotel. Uma das moradias está dividida em quarto duplo da parte de cima e 

dois twins na parte debaixo sem ligação entre os três o que permite aos clientes alugarem 

os três quartos em separado. 

• Espigueiro de 2 quartos (4 adultos): Os espigueiros dispõem de ar-condicionado, 

televisão, janelas amplas, e varanda com vista panorâmica das montanhas. Incluem 

também uma cozinha equipada (mediante pedido), duas casas de banho e dois quartos 

(Twin e Duplo). Estão prontos a receber no máximo 4 pessoas. Tal como as moradias 

são exteriores ao hotel. 
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O Restaurante Tâmega tem uma cozinha tipicamente regional transmontana e minhota tem 

capacidade para 100 lugares. Está aberto todos os dias para almoço e jantar. 

 

No Bar Fisgas tem ao dispor variadas bebidas e tem acesso também a refeições mais ligeiras. 

Aos sábados à noite ou em épocas festivas realizam-se espetáculos de música ao vivo. O bar 

está aberto a pessoas não residentes no hotel. 

 

A cave de vinhos é uma sala com vista panorâmica para a montanha. Com capacidade para 

até 12 pessoas pode servir de local para jantares em pequenos grupos e provas de vinhos. 

 

O Água Viva Spa dispõe de sauna, banho turco, jacuzzi, quatro salas de massagem 

(massagens holísticas, de relaxamento, tratamentos estéticos de rosto e corpo), ginásio fitness, 

piscina interior e zona de repouso de acesso gratuito para os hóspedes. 

 

Devido ao local onde está inserido este empreendimento tem uma política ambiental bem 

definida. 

 

Como é referido no site “O Água Hotels Mondim de Basto tem como principal objetivo 

prestar um serviço em que a qualidade e o ambiente sustentável estejam sempre presentes, de 

modo a atingir a máxima satisfação dos seus clientes e da população em geral. Para tal, a gestão 

de topo do hotel assume o compromisso de cumprir todos os requisitos normativos legais e 

regulamentares, em matéria de prestação de serviços e ambiente afetos às atividades 

desenvolvidas, disponibilizar todos os recursos necessários para a contínua superação da 

satisfação dos clientes e fomentar um elevado sentido de responsabilidade social, assegurando 

o envolvimento e melhoria da satisfação de todos os colaboradores, através de politicas de 

reconhecimento e desenvolvimento profissional, melhorar continuamente o Sistema de Gestão 

Integrado, na componente ambiental, e na eficácia do sistema de qualidade, assegurar a proteção 

do ambiente assente na consciência comum da importância da prevenção da poluição e da 

eficácia das medidas de controlo dos impactos. Implementar medidas de atuação, controlo e 

correção/prevenção para diminuir o impacto ambiental, minimizando o consumo de recursos, 

fomentando a eficiência e poupança energética nas suas instalações.” 

 

Atualmente o hotel tem em mãos um projeto para aumentar a sua oferta em mais 50 quartos. 
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1.2.Motivação para a escolha do local de estágio 
 
 
 

Foi escolhido o Água Hotels Mondim de Basto como local de estágio principalmente 

pela sua localização. O hotel está localizado perto da minha área de residência e por 

consequência não ter de gastar o extra de alugar um quarto pesou na minha decisão. 

 

Outra das razões foi o fato desta unidade hoteleira ser uma referência na região de basto 

e por isso seria uma boa “base” que traria a possibilidade de desenvolver os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos dois anos de mestrado em Ciências da Comunicação na vertente de 

Relações Públicas e Publicidade. 

 

O turismo é uma área que está a sofrer um grande crescimento no nosso país e tem sido 

a aposta de vários investidores. Isto foi também um dos motivos que levaram a que este fosse o 

local escolhido para estágio, pois ter a oportunidade de viver esta experiência de trabalho numa 

unidade hoteleira é uma mais-valia no currículo. 

 

O estágio é uma peça muito importante no percurso académico e que se vai revelar uma 

vantagem mais tarde no percurso profissional. Podemos colocar em prática conhecimentos 

obtidos nas cadeiras teóricas do mestrado e ganhamos experiência a nível profissional e pessoal 

porque somos integrados numa equipa de trabalho e começamos a perceber a realidade do 

mundo fora da faculdade. 
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1.3.Atividades desenvolvidas 
 
 
 

A 2 de novembro de 2015 foi iniciado o período de estágio como Relações Públicas do 

Água Hotels Mondim de Basto, terminando apenas a 6 de maio do ano seguinte, 2016. No 

quadro abaixo, estão as principais atividades que foram realizadas nestes seis meses em que 

estive integrada na equipa de trabalho do hotel. 

 
 
 
 

Tabela 1 - Cronograma de atividades de estágio realizadas pela autora do relatório 
 

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Auditoria dos quartos X X X X X X X 

Calendarização 2016 X       

Auditoria de mercado X X X X X X X 

Cartões da receção X X      

Transcrever 

documentos para 

formato digital 

X       

Novas ideias X X X X X X X 

Bases de dados X     X  

Layouts das ementas   X     

Recolha fotográfica 

de materiais 

danificados nos 

quartos 

    X   

Análise de programas      X  

Preparação checkin’s      X  

Tradução Carta Spa       X 
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1.4. Descrição das atividades 
 
 
 

A auditoria dos quartos era tarefa com a qual era despendido mais tempo e na qual o 

senhor João, orientador, exigia mais. A auditoria dos quartos consistia em verificar se estava 

tudo em ordem e pronto para receber clientes nos quartos que tinham chegada. Todos os dias 

eram inspecionados os quartos com chegada, nomeadamente, para ver se estava tudo limpo e 

em funcionamento. Caso alguma coisa não estivesse como era suposto tinha de se falar com as 

senhoras das limpezas de maneira a elas corrigirem o que estava mal. No fim de verificar todos 

os quartos era enviado um relatório (Apêndice A) ao diretor. Foram sentidas bastantes 

dificuldades no início, sobretudo na parte de dar ordens às funcionárias da limpeza, não era uma 

muito coisa muito confortável de se fazer. 

 
Segundo a Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, o relações públicas “é 

o profissional que desenvolve a sua atividade na construção e defesa da identidade e da 

reputação de organizações (…) ” (Póvoas, 2009: 15), ou seja, este profissional tem o dever de 

cuidar da imagem da organização para a qual trabalha. Sendo o local de estágio uma unidade 

hoteleira, os quartos são um dos pontos que devem estar melhor cuidados e sem falhas 

contribuindo isso para a boa imagem do hotel. 

 
A primeira tarefa do estágio foi a calendarização de datas e eventos no ano de 2016. No 

primeiro dia de estágio foi solicitado que se fizesse um calendário onde constassem todos os 

feriados ou datas festivas do ano 2016, para assim ser mais fácil na hora de fazer alguma 

programação especial e adequada aos dias. 

 
A calendarização é um passo importante na planificação da comunicação de uma 

empresa. Como sugere Sousa, esta planificação “é a chave do sucesso de uma ação ou de uma 

campanha de relações públicas, correspondendo a uma nova etapa do processo de RP em que 

se decide efetivamente o que fazer, quando e com que meios” (2003: 81). 

 
A auditoria de mercado era baseada em duas tarefas, particularmente, o estudo da 

concorrência tanto nacional como internacional e também a procura de novas ideias para o hote 

(Apêndice B). Estas atividades eram feitas todos os dias. O senhor João pediu para se ter em 

atenção o que os outros hotéis iam fazendo de modo a retirar ideias novas para o Água Hotels 

Mondim de Basto também para não ficarmos atrás da concorrência. Para a realização desta 

tarefa eram utilizadas sobretudo as Redes Sociais dos hotéis, os seus sites e também os motores 
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relacionados com a área de hotelaria como o Booking ou Trivago que ajudavam a conhecer 

melhor a concorrência e o feedback dos clientes sobre cada concorrente. Por vezes o diretor era 

mais concreto e pedia especificamente uma área ou região que queria que eu pesquisasse, assim 

como pedia se queria que fossem pesquisados os hotéis 3 estrelas, 4 estrelas, etc. 

 
Nesta atividade compreendeu-se a importância do estudo estratégico da concorrência, 

pois, como refere Almeida (2012: 1) o processo de auditoria, quando devidamente realizado, é 

um elemento gerador de diversos e indiscutíveis benefícios para a gestão de uma organização, 

tanto a nível operacional como a nível estratégico. 

 
Os cartões que são entregues na receção no momento do check-in e que contêm algumas 

informações sobre o horário de funcionamento dos serviços, como bar e restaurante, 

informações sobre o cliente e que têm também o cartão-chave do quarto chegaram com falhas, 

nomeadamente, na informação dos horários dos serviços que estava errada. Por isso foi preciso 

colar por cima dessa informação errada um autocolante com a informação correta. 

 
Foi pedido para corrigir o português dos diretórios dos quartos (documentos que 

alfabeticamente explicam o funcionamento do hotel assim como os seus serviços) assim como 

atualizar a informação que estes continham, nomeadamente, novos horários, novos serviços ou 

apagar os serviços que já não existiam. Depois de corrigida a informação tinha de passar os 

documentos para formato digital. Por consequência, foram corrigidos os que estavam em inglês 

também; o mesmo foi pedido para outros documentos, como por exemplo o “Report2 Diário do 

Bar” que tive de passar para Microsoft Excel. 

 
No âmbito do trabalho em comunicação, todas as tarefas são executadas com 

profissionalismo e boa vontade, mesmo as que nos parecem mais triviais. Um bom comunicador 

sabe que deve prestar um serviço multifuncional mesmo que isso saia das suas competências 

específicas. 

 

Em épocas festivas o diretor pedia que fossem escritos textos (Apêndice C) que 

pudessem ser enviados por e-mail aos clientes de maneira a cativá-los a vir para o hotel. Foram 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Report Diário do Bar consiste num documento que funciona como relatório de vendas do da no bar assim como possíveis avarias ou notas 

importantes de registar. 
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feitos textos de mail marketing3 para festas de aniversário, bodas de prata, ouro, diamante, 

despedidas de solteiro, passagem de ano, natal e reuniões. 

 
“O e-mail marketing é uma ótima forma de disseminar informações, atrair e criar 

relacionamentos com seus contatos” (Dallazoanna, 2014), assim, percebeu-se com esta 

atividade a importância de nos mantermos atualizados com as novas tecnologias que nos 

permitem chegar e atrair com mais eficácia e rapidez possíveis clientes. 

 
Foi solicitado pelo orientador a criação de algumas bases de dados. Tive procurar 

contatos e moradas dos postos de turismo da Galiza. Foi também pedido para procurar contatos 

de clubes de btt. A base de dados mais demorada e que deu mais trabalho foi a de um sorteio 

feito pela cadeia de hotéis, aqui foi preciso registar aproximadamente 600 nomes, contatos e 

moradas. 

 
Ao criar a base de dados, compreendeu-se a sua importância para a análise do nosso mercado 

alvo. Tal como menciona Ynonye (2011), a partir de uma base tratada, é possível agregar 

informações dos dados com o enriquecimento. Uma base enriquecida contribui diretamente para 

mais resultados a partir de um bom planeamento estratégico. 

 
No Dia dos Namorados e Carnaval, o diretor pediu que fossem pesquisadas e 

posteriormente enviadas imagens que pudessem que pudessem servir de fundo para as ementas 

dessas datas festivas. 

 
O hotel decidiu preparar-se para a época alta e para isso foi necessário fazer uma revisão 

geral de todas as áreas do hotel para percebermos que materiais precisavam de ser trocados ou 

reparados. O diretor encarregou-me de fazer então o registo fotográfico de todos esses móveis, 

entre outras coisas, e enviar-lhe em álbuns de fotografias com as respetivas legendas (local onde 

estava o material danificado e que material era). Esta tarefa vai de encontro à auditoria dos 

quartos e teve como principal objetivo garantir que o serviço de alojamento oferecido pelo hotel 

era de máxima qualidade. 

 
O hotel tem vários programas para oferecer aos clientes, como, spa moments, all 

inclusive, meia pensão, alojamento e pequeno-almoço, entre outros, foi-me solicitado que 

analisasse as vendas destes. O objetivo desta tarefa foi o de perceber quais os programas que 

eram mais vendidos e os que eram menos. Para isso foi-me dado o histórico de vendas de 

programas de 2015 e os primeiros quatro meses de 2016. Esta tarefa resultou então em quadros 
 
 
 

3 “O email marketing é parte do marketing digital, e embora seja a ferramenta mais utilizada pelas pequenas empresas, ela seguramente é a 

ferramenta de marketing digital mais mal utilizada por todas as empresas” (Torres, 2010:24). 
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com o número de cada programa vendido em cada mês e a comparação dos meses que já eram 

possíveis de comparar em cada ano. O orientador pediu-me também para fazer um top 10 de 

cada ano e mês. Fazer esta análise é importante, pois permite-nos perceber quais os programas 

que valem a pena manter e quais aqueles que já não têm a adesão pretendida. 

 
Esta atividade revelou-se importante para se saber que programas ainda estavam a ser 

vendidos e aqueles que já não chamavam a atenção do público, tudo isto de forma a conseguir 

perceber quais os que deviam ser mantidos e os que deviam ser criados. 

 
A preparação dos check-in’s é feita pelos funcionários da receção. A proposta de 

começar eu a fazê-lo surgiu por parte dos rececionistas porque geralmente só estava um 

funcionário a trabalhar e é preciso que este esteja sempre disponível para atender o telefone e 

para atender os clientes que estão hospedados e por isso sobra pouco tempo para realizar todas 

as tarefas que têm para fazer. Então pediram ao meu orientador para que pelo menos à sexta- 

feira, que é o dia com mais movimento, eu fizesse esta tarefa. A preparação dos check-in’s 

consiste em ordenar toda a documentação relacionada com o cliente e separá-la por micas, é 

preciso também escrever as informações nos cartões que entregamos com o cartão do quarto 

aquando da chegada e escrever o nome e quarto de cada cliente nos cartões de levantamento das 

toalhas. 

 
A tarefa de tradução Carta Spa foi proposta pela profissional dos recursos humanos. Surgiu 

depois de um dia estar na receção e conseguir esclarecer algumas dúvidas a uma cliente inglesa, a 

qual a rececionista estava com alguma dificuldade em perceber. Estas dúvidas estavam relacionadas 

com a carta do spa e com as características que cada massagem tinha e com as opções que o hotel 

tinha para oferecer nesta área. Depois de ter conseguido ajudar a rececionista nesta situação a 

profissional de recursos humanos, Andreia Machado, propôs-me traduzir a carta de spa para inglês 

e assim o fiz. Estando inseridos num hotel, é normal recebermos turistas do nosso país mas não 

só. É por isso importante estarmos preparados e termos serviços adequados a cada público que 

nos visita. 

 

Apesar de terem sido desenvolvidas várias atividades, são de destacar aquelas que todos os dias 

eram realizadas, nomeadamente, análise da concorrência, auditoria dos quartos e pensar em novas 

ideias para dinamizar o hotel pois foi nelas que foi despendido mais tempo de estágio. 

 

Contudo, uma das tarefas que mais entusiamo provocou foi a análise e comparação de 

vendas dos programas pois é bastante importante para qualquer hotel perceber quais os 

programas que são mais rentáveis e os que são menos, de maneira a sabermos em quais devemos 

continuar ou não a apostar. 
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Também foi com entusiasmo que foram preparados os check-in’s pelo fato de ter sido a 

única tarefa que permitiu o contato direto com os clientes pois estava na receção e pude perceber 

quais as principais dúvidas, queixas e também elogios destes. 

 

A tarefa que se revelou menos satisfatória foi a auditoria dos quartos devido a ser muito 

rotineira e pelo fato de se revelar difícil conseguir fazer a 100% este trabalho devido ao receio 

em dar ordens às funcionárias. 

