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O papel das redes sociais na relação entre a marca e os utilizadores: o caso 

Breathe Sport Fitness. 

Resumo 

As redes sociais vieram transformar a forma como as marcas comunicam. Estas consagram-se como o 

principal canal de comunicação, onde os utilizadores, na condição de consumidores, pretendem atingir 

a proximidade das marcas e empresas, quer seja para decidir uma compra, reclamar um atendimento 

ou saber mais informações. Se as redes sociais são o canal de ação e resposta utilizada pelo cliente, 

torna-se imprescindível para uma marca estar presente. No entanto, não basta estar presente, é 

necessário ter uma boa presença. 

É necessário criar ligações, despertar emoções e superar as expectativas dos consumidores. É neste 

contexto que a importância do marketing relacional se torna evidente e a necessidade de se 

desenvolverem estratégias de comunicação capazes de envolver cada vez mais utilizadores na procura 

de estabelecer uma relação emocional duradoura.  

Neste sentido, o presente relatório de estágio recupera uma experiência adquirida em estágio na 

agência de comunicação Legendary People + Ideas - a gestão das redes sociais do Breathe Sport 

Fitness - com o intuito de refletir sobre o papel das redes sociais na criação de relações entre a marca 

e os utilizadores. Realizou-se, portanto, um estudo de caso da página do Facebook e perfil de 

Instagram do Breathe Sport Fitness, um ginásio no Parque da Cidade do Porto que se diferencia pela 

sua localização privilegiada e pelo seu conceito revolucionário que privilegia o contacto com a natureza 

e permite aos clientes treinar não só no interior do ginásio, mas também no exterior. É a partir deste 

ponto de partida, que cruzamos os principais conceitos teóricos chave com o caso em estudo, 

analisando o contributo das redes sociais na criação de relações.  

Os resultados deste estudo evidenciam a importância das redes sociais na criação de relações entre a 

marca e os utilizadores e explora as oportunidades e desafios das estratégias utilizadas para atingir 

esse fim.  

 

Palavras-Chave: Comunicação Estratégica; Marketing Relacional; Internet; Redes Sociais; Facebook; 

Instagram; Engagement. 
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The role of social media in the estabelishment of relationships between the 

brand and the user: the Breathe Sport Fitness case. 

Abstract 

Social media networks have transformed the way brands communicate. They became the main channel 

of communication, where users, as consumers, aim to reach brands, whether it is to purchase a 

product, complain about a service or ask for more information. If social media networks are the channel 

of action and response used by the client, it becomes imperative for a brand to be present. However, it 

is not enough for a brand to have social media presence, it is mandatory for it to be worth it. 

This calls for brands to connect, to arouse emotions and to surpass the expectations of the consumers. 

In this context relationship marketing becomes more important than ever, as well as the need to 

establish communication strategies capable of involving more and more users with the goal to create 

lasting and emotional relationships. 

Therefore, this report revisits an experience acquired during the internship at the communication 

agency Legendary People + Ideas - the management of Breathe Sport Fitness’ social media networks - 

with the aim of understanding the role of social media networks in the estabelishment of relationships 

between the brand and the users. Under analysis is the case study of Breathe Sport Fitness’ Facebook 

page and Instagram profile, a gymnasium in the city park of Porto, which stands out by its privileged 

location and its revolutionary concept that privileges contact with nature and allows customers to 

workout not only inside the gym, but also outdoors. This is the starting point for us to cross the 

theoretical key concepts with the case under study, analyzing the contribution of social media networks 

in the creation of relationships. 

The results of this study show the importance of social media networks in the creation of relationships 

between the brand and the users.  

 

Keywords: Strategic Communication; Relationship Marketing; Internet; Social Media; Facebook; 

Instagram; Engagement.   
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I. Notas Introdutórias 

Serão as redes sociais imprescindíveis para qualquer marca? Serão as interações no Facebook e 

Instagram responsáveis pela criação de relações entre as marcas e os utilizadores? 

A popularização da internet, no contexto da Web 2.0, foi um ponto de viragem na comunicação das 

marcas. A comunicação deixou de ser unilateral com o objetivo final de venda e transformou-se num 

fluxo contínuo entre ambas as partes para alcançar proximidade com os clientes. O paradigma mudou 

e as relações também. 