 

É de salientar também que algumas destas tarefas foram realizadas não só para o Água 

Hotels de Mondim, mas também para o Água Hotels Douro Scala e para o restaurante A 

Companhia que estão sob direção do orientador João Borges, nomeadamente, a análise da 

concorrência, pensar em novas ideias, textos de mail marketing e a análise das vendas dos 

programas. 
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1.5. Reflexão sobre a atividade prática do estágio 
 
 
 

Depois de terminada mais uma etapa da vida académica, o estágio de seis meses do 

mestrado, é possível fazer uma reflexão acerca deste, destacando alguns aspetos positivos e 

outros menos positivos. 

 

Em primeiro lugar é de destacar a rapidez na resposta ao pedido de estágio e a simpatia 

e disponibilidade que me foi mostrada na altura em que apresentei o meu interesse em estagiar 

no Água Hotels Mondim de Basto. O meu orientador, mostrou-se sempre pronto a esclarecer 

qualquer dúvida e até por isso fez questão de marcar uma reunião antes do estágio começar. 

 

O estágio foi de fato uma mais-valia na minha formação enquanto futura profissional de 

comunicação. Foram seis meses de responsabilidade, dedicação e trabalho. 

 

Como em tudo na vida o meu estágio teve alguns pontos fracos. O departamento de 

Marketing e Relações Públicas da cadeia de hotéis Água Hotels está situado no Algarve e por 

isso não têm ninguém específico dessa área no hotel em Mondim de Basto o que fez com que 

eu estivesse sempre sozinha nesta etapa. Não me foi apresentado o hotel nem os seus 

colaboradores e isso não ajudou muito na minha integração na empresa nem fez com que me 

sentisse apoiada a tomar decisões ou iniciativas. Também não me foram explicadas algumas 

regras de funcionamento do hotel, o que fez com que eu fizesse algumas coisas que não deveria, 

como por exemplo passar no restaurante enquanto estavam clientes. Só com o tempo, sozinha, 

é que consegui ir percebendo algumas normas. 

 

Como podemos ver no apêndice B foram várias as sugestões que dei e que pensei para 

o hotel. Contudo, nem todas foram executadas e eu própria não consegui ter o feedback delas. 

Existem muitas coisas que podem ser feitas pelo profissional de Relações Públicas, que tem 

como principal trabalho a gestão de imagem da empresa, mas no meu caso, este potencial não 

foi aproveitado da melhor maneira. Ao longo dos seis meses poderia ter pensado e organizado 

eventos no hotel, gostaria de ter gerido as redes sociais. Sobretudo gostaria de ter contactado 

mais com o público do hotel para assim puder entender melhor as suas principais características, 

de maneira a criar estratégias mais adequadas ao mercado de forma a aumentar as vendas. 

 

O fato do meu orientador passar pouco tempo no hotel também não ajudou. Senti-me 

sempre pouco útil e por vezes esquecida. Fiquei também com a sensação que poderia ter feito 



24  

 

muito mais e que as tarefas que me foram propostas e que realizei ficaram um pouco aquém 

daquilo que se espera de um profissional de Relações Públicas. 

 

Mas nem tudo foi mau e também há coisas boas a destacar. O principal e mais importante 

é a experiência que temos no mundo do trabalho e que nos põe a prova. A oportunidade de 

estagiar num ambiente profissional faz-nos ganhar maturidade e desenvolver capacidades tanto 

a nível do conhecimento como a nível pessoal. Quando saímos do estágio já saímos com outra 

prática no que toca a trabalhar em equipa, no sentido de responsabilidade, na entrega e no 

compromisso que temos para com uma empresa. Estas mais-valias tornam-se muito importantes 

na hora de ingressarmos no mercado de trabalho. Este meio ano em que estamos integrados 

numa empresa permite-nos desenvolver as nossas competências profissionais, sociais e 

interpessoais. 
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Capítulo 2 – Facebook como ferramenta de E-Marketing 
 

 
 
 

Depois de no primeiro capítulo se apresentarem todos os aspetos relacionados com o 

estágio curricular de seis meses no Água Hotels Mondim de Basto, inicia-se agora o segundo 

capítulo. No capítulo 2 é abordada teoricamente a questão à qual se pretendeu responder neste 

período de aproximadamente seis meses de estágio, ou seja, tentar perceber se o Facebook é ou 

não uma valiosa ferramenta de e-marketing e se pode influenciar o consumidor na hora da 

decisão de compra. Como tal procedeu-se à análise e ao estudo de vários autores que se 

dedicaram a este tema. 

 
 
 
 

2.1. Problemática de investigação 
 

 
 
 

No âmbito deste relatório de estágio procedeu-se à criação do problema de investigação 

que se segue: 

 

Em que medida a utilização da rede social Facebook, por parte do Água Hotels Mondim 

de Basto, influencia a decisão de compra do consumidor? 

 
De acordo com Torres (2010: 6), as Redes Sociais tornaram-se um canal de comunicação 

constante entre consumidores, que relatam em detalhes o que compram, como utilizam e o que 

acharam dos produtos e serviços. 

 
Nesse sentido, este estudo possui uma problemática de investigação que explora todos 

os conceitos e teorias relacionados com a temática. Procedeu-se, por isso, à investigação das 

noções do processo de decisão de compra do consumidor, do conceito de e-marketing, do 

conceito de Redes Sociais e especificamente da rede social Facebook. 

 

É sabido que nos dias que correm o marketing tornou-se uma ferramenta essencial para 

qualquer tipo de empresa. Vivemos num mundo cada vez mais tecnológico e por isso o 

emarketing, marketing nos meios de comunicação digital, em particular nas Redes Sociais, tem 

sido cada vez mais usado na hora de divulgar produtos ou serviços. Para as empresas que 



26  

 

querem  continuar  no  mercado  e  com  lucros  é  essencial  dominar  as  novas  formas  de 

comunicação e de relacionamento que os meios digitais vieram oferecer. 

 
 
 
 

A Internet não é algo novo. Todos já utilizamos email, acessamos sites compramos 

em lojas virtuais, e muitos de nós utiliza Redes Sociais, como o Facebook ou o Twitter. Mas 

como algo que incorporamos a nossas vidas de forma tão rápida, esquecemos às vezes que a 

Internet é usada também por nossos clientes e consumidores (Torres 2010: 6). 

 
 
 
 

No caso específico do mundo hoteleiro podemos constatar que são cada vez mais os 

hotéis que usam as Redes Sociais para se mostrarem ao mundo. Especificamente a sua página 

de Facebook serve para divulgarem aos seus clientes e fãs o que de melhor têm para oferecer, 

publicar fotografias dos espaços, promover concursos, e apresentar novos programas e 

promoções. 
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2.2 Fundamentação Teórica 
 
 
 

2.2.1. Processo de decisão de compra do consumidor 
 

 
 
 

São os consumidores que fazem com que as empresas vendam e consequentemente 

tenham lucros, ou seja, sem consumidores não há empresas que sobrevivam neste mercado que 

se assume cada vez mais competitivo. Por este motivo conhecer o comportamento e as 

características do consumidor revela-se cada vez mais essencial. As empresas ou organizações, 

ao terem este conhecimento, conseguem perceber as suas motivações e o que lhes chama a 

atenção e por consequência criar produtos ou serviços adequados e que vão de encontro aos 

desejos dos consumidores, como se depreende da citação que se segue: “O posicionamento fará 

a mente considerar uma decisão de compra. A marca exige diferenciação autêntica para que o 

espirito humano confirme a decisão. Finalmente, o coração levará um consumidor a agir e tomar 

uma decisão de compra” (Kotler, 2010: 41). 

 

É por este fato que cada vez mais os profissionais de marketing têm necessidade de 

conhecer os gostos e características do seu público-alvo para que as suas estratégias vão ao 

encontro destes e sejam bem-sucedidas. Conhecer o consumidor, o seu comportamento, 

conhecer as suas vontades e desejos torna-se uma vantagem na hora de preparar alguma 

campanha ou lançar algum produto. O principal objetivo de qualquer empresa deve ser sempre 

conquistar o seu público-alvo. Saber de que maneira se processa a decisão de compra dos 

consumidores é extremamente importante para os profissionais da área, isto permite-lhes 

conhecer melhor o seu público e por consequência satisfazer-lhes mais rápido e com mais 

eficiência os seus desejos. Cada individuo é único e com características específicas. “A 

tecnologia está a mudar – do mundo mecânico para o mundo digital, internet, computadores, 

telemóveis e Redes Sociais – e isso tem um profundo impacto no comportamento de produtores 

e consumidores” (Kotler, 2010:11). 

 

De acordo com o artigo 2º, do primeiro capítulo, da Lei de Defesa do Consumidor 2003, 

considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou 

transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com 

carácter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios (Lei do 

Consumidor, 2003). 



28  

 

Gade (apud Oliveira 2007: 14) considera que o “consumidor é o destinatário dos 
 

produtos que as empresas industriais e a agricultura produzem e o comércio distribui”. 
 

 

Temos, portanto, de entender a relação entre consumidores e produtos para conseguir 

perceber o seu comportamento. 

 

O comportamento do consumidor muda e evolui ao longo do tempo estando dependente 

do contexto social e económico em que este está inserido. Ao falar de comportamento do 

consumidor estamos a falar dos processos em que os indivíduos ou os grupos usam os serviços 

e produtos para satisfazer as suas necessidades e desejos. 

 

Solomon (apud por Oliveira 2007:15) define o comportamento do consumidor como os 

processos envolvidos na seleção, compra, uso ou disposição não apenas de produtos e serviços, 

mas também de ideias e experiências que possam satisfazer as necessidades e desejos dos 

consumidores. 

 

O cliente é também influenciável por inúmeros fatores na hora de decidir se compra ou 

não o produto. Por isso e para entendermos melhor todo este processo é necessário, também, 

conhecer os fatores que o influenciam. Fatores culturais, comportamentais, externos e internos 

contribuem para a decisão de compra, cabendo a cada empresa conhecer de forma aprofundada 

o seu consumidor, de forma a saber conquistá-lo e mantê-lo na sua “rede” para 

consequentemente existir a fidelização e o contar de uma experiência positiva influenciando 

futuros consumidores. 

 

O estudo deste relatório de estágio, como já foi referido, foca-se essencialmente no 

Facebook. Esta rede social já se pode ter tornado uma enorme e vantajosa ferramenta de 

marketing, o que faz com que o consumidor se sinta mais atraído a comprar produtos ou 

serviços. 

 
Vivemos numa era imensamente tecnológica. “A grande maioria dos consumidores usa 

a Internet como fonte de informação para construir sua imagem sobre produtos e serviços, antes 

de tomar sua decisão de compra” (Torres 2010:8). 

 

Com o crescimento do comércio eletrónico, torna-se importante também investigar 

como esse processo ocorre quando a internet é o canal utilizado para a compra: quais fatores 

já tradicionalmente conhecidos do comportamento dos consumidores permanecem presentes 

quando o ambiente de compra é a internet (Oliveira 2007: 8). 
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A decisão de compra existe por diversos motivos. O Homem compra porque lhe é útil 

determinado produto ou serviço, mas também porque esse produto ou serviço lhe pode dar 

prazer. O ato, propriamente dito, de comprar pode constituir um prazer. A decisão de compra e 

a decisão de manter fidelidade para com uma marca também sofre uma grande influência por 

parte das emoções. 

 

Howard e Sheth (apud Oliveira 2007: 14) afirmaram que o comportamento de compra é 

decidir a escolha da marca, repetidamente. Segundo Blackwell (2003) o processo de decisão de 

compra ocorre: 

 

quando todas as forças sociais são levadas em consideração, elas fazem os 

consumidores comprar segundo determinados padrões, que descrevemos como o processo de 

decisão de compra. É uma espécie de mapa da mente do consumidor, que permite entender 

como ele toma as decisões e por que escolhe determinado fornecedor. 

 
 
 
 

Costa (2003:10) categorizou os diferentes tipos de processo de tomada de decisão 

considerando o nível de esforço realizado na escolha do produto ou marca. Assim temos o 

processo extenso, o processo limitado e o processo rotineiro. 

 

Quando falamos em processo extenso falamos no tradicional que envolve todas as fases. 

É mais comum quando não há critério para avaliar uma categoria ou marca específica, varia 

positivamente com o nível de envolvimento na compra, a diferenciação entre alternativas e a 

disponibilidade de tempo para a compra. 

 

O processo limitado é quando se aplicam regras de decisão já estabelecidas, 

atualizandoas com as novas alternativas possíveis. 

 

Por fim, o processo rotineiro que diz respeito a decisões tomadas quase sem esforço e 

sem que haja perceção racional das razões de compra. 

 

Segundo Pando e Pando (2013: 4) existe um modelo desenvolvido por profissionais de 

marketing, nomeadamente, Kotler (1998), Etzel, Walker e Stanton (2001), que nos explica 

através de cinco etapas como é que o consumidor toma a sua decisão de compra. São elas, 

reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós-compra. 
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A primeira etapa é o reconhecimento do problema, ou seja, o reconhecimento de uma 

necessidade. Estas necessidades podem ser de caracter interno (desejos) ou externo (anúncios 

de revista). Estes estímulos fazem com que o consumidor seja motivado a comprar. 

 

A segunda etapa, busca de informações, o consumidor procura saber mais acerca do 

produto. Pode recorrer à sua memória ou, por exemplo, a amigos e familiares, ou outras fontes 

de informação disponíveis. Quando termina esta busca o consumidor fica com um conjunto de 

alternativas. 

 

Terceira etapa ou avaliação de alternativas, depois de recolhida toda a informação o 

consumidor identifica e avalia qual a melhor maneira para satisfazer a necessidade com que se 

deparou. O consumidor procura utilizar critérios de avaliação, isto é, dimensões ou atributos 

particulares desejados ou não por ele. 

 

Em penúltimo, a etapa da decisão de compra. Depois de vistas todas as opções possíveis 

o consumidor decide se efetua a compra ou não. O consumidor decide a alternativa de compra 

que inclui o produto, a embalagem, o ponto de venda, o método e compra, etc. O ato de compra 

em si poderá depender da disponibilidade do produto no ponto de venda. A maior parte das 

compras são decididas num contexto de incerteza, comportando um risco. O risco pode ser 

material, correspondendo a um perigo físico, financeiro ou em relação às performances 

esperadas de um produto ou serviço, ou psicológico, quando o consumidor se apercebe que está 

em risco a desvalorização da sua imagem, quer face aos outros quer face a si próprio, (Guerra 

2005: 27). O consumidor apresenta algumas estratégias para minimizar o risco percebido, entre 

as quais se destaca: a confiança na experiência passada ou em marcas com notoriedade; consulta 

de fontes credíveis; delegação da responsabilidade da compra num indivíduo considerado 

competente na matéria; por fim, renuncia à compra por considerar o risco como sendo 

demasiado grande. Outro fator, fortemente relacionado com o risco, é o grau de envolvimento 

na compra. Quanto maior for a perceção do risco feita pelo consumidor, maior é o seu 

envolvimento. 

 

Por último, comportamento pós-compra. Depois de ter o produto, o consumir faz uma 

avaliação da compra, ou seja, conclui se ficou ou não satisfeito com a compra e por 

consequência com o produto ou serviço que adquiriu. A avaliação da satisfação proporcionada 

por determinado produto não depende unicamente das características objetivas deste. A 

perceção feita pelo indivíduo acerca destas características tem muito mais importância do que 
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o seu valor autêntico, (Guerra 2005: 27). Nesta fase desempenham papeis essenciais as ações 

de comunicação pós-venda, a garantia proporcionada ao consumidor, etc. 

 

No mesmo sentido poderá ser lida a seguinte citação: “Ver as atitudes dos outros, os 

fatores situacionais imprevistos e o risco percebido podem afetar a decisão de compra, bem 

como os níveis de satisfação pós-compra e as ações pós-compra por parte da empresa” (Portela, 

s/d:12) 

 

Blackwell, Engel e Miniard (apud Oliveira 2007:21) dividem em três grupos as variáveis 

que influenciam e moldam a tomada de decisão de compra dos consumidores: 

 

• Diferenças individuais: demografia, psicografia, valores e personalidade, recursos do 

consumidor, motivação, conhecimento e atitudes. 

• Influências ambientais: cultura, classe social, família, influência pessoal e situação. 
 

• Processos psicológicos: processamento de informação, aprendizagem e mudança de 

comportamento e de atitude. 

 

Segundo o especialista em comportamento do consumidor Roger Blackwell, numa 

entrevista à revista HSM Management em 2003, o que provoca a decisão de compra são “as 

forças sociais e os fatores individuais, como o estilo de vida e personalidade. Eles criam padrões 

de compra que podem ser compreendidos através de um mapa, chamado de “processo de 

decisão de compra””. Devemos por isso, ter em atenção estes dois fatores. Contudo, é o fator 

social que mais condiciona a mudança no comportamento de compra (HSM Management, 

2003). 
 

 

Quando os fatores sociais são modificados existe a oportunidade para novos produtos. 

Blackwell (2003) exemplifica na prática “quando o índice de natalidade aumenta, a demanda se 

volta para produtos de menor qualidade e baixo preço. Quando diminui, os pais tendem a 

adquirir produtos de mais qualidade, como roupa da moda e jogos educativos”. 

 

A decisão de compra também pode ser feita com base na comparação dos vários produtos 

disponíveis num mesmo segmento, ou simplesmente fruto do hábito, dependendo do nível de 

envolvimento, que pode ser alto ou baixo. 
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No alto envolvimento a tomada de decisão de compra é complexa e é baseada num nível de 

envolvimento situacional e ocorre em ocasiões específicas e é temporário. Só ocorre quando a 

compra é necessária. 

 

Existe uma lealdade à marca que tem subjacente um envolvimento duradouro. É contínua, 

permanente e ocorre independentemente da compra. Não compramos pelo produto mas sim pela 

satisfação que o seu uso nos dá. 

 

O alto envolvimento é mais comum em produtos de elevado preço, produtos associados a 

risco de utilização (serviços médicos, automóveis, etc), produtos complexos (computadores), 

produtos de especialidade (mobiliário) e produtos associados ao ego (vestuário). 

 

No baixo envolvimento a decisão de compra é limitada. Exige alguma tomada de decisão 

mas subentende um processo de aprendizagem passiva porque não há procura de informação. 

Um novo estímulo é suficiente para provocar uma nova escolha. 

 

A inércia é uma das características mais visíveis no consumidor. Consiste no 

comportamento repetitivo de compra de uma marca, sem recurso a uma tomada de decisão. Se 

não existe uma necessidade então é muito difícil que haja a adoção de um novo produto mesmo 

que este novo traga novas e melhores vantagens do que o velho. 

 

A decisão de compra limitada e a inércia resultam em compras não planeadas. Podem ser 

compras por impulso (necessidade de variedade e novidade provocadas por determinados 

estímulos), efeito de sugestão (compra por impulso de um novo produto mas que o consumidor 

necessita), impulso planeado (intenção do consumidor ir a determinada loja sem pensar no 

produto que vai comprar) e efeito recordar (há necessidade do produto mas não há ideia da 

marca a comprar. Pesquisa-se as lojas e na maioria das vezes escolhe-se a mais barata) (Cardoso, 

2013). 
 

 

O desafio maior é criar necessidades. “É mais produtivo estudar os consumidores, detetar 

necessidades insatisfeitas e, então, analisar a maneira de criar produtos para responder a elas” 

(Blackwell, 2003). 

 

“O segredo é pensar como o consumidor” (Blackwell, 2003). Ao profissional de marketing 

cabe entender todo o comportamento do consumidor em cada etapa da decisão de compra, 

analisar as suas necessidades, assim como estar atento às influências que este pode ser alvo. 
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2.2.2. E-Marketing 
 
 
 

Nos últimos anos assistimos a um crescimento exponencial do uso da internet e dos 

novos meios de comunicação. O marketing acompanhou este fato e evoluiu para uma versão 

mais eletrónica e digital, como é definido por Santos (2010:14) no seguinte excerto: “Ao passar 

do tempo as pessoas foram mudando e o marketing evoluindo, até que no século XXI essa área 

que inclui pessoas se encontrou com a internet, uma área totalmente tecnológica. A junção 

destas origina então o Marketing digital.” 

 

É cada vez mais fácil ter acesso a novos produtos e serviços através da internet. 

Ferramentas como o e-mail, os sites, os blogs e as Redes Sociais possibilitam o aumento da 

base de clientes assim como aumentam o seu desejo pela compra. 

 

O e-marketing, também conhecido como marketing digital, é definido como o marketing 

que é praticado online, ou seja na internet. Este tipo de marketing é “uma nova fonte de inovação 

do marketing” (Rodrigues, 2013). Visto de outro ponto de vista, 

 

marketing digital, publicidade online, marketing web, publicidade na internet ou 

quaisquer outras composições criativas que se possa fazer dessas palavras, […] é utilizar 

efetivamente a  internet como uma ferramenta de marketing, envolvendo comunicação, 

publicidade, propaganda e todo o arsenal de estratégias e conceitos já conhecidos na teoria 
 

de marketing (Torres, 2009:45) 
 

 
 
 
 

Segundo Reino (2012: 8) o marketing digital é a aplicação dos conceitos de marketing 

no ambiente digital, principalmente na internet, maior rede de interconexão existente 

atualmente. E a partir dessa interligação entre a rede e o posicionamento de marketing, é 

possível construir no ambiente digital uma forte marca online. Rodrigues (2013) define-o como 

sendo o conjunto de: 

 

ações que as empresas utilizam através de ferramentas da internet, como por 

exemplo, e-mails, Redes Sociais, e com o uso da telefonia celular, através de mensagens de 

texto, e alguns outros meios digitais com o propósito de informatizar, divulgar seus produtos 

e serviços, conquistando novos clientes e pessoas para a sua rede de relacionamento. 

 
O marketing digital pretende usar da melhor maneira as novas tecnologias da 

informação. Usá-las de forma estratégica, mais económica e operacional, de maneira a ter a 
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mesma eficácia do marketing tradicional mas aumentando o fortalecimento e a comunicação 

com os clientes. Tudo em prol da empresa e do seu público-alvo. 

 
Torres (2010) na sua obra “Guia Prático de Marketing para pequenas empresas” refere 

que o consumidor pesquisa nas ferramentas para encontrar conteúdos, utiliza os media sociais 

e é afetado por eles, propaga as informações que recebe de outros para os seus amigos quando 

acha interessante, utiliza o e-mail mas faz seleção do que recebe, e é afetado pela publicidade 

online. 

 
Por estas razões e através da observação do comportamento do consumidor online e 

tendo uma visão prática do marketing, de como expor a marca e de como manter contato e 

relação com o consumidor, propôs sete estratégias do marketing digital, nomeadamente: 

1.   Marketing de Conteúdo. 
 

2.   Marketing nos media sociais. 
 

3.   Marketing Viral. 
 

4.   E-mail marketing. 
 

5.   Publicidade online. 
 

6.   Pesquisa online. 
 

7.   Monitoramento. 
 

 

Assim define o autor: “O marketing de conteúdo é o conjunto de ações de marketing 

digital que visam produzir e divulgar conteúdo útil e relevante na internet para atrair a atenção 

e conquistar o consumidor online” (Torres, 2010: 12). É necessário dar ao consumidor 

conteúdos relevantes e úteis e ao mesmo tempo que lhe interessem. 

 

Existem várias técnicas para atrair o consumidor para o nosso site. É desde logo 

importante que este esteja feito de maneira apelativa e atraente para o consumidor. Definir 

claramente o público-alvo, planear o conteúdo, alocar recursos, criar um blog e divulga-lo, 

publicar conteúdo útil e relevante sempre com o foco no que é realmente importante, e, por fim, 

analisar os resultados são outras técnicas importantes para que o site tenha sucesso. O objetivo 

é que este se torne visível para as ferramentas que o procuram, como o Google. “Produzir 

conteúdo é mostrar o tempo todo que a sua empresa conhece o mercado, os problemas dele e 

sabe como resolvê-los” (Gualda, 2012:5). 
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Já no que se refere ao segundo item, Torres (2010: 18) considera que “o marketing nas 

medias sociais é o conjunto de ações de marketing digital que visam criar relacionamento entre 

a empresa e o consumidor, para atrair a sua atenção e conquistar o consumidor online”. O 

objetivo é a criação de uma rede forte ligada ao negócio. 

 

O relacionamento com o público é um dos pontos-chave para o sucesso de uma empresa. 

No caso do marketing digital este relacionamento é feito através da internet. Usar o blog, criar 

um Twitter, analisar os blogs que têm temas relacionados com o negócio da empresa, criar um 

perfil nas Redes Sociais, abolir o spam, interagir com os consumidores, oferecer promoções e 

reservar uma hora para trabalhar o relacionamento com o público são ações que podem ajudar 

a que esta relação se desenvolva de uma maneira positiva e vantajosa para a organização. São 

acertadas as palavras de Gualda (2012: 6) ao sugerir o seguinte: “ouça o seu cliente, utilize a 

rede para conhecê-lo, entenda as necessidades dele, assuma um compromisso com o seu cliente 

e mostre isso a ele, e ofereça atividades e recursos exclusivos.” 

 

No terceiro item referido, Torres (2010: 28) propõe que: 

 
O marketing viral é o conjunto de ações de marketing digital que visam criar 

repercussão, o chamado boca a boca, uma grande repercussão da sua mensagem de uma para 

milhares ou milhões de pessoas. É uma poderosa ferramenta que permite atingir muitas 

pessoas na internet, e propagar a sua mensagem 

 
 
 

É das ferramentas mais importantes, eficientes e lucrativas da internet mas poucas 

pessoas a sabem usar corretamente. 

 

No marketing viral o “passa a palavra” é tudo. A mensagem é transmitida para um grupo 

de pessoas que por sua vez passará a outro grupo e assim sucessivamente. Tudo o que é feito é 

multiplicado, e a isto chamamos o efeito viral. Este efeito existe desde sempre, mas cresceu 

com o aparecimento da internet. Esta estratégia de marketing envolve criatividade, e 

conhecimento do comportamento do consumidor e dos valores. Existem três grupos de 

motivações que levam ao efeito viral, são eles, o grupo funcional (o uso do produto leva ao 

efeito viral), o grupo pessoal (a pessoa tem algum interesse pessoal imediato) e o grupo 

emocional (a pessoa sente uma emoção, positiva ou negativa, e envia a mensagem a outra 

pessoa). Quando criamos uma ação de marketing viral precisamos de ter definido qual destes 

grupos vamos trabalhar. 
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Entender o consumidor e descobrir nichos, criar ações de marketing viral, divulgar as 

ações e aprender com o que fez são algumas dicas para começar a usar este tipo de estratégia 

de marketing digital. “O marketing viral tem a ver com a liberdade e com deixar seu conteúdo 

livre para que se espalhe e cresça” (Gualda, 2012:10). 

 

Um outro aspeto relacionado com o marketing é o e-mail marketing. 

 
O e-mail marketing é parte do marketing digital, e embora seja a ferramenta mais 

utilizada pelas pequenas empresas, ela seguramente é a ferramenta de marketing digital mais 

mal utilizada por todas as empresas. O e-mail marketing é basicamente marketing direto, visa 

estabelecer um contato direto com o consumidor passando para ele a sua mensagem (Torres, 

2010:24). 
 

 
 
 

É preciso não esquecer que nem toda a gente vive de Redes Sociais ou as usa e é aqui 

que são importantes as ações de e-mail marketing. 

 

O grande desafio deste tipo de estratégia é a diferenciação. É importante conseguir que 

o consumidor não ignore ou elimine os nossos e-mails. O segredo está em enviar a informação 

certa para a pessoa certa que tem interesse em recebê-la. Existem algumas práticas que podem 

levá-lo ao sucesso nesta área, designadamente, criar uma base de dados útil e eficiente, criar 

emails adequados, estudar os melhores dias e horas para enviar as mensagens, ter um cadastro, 

criar campanhas, incentivar os clientes a indicarem novas pessoas para fazer parte da sua base 

de contatos através de campanhas de indicação, falar com o consumidor sem o aborrecer. 

 

O quinto aspeto focalizado por Torres é a publicidade online como “o conjunto de ações 

de marketing digital que visam divulgar a marca ou produto da empresa, e podem ser similares 

às ações de publicidade convencionais” (Torres, 2010: 33). A publicidade é muito importante 

mas já não é o que era. É essencial ter criatividade e focar o investimento em nichos. 

 

Existem vários locais onde podemos fazer publicidade online, como os portais, sites 

especializados, blogs profissionais, media sociais, Redes Sociais, aplicações de comunicação, 

portais de jogos, telemóveis, banners interativos, podcast, videocast, widgets, virais e sociais, 

game marketing. Devemos conhecer bem todas estas alternativas para sabermos quais as que 

mais interessam para o nosso tipo de negócio, por isso a pesquisa torna-se muito importante na 

publicidade online. 
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Em sexto lugar, considera-se relevante também a pesquisa online como “o conjunto de 

ações de marketing digital que visam conhecer melhor o consumidor, o mercado, a media e os 

concorrentes que afetam o seu negócio” (Torres, 2010:36). É preciso entender que o mais 

importante é sempre o consumidor e que nós não sabemos nada. Por isso precisamos de aprender 

tudo sobre o nosso público. O que ele pensa, faz, quer, quem é e o que quer. 

 

A pesquisa deve abranger as áreas da internet que afetam o nosso consumidor como é o 

caso das Redes Sociais e deve abranger também os sites da concorrência. Existem três tipos de 

pesquisa: a pesquisa de media, a pesquisa de opinião e a pesquisa de concorrentes. Para todas 

elas é necessário definir as fontes iniciais de informação, formular as perguntas para a pesquisa, 

definir as palavras-chave, definir os possíveis media e implementar a pesquisa. 

 

Finalmente, surge ainda, segundo Torres, a questão do monitoramento. “O 

monitoramento é o conjunto de ações de marketing digital que visam acompanhar os resultados 

das estratégias e ações visando aprimorar o marketing e a sua eficiência” (Torres, 2010: 41). O 

objetivo é entender o que estamos a fazer errado e aprender com isso. 

 

É importante monitorizar o nosso site e cada ação ou campanha que lançarmos para 

procedermos a uma análise periódica a fim de chegarmos a algumas conclusões e percebermos 

se há ou não evolução e crescimento entre os meses de trabalho. 

 

Nesse sentido, propõe-se o quadro número 1 em que se faz o resumo das estratégias de 

marketing digital. 

 

Quadro 1 - Resumo das Estratégias de Marketing retirado de Santos, 2010: 26 
 

 
Estratégia de 

marketing 

 
Estratégia de 

marketing digital 

 
Ações táticas e 

operacionais 

Tecnologias e 

plataformas 

empregadas 

atualmente 

Comunicação 
corporativa 

Relações públicas 

 
Marketing de conteúdo 

 

Geração de conteúdo 

Marketing de busca 

 

Blogs 

SEO/SEM 

 

Marketing de 

relacionamento 

 

Marketing nos media 

sociais 

Ações em Redes 

Sociais 

Ações com blogueiros 

Orkut, Twitter, 

Facebook, YouTube, 

Linkedin, etc 

 
Marketing direto 

 
E-mail marketing 

Newsletter 

Promoções 

Lançamentos 

 

E-mail 

SMS 
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Publicidade e 

propaganda Marketing 

de guerrilha 

 
 

Marketing viral 

Postagem de vídeos, 
animações e músicas 

Publicações de widgets 

 

Redes Sociais You 

Tube 
Widgets virais 

 
Publicidade e 

propaganda Branding 

 
 

Publicidade On-line 

Banners 

Podcast e vedocast 

Widgets 

Jogos On-line 

 

Sites e blogs 

Medias sociais 

Google AdWords 

 
 

Pesquisa de mercado 

Branding 

 

 
 

Pesquisa On-line 

Busca e clipping 

Monitoramento de 

marca 

Monitoramento de 

medias 

 
 

Google Redes 

Sociais 

 
 
 

O e-marketing apresenta algumas vantagens em relação ao marketing tradicional, 

nomeadamente, os custos mais baixos de distribuição, disponibilidade rápida de conteúdos, não 

apresenta limites geográficos, flexibilidade do público-alvo, maior controlo de resultados. 