As redes sociais tornaram-se essenciais para estabelecer uma relação e fidelizar os clientes. É através 

de plataformas como o Facebook e Instagram que as marcas conseguem comunicar, ouvir e 

compreender os clientes. No entanto, para que esse processo obtenha resultados eficazes há vários 

aspetos a ter em consideração, desde a estratégia digital da marca, aos conteúdos divulgados e à 

forma como é feita a gestão da comunidade.   

“Qual o papel das redes sociais na relação entre a marca e os utilizadores?” é a pergunta de partida à 

qual se pretende dar resposta no presente relatório de estágio. Esta questão foi desencadeada durante 

o estágio curricular de seis meses, no cargo de gestora de redes sociais, na agência de comunicação, 

Legendary People + Ideas, parte integrante do Mestrado em Ciências da Comunicação - Ramo 

Profissionalizante de Publicidade e Relações Públicas, na Universidade do Minho.  

Este relatório norteia-se pelos seguintes objetivos: conhecer e compreender o papel das redes sociais, 

nomeadamente o Facebook e o Instagram, na criação de relações entre os utilizadores e a marca; 

verificar a importância das redes sociais no reforço destas relações; por fim, analisar de que forma o 

engagement nas redes sociais contribui para a construção destas relações, tomando como caso de 

estudo um ginásio no Parque da Cidade do Porto: o Breathe Sport Fitness. 

O presente relatório está organizado do seguinte modo: partindo de uma reflexão crítica estimulada 

pela experiência em contexto profissional, segue-se a descrição da empresa envolvida e a menção de 

alguns trabalhos e clientes marcantes. Foram selecionados alguns casos que representam as 

capacidades e conhecimentos desenvolvidos em agência, muitos deles, adquiridos previamente em 

contexto académico. 

No aprofundamento dos temas-chave deste relatório é abordado o marketing relacional para entender 

de que forma as marcas se relacionam com os clientes e estabelecem relações; e as redes sociais, 

para explorar as suas oportunidades e desafios, com foco no Facebook e Instagram, plataformas em 

análise no Breathe Sport Fitness. A partir de um breve resumo da história e evolução de cada um dos 

conceitos, são depois exploradas obras e artigos de alguns autores. 
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Posto o enquadramento teórico, debruçámo-nos sobre o estudo de caso: as redes sociais do Breathe 

Sport Fitness, um ginásio no Parque da Cidade do Porto. Este destaca-se pela comunidade de fãs com 

um forte sentimento de pertença e carinho pela marca que demonstram através de interações nos 

conteúdos divulgados nas redes sociais. 

Na procura de resposta à questão de partida, recorreremos à recolha de informação através da análise 

documental, da observação direta e das entrevistas exploratórias.  

Através das entrevistas semiabertas e flexíveis ao responsável de marketing do Breathe Sport Fitness; à 

gestora de redes sociais, que já trabalhou a marca em questão, e a uma especialista em marketing, 

conseguimos obter perceções interessantes para a conclusão do estudo.  

Este processo de recolha e tratamento de informação culmina nas conclusões e reflexões finais deste 

estudo.  
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II. Experiência de estágio: competências e desafios 

2.1 A agência de comunicação Legendary People + Ideas 

A Legendary People + Ideas é uma agência de comunicação sediada no Porto. Fundada em 2013, por 

Diogo Pinheiro e Hugo Pinto, tem a missão de elevar o negócio dos clientes, oferecendo soluções 

completas e adequadas, tanto no online como no offline, para aqueles que ambicionam excelência. É 

uma agência que alia à tecnologia, a força da comunicação e o poder da criatividade. 

 Segue-se pelos seguintes valores1:  

• Compromisso. Soluções personalizadas para cada problema e cliente, sejam eles start ups ou 

multinacionais. 

• Tecnologia. Os trabalhos são desenvolvidos com as melhores tecnologias e tendências sempre 

em mente. 

• Profissionalismo. Garantem total coordenação e eficácia, cumprindo sempre as metas propostas. 

• Irreverência. É essencial pensar de forma diferente e ir mais além. 

• Colaboração. A empresa valoriza o talento coletivo que potencia a troca de conhecimentos. 

• Experiências. Acima de tudo, é uma empresa que acrescenta valor e emoções a marcas de 

vários setores. 

Para além disso, a agência rege-se pelo mote “O nosso ADN é o marketing digital”. Esta afirmação 

reforça o core business da empresa, que se foca essencialmente no marketing digital. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logótipo Legendary People + Ideas2 

  

A identidade visual (ver fig. 1) da Legendary People + Ideas consiste no naming da empresa dentro de 

um quadrado, com a cor preta. Em destaque, a letra “D”, a azul, inclui o símbolo de uma lâmpada, 

que simboliza a criatividade. Assim, o logótipo reflete os elementos-chave da empresa: tecnologia, 

comunicação e criatividade. 

                                                

1 Retirado da apresentação da identidade da Legendary People + Ideas 
2 Fonte: https://www.facebook.com/LegendaryPeopleIdeas/ 
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Com uma equipa jovem e multifuncional e um know-how em áreas tão distintas como as TI, gestão, 

marketing e design; em apenas 5 anos, a Legendary People + Ideas assumiu uma posição de relevo no 

mercado, mostrando-se como uma alternativa no norte do país, de um mercado altamente competitivo, 

concentrado em Lisboa. 

Conta com uma extensa carteira de clientes (ver fig. 2) nacionais e internacionais de vários setores, 

dos quais se destacam nomes como Kia Portugal; Endesa; Unilabs; Efacec; Honda Portugal; 

Cockburn’s Port; Super Bock e Croft Pink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mosaico de clientes da Legendary People + Ideas3 

 

2.1.1 A equipa 

A Legendary People + Ideas está dividida em cinco departamentos: departamento de contacto, 

departamento criativo; departamento de social media, departamento de estratégia e departamento de 

desenvolvimento, que acompanham cada cliente consoante as suas necessidades.  

O departamento de contacto é composto por accounts que são o canal de comunicação direto entre a 

agência e os clientes. Asseguram os contactos e reúnem com clientes e potenciais clientes. Têm a 

responsabilidade de receber briefings e apresenta-los aos departamentos envolvidos, fornecendo todas 

as informações e apoio necessário para a execução dos projetos. Para além disso, planeiam 

semanalmente o fluxo de trabalho na agência. 

O departamento criativo é constituído por designers e copywriters, que trabalham em duplas. Após 

transmitido o briefing por um account, a dupla executa o projeto. O designer é responsável pela parte 

                                                

3 Fonte: https://pt.slideshare.net/LegendaryPeopleIdeas/legendary-people-ideas-apresentao-2016-58110854 
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visual, desenvolvendo peças gráficas e, por sua vez, o copywriter é responsável pelos textos 

publicitários e criação de conteúdo. 

O departamento de social media têm a seu cargo assegurar a gestão das redes sociais de várias 

marcas, quer no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn entre outras plataformas. Este departamento é 

composto por gestores de redes sociais e por designers de comunicação. Na primeira fase de contacto 

com a rede é elaborada uma estratégia de comunicação digital, por uma dupla de social media 

manager e designer, alinhada com os valores e objetivos comunicacionais de cada marca. Depois, 

todas as semanas, o gestor elabora uma proposta de plano de comunicação onde sugere os temas a 

ser abordados na semana seguinte. Após aprovação, é a vez do designer desenvolver as peças 

criativas. No final da semana, é enviado um cronograma de redes sociais, que combina as peças 

gráficas ou vídeos, com a sua descrição e um planeamento estratégico de lançamento das publicações 

por dias e horas, nas respetivas redes sociais. Para além deste planeamento, diariamente os 

profissionais fazem gestão de comunidade de cada rede social, isto é, respondem a todos os 

comentários e mensagens, interagindo com o público. Cabe ainda a este departamento apresentar 

mensalmente relatórios com a análise das métricas alcançadas, de forma a compreender o 

comportamento do público e quais os conteúdos em que apostar.  

O departamento de estratégia estrutura e gere os planos de meios de cada cliente, otimizando os 

recursos de forma a atingir o seu público-alvo. Define quais os meios de comunicação mais adequados 

para alcançar o retorno esperado das ações de comunicação pagas. 

Do departamento de desenvolvimento fazem parte web developers e tem como função o 

desenvolvimento de websites, previamente desenhados por um designer. Os websites são criados com 

o intuito de proporcionar aos utilizadores uma experiência intuitiva e responsiva, compatível com os 

vários dispositivos.  

Muito embora a agência esteja dividida por departamentos com diferentes funções, todos os 

colaboradores estão a par dos projetos dos outros departamentos e são incentivados a envolver-se com 

opiniões e ideias. Esta transparência e trabalho de equipa começa semanalmente com a divisão de 

tarefas apresentada pelos accounts em que toda a equipa é convocada. Além do mais, o trabalho em 

open space potencia o fluxo de comunicação entre todos.  