Permite sobretudo uma maior concentração de pessoas. O e-marketing possibilita que os 

produtos e serviços sejam vendidos mais rápido assim como permite o crescimento destes. 

 

Com o marketing digital “a empresa pode planear toda e qualquer maneira de atrair 

novos clientes, aumentando sua produtividade e rentabilidade, focando no seu público-alvo, 

pode segmenta-los por nível social, cultural ou região, entre outros, diminui custos com 

publicidade ou propaganda, diminui o tempo de venda de produtos ou serviços, e pode obter 

crescimento em escala de curto a longo prazo (Rodrigues, 2013) 

 
Este tipo de marketing tem como base os mesmos fundamentos do marketing tradicional 

na medida em que se baseia na criação de um meio em que os clientes possam identificar as 

suas necessidades, para que estas possam ser satisfeitas através da criação, divulgação, oferta e 

troca de produtos. Com a internet, existe uma interação mais direta com o cliente, o que 

possibilita uma experiência mais adequada às necessidades de cada um. “O marketing digital 

propõe um modelo em que o consumidor seja o centro de suas atenções, estudando o seu 

comportamento e colocando-o como principio” (Santos, 2010: 25). 

 

Uma campanha de e-marketing pode ter vários objetivos. São eles a divulgação 

(produtos, serviços) através de campanhas com cartazes eletrónicos, passatempos, e-mails; 

divulgação e aumento da notoriedade da marca com recurso a conteúdos apelativos para serem 

espalhados entre utilizadores; consolidação da imagem e criação de confiança  através da 
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presença em plataformas sociais; difusão do website nos motores de pesquisa, otimizando os 

conteúdos e a difusão através de campanhas de correio eletrónico. 

 

Para que as campanhas e ações de e-marketing tenham sucesso é preciso que as empresas 

estejam ativas no mundo online e que respeitem os requisitos técnicos e legais inerentes a este 

meio. 
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2.2.3. Redes Sociais 
 
 
 

As pessoas estão incluídas numa sociedade que é feita de relações. Relações estas que 

são desenvolvidas durante a nossa vida, seja em família ou em comunidade. A natureza humana 

é o que nos liga a outras pessoas e estrutura a sociedade em rede. A internet tornou-se uma 

importante plataforma de comunicação e interação entre os seus utilizadores. 

 

As Redes Sociais são cada vez mais usadas pela sociedade. São utilizadas de diferentes 

formas e com inúmeros objetivos por parte dos seus utilizadores e são por isso alvo de várias 

discussões devido a adesão em massa por parte de indivíduos e empresas. 

 

Ramalho (2012) diz que as Redes Sociais são a essência dos meios de comunicação 

social e que promovem a socialização entre as pessoas e as empresas. 

 

Basta analisarmos o mundo à nossa volta para percebermos o poder que estas redes 

ganharam, qualquer pessoa tem acesso a um telemóvel que lhe permite estar ligado em rede. 

“As Redes Sociais já ultrapassaram a pornografia como principal atividade na internet nos 

Estados Unidos o Facebook gera mais tráfego online do que o Google e se o Facebook fosse 

um país seria o terceiro maior do mundo” (Qualman, 2010). 

 

O incrível aumento das Redes Sociais, quer em número de perfis, quer em número de 

redes cada vez mais segmentadas, é um dos fenómenos dos últimos anos em torno da web 2.0 

(Rosa, 2010:37). 

 
As Redes Sociais são um exemplo da “cultura da virtualidade real” que possibilitam a 

criação de um perfil e de uma outra vida que nos faz andar entre o mundo real e o mundo virtual 

(Ribeiro, 2011:18). São uma estrutura social, constituída de sujeitos ou organizações, que 

interagem entre si através destas plataformas sociais. Estas interações partilham ideais e 

objetivos comuns. 

 

Foi a partir do século XXI que surgiram as Redes Sociais na internet. Nas ciências 

sociais este conceito é apresentado como um conjunto de relações entre grupos de atores e entre 

os próprios atores. 

 

Este tema tem despertado o interesse de vários autores e por isso surgem várias 

definições de rede social. 
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Torres (2010: 8) afirma que as Redes Sociais geram grande repercussão destas 

informações porque mantêm uma rede de relacionamentos, onde um utilizador que escreve 

sobre algo, pode ter sua informação transmitida viralmente, através dos diversos grupos de 

pessoas que se relacionam com ele. Nas Redes Sociais, um consumidor nunca está isolado. Uma 

reclamação, ou um elogio, afeta não só ele e os seus amigos, mas também todos os amigos de 

seus amigos, amplificando o poder da mensagem. 

 

Já Teixeira (2013: 4) define-as como web sites que possibilitam que os utilizadores 

comuniquem, partilhem conhecimento sobre interesses semelhantes, debatam questões de 

interesse, avaliem produtos e serviços, entre outros. Estes Web Sites tornaram-se numa fonte 

poderosa no sentido de “manipular” a opinião pública nas comunidades virtuais.” 

 

Segundo Rosa (2010: 37), as Redes Sociais são plataformas online que permitem que os 

utilizadores criem o seu próprio espaço, no qual podem publicar os seus conteúdos (textos, 

fotografias, vídeos, músicas, etc), partilhá-los e comunicar com a sua rede de contatos, que pode 

incluir os seus amigos, amigos de amigos, marcar, empresas e instituições. 

 

O conceito de Rede Social tem um sentido analítico baseado em duas correntes distintas. 

Uma que nasce da antropologia britânica do pós II Guerrra Mundial e a outra que é proveniente 

da América. 

 

A primeira das correntes preocupa-se com a análise situacional de grupos restritos e a 

segunda com o desenvolvimento da análise quantitativa, no quadro de uma abordagem 

estrutural (Silva, Santos, & Guedes, 2011). As pessoas estão inseridas numa sociedade que é 

feita de relações. Relações estas que são desenvolvidas durante a nossa vida, seja em família ou 

em comunidade. A natureza humana é o que nos liga a outras pessoas e estrutura a sociedade 

em rede. No caso das Redes Sociais, cada individuo tem a sua função e identidade. 

 

Os sites de Redes Sociais permitem-nos comunicar, partilhar interesses, partilhar 

conhecimentos, debater questões, fazer avaliações, construir uma pessoa através de um perfil 

ou página pessoal, com outros utilizadores que façam parte da nossa rede. “Sites de Redes 

Sociais são os espaços utilizados para a expressão das Redes Sociais na internet” (Recuero, 

2009: 102). 
 

 

São resultantes da evolução da Web 2.0. Esta web 2.0 veio trazer mudanças à forma 

como comunicamos, possibilitou que a sociedade tivesse uma participação ativa, que tivesse 
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mais acesso à informação e que fosse criadora dessa mesma informação. É um mundo feito de 

partilhas, onde o individuo se vira para a comunidade. 

 

A grande diferença entre estas redes e outras formas de comunicação feitas através do 

computador é a maneira como estas permitem também manter os laços sociais construídos 

online. Tornaram-se cada vez mais populares porque permitem ao sujeito ganhar visibilidade, 

reputação, popularidade e autoridade. 

 

Existem vários tipos de Redes Sociais, as redes de relacionamento, redes profissionais, 

redes comunitárias, redes políticas, etc. Este tipo de relacionamento permite a partilha de 

informação, conhecimento, interesse e esforços em busca de objetivos comuns (Ribeiro, 2011: 

19). 
 

 

O crescimento das Redes Sociais torna mais viável e facilita o fato das pessoas 

conversarem sobre empresas, produtos e marcas existentes em termos de seu desempenho 

funcional e também de seu desempenho social (Kotler 2010:156). 

 

Na imagem abaixo temos o top 10 das Redes Sociais mais utilizadas no mundo. O 

Facebook lidera isolado com 1393 mil milhões de utilizadores ativos. Em último está a rede 

social Twitter com apenas 288 mil milhões de utilizadores ativos. 

 
Figura 1 - Ranking das Redes Sociais (Expresso, 2015) 4 

 

 
Fonte – (Expresso, 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 Os dados colocados na figura 1 foram retirados do site do jornal Expresso no dia 25 de agosto de 2016. Para outras 

informações, vide  http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros=f910725. 

http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
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Fusco (2009:128-129) no seu artigo “O poder das Redes Sociais”, na revista Exame, 

apresenta os chamados 10 Mandamentos que as empresas devem saber antes de aderirem às 

Redes Sociais. São eles: 

 

1.   Honrará suas iniciativas: a adesão às Redes Sociais deve ser planeada e duradoura. Não 

adianta lançar blogs ou perfis se não os vai usar. 

2.   Envolverás toda a companhia: estratégias de web devem envolver todas as áreas que 

podem dar sugestões ou beneficiar do novo canal de comunicação com o mercado. 

3.   Não subestimarás a web 2.0: as Redes Sociais têm um enorme poder de amplificação. 
 

Pequenos deslizes podem tornar-se um pesadelo de imagem. O monitoramento deve ser 

constante. 

4. Assumirás a sua identidade: participar de discussões anonimamente é colocar a 

reputação da marca em jogo. Quem participa da conversa na internet deve fazê-lo de 

forma oficial. 

5.   Terás ética nos blogs: internautas fãs dos seus produtos podem ser embaixadores da 

empresa. Mas isso não significa “comprá-los” para passar apenas mensagens positivas. 

6.  Não apagarás as críticas: empresas que abraçam a web estão expostas. Comentários 

críticos não devem ser censurados. A atitude correta é dialogar com os clientes. 

7. Ensinarás os limites: é essencial criar políticas de uso das Redes Sociais pelos 

funcionários. Deve ficar claro quem são os escolhidos para falar em nome da empresa 

– e o que eles poderão dizer. 
 

8.   Respeitarás o que publicaste: apagar um post dá a sensação de que um assunto pode ser 

esquecido, mas ele continuará a circular mesmo assim. Pense bem antes de publicar. 

9.   Atrairás atenção com assuntos relevantes: não é porque sua empresa está na web que 

todos vão reparar no que ela diz. Crie conteúdos realmente interessantes para atrair o 

seu público. 

10. Aproveitarás os headhunters virtuais: Redes Sociais, como LinkedIn, são boas fontes 

para encontrar novos talentos e até cortar custos com consultorias de recursos humanos. 

 

Telles (2010: 8) apresenta alguns dados impressionantes sobre as Redes Sociais: 
 

 

• Existem cerca de 152 milhões de blogs na internet. 
 

• O Twitter tem por dia 90 milhões de tweets. 25% deles têm links. 
 

• O Twitter registou mais de 100 milhões de novas contas em 2010. 
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• O Facebook disponibiliza 500 mil aplicações. 
 

• As pessoas do mundo todo passam 700 bilhões de minutos no Facebook. 
 

• Mais de 200 milhões usam o Facebook em dispositivos móveis. 
 

• São 5 bilhões de fotos no Flickr. 
 

• Por mês são 3.6 bilhões de fotos novas no Flickr. 
 

• Em média, o Youtube exibe 2 bilhões de vídeos num dia. 

 
Para além disto, destacam-se ainda algumas curiosidades, a partir de um estudo realizado 

em 2015, em Portugal, pela Marktest Consulting, sobre “Os portugueses e as Redes Sociais”, 

dizendo desde logo que o boom do uso das Redes Sociais no país se dá em 2010 com um 

crescimento de 51%. Atualmente 65% dos portugueses com 15 e mais anos usam a internet e 

55% usam as Redes Sociais. 15% do consumo de internet em 2014 foi gasto em Redes Sociais. 

Para além disso, destaca-se ainda o seguinte: 

 

• 94% dos utilizadores de Redes Sociais tem conta no Facebook. 
 

• 41% dos utilizadores de Redes Sociais tem conta no Youtube. 
 

• 23% abandonou uma rede social no último ano. 
 

• 29% usa smartphone para aceder às Redes Sociais entre as 18h e as 20h. 
 

• 19% julga que irá dedicar menos tempo às Redes Sociais nos próximos 12 meses. 
 

• 69% segue marcas nas Redes Sociais. 
 

• 13% considera que o fato de seguir ou ser fã de uma empresa ou marca nas Redes Sociais 

tem muita influência nas opções de compra. 

 

Existem alguns motivos que levam os portugueses a abandonar as Redes Sociais, entre eles 

está a falta de interesse, o uso de outra rede, amigos passaram a usar outra rede, a falta de tempo 

e o fato de estarem a passar de moda (Marktest, 2015). 
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2.2.4. O Facebook5
 

 

 
 
 

A rede social Facebook foi criada em 2004 por Marck Zuckerberg e resume-se à criação 

de um perfil para nos ligarmos a uma rede de amigos o que nos permite comunicar online. 

 

A conquistar milhões de utilizadores diariamente esta rede social tem como missão 

“criar um mundo mais aberto e conectado. As pessoas usam o Facebook para estarem 

conectadas com os amigos e família, para descobrir o que está a acontecer no mundo e para 

partilharem e expressarem o que lhes interessa” (Facebook, 2016). 

 

A Zuckerberg juntaram-se Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes lançaram 

a plataforma apenas para os alunos da Universidade de Harvard, da qual este grupo fazia 

também parte, com o nome “The Facebook” a 4 de fevereiro de 2004. 

 

Em Março de 2004 o Facebook foi expandido a Stanford, Columbia e Yale, que 

favoreceu o seu crescimento. E no mesmo ano, junho, muda-se para Palo Alto, Califórnia e em 

setembro lança o mural do Facebook, o que permitiu às pessoas um lugar para publicar 

mensagens para os amigos. No fim do ano já eram 1 milhão de utilizadores. 

 

Em setembro de 2005, “The Facebook” passa a ser Facebook. Com isto houve também 

uma atualização do design da página com o objetivo de a tornar mais apelativa e adicionou-se 

a opção das fotos. Neste mesmo ano, Zuckerberg alargou a rede a alunos do secundário e a 

escolas internacionais. No final deste ano já eram vários os países ligados na plataforma, 

nomeadamente, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e 

Irlanda, com 5.5 milhões de utilizadores. Em dezembro já eram 6 milhões de utilizadores. 

 

No ano de 2006 a rede social expandiu-se a toda a comunidade deixando de ser apenas 

para académicos. Em abril lança-se o Facebook para telemóveis, em agosto introduz a primeira 

versão da aplicação. Em setembro é criado o feed de notícias (“um dos principais 

diferenciadores do Facebook e uma das razões pelas quais cresceu tanto” (Shih,2010) e o 

minifeed. No fim do ano já contava com 12 milhões de utilizadores. 

 

No ano seguinte, 2007, o Facebook sofre nova atualização do design da página e produz 
 

a aplicação “Gift Shop”, cria a aplicação de Mercado para classificados de vendas, gera o 
 
 

5 Os dados que se referem ao presente capítulo foram retirados no site oficial do Facebook. 
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“Facebook Platform” que permite o desenvolvimento de aplicações para serem usadas no site 

e lançou 85 aplicações com 65 diferentes parceiros. Foi neste ano que Zuckerberg afirmou que 

tencionava que o Facebook fosse mais do que uma simples Rede Social (Teixeira, 2011:50). 