Para além destes profissionais, sempre que necessário, em regime de outsourcing recorre-se a 

freelancers ou serviços externos de audiovisual, produção ou fotografia. Desta forma, a Legendary 

People + Ideas trabalha como uma agência 360º, respondendo às necessidades de cada cliente.  
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2.1.2 Agência full service 

A Legendary People + Ideas define-se como uma agência de estrutura completa de serviços em 

comunicação e tecnologia. As estratégias são elaboradas de forma integrada, sendo o 

acompanhamento prestado único e transversal a qualquer tipo de negócio. Desta forma, garantem total 

coordenação e eficácia no que toca a satisfazer as necessidades dos clientes e a cumprir todas as 

metas propostas. 

A agência oferece os seguintes serviços: publicidade; gestão de rede sociais; brand strategy; cobertura 

de eventos; creative design; websites; fotografia; vídeo; motion graphics; copywriting; assessoria de 

imprensa; plano de meios e ponto de vendas. 

Assim, a empresa descreve os seus serviços da seguinte forma4: 

• Ativação digital: Levamos a sua empresa para o digital. Em que canais estar e como se 

posicionar são pontos essenciais para uma boa presença web. Construímos e implementamos 

a estratégia digital do seu negócio. 

• Marketing Performance: Focus em new business. Identificamos e abordamos os seus 

prospects através dos canais digitais. Expanda a sua força de vendas com o marketing digital. 

• Marketing Relacional: Relação com o seu público é a prioridade e, para tal, é necessário um 

trabalho de comunicação/engagement diário. É fundamental para a fidelização dos seus 

clientes e também para a conquista de novos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de serviços na Legendary People + Ideas5 
 

O modelo de serviços da Legendary People + Ideas (ver fig. 3) envolve análise, conceito e estratégia. A 
                                                

4 Retirado da apresentação comercial da Legendary People + Ideas 
5 Fonte: https://pt.slideshare.net/LegendaryPeopleIdeas/legendary-people-ideas-apresentao-2016-58110854 



	

18	

análise permite obter insights importantes para a criação do conceito, posteriormente otimizado com a 

estratégia online e offline.   

  

2.2 Porquê a Legendary People + Ideas? 

Na seleção da entidade para realização do estágio curricular, a Legendary People + Ideas assumiu de 

imediato a posição de destaque. Esta preferência justifica-se pelo facto de ser uma empresa de 

pequena dimensão que, com apenas cinco anos de existência, se tem vindo a afirmar de forma notória 

no mercado. Deste esforço resultou uma carteira de clientes respeitável, com marcas nacionais e 

internacionais de renome, prova do sucesso e profissionalismo demonstrado na prestação de serviços.  

Sendo uma agência nativa digital, com espírito jovem e multifuncional, mostrou ser a oportunidade 

ideal para adquirir e desenvolver diversas capacidades e conhecimentos, catalisando a descoberta pela 

função e área mais adequada a desempenhar profissional.  

Ademais, era do interesse trabalhar numa agência de comunicação, uma vez que o ambiente 

estimulante a nível criativo, mas também desafiante a nível de carga de trabalho e cumprimento de 

timings, seria uma mais-valia como preparação para o futuro. 

Assim, tendo em conta todos estes aspetos, e depois de pesquisa e conversa com antigos e atuais 

colaboradores da empresa, a Legendary People + Ideas foi o local escolhido para a realização do 

estágio curricular. 

 

2.3 Balanço da experiência 

Depois de submetida a candidatura, o contacto com a Legendary People + Ideas, iniciou-se com uma 

entrevista presencial. De seguida, o processo de seleção prendeu-se por uma apresentação sobre o 

trabalho desenvolvido na antiga função desempenhada, como gestora de comunicação na empresa LIA 

- Loja de Iluminação e Arquitetura. Tendo em conta toda esta informação e as necessidades da 

empresa, fui alocada no departamento de social media, como gestora de redes sociais.  

No cargo que desempenhei tive a oportunidade de otimizar diferentes competências como: estratégia, 

planeamento da gestão das diferentes redes sociais; copywriting, desenvolvimento das peças online e 

contacto com o cliente, quer através de e-mails e chamadas, quer através de reuniões presenciais. 