Abriu o Facebook de Londres, lançou a plataforma para telemóveis e de anúncios com autoa 

tendimento e das páginas do Facebook. Atinge a marca de 58 milhões de utilizadores. 

 

Em 2008 o Facebook copatrocina os debates presidenciais dos Estados Unidos 

juntamente com a ABC News. Lança o Facebook alemão. Cria o chat e surge a aplicação para 

iphone. 

 

Passado um ano, é adicionado o botão “like” ao perfil e lançada a nova página inicial 

do Facebook. No fim do ano regista 360 milhões de utilizadores. 

 

No ano de 2010 foi criada a primeira central de processamento de dados sob medida em 

Prineville e lançadas as perguntas e locais. São introduzidos os grupos e aplicação das histórias. 

O Facebook chega a 608 milhões de utilizadores. 

 

Em 2011 surge o “Calendário” para marcar eventos e surgem as chamadas de voz através 

do “Facebook Chat” que permitem aos utilizadores conversarem em tempo real com qualquer 

pessoa no mundo sem qualquer gasto adicional. Este serviço foi melhorado e permite também 

chamadas de vídeo, usando o Skype como parceiro tecnológico. Lançamento do Facebook para 

iPad. Eram 845 milhões de utilizadores no final do ano. 

 

A 9 de Abril de 2012 Zuckerberg adquire o Instagram por 1 bilhão de dólares. O 

Facebook lançou ações na bolsa e tornou-se a terceira maior captação da história dos Estados 

Unidos. A oferta de ações da rede social tornou-se a maior oferta de uma empresa de tecnologia 

e a décima maior dos últimos 25 anos. Lançamento da aplicação dos presentes do Facebook. 

Mais de um bilhão de pessoas estavam ativas no Facebook. 

 

Em 2013 surgiram novas mudanças. É permitido ao utilizador adicionar os livros, filme 

ou música que mais gosta. 

 

No ano de 2014 a empresa comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares, o valor mais 

alto já alguma vez pago por uma aplicação. 

 

É fácil registar-se na plataforma e é gratuito, o utilizador só tem que preencher um 

questionário com o seu nome, apelido, email, confirmação de email, palavra passe, sexo e data 
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de nascimento. A partir daqui só precisa de fazer log in com o email e password e consegue 

aceder a sua conta livremente. 

 

É usado essencialmente para manter e criar novos contatos e relações. Cada utilizador 

pode ter vários amigos, pertencer a inúmeros grupos e ainda gostar de outras tantas páginas. O 

Facebook permite para além disto postar várias fotos, publicar e partilhar vídeos ou artigos do 

nosso interesse, comentar e deixar likes, e ainda escrever “o que estamos a pensar” e “como nos 

estamos a sentir”. 

 

É o resultado de seis componentes principais: perfil pessoal; status updates, networks 
 

(região geográfica, escolas, empresas), grupos, aplicações e fan pages. (Antunes, 2011:29) 
 

 

O Facebook disponibiliza onze principais produtos, o perfil, o feed de notícias, a busca 

social, o Instagram, o Messenger, fotos e vídeos, páginas, grupos, Facebook para qualquer 

telefone, Home e eventos. 

 

O perfil do Facebook pode ser privado ou público conforme o utilizador desejar. Permite 

que o utilizador organize e destaque os eventos e atividades que considera mais importantes. 

Permite também que sejamos nós a escolher a informação que queremos compartilhar, como 

interesses, fotos e histórico. 

 

Quanto ao feed de notícias, introduzido a setembro de 2006, é uma lista atualizada onde 

podemos ver todas as publicações dos amigos, páginas, grupos ou eventos. Cada utilizador pode 

personalizar o seu feed conforme os seus interesses. 

 

Com a busca social, introduzida a março de 2013, podemos pesquisar informações que 

foram compartilhadas connosco. Para além disto permite encontrar pessoas, locais ou fotos. A 

versão beta só está disponível para um público limitado nos Estados Unidos e Reino Unido. 

 

O Instagram permite-nos tirar fotos ou fazer um vídeo, escolher o melhor filtro e 

compartilhar na rede. 

 

O Messenger é uma aplicação de mensagens para telemóveis e outros dispositivos 

móveis que permite que estejamos em contato com outras pessoas. Permite o envio de 

mensagens particulares, criar grupos de conversação ou fazer ligações gratuitas para qualquer 

parte do mundo. 
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O Facebook é o meio mais usado para compartilhar fotos e vídeos na internet. Ao todo 

são mais de 350 milhões de fotos enviadas diariamente. É possível carregar fotos, criar álbuns 

e escolher quem pode ter acesso a eles. 

 

Páginas são os perfis que figuras públicas, empresas, marcas e organizações usam para 

estar em rede. Quando o utilizador deixa like numa página passa a ter acesso a tudo o que esta 

publica. 

 

Os grupos são muito usados. Mais de 500 milhões de pessoas pertencem a grupos de 

Facebook, com eles podem ter um espaço particular para conversar ou partilhar de interesses 

em comuns. Estes grupos podem ser restritos ou não. 

 

A aplicação Facebook para telefones funciona em mais de 3000 telemóveis. É uma 

aplicação que permite ter acesso aos recursos do Facebook como fotos e o feed de notícias e 

consome menos dados que outras aplicações. 

 

O Home transforma os telemóveis em dispositivos sociais e animados. O feed de capa 

preenche o ecrã com as últimas publicações dos amigos. As notificações aparecem também no 

ecrã. Permite também que as pessoas usem o chat ou o Messenger ao mesmo tempo que usam 

outras aplicações. 

 

Os eventos permitem convidar outros amigos e não só para todo o tipo de eventos 

como festas de aniversário, jantares, etc. Atualmente são criados mensalmente mais de 16 

milhões de eventos. 

 

A liderar o Facebook temos Mark Zuckerberg (fundador, presidente e CEO), Sheryl 

Sandberg (COO), David Wehner (diretor financeiro), Mike Schroepfer (CTO), Chris Cox 

(diretor de produtos). Atualmente empregam aproximadamente 13598 funcionários. 

 

Em números (Expresso 2015): 
 

 

• Média diária de 1.09 bilhão de pessoas ativas em março de 2016. 
 

• Média diária de 989 milhões de pessoas ativas em dispositivos móveis em março de 
 

2016. 
 

• São 1.65 bilhão de utilizadores ativos mensalmente em 31 de março de 2016 (pensando 

no Facebook como uma nação no final de 2014 seria o maior país do mundo. Uma em 

cada seis pessoas usa a rede social). 



49 
 

 

• 1.51 Bilhão de pessoas ativas em dispositivos móveis mensalmente em 31 de março de 
 

2016. 
 

• O Facebook é 4.8 vezes maior do que o Twitter (o Facebook foi comprando sempre as 

possíveis ameaças e tornou-se assim a maior rede social. No top 10 de redes socais o 

Facebook possui três, Whatsapp, Messenger e Instagram). 

• As pessoas gastam em média 21 minutos por dia no Facebook (este número tem 

tendência a aumentar visto que nos Estados Unidos já são, por exemplo, 40 minutos). 

• A ação do Facebook vale atualmente 74.75 dólares. 
 

• 72% dos adultos visitam o Facebook pelo menos uma vez por mês. 
 

• No ano de 2014 o Facebook angariou 12.466 mil milhões de dólares (mais 58% do que 

em 2013). 

• O Facebook tem 1.5 milhões de páginas de anunciantes (uma das principais fontes de 

receitas). 

• O Facebook gastou 22 mil milhões de dólares na compra do WhatsApp. 
 

• 5 milhões de portugueses usam a rede social. 
 

• 11.73 milhões de pessoas joga Candy Crush Saga (jogo popular do Facebook) 
 

• Cerca de 84.2% das pessoas ativas diariamente estão fora dos Estados Unidos e Canadá. 
 

 
 
 

Figura 2 - Evolução do número de utilizadores do Facebook (Expresso, 2015)6
 

 

 

Fonte: (Expresso, 2015) 
 
 
 

Como podemos observar na imagem anterior, a evolução do número de utilizadores do 
 
 
 

 
6 Os dados colocados na figura 2 foram retirados do site do jornal Expresso, no dia 25 de agosto de 2016. Para mais 
informações, vide http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros=f910725. 

http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
http://expresso.sapo.pt/sociedade/facebook-onze-anos-11-numeros%3Df910725
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Facebook tem sido imensa. Desde 2008 até 2014 o número de utilizadores desta rede social 

cresceu de 100 mil milhões para 1393 mil milhões, ou seja, mais 393 mil milhões de utilizadores 

em sete anos. Uma em cada seis pessoas no mundo usa Facebook. 

 

O Facebook tem como objetivo criar uma maior partilha e aproximar mais as pessoas 

para que ao ampliar o fluxo de informação a comunicação seja mais eficaz. Permite a troca de 

vídeos, fotos, jogos e estados (Teixeira, 2013:65). 

 

Dados da Marktest (2015) mostram que, em Portugal, a rede social mais utilizada é o 

Facebook. 93% dos portugueses dizem conhecer o Facebook, 94% têm conta nesta rede, 86% 

dizem que é a rede social que mais utilizam e 67% dizem que é a que mais gostam. 

 

Reed (2012) confirma que o Facebook se tornou uma das ferramentas de marketing 

online mais utilizadas pelas empresas atualmente. 

 

Shih (2010) afirma ainda que “OoFacebook está numa situação única, porque nos 

últimos cinco anos foi responsável pela redefinição do que é socialmente aceitável, em termos 

de partilha e de privacidade online”. 

 

.Como podemos concluir, o Facebook já é uma poderosa ferramenta de divulgação e 

comunicação e as empresas, os meios de comunicação não têm deixado escapar a oportunidade 

de o aproveitar da melhor maneira. Contudo, ainda existem muitos problemas e aspetos a 

melhorar. Problemas de privacidade, controlo da informação pelo utilizador, invasão de 

privacidade e de contas são alguns dos problemas a corrigir. 
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2.2.5. Marketing nas Redes Sociais 
 
 
 

Noutros tempos, para as empresas divulgarem os seus serviços e produtos a melhor 

estratégia de marketing seria os spots publicitários na televisão e em outros meios de 

comunicação social. Contudo, o crescente número de pessoas que usam a internet está a 

despertar o interesse e curiosidade das empresas em fazer as suas campanhas de marketing 

através deste meio, o chamado marketing digital. 

 

Apesar de ser relativamente recente, a comunicação nos meios digitais tem ganho cada 

vez mais adeptos. Devido à sua abrangência, as Redes Sociais são um meio com grande 

potencial para atingir clientes, as empresas têm vindo a entrar nas redes de modo a divulgar e 

comunicar os seus serviços. Consequentemente os consumidores podem seguir a rotina das 

empresas e procurar facilmente informações que os influenciam em vários momentos do 

processo de decisão de compra. 
 

 

As Redes Sociais são hoje um "ponto de encontro" importante não apenas para os 

indivíduos como para as marcas, que, de forma rápida, envolvente e dinâmica, podem interagir 

com os seus consumidores. São um instrumento indispensável de marketing e comunicação das 

marcas. 
 

São cada vez mais usadas pela população em geral e por isso tornaram-se um 

imprescindível meio de comunicação para qualquer empresa e organização. São uma maneira 

fácil e rápida de dar a conhecer e publicitar tudo o que está relacionado com elas. 

 

Segundo Mayfield (apud Antunes, 2011:23) as Redes Sociais tornaram-se uma nova 

forma de media online que promovem a participação, openness, conversação, comunidade e 

conexão. Por causa do enorme impacto que as Redes Sociais ganharam assim como pelo seu 

enorme alcance estas tornaram-se uma ferramenta de grande potencial para atingir o 

públicoalvo e clientes das empresas. 

 

Uma das estratégias do marketing digital é o marketing relacionado com as Redes 

Sociais. Torres (2010: 18) define-o como abrangente de ações de desenvolvimento de uma 

relação empresa/cliente, que despertam a sua atenção e incentivam-no a tornar-se cliente 

efetivo. 
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As empresas e organizações estão a olhar para os programas e para as campanhas de 

marketing social online com o objetivo de conquistar e atingir os consumidores onde eles estão 

“vivos” online (Hannah, Rohm, L.Cittenden: 2011). O verdadeiro desafio está em perceber 

como fazer estas campanhas de forma eficaz. 

 

É preciso que as empresas adotem uma estratégia correta quando criam uma página 

numa rede social, não basta só criar a página. Isto pode acarretar novos custos e investimentos. 

Uma má gestão da rede social pode por em causa a imagem da empresa. 

 

Nuno Rosa (2010:71-72) apresenta alguns cuidados que as empresas devem ter quando 

aderem a estas plataformas, são eles: 

 

• Garantir uma mensagem coerente; 
 

• Garantir sempre que possível uma estratégia contínua de envolvimento; 
 

• Fazer um check-up regular ao estado nas plataformas; 
 

• Definir os parâmetros de participação dos funcionários em nome da empresa. 
 

• Dar a esses funcionários indicações claras, recursos, a definição da política da empresa 

e da estratégia neste domínio; 

• Evitar uma presença demasiado onerosa, com várias intervenções, duplicações o que 

pode levar a uma presença caótica nas plataformas; 

• Decidir o caminho dessa presença de acordo com o que os participantes indicam, 

questionam, sugerem ou reclamem; 

• Definir um “tom de presença” e dar conteúdos com valor acrescido; 
 

• Utilizar  o  feedback  negativo  como  oportunidade  para  partilhar  o  ponto  de  vista 

corporativo ou para corrigir problemas. Embora se aconselhe muitas vezes a não 

participar neste tipo de conversação, causará boa impressão (reputação positiva) se os 

utilizadores perceberem que a empresa ouve e que está disposta a corrigir os problemas; 

Definir como reagir ao feedback negativo; 
 

• Não deixar a informação incorreta por verificar, pois esta é facilmente pesquisável e 

durável no tempo; 

• Estar preparado para uma crise. Uma plataforma vive 24 horas e por isso é necessário 

responder a uma situação em que se pode tornar viral e muito mais grave; 

• Definir  métricas  a  analisar,  como  por  exemplo:  número  de  seguidores,  tom  dos 

comentários. 
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Na perspetiva do marketing, “as plataformas de Redes Sociais ou de sites de relacionamento 
 

social estão inseridas no contexto dos media sociais” (Telles, 2010: 3). 
 

 

O marketing feito nas Redes Sociais é relativamente recente mas devido ao seu crescimento 

podemos verificar que o número de empresas a ter uma página em qualquer rede é cada vez 

maior. As empresas usam-nas para se conseguirem aproximar mais dos seus clientes e criar uma 

estreita relação que lhes possibilita uma maior compreensão dos desejos destes. 

 

As Redes Sociais trazem mudança e novas oportunidades para os marketeers, 

permitindolhes interagir com o seu público e aprender mais sobre eles (Constantinides & 

Fountain apud Antunes 2011:24). Nestas redes, os consumidores acabam por se tornar muitas 

vezes embaixadores das marcas. 

 

As Redes Sociais assumem um papel preponderante na gestão do relacionamento entre o 

cliente e a empresa assim como no alcance dos objetivos pré-definidos (Fernandes, 2015:20). 

 

Um estudo realizado pela Wetpaint e pelo Altimeter Group mostrou que as marcas mais 

presentes nas Redes Sociais aumentaram as receitas em 18%. 

 

Segundo Teixeira (2013:1), a presença nas Redes Sociais aumenta a notoriedade da marca, 

oferece um melhor serviço ao cliente, aumenta as receitas, melhora os rankings nos motores de 

busca e aumenta o tráfego para o site da empresa. “O crescimento das Redes Sociais torna mais 

viável e mais fácil as pessoas conversarem sobre empresas, produtos e marcas existentes em 

termos do seu desempenho funcional e também do seu desempenho social” (Kotler, 2010) 

 

Os media sociais, com seus blogs, Redes Sociais, sites colaborativos e de jogos, 

transformaram decisivamente a relação dos consumidores com as empresas, marcas e produtos 

(Torres, 2010:6). 