Esta função permitiu aprofundar práticas de gestão de uma rede social sob a visão de uma marca. 

Perceber o que comunicar, como comunicar e quando comunicar. O entendimento destes aspetos fez 

alargar a perspetiva dos desafios e oportunidades que atualmente as redes sociais representam para 
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cada marca e como devemos tomar partido delas para alcançar melhores resultados.  

Gerir uma rede social envolve o planeamento dos temas a abordar durante cada semana; a elaboração 

de um cronograma com as peças gráficas e textuais; o agendamento das publicações; a gestão de 

comunidade entre a marca e os utilizadores e a análise das métricas num relatório mensal para avaliar 

a performance da página e garantir uma presença forte nas redes sociais. 

As redes sociais do Breathe Sport Fitness, ginásio no parque da cidade do Porto, foram trabalhadas de 

outubro 2017 a fevereiro 2018, e mostraram ser um sucesso, com uma taxa de engagement bastante 

positiva, razão pela qual foi a marca escolhida para analisar neste relatório. A estratégia de 

comunicação online, que aposta em conteúdo próprio e relevante, bem como publicações que 

incentivam a interação, justifica as métricas com resultados bastante positivos que se verificaram ao 

longo do tempo. O papel das redes sociais na relação entre a marca e os utilizadores está em estudo.  

Para além da marca referida, durante o período de estágio foram geridas as seguintes marcas: 

 

• Parque Mondego Retail Park. É um Retail Park localizado em Taveiro, Coimbra. Este foi o 

primeiro desafio do estágio, uma vez que, com apenas 3 mil seguidores no Facebook, a página 

contava com uma taxa de engagement praticamente nula, com 1 ou 2 gostos por publicação. 

Assim, o principal objetivo foi aumentar a interação, problema colmatado com publicações 

desafiantes que estimularam os comentários dos utilizadores (ver fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Publicações de interação no Facebook do Parque Mondego Retail Park 
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O passo seguinte da estratégia passou por implementar um rebranding da marca (ver fig. 5), que até 

então se considerava desatualizada e visualmente pouco apelativa. Assim, a marca tornou-se mais 

moderna e dinâmica, potenciando o crescimento futuro da rede social.  

 

 

 

 

Figura 5: Rebranding do Parque Mondego Retail Park 

 

A gestão da página do Facebook do Parque Mondego Retail Park estendeu-se por dois meses: 

setembro e outubro 2017. Mostrou ser uma rede bastante útil para testar estratégias e, apesar do 

curto espaço de tempo da gestão, foram visíveis os progressos.  

 

• Forum Aveiro. Sob o mote Fashion, Food & Friends, é um centro comercial ao ar livre em 

Aveiro. Com 60 mil seguidores no Facebook e 2 mil seguidores no Instagram, representa um 

estilo de vida trendy e jovem, cuja arquitetura se funde em harmonia com a cidade. Esta 

proximidade, cria uma ligação profunda entre os utilizadores e o centro comercial, tornando-o 

num ponto de referência, aliando moda, cultura e o quotidiano aveirense. As redes sociais 

foram geridas de novembro 2017 a fevereiro 2018. Durante este período podemos destacar as 

publicações com elevada taxa de engagement sobre características da cidade de Aveiro e 

sobre o próprio centro comercial, tal como demonstrado na figura 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Publicações populares no Facebook do Forum Aveiro 
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O evento Xmas Market, feira de natal que decorreu durante cinco fins de semana do mês de novembro 

e dezembro, foi um marco na gestão da rede devido ao volume de trabalho que implicou, desde 

teasing a follow-up. Nesse período houve a oportunidade de visitar o local, orientando o fotógrafo nos 

conteúdos pretendidos para redes sociais.  

O final do ano 2017 foi assinalado por uma reunião em Lisboa na sede da CBRE Global Investors, 

empresa responsável pela gestão do Forum Aveiro, para o balanço do ano 2017 e a apresentação da 

estratégia do ano seguinte. No seguimento dessa reunião, juntamente com o designer e o copywriter, 

foi delineado um planeamento estratégico de redes sociais para 2018. Da estratégia evidencia-se a 

forte aposta no Instagram, rede com maior crescimento, especificamente, na ferramenta de 

Instastories. Para estas, foram criadas rubricas com conteúdo próprio e relevante, capazes de cativar 

os utilizadores. 