 

A internet sofreu grandes alterações com a chegada das Redes Sociais, tendo em conta o 

grande aglomerado de pessoas e o crescimento de conteúdo, que permitem estabelecer relações 

mais próximas e duradouras. Os utilizadores partilham, produzem e reproduzem informação 

nestes ambientes. 

 

A rapidez de contacto permite detetar quase instantaneamente movimentos de insatisfação 

ou de entusiasmo pela marca, pelo que uma atenção especial a estes sites permite ajustar 
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estratégias de comunicação e divulgação capazes de minimizar eventuais falhas, bem como tirar 

partido das oportunidades aqui reveladas. 

 

Hanna et al. (2011) consideram que as Redes Sociais são como uma revolução no marketing 

e que todas as empresas devem ter uma estratégia de marketing associada a estas novas 

ferramentas. 

 

São várias as vantagens de uma estratégia de marketing relacionada com as Redes Sociais, 

nomeadamente (Buimistru, 2014: 37): 

• Aumento do valor de negócio; 
 

• Maior divulgação da marca, produtos e serviços; 
 

• Fidelização de clientes; 
 

• Maiores lucros; 
 

• Satisfação do cliente; 
 

• Consciência de marca e reputação; 
 

• Obtenção de visibilidade e relevância da página nos motores de busca; 
 

• Aumento número de visualizações da página; 
 

• Ampliação de conteúdos e por consequência sua exposição aos utilizadores; Obtenção 

de reputação no mercado. 

As pessoas estão constantemente conectadas ao mundo online, tanto com o objetivo de se 

relacionarem como com o objetivo de obterem informações. Atualmente qualquer cidadão pode 

expor livremente os seus pensamentos e opiniões a uma larga escala, é por este motivo que as 

empresas devem ter em conta esta ferramenta que permite que os clientes opinem e critiquem 

os bens e serviços que elas disponibilizam. 

 

As organizações devem perceber o que o consumidor ganha nestes meios. Devem perceber 

que canais tornam mais possível a relação empresa-cliente porque a tendência é que os produtos 

e serviços parem de ser vendidos através das suas qualidades mas passem a ser vendidos através 

da relação que a empresa constrói com o cliente. 

 

Tudo o que é partilhado em rede deve ser adequado estrategicamente de maneira a criar uma 

imagem positiva e consistente dos produtos ou serviços. Os conteúdos que as empresas 

publicam online induzem as pessoas a comprar e partilhar para outras o que estas vendem. 

Criou-se a necessidade destas novas estratégias de marketing por causa das novas necessidades 
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e comportamentos dos clientes, o objetivo é que as empresas consigam criar uma relação com 

eles e influenciá-los. 

 

Em Portugal, um inquérito à utilização de tecnologias de informação e da comunicação nas 

empregas divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística conclui que pelo menos 38% das 

empresas, com dez ou mais colaboradores, já utilizam as Redes Sociais como estratégia de 

ligação a clientes, fornecedores ou parceiros de negócios7. 

 

O Facebook, por exemplo, tornou-se uma ferramenta de marketing porque possibilitou aos 

profissionais criar e desenvolver uma comunidade através da criação de páginas da marca onde 

as empresas se podem relacionar com os consumidores. Possibilita ainda a criação de anúncios 

direcionados para o público-alvo desejado, é possível escolher a audiência e o valor que se 

deseja pagar pela apresentação do anúncio (custo por clique); permite ainda oferecer aos 

profissionais de Marketing a possibilidade de gerar e desenvolver uma comunidade através da 

criação de páginas de marca onde as empresas podem relacionar-se com os seus consumidores 

(Teixeira, 2013: 33). 

 

ExactTarget e CoTweet realizaram um estudo em Agosto de 2010 para perceber o que 

levava os utilizadores a tornarem-se fãs de uma página. Concluíram que as pessoas se tornam 

fãs para ter acessos a descontos e promoções e também para mostrar aos amigos que apoiam 

certa marca (Mota, 2011: 7). 

 

Nos dias de hoje, um plano de marketing que não tenha em conta as novas potencialidades 

que o Facebook trouxe para a área não será bem-sucedido. Através da presença em rede as 

empresas conseguem entender melhor as necessidades do público. 

 

Para determinadas empresas, os resultados que advêm da publicidade nestas plataformas 

chega a ser mais benéfico do que dos próprios sites e ainda têm um custo menor (Teixeira, 

2013:70). 
 

 

No caso do mundo hoteleiro, Buimistru (2014) comprovou através do seu estudo que a 

internet possibilita a estas organizações criar um canal de comunicação que é atualizado 

regularmente com o objetivo de satisfazer os clientes e permitir aos hotéis a redefinição de 

estratégias adaptando aos seus preços através de ofertas de última hora. 
 
 
 

7 Dados retirados do site https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresasine.html. 

https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/redes-sociais-negocio-empresas-ine.html
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As Redes Sociais têm um importante papel no atual mercado de trabalho. Devido ao 

reduzido custo que a informação mediada por estas plataformas acarreta e que só é possível por 

causa das redes de contato que se formam e que originam uma maior interação. Este novo tipo 

de marketing é extremamente vantajoso devido à proximidade que permite existir entre a 

empresa e o cliente mas também pelo baixo custo que oferece. 

 

Concluindo este capítulo é preciso reter alguns conceitos relevantes para o estudo 

empírico deste relatório. 

 

Assim, perceber as etapas do processo de decisão de compra do consumidor e conhecer 

muito bem os seus comportamentos e vontades é essencial para que a empresa crie as estratégias 

mais adequadas ao seu público-alvo. Conhecer o consumidor é muito importante para criar um 

produto/serviço de sucesso. Por consequência o aprofundado conhecimento do mercado faz 

com que as vendas aumentem. 

 

Ter em consideração a importância do e-marketing para as empresas de hoje é uma 

vantagem competitiva. Numa era mais digital é relevante que as empresas se mantenham 

atualizadas e a par das novas tecnologias. O e-marketing permite as organizações aumentar e 

fortalecer a comunicação com potenciais clientes estreitando relações. 

 

Ter também noção do potencial das redes sociais como ferramenta de marketing é uma 

mais-valia. Estas redes revelam-se uma ferramenta importante para a divulgação e comunicação 

de produtos/serviços. Trazem novas oportunidades para os marketeers que podem usa-las para 

interagir e conhecer melhor o seu público de uma maneira mais fácil e rápida. 
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Capítulo 3 – Estudo Empírico 
 

 
 
 

Depois de no anterior capítulo terem sidos analisados teoricamente os pontos inerentes 

à problemática de investigação, o capítulo que se segue resume-se à parte prática do relatório 

de estágio. O principal objetivo é responder à pergunta a que se dedicou o estudo neste período 

de seis meses, ou seja, “Em que medida a utilização da rede social Facebook, por parte do Água 

Hotels Mondim de Basto, influencia a decisão de compra do consumidor?”. Aqui são expostas 

e analisadas as respostas ao inquérito que foi elaborado e que esteve disponível online para se 

conseguir chegar às principais conclusões e respostas da problemática de investigação, mas 

também para perceber se esta ferramenta está a ser corretamente utilizada e gerida por parte do 

hotel. Por fim, é feita uma pequena reflexão apresentada sob a forma de sugestões de melhoria 

para a página do hotel, de acordo com as respostas dadas pelos clientes, fãs e não só da página 

Água Hotels Mondim de Basto. 

 
 
 
 

3.1. Caracterização do hotel sob o ponto de vista das novas tecnologias 
 
 
 

No que se refere à página do Facebook Água Hotels Mondim de Basto é gerida pelo 

diretor geral do hotel João Borges. Tem neste momento, aproximadamente, 18 mil seguidores8. 

Sensivelmente 5976 pessoas “marcaram” presença no hotel através da página e cerca de 1093 

falam sobre ele. 

 

Figura 3 - Página Água Hotels Mondim de Basto 

 

 
 

 
 
 

8  No  momento  em  que  se  deu  por  concluído  o  relatório  de  estágio,  a  página  online  do  hotel  registava 

aproximadamente 18 mil seguidores. 
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Na página são apresentados 15 álbuns de fotografias, nomeadamente, o álbum das fotos 

da cronologia, fotos de perfil, fotos de capa, carregamentos por telemóvel, vista aérea, BTL 

2014, passatempo fevereiro 2013, Água Hotels Mondim de Basto pelo olhar dos que nos 

visitam, passatempo Outubro e Novembro de 2012, exteriores, arredores, delicias Água Hotels 

Mondim de Basto, água viva spa, alojamento e santuário dos vinhos. 

 

Na página de Facebook o hotel está classificado com 4.4 de 5 estrelas segundo as 567 
 

Críticas que os seguidores fizeram. Destas 567, 345 pessoas classificaram-no com 5 estrelas, 
 

165 com 4 estrelas, 34 com 3 estrelas, 11 com 2 estrelas e 12 com 1 estrela. Abaixo estão alguns 

exemplos destas críticas. 

 

Inicia-se com o exemplo de uma crítica positiva: 
 
 
 

Figura 4 - Crítica 5 estrelas retirada da página Água Hotels Mondim de Basto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apesar do que se indicou previamente, houve outros casos em que o hotel foi visto de 

forma menos positiva como os exemplos que se seguem. 
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Figura 5 - Crítica 4 estrelas retirada da página Água Hotels Mondim de Basto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Crítica 3 estrelas retirada da página Água Hotels Mondim de Basto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embora a justificação anterior salientar aspetos positivos, nota-se alguma insatisfação 

das questões relacionadas com a manutenção do hotel, caso também confirmado pelas críticas 

seguintes. 

 
 

Figura 7 - Crítica 2 estrelas retirada da página Água Hotels Mondim de Basto 
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Figura 8 - Crítica 1 estrela retirada da página Água Hotels Mondim de Basto 
 

 
 

 
 
 

A ferramenta das críticas revela-se importante para a compreensão das falhas do hotel 

de maneira a melhorar estes aspetos, mas também permitem perceber quais os pontos mais 

fortes. São sobretudo uma boa base para futuros clientes que têm nestas opiniões uma visão 

mais alargada e real dos serviços prestados pela unidade hoteleira. 
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3.2. O questionário 
 
 
 

Para esta investigação foi utilizado um questionário online (Apêndice D), o que permitiu 

uma maior recolha de respostas. 

 

Este questionário teve uma amostra de 150 pessoas com idades compreendidas entre os 
 

19 e os 68 anos. Responderam pessoas de várias localidades de Portugal mas também 

estrangeiro como Suíça, Luxemburgo, Inglaterra e França e com diversas profissões, 

exemplificando, professores, enfermeiros, educadores de infância, administrativos, 

contabilistas, etc. O questionário foi respondido em forma anónima o que permite uma maior 

liberdade de respostas. 

 

Trata-se de uma ferramenta descritiva e sem pretensões estatísticas, utilizado apenas 

para entender a relação entre as redes sociais e a comunicação hoteleira sendo um estudo apenas 

exploratório, sem pretensões científicas de maior relevância. 

 

O questionário foi feito na aplicação Google Drive assim como a análise dos resultados 

através dos gráficos que esta aplicação disponibiliza. 

 

Este foi publicado na minha página pessoal de Facebook mas também na página do Água 

Hotels Mondim de Basto, ou seja, a recolha dos dados foi feita online. Os interrogados só 

podiam responder uma vez a este questionário. 

 

O questionário foi composto por dezasseis questões, onze fechadas, duas questões 

abertas e três questões mistas. Na primeira parte do questionário foram abordadas as 

características do inquirido, como o género, idade e profissão e residência passando depois para 

a segunda parte que contém as perguntas necessárias para responder à problemática de 

investigação. 

 

Estas questões foram feitas de maneira a podermos tirar algumas conclusões sobre a 

opinião dos clientes sobre a página e também sobre a influência que esta pode ter na decisão de 

compra do consumidor. 

 

Assim, a pergunta 1 “O que faz em primeiro lugar para saber mais informações sobre 

um hotel” foi importante para compreendermos qual a ferramenta que os utilizadores recorrem 
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em primeiro lugar para conhecer os serviços hoteleiros de maneira também a perceber qual 

poderá ser a nossa principal aposta. 

 

A pergunta 4 “É fã da página Água Hotels Mondim de Basto” é relevante para 

percebermos se estamos a lidar com clientes do hotel ou que se interessem pelo que se publica 

e fala sobre este. 

 
Quanto à pergunta 6 “Já foi ao hotel devido a alguma publicação que tenha visto na 

página?” é essencial para entendermos se as nossas publicações atingem os nossos seguidores 

ou não e se estamos a usar as publicações certas para atrairmos potenciais clientes. 

 

A pergunta 13 “Baseando-se só na página de Facebook diria que se tornaria cliente do 

hotel?” é muito importante para conseguirmos compreender se a página está a ser gerida e usada 

da melhor maneira e se está feita de maneira a cativar os seguidores que se podem fidelizar ou 

tornar-se possíveis clientes. 

 

Falando na pergunta 14 “Diria que o Facebook pode influenciar a sua decisão de 

compra?”, esta é relevante para entendermos a importância que o público dá a esta ferramenta. 

Através das respostas obtidas podemos entender se é uma ferramenta em que devemos apostar 

ou não. 

 

Na pergunta 15 “Que tipo de ferramenta tem mais influência na sua decisão de compra” 

entendemos as ferramentas a que os possíveis clientes dão mais importância para assim 

podermos elaborar uma estratégia adequada a cada um deles. 

 

Por fim, pergunta 16 “Sugestões de melhoria na página do Água Hotels Mondim de 

Basto” foi muito importante para sabermos as opiniões dos seguidores e as sugestões que eles 

têm a dar de maneira a melhorarmos o nosso serviço e a nossa gestão desta ferramenta. 



63 
 

 

3.3. Análise respostas questionário 
 

 
 
 

Para análise das respostas serão apresentados gráficos com as percentagens relativas às 

respostas dos 150 inquiridos. 

 
 

 
Gráfico 1 – Respostas dos inquiridos à questão sobre a ferramenta que usam em primeiro lugar para saber informações 

sobre um hotel. 
 
 
 

Procuro no 
Booking ou 

sitessemelhantes 
31% 

Procuro num site 
de 

pesquisa(Google, 
Yahoo, etc) 

34% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procuro no site do 
hotel 
24% 

Procuro numa 
rede social 

11% 

 
 
 
 

À pergunta “O que faz em primeiro lugar para ficar a saber mais informações sobre um 

hotel?” podemos aferir que existiram duas respostas que tiveram percentagens muito próximas 

embora uma mais que outra. 34% dos inquiridos diz que para ficar a saber mais acerca de um 

hotel procura primeiramente num site de pesquisa como o Google. 31% afirmam procurar no 

Booking ou em sites semelhantes, 24% vão diretamente ao site do hotel e apenas 11% diz 

pesquisar numa rede social em primeiro lugar. 
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Gráfico 2 – Respostas dos inquiridos à questão referente à visita ao hotel. 
 
 
 
 
 
 

Não 
35% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos 150 inquiridos 65% disse já ter visitado o Água Hotels Mondim de Basto e 35% 

ainda não o fez, deduzindo-se portanto que o hotel vive de questões como a fidelização do 

público-alvo. 

 
 

 
Gráfico 3 – Respostas dos inquiridos à questão sobre a adesão a outros serviços disponibilizados pelo hotel. 

 
 
 

 
Não 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sim 
70% 
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Relativamente à pergunta “Já foi cliente de algum serviço que o hotel disponibiliza?” 
 

30% dos inquiridos respondeu que não e os restantes 70% responderam positivamente. 
 