 

• Industria Club. O Industria Club é uma discoteca de música eletrónica no Porto. Conta com 

mais de 76 mil gostos no Facebook e 5 mil seguidores no Instagram. A gestão das redes 

sociais desta marca foi acompanhada desde que se tornou cliente na agência, em setembro 

2017. Deste modo, implicou o planeamento de uma estratégia de comunicação online e 

offline, alinhada com a proposta inicial de conceito e identidade visual feita pela dupla criativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cartaz de novembro do Industria Club 

 

 Na estratégia online foi realizada uma análise à marca, ao histórico de comunicação e à 

concorrência. Após essa pesquisa foi delineado um planeamento de formatos e tipologias de conteúdo 

semanal. Assim, definiu-se que em cada mês seria lançado um mote - no exemplo da figura 7, em 
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novembro o mote foi Deepness - e escolhida uma cor, neste caso o azul. Toda a comunicação 

envolvente teve como principio este mote e cor. Tendo em conta o público do Industria Club, apostou-

se numa comunicação informal e jovem. Com um discurso descontraído e divertido, o uso de emojis e 

gifs em resposta a comentários foi frequente, aumentando a ligação com os utilizadores. A estratégia 

traçou a utilização de fotografias com sentido de humor e próximas do target para comunicar 

informações referentes aos eventos da discoteca, nunca descurando a cor mensal, de modo a garantir 

uma coerência visual nos canais de comunicação (ver fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Feed do Instagram do Industria Club em novembro 2017 

 

Esta rede foi gerida de setembro 2017 a fevereiro 2018 e revelou-se um dos maiores desafios do 

período de estágio, uma vez que foi trabalhada de raiz e apresenta uma linha de comunicação muito 

própria e distanciada das restantes marcas. A título de curiosidade, em dezembro 2017, o conceito e 

grafismo venceu Bronze na categoria de design gráfico, nos Prémios Lusófonos da Criatividade. 
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• Legendary People + Ideas. A agência possui vários canais de comunicação online. No início 

do estágio, todos estes canais foram submetidos a um processo de análise e estratégia, da 

qual se concluiu quais deveriam ser abandonados e quais deveriam ser potenciados. Desta 

forma, deu-se força ao Facebook, Instagram e LinkedIn da empresa. Nessa estratégia foram 

também sugeridas temáticas a abordar e novos formatos de publicações (ver fig. 9), que foram 

trabalhadas ao longo do período de estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9: Vídeo no Facebook da Legendary People + Ideas 

 

Esta gestão das redes sociais da Legendary People + Ideas, mostrou ser uma oportunidade diferente 

das restantes contas mencionadas uma vez que não era suportada por uma estratégia prévia. Nesse 

sentido, as publicações lançadas funcionaram como “teste” para perceber quais os conteúdos que 

resultam melhor para atingir o target e de que forma podemos responder aos objetivos 

comunicacionais da empresa.  

Para além do cargo de social media manager, pontualmente assumi o cargo de copywriter. No que 

concerne este cargo, foram executadas várias funções de criação de textos criativos: elaboração de 

propostas para clientes; criação de conteúdo para websites; e concepção de texto para campanhas e 

peças publicitárias.   

Representativo da criação destes textos criativos, em dezembro 2017, foi lançado o desafio pela 

Hyundai Portugal de criar peças para as redes sociais de forma a comunicar a época natalícia. 
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Figura 10: Peças desenvolvidas para o Facebook da Hyundai Portugal 

 

Contudo, o projeto mais relevante elaborado nesta função foi a proposta criativa para redes sociais das 

bebidas alcóolicas, Jägermeister e Aperol, para a empresa Empor (ver Anexo 1 e 2), onde foi criado um 

novo conceito e estratégia para que as marcas se afirmassem no mercado português. Foi neste projeto 

que as competências aprendidas na licenciatura e mestrado em Ciências da Comunicação provaram 

ser uma base de conhecimento imprescindível. Por outro lado, ao longo do estágio, assinalou-se uma 

necessidade de aprofundar noções básicas de marketing digital, que a formação académica pouco 

explorou.  

É prática da empresa que os estagiários ocupem cargos específicos e sejam tratados como os 

restantes colaboradores da empresa. Esta prova de confiança mostrou-se muito benéfica, na medida 

em que permitiu uma maior carga de responsabilidade e envolvência, potenciando o conhecimento 

aprofundado sobre o cargo desempenhado e os seus desafios e oportunidades do mesmo. De 

ressalvar que os colegas de trabalho foram sempre prestáveis e dispostos a ensinar e orientar o 

trabalho.  

Assim, assumir o cargo de gestora de redes sociais na agência Legendary People + Ideas, permitiu 

adquirir conhecimentos amplos sobre redes sociais e, essencialmente sobre a importância do 

marketing relacional no digital. Numa altura em que cativar a atenção do utilizador é o desafio, a 

comunicação vive das relações criadas entre marcas e utilizadores. É crucial envolver, interagir e 
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aproximar os fãs da marca. É através desta perceção que cresce a vontade de desenvolver o tema: “O 

papel das redes sociais na relação entre a marca e os utilizadores: o caso Breathe Sport Fitness.”. 

 

III. Temas-chave a aprofundar 

De forma a compreender o tema principal do presente relatório de estágio é necessário elaborar uma 

contextualização teórica sobre os temas: marketing relacional, internet e redes sociais. Uma melhor 

compreensão destes temas-chave será fundamental para o desenvolvimento do presente estudo, como 

se procura sintetizar na tabela 1. 

 

O papel das redes sociais na relação entre a marca e os utilizadores: o caso Breathe Sport Fitness 

Marketing relacional Redes sociais 

A evolução do marketing 
Definição e evolução do marketing relacional 

Marketing relacional nas redes sociais 
 

A Internet: da Web 1.0 à Web 3.0 
Definição e evolução das redes sociais 

Facebook: definição e história 
Instagram: definição e história 
As marcas nas redes sociais 
Interação nas redes sociais 

Tabela 1: Estrutura da revisão de literatura 

 

3.1 Marketing Relacional 

3.1.1 A evolução do marketing 

A evolução da sociedade e das tecnologias de comunicação trouxeram grandes mudanças na 

perspetiva das empresas em relação ao mercado e aos seus consumidores. O marketing evoluiu, 

durante as últimas décadas, através de quatro fases: o Marketing 1.0, o 2.0, o 3.0 e o 4.0. 

O Marketing 1.0 surgiu na era da Revolução Industrial e tinha como preocupação o produto e vender o 

máximo possível. “O objetivo era padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir ao máximo os custos 

de produção, para que essas mercadorias pudessem ter um preço mais baixo e serem adquiridas por 

um número maior de compradores” (Kotler et al., 2010, p. 3).  

Por sua vez, o Marketing 2.0, teve início na era da informação e é orientado para o consumidor e em 

satisfazer as suas necessidades. Nesta fase, os consumidores estão informados, comparam e 

procuram informação sobre vários produtos ou serviços semelhantes. Assim, “o valor de cada produto 

ou serviço é o valor que o consumidor considera que este vale” (Fuciu, 2018, p. 45). O Marketing 2.0 
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é sustentado não só por valores racionais, mas também emocionais. “Os profissionais de marketing de 

hoje tentam chegar ao coração e à mente do consumidor” (Kotler et al., 2010, p. 4). 

A terceira fase na evolução do marketing é o Marketing 3.0, que tem como objetivo transformar o 

mundo num local melhor e em que o foco está nos valores. Esta fase evoluiu de “tratar as pessoas 

simplesmente como consumidoras, a trata-los como seres humanos plenos: com mente, coração e 

espírito” (Kotler et al., 2010, p.4). Estamos presentes uma mudança de paradigma onde as empresas 

expandem o seu foco em busca de soluções para os consumidores que procuram transformar o 

mundo num lugar melhor, balançando o lucro com a responsabilidade empresarial. “Em épocas de 

crise económica global, o Marketing 3.0 adquire relevância ainda maior para a vida dos consumidores, 

na medida em que são afetados por rápidas mudanças e turbulências nas esferas social, económica e 

ambiental” (Kotler et al., 2010, p.5). Nesta perspetiva, as empresas destacam-se pela oferta de 

respostas aos problemas que os consumidores enfrentam, diferenciando-se pelos seus valores. Na 

tabela 2 é possível comparar estas três fases do marketing. 