 
 
 
 

Gráfico 4 – Respostas dos inquiridos à questão sobre a adesão à página de Facebook do hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
49% 

 
Sim 
51% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com uma margem mínima de diferença, apenas 2%, a maioria dos inquiridos (51%) 

afirma ser seguidor da página de Facebook do hotel contra os 49% que dizem não o ser o que 

significa que eles não tem conhecimento da página ou não gostam da forma como ela está 

criada. 
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Gráfico 5 – Resposta dos inquiridos à questão sobre a frequência com que visitam a página. 
 

 
 
 
 
 

Sim 
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Não 
66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenas 34% dos inquiridos diz visitar a página de Facebook regularmente e 66% afirma 

não o fazer. Estes dados permitem-nos concluir que a página pode não estar a produzir 

conteúdos úteis e relevantes que levem os seguidores a visitá-la com frequência. 

 
 

 
Gráfico 6 – Respostas dos inquiridos à questão sobre a adesão das publicações da página. 

 
 
 

Sim 
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Não 
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Em relação à pergunta “ Já foi ao hotel devido a alguma publicação que tenha visto na 

página?” somente 26% dos inquiridos respondeu que sim e os restantes 74% negaram alguma 

vez terem visitado o hotel por causa de alguma publicação postada na página de Facebook. 

 
 

 
Gráfico 7 – Respostas dos inquiridos à questão sobre a adesão de promoções ou programas publicados na página. 

 
Sim 
18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 
82% 

 
 
 
 
 

Em relação à pergunta sobre a adesão a programas ou promoções publicadas na página, 

apenas 18% dizem ter já aderido a estes pacotes por causa do que viram publicado no Facebook 

do hotel e a maioria, 82%, responderam que não, nunca aderiram a programas ou promoções 

porque viram publicados na rede social. Aqui podemos verificar que a página de Facebook tem 

várias publicações dos pacotes promocionais ou relacionadas com programas que o hotel tem 

em vigor, por isso deduz-se que exista falta de interesse ou de atenção dos seguidores quando 

este tipo de publicação surge no feed de notícias de cada um. 
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Gráfico 8 – Respostas dos inquiridos à questão sobre as publicações relacionadas com o hotel partilhadas por amigos. 
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Sim 
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Quanto à pergunta “Já viu algumas partilhas de amigos na rede social relacionadas com 

o hotel”, 73% dos inquiridos disseram que sim, já viram, e 27% negam alguma vez ter visto 

partilhas relacionadas com o hotel na sua rede social. 

 
 
 
 

Gráfico 9 – Respostas dos inquiridos à questão sobre o que mais gostam de ver publicado na página. 
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Em relação ao que os inquiridos gostam mais de ver publicado na página a esmagadora 

maioria, 88%, afirmou que o que mais gosta de ver publicado são fotografias. Seguem-se com 

6% os vídeos, com 5% outros e com apenas 1% a opção estados. 
 
 
 

 
Gráfico 10 - Respostas dos inquiridos à questão sobre a interação com a página de Facebook do hotel. 

 
 
 
 
 
 

Sim 
35% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
65% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Da amostra total, 35% costuma interagir na página deixando likes, fazendo partilhas, 

etc e a maioria 65% afirma não ter qualquer tipo de interação com a página Água Hotels 

Mondim de Basto. 
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Gráfico 11 - Respostas dos inquiridos à questão sobre reservas através da página de Facebook. 

Sim 
1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
99% 

 
 

À pergunta “Já fez alguma reserva no hotel através do Facebook?” 99% da população 

inquirida respondeu que não e apenas 1% disse já o ter feito. 

 
 
 
 

Gráfico 12 - Respostas dos inquiridos à questão sobre esclarecimento de dúvidas através do Facebook. 
 

Sim 
14% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
86% 

 

Relativamente à questão sobre se já esclareceram dúvidas através da página da rede 

social a maioria respondeu que não (86%) contra 14% dos inquiridos que responderam 

positivamente que já esclareceram  algumas  dúvidas  através  da página  de  Facebook.  Era 
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importante que a Rede Social começasse a ser mais usada para este tipo de situações como as 

de esclarecimento de dúvidas de modo a estreitar também a relação empresa-cliente mas 

sobretudo para que a página pudesse realmente ter mais do que a mera utilidade da promoção 

de fotos ou outro tipo de publicações. 

 
 
 
 

Gráfico 13 - Respostas dos inquiridos à questão sobre a adesão ao hotel tendo por base a página de Facebook. 
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Conforme podemos observar no gráfico anterior que diz respeito à pergunta 

“Baseandose na página de Facebook diria que se tornaria cliente do hotel” a maioria da 

população inquirida, 74%, respondeu que sim, que se tornaria cliente. Apenas 26% dos 

inquiridos responderam que não, que não se tornariam clientes com base na página de Facebook 

do Água Hotels Mondim de Basto. 
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Gráfico 14 - Respostas dos inquiridos à questão sobre a influência que o Facebook tem na decisão de compra do 

consumidor. 
 

 
 

Não 
24% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 
76% 

 
 
 
 

À pergunta “Diria que o Facebook pode influenciar a sua decisão de compra”, 76% dos 
 

150 inquiridos afirmaram que sim que o Facebook influencia a sua decisão de compra contra 

os 24% que dizem que esta rede social não tem qualquer tipo de influência na sua decisão de 

compra. 

 

Era também pedido à população inquirida que justificasse a sua resposta. Temos então 

várias justificações. 

 

Sim, o Facebook influencia a minha decisão de compra porque: 
 
 

• “Conhecimento da oferta de serviços através da página”; 
 

• “no Facebook aparecem também as críticas dos clientes, tenho acesso a fotos e 
 

vejo como é que eles interagem com os clientes”; 
 

• “A publicidade influencia a opinião dos clientes. E o Facebook hoje em dia é 
 

uma das publicidades mais vistas”; 
 

• “Sendo uma rede social com muita adesão, há muita diversidade de Críticas 

positivas e negativas o que pode influenciar a minha decisão”; 

• “Através das campanhas, fotos ou vídeos pode tornar mais aliciante a compra 

de um serviço”; 
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• “Decidimos consoante os aspetos apelativos que nos são apresentados, tais 

como imagens do hotel e afins e somos influenciados pela opinião dos outros 

também”; 

• “Feedback de pessoas que tenham utilizado os serviços do hotel são um bom 
 

indicie de qualidade do mesmo”; 
 

• “Dá uma melhor perspetiva do estilo do hotel: inovação, proximidade com o 

cliente, disponibilidade face ao cliente”; 

• “Através dos comentários, se positivo pode influenciar o poder de procura de 

serviços, se negativo pode influenciar negativamente a imagem do hotel 

diminuindo assim a procura”; 

• “Numa sociedade de consumo a imagem influencia”; 
 

• “É hoje em dia uma rede social que influencia todo o mercado não só o da 
 

hotelaria devido ao seu vasto leque de divulgação”; 
 

• “Atratividade de conteúdos e opinião dos clientes”; 
 

• “A imagem transmitida pelas Redes Sociais, atualmente, e cada vez mais, é um 

dos fatores que mais influencia os clientes”; 

• “Marketing relacional”; 
 

• “Uma entidade com uma página de Facebook ativa, com conteúdos atrativos e 

com feedback positivo dos seus seguidores tem aqui uma grande vantagem em 

relação aos seus competidores”; 

• “Sei no exato momento as promoções que o hotel lança”; 
 

• “Porque a utilização das Redes Sociais, neste caso o Facebook, é muito superior 

à utilização do site do hotel, por exemplo, desta forma se bem publicitado, com 

fotos e vídeos que nos deixem familiarizados com o hotel influencia sem dúvida 

a decisão dos consumidores”. 

 

Não, o Facebook não influencia a minha decisão de compra porque: 
 
 

• “Nem tudo o que está no Facebook é fiável”; 
 

• “Não ligo muito ao Facebook”; 
 

• “Se estou com ideias de usufruir de algo não vai ser o Facebook que me vai 
 

fazer mudar de ideias”; 
 

• “Não me basearia apenas no Facebook consultaria também a página do hotel”; 
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• “Não tem o poder de influenciar o desejo de uma pessoa”; 
 

• “Nem tudo o que se vê online é real”; 
 

• “Através da rede social podemos estar sujeitos a todo o tipo de enganos”; 
 

• “Não faço reservas de hotel sem comparar em sites da especialidade”; 
 

• “Não nos podemos basear só nas Redes Sociais”; 
 

• “Compro o que gosto e não me levo por influências”; 
 

• “O que importa são os serviços oferecidos pelo hotel e não o que se publica na 

rede social”; 

• “A rede social é gerida de forma a mostrar o melhor que o hotel tem, daí não 

acreditar a 100% na rede social”; 

• “O Facebook permite eliminar comentários, publicações e afins que venham 

dos consumidores/clientes o que leva a que só se possa encontrar feedback 

positivo por só esse ser deixado pela entidade. Torna duvidoso e pouco credível 

em certos casos.”. 

 

 
 
 

Gráfico 15 - Respostas dos inquiridos à questão sobre as ferramentas que têm mais influência na decisão de compra do 

consumidor. 
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Por fim, avaliando o gráfico anterior podemos concluir quais as ferramentas que têm 

mais influência na decisão de compra dos consumidores. 
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Foi pedido à população inquirida que atribuíssem uma pontuação entre 1 e 5 em que, 1 

é menos importante, 2 é pouco importante, 3 é mais ou menos importante, 4 é importante e 5 é 

mais importante. 

 

Destas avaliações concluímos que a ferramenta que obteve mais vezes a pontuação de 
 

5 foram os sites como o Booking, TripAdvisor, etc, ou seja, foram considerados os mais 

influentes na hora de decidir se se compra ou não um produto/serviço. 

 

Pelo contrário, a ferramenta que teve mais vezes a pontuação de 1 foram os Outdoors, 

são por isso, considerados pouco influentes na decisão de compra dos consumidores. 

 

Quanto às Redes Sociais, que são uma das palavras-chave deste trabalho, foram 

pontuadas mais vezes com o nível 4 de importância na tomada de decisão. 
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3.4. Discussão de resultados 
 
 
 

Através das respostas ao questionário feito para o estudo deste relatório de estágio 

podemos retirar algumas importantes conclusões. Assim, percebemos que a primeira coisa que 

a maioria faz quando quer saber mais sobre um hotel é procurar em sites de pesquisa como o 

Google. 

 

Foi possível comprovar que, como, foi descrito no capítulo 2, as redes sociais, neste 

caso, o Facebook, têm influência no processo de decisão de compra do consumidor (76% dos 

inquiridos admitiu ser influenciável pela ferramenta) e são uma importante ferramenta de 

marketing. 

 

Para saber mais sobre um hotel a maioria da população inquirida admitiu procurar num 
 

site de pesquisa como o Google. 
 

 

A maior parte da população inquirida, 65%, já visitou o hotel e usufrui dos seus serviços 

(70%). Podemos verificar portanto a existência de um público fidelizado. Dos 65% que 

responderam já ter visitado o hotel e dos 70% que usufruíram dos seus serviços apenas 51% são 

fãs da página o que permite concluir que ou não existe uma divulgação da mesma ou então não 

existe interesse por parte dos clientes do hotel em ser seguidores da página. 

 

Dos inquiridos que responderam ser seguidores da página a maioria admite não a visitar 

com frequência. Este dado permite aferir que devem ser produzidos conteúdos mais uteis e 

relevantes que chamem a atenção dos seguidores. 

 

Grande parte dos inquiridos, 74%, nunca visitou o hotel porque viu alguma publicação 

na página. Assim como nunca usaram a página para fazer alguma reserva ou esclarecer alguma 

dúvida.  Podemos perceber que a página deveria ser usada para interagir com o consumidor 

facilitando as reservas assim como o esclarecimento de dúvidas. 

 

Quanto à rede social a maioria, já viu publicações de amigos relacionadas com o hotel. 
 

 

Através das respostas do questionário é percetível que os seguidores e clientes do Água 

Hotels Mondim de Basto desejam que sejam divulgadas mais fotos, eventos ou vídeos. Contudo, 

pelos dados obtidos através das respostas conclui-se que a maior parte dos seguidores não tem 

qualquer tipo de interação com as publicações, seja através de likes ou comentários. 
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Grande parte da população inquirida, 74%, admite que se tornaria cliente do hotel tendo 

apenas por base a página da rede social Facebook o que nos indica que apesar de alguns pontos 

menos conseguidos a página atinge o seu principal objetivo que é o da divulgação de uma 

imagem positiva do hotel e consequente aumento das vendas. 

 

Sites como Booking, TripAdvisor, etc foram considerado pelos inquiridos as ferramentas 

que têm mais influência na decisão de compra, ao contrário dos outdoors que obtiveram mais 

vezes a classificação de menos importante na tomada de decisão de compra. 

 

Como tal, é importante que as empresas as saibam usar da melhor maneira pois podem 

ser um importante apoio na construção da imagem de um produto/serviço, pode ajudar a 

conquistar novos clientes e a fidelizar os atuais e podem ser utilizadas como canal de vendas 

que se torna mais rápido e eficiente. 

 

Podemos concluir que existe influência da página na decisão da compra do consumidor, 

contudo, conseguimos retirar também algumas sugestões de melhoria da página de Facebook 

Água Hotels Mondim de Basto dadas pela população inquirida. 

 
Os inquiridos admitiram tornar-se clientes do hotel com base na página da rede sociam, 

mas deixam sugestões de melhoria com o objetivo da página se tornar mais apelativa. Os 

inquiridos gostavam de ver mais promoções publicadas, mais concursos e interação com os 

clientes, partilhar publicações sobre o hotel com mais frequência, não publicar só fotos do meio 

envolvente mas também das instalações e condições do hotel, mais programas e pacotes 

promocionais, divulgação dos eventos que se passam no hotel, promover relatos dos clientes, 

disponibilizar uma visita virtual às instalações, mais informações na página, atualizar as 

fotografias, promoção de mais eventos, mais interação com os clientes.
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Conclusão 
 
 
 

Este relatório é uma longa descrição teórica do que foi o meu período de estágio no Água 
 

Hotels Mondim de Basto onde desempenhei variadas tarefas. 
 

 

Devido à minha presença no mestrado de Ciências da Comunicação, variante Relações 

Públicas e Publicidade, foi-me possível integrar esta empresa e pôr em prática alguns 

conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas. Apesar de não ter aprofundado 

conhecimentos da maneira que eu esperava, estes seis meses permitiram-me conhecer melhor o 

mercado de trabalho, designadamente, o mercado do turismo e da hotelaria. 

 

Com o evoluir das novas tecnologias e da internet surgiram novas formas de 

comunicação no mundo online que permitem aos utilizadores estarem constantemente em rede 

sem precisarem necessariamente de estar em frente a um computador. 

 

Podemos observar que as Redes Sociais se apresentam como um meio de interação e de 

fomentação da relação com os clientes ajudando a manter os atuais e a conquistar novos. 

 

O estudo deste relatório focou-se sobretudo na rede social Facebook e na maneira que 

esta rede pode, nos dias de hoje, ser utilizada como ferramenta. Através da análise da teoria 

podemos perceber que sim o que foi corroborado também no capítulo 3 do Estudo Empírico. 

 
O Facebook é uma rede social que cada vez mais atrai pessoas ao em todo o mundo e 

por consequência é cada vez utilizada registando índices elevados de adesão. Por estas razões é 

necessário que todas as empresas, mas, neste caso específico, as hoteleiras, aproveitem esta 

ferramenta valiosa para divulgar os seus produtos e serviços que podem chegar com mais 

rapidez e eficácia a possíveis clientes. 

 
O principal objetivo deste trabalho foi o de perceber se a utilização da página do hotel 

na rede social Facebook influencia a decisão de compra do consumidor, para isso foi feito um 

questionário a uma amostra de 150 pessoas de onde se retiraram algumas conclusões. 

 

Podemos então concluir que a página Água Hotels Mondim de Basto tem influência na 

decisão de compra da maioria dos indivíduos, contudo precisa de melhorar em alguns aspetos 

nomeadamente na maneira em como interage com os clientes nas fotos não podem nem devem 

ser só respondidos apenas alguns comentários, todos os clientes têm direito a resposta. Também, 
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no conteúdo que partilha que deve ser mais diversificado. A página deveria ser usada mais vezes 

em prol da empresa, e não esporadicamente, para isso talvez resultasse delegar esta 

responsabilidade a alguém que tivesse mais disponibilidade para estar “ligado” na rede tal como 

nos é apresentado na parte teórica. Ao aderirmos às Redes Sociais devemos estar regularmente 

online. Ignorar o potencial destas novas ferramentas pode revelar-se prejudicial visto que a 

maioria da população passa muito tempo nas Redes Sociais. 

 

Para futuros estudos fica a sugestão do questionário ser mais aprofundado e aplicado não 

só ao Facebook mas também a outras redes sociais. Para além disto este questionário pode ser 

aplicado a outro tipo de empresas, não só hoteleiras, de maneira a percebermos em que áreas de 

negócio estar presente nas redes sociais influencia mais a decisão de compra influencia o 

processo de decisão de compra dos consumidores. Apesar de este instrumento de trabalho ser 

apenas descritivo e sem ambições de generalização para outros estudos, não deixa de alertar 

para a importância do digital no que se refere às unidades hoteleiras. O estágio permitiu-nos 

perceber a importância da comunicação neste tipo de entidades e sobretudo a forma como essa 

comunicação é trabalhada no online. 
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Apêndices 
 

 
 

Apêndice A : Relatório Auditoria dos quartos 
 
 

 

 
 

 

Apêndice B: Ideias novas 
 

 
 
 

1.   Menu Transmontano: entradas, prato e sobremesa típicos de Trás-Os-Montes; 
 

2.   No verão aulas de zumba ao ar livre e sunsets com cocktails do dia; 
 

3.   Spa Day; 
 

4.   Jantar vínico em parceria com adegas da região; 
 

5.   Promoções exclusivas Facebook; 
 

6.   Interagir e mexer mais com a página: publicar fotos do hotel, das comidas, comentários 

positivos dos clientes, etc etc; 

7.   O  hotel  fazer-se  parceiro  de  causas  sociais,  ações  de  solidariedade,  jantares  de 

beneficência; 

8.   Dias loucos com descontos de 10%; 
 

9.   Curso de Iniciação à prova de vinhos; 
 

10. Vídeo promocional do hotel; 
 

11. Promoção fãs da página do hotel; 



85 
 

 

12. Podemos criar o serviço "ÀguaCaminhada" com rota de orientação e kit de caminhada 
 

(água, snack e fruta); 
 

13. HOTEL OLIVEIRA (4 estrelas): “Never Said Goodbye”, tiram foto aos clientes à saída 
 

e têm um quadro atrás com a opinião destes; 
 

14. Criar o serviço “Chá das 5” com chás e scones, que pode ser servido no quarto ou então 

espécie “buffet” na sala do pequeno-almoço; 

15. Música ao vivo; 
 

16. Parceria com empresas de produtos da região para oferecer a clientes, vinho, compotas, 

enchidos (que passem mais de uma semana no hotel p.ex); 

17. “Lucky Days” – p.ex os 5 primeiros a comentarem uma publicação ganham qualquer 

coisa; 

18. Pacote “ÀguaWinter”- direito a lanche e tarde no spa nas tardes frias de inverno; 
 

19. Wine Experience: Convidar produtores a expor o seu vinho no hotel, os clientes tinham 

a oportunidade de prova-los, falar com os produtores e comprar se quisessem. Uma 

espécie de feira; 

20. Livro de apresentação do hotel para colocar naquela mesinha na receção, com a história 

do hotel, características, serviços, e atividades que os clientes podem fazer na nossa 

zona; 

21. Pôr mais fotos dos pratos no Facebook e chamar as pessoas: “ Já provou a nossa 
 

maravilhosa especialidade (…)?! Não perca tempo. Visite-nos”; 
 

22. Sugestão do chef todos os dias; 
 

23. Fotos dos Vinhos; 
 

24. Cardápio com sugestão do melhor vinho para acompanhar tal prato; 
 

25. Jantares temáticos: dia dos namorados, natal, réveillon com cardápios adaptados. “Polvo 

à lagareiro apaixonado”, “Vitela no forno à Pai Natal”, …; 

26. Fim de semanas dedicados a determinada região ou a especialidades da casa: por 

exemplo fim-de-semana do Minho (com uma ementa típica do Minho desde as entradas 

á sobremesa); ou fim-de-semana dedicado ao bacalhau com descontos nos pratos de 

bacalhau; fim-de-semana do brasil (menu com pratos brasileiros); 

27. Podemos inventar um Dress Code: hoje é noite da gravata, por exemplo. A gravata mais 

original ou mais bonita ganha qualquer coisa; 
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28. Programa “Nós ensinamos”: Consiste em ensinar os clientes a fazer determinado prato 
 

ou até fornecer-lhes as receitas; 
 

29. Blog/Facebook do restaurante com uma receita nova do chef todas as semanas, seja de 

sobremesa, prato ou entrada; 

30. Música ao vivo; 
 

31. Se for o caso, descontos nalgum novo prato ou sobremesa que entre para o menu; 
 

32. Sorteios: p.ex num dia da semana existir sempre um sorteio que ofereça uma refeição 

grátis. Isto podia ser feito no dia mais parado que assim chamava mais clientes. Um 

“vaso” com papéis onde só um tem escrito PARABÉNS GANHOU. Antes de cada 

refeição os clientes tiravam o papel, se algum ganhasse estava escolhido o vencedor se 

não voltavam a colocar-se os papéis no vaso; 

33. Delivery Online: a opção de aceitar pedidos pela internet. Implica que estejamos sempre 

atentos ao mail ou ao facebook. Damos opção aos clientes de fazer a sua reserva e o seu 

pedido através da net. (Podemos estipular dias para este serviço); 

34. “Pequeno-almoço expresso” para quem não tem muito tempo: abrir este serviço a 

pessoas que não estão hospedadas. Seria servido no bar (bebida quente ou sumo + 

croissant/torrada/tosta mista); 

35. Criar “pacotes familia”: p.ex quem tem mais de 2 filhos ter desconto ou regalias em 

alguns serviços; 

36. Incentivar os clientes a deixar as suas críticas quer na nossa página, quer no tripadvisor 

ou booking; 

37. Vê-se mais “Livro de Apresentação do hotel” (eu posso fazer isso, só preciso que me 

mande todas as informações relacionadas com o hotel, tanto do de Mondim como o do 

Douro); 

38. Serviço “Celebre a sua ocasião especial connosco”: o cliente diria o que quer celebrar e 

nós fazíamos uma pacote adequado a situação, podíamos dar-lhe 3 opções. Dava pra 

variar preços e serviços; 

39. Mais concursos via Facebook para interagir com os clientes- oferta de descontos, 

refeições, massagem, etc etc; 

40. Sexta e/ou Sábados “Noite do cocktail Água”: nestes dias inventava-se ou reinventavase 

cocktails e o do dia tinha desconto (tem que ser publicitado); 

41. Apoiar causas; 
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42. Participar em eventos ligados ao turismo e à hotelaria, como feiras e convenções; 

43. Criar um “Menu Light”: à base de sumo detox, saladas frias e fruta (talvez funcione 
 

melhor no verão); 
 

44. Pacote especial “Noite de Núpcias”: criar um pacote para a primeira noite dos casais; 
 

45. Especial “Bodas”: bronze, ouro ou prata! Criar pacote com refeição para toda a família 
 

e estadia para o casal; 
 

46. Exposições no hotel: artistas locais que quisessem expor a sua arte no hotel; 
 

47. “Um fim-de-semana em Mondim de Basto”: plano de um fim-de-semana com as 

atividades que o cliente poderá fazer conciliando com os serviços do nosso hotel; 

48. Decoração alusiva à festa: agora teríamos a área da receção decorada com enfeites de 
 

Natal, como a árvore, etc etc; 
 

49. Empregado do mês, publicado na página do Facebook; 
 

50. Wine Tasting: prova de vinhos 
 

51. Criarmos o nosso próprio voucher de oferta; 
 

52. Happy hour- de domingo a quinta, das 18h às 19h, desconto de 10% numa bebida, 20% 
 

em duas ou mais. (Bar); 
 

53. Pacote Relaxe em Mondim de Basto- inclui 1 noite de alojamento, pequeno almoço 

buffet, massagem água relax, entrada no SPA, ritual de chás; 

54. Ofertas de Ultima hora – Criar uma promoção que é única, ou seja, só consegue adquirila 

uma pessoa. Por exemplo criava-se um “pacote” publicavam-se as condições na página 

no facebook e a primeira pessoa a mandar mensagem ou a ligar a fazer referência ao 

que viu no Facebook era a que conseguia o pacote. 

55. Ofertas especiais - oferta de cocktail surpresa nas reservas no restaurante, ou oferta de 

garrafa de vinho numa reserva para 4 pessoas por exemplo; 

56. Parceria com o Pena Aventura (quem estiver alojado no hotel usufrui de desconto nas 

atividades do parque) 

57. Vouchers gourmet e vouchers de alojamento 
 

58. Brinde de Boas Festas Água (no dia de natal deixar no quarto dos clientes que passam 

o Natal no hotel um brinde que pode ser uma compota, um licor, ou outra coisa simbólica 

e uma mensagem personalizada do hotel a agradecer a escolha e a desejar boas festas). 

59. Fins-de-semana vínicos  (pack vínico): inclui welcome drink, noite de alojamento, 

pequeno-almoço buffet, jantar vínico e prova de vinhos na cave. 
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60. Fim de semana CARNAVAL – alojamento, jantar de carnaval sábado com e animação 

com dj, acesso ao spa e pequeno almoço buffet. Desconto aos que ficarem a noite de 

segunda também e/ou a quem aparecer com o melhor disfarce. 

61. DIA  DOS  NAMORADOS  –  noite de  alojamento,  quarto  com  decoração  alusiva, 

champanhe e bombons, jantar á luz das velas, massagem, acesso ao spa, late check-out 

e pequeno-almoço buffet. 

62. Blogs de Viagem- convidar os escritores a passar 1dia/noite no hotel em troca da escrita 

de um artigo sobre a experiência. 

63. Criar Livro ÁguaOpiniões para colocar na receção e os clientes puderem dizer o que 

acharam dos nossos serviços. 

 
 

 
Apêndice C : Mail Marketing 

 

 
 
 

Textos Festas de Aniversário 
 
Ofereça a melhor prenda a si mesmo ou a uma das suas pessoas queridas e passe um Aniversário 

em grande no Água Hotels Mondim de Basto. 
 

A localização, as instalações e o serviço fazem do nosso hotel o espaço ideal para comemorar 

outro ano de vida. Aproveite para se deliciar com os nossos pratos, para descansar nos nossos 

quartos e para relaxar no nosso Spa! 

Tudo isto a um excelente preço! Reserve já a sua festa. 

reservas@aguahotels.pt / 255 389 040 
 

Textos Bodas de Prata, Ouro e Diamante 
 
Todos os dias são dias para comemorar o amor, mas este é um dia especial por isso venha 

passalo no Água Hotels Mondim de Basto que tem ao seu dispor os melhores serviços. 
 

Rodeado por uma pitoresca paisagem montanhosa o Àgua Hotels Mondim de Basto é o local 

ideal para comemorar o amor e a união de tantos anos. 
 

Para si temos ao dispor quartos com vistas panorâmicas, um restaurante com menus tradicionais 

e produtos regionais e ainda o nosso Spa com profissionais e equipamentos para relaxar. 
 

Não pense mais e faça a sua reserva!   reservas@aguahotels.pt 
 

/ 255 389 040  Reuniões 

mailto:reservas@aguahotels.pt
mailto:reservas@aguahotels.pt
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No Àgua Hotels Mondim de Basto encontra o espaço perfeito para fechar o seu negócio. 
 
A nossa Sala Multiusos é muito espaçosa, cheia de luz natural e com todos os serviços que 

precisa para a sua reunião correr da melhor maneira. Wi-Fi gratuito. 
 

Fale connosco e reserve já! 
 
reservas@aguahotels.pt / 255 389 040 

 

Despedidas de Solteiro 
 
Diga um Adeus em grande á vida de Solteiro no Àgua Hotels Mondim de Basto. 

Temos para lhe oferecer variados menus, estadia e ainda acesso ao nosso Spa! 

Não há maneira melhor de se despedir da solteirice! 

Ofereça ao noivo(a) o melhor ;) 
 
Para mais informações e reservas, contacte-nos! 

 
reservas@aguahotels.pt / 255 389 040 

 

 
 
 

Apêndice D: Questionário 
 

 
 
 

 

mailto:reservas@aguahotels.pt
mailto:reservas@aguahotels.pt
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.. 

 

 
Residencia * 

 
A sua re   )QSta 

 

 
1. 0 que faz em primeiro Iugar para f1car a saber mais 

informac;:Oes sabre urn hotel? * 

0 Procure num site de pesquisa (Google, Yahoo,etc) 

0 Procure numa rede social 

0 Procure no site do hotel 

0 Procure no Booking ou sites semelhantes 

0 Outra: 

 
2. Ja visitou o Agua Hotels Mondim de Basta? * 

0 Sim 

0 Niio 

 
3. Ja foi cliente de algum servic;:o que o hotel disponibiliza (bar, 

restaurante, alojamento,spa,etc)? * 

0 Sim 

0 NOo 

a 

4. E fa da pagina Agua Hotels Mondim de Basta? • 

0 Sim 

0 N§o 

 
5.Costuma visitar a pagina? * 

0 Sim 

0 "'0 
 

6.Ja foi ao hotel devido a alguma publcac;:ii.o que tenha vista na 

pagina? * 

0 Sim 

0 "'0 
 

7.Ja aderiu a alguma promoc;:ii.o au programa porque viu na 

pagina? * 

0 Sim 

0 "'0 
 

8.Ja viu algumas partilhas de amigos na rede social 

*
 

relacionadas com o hotel? 

0 Sim 

0 Nao 

 
9. o que mais gosta de ver publicado na pagina? • 

0 Fotograflas 

0 Estados 

0 VIdeos 

0 Outra: 

 
10. Costuma interagir na pagina,ou seja,deixar likes nas 

publica9oes ou fazer algumas partilhas? * 

0 Sim 

0 "'0 
 

11. Ja fez alguma reserva no hotel atraves do Facebook? * 

0 Sim 

0 "'0 
 

12. Ja esclareceu algumas duvidas  atraves da pagni  a do 

Facebook? * 

0 Sim 

0 NAo 
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13. Baseando-se s6 na pi!gina de Facebook diria que se tornaria 

cliente do hotel? * 

0 Sim 

0 Nao 

 
14. Diria que o Facebook pede influenciar a sua decisao de 

compra? * 

0 Sim 

0 Nao 

 
14.1. Justif;que a resposta da pergunta anterior. * 

 
A sua re  >Sta 

 

 
15. Que tipo de ferramenta tern mais influfncia na sua decisao 

de compra? (Atribua classif1cac;ao de 1 a 5,em que 1 e "menos 

importantee 5 "mais importante". Ni'io deve atribuir mais que 

uma vez a mesma classif1cac;ao). * 

 
 
RedesSOCials 0 0 0 0 0 

Publlcidade 0 0 0 0 0 

Outdoors 0 0 0 0 0 

Srtehotel 0 0 0 0 0 

Srtesromo 
Booking, 
tripAdvisor,etc 

0 0 0 0 0 

 
16. sugest6es  de melhoria na pagina do Agua Hotels 

Mondim de Basta. 

Al:lu, res 10sta 

 

 

 