 

 Marketing 1.0 

Marketing centrado no 

produto 

Marketing 2.0 

Marketing voltado para 

o consumidor 

Marketing 3.0 

Marketing voltado para 

os valores 

Objetivos Vender produtos Satisfazer e reter os 

consumidores 

Transformar o mundo um 

lugar melhor 

Forças propulsoras Revolução Industrial Tecnologia de informação Nova onda de tecnologia 

Como as empresas 

veem o mercado 

Compradores de massa, com 

necessidades físicas 

Consumidor inteligente, 

dotado de coração e mente  

Ser humano pleno, com 

coração, mente e espírito 

Conceito de marketing Desenvolvimento do produto Diferenciação Valores 

Diretrizes de marketing 

da empresa 

Especificação do produto Posicionamento do produto 

e da empresa 

Missão, visão e valores da 

empresa 

Proposição de valor Funcional Funcional e emocional Funcional, emocional e 

espiritual 

Interação com 

consumidores 

Transação do tipo um-para-

um 

Relacionamento um-para-

um 

Colaboração um-para-

muitos 

Tabela 2: Comparação entre o Marketing 1.0, 2.0 e 3.06 

 

Por último, em 2017, Philip Kotler propõe a quarta evolução do marketing: o Marketing 4.0. Nesta fase 

existe uma convergência entre o marketing tradicional e o marketing digital, em que as empresas e os 
                                                

6 Fonte: Kotler et al., 2010, p.6 
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consumidores combinam a sua interação entre o online e o offline. “A abordagem mistura a máquina 

ou a inteligência artificial a outras tecnologias para aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que 

permite ao humano poder conectar-se com outros humanos para melhorar o processo de interação 

com o consumidor” (Fuciu, 2018, p. 45). Se no estágio inicial, o marketing tradicional promove o 

interesse dos consumidores pelas empresas; mais tarde, à medida que a interação avança, os 

consumidores exigem relacionamentos mais próximos com as empresas, o que aumenta o potencial 

do marketing digital (Kotler et al., 2017). A essência desta fase do marketing prende-se pela 

coexistência dos dois conceitos-chave com o objetivo de obter interação dos utilizadores com a marca e 

da defesa desta pelos próprios clientes. 

 

3.1.2 Definição e evolução do marketing relacional 

Ao longo do tempo o marketing foi alvo de mudanças (ver gráfico 1). Nos anos 50/60 estava orientado 

para o produto, na década seguinte para o mercado, nos anos 80 focou-se na concorrência, nos anos 

90 a orientação estava no cliente e, finalmente, em 2000 nas ligações entre as empresas e os 

utilizadores. 

 

 

Gráfico 1: A evolução do marketing 7  

 

O diálogo e a construção de relacionamentos estáveis e duradouros com os clientes surgem como 

resposta ao desafio imposto ao marketing pelas mudanças no ambiente competitivo, no 

comportamento do consumidor e, principalmente, pela expectativa de como deseja ser atendido. 

(Kotler, 2013). 

                                                

7 Fonte: Bruhn, 2003, p. 12 



	

28	

O conceito de marketing relacional foi utilizado pela primeira vez na literatura de marketing, em 1983, 

por Leonard Berry. Enquanto o marketing tradicional tem como foco a venda de produtos, o marketing 

relacional concentra-se na construção de relacionamentos com clientes. “Apesar da relação entre o 

fornecedor e o cliente ser comercial, é uma relação e requer uma visão a longo prazo, respeito mútuo, 

uma estratégia ‘win-win’, e a aceitação do cliente como um parceiro e co-produtor de valor e não 

apenas um recetor passivo do produto do fornecedor” (Gummesson, 1998, p. 243). 

Ao longo do tempo, a definição de marketing relacional tem sido formulada por inúmeros 

investigadores. Numa tentativa de encontrar a melhor definição do termo, Harker (1999) examinou 26 

definições de uma amostra de 117. O autor utilizou 7 palavras-chave para determinar qual a definição 

que seria melhor empregue: criação, desenvolvimento, manutenção, interação, longo prazo, comoção e 

resultado. No final deste estudo concluiu que a definição mais completa e aceite é a de Grönroos 

(1990): “processo de identificar, estabelecer, manter e reforçar relações de longa duração de forma a 

estabelecerem um benefício mútuo. Isto é alcançado pela partilha mútua e cumprimento de 

promessas” (Grönroos, 1990, p. 8). O autor estabeleceu ainda três processos fundamentais na 

aplicação deste conceito: “(1) um processo de interação como núcleo do marketing relacional, (2) um 

processo de comunicação planeado que apoie o desenvolvimento e fortalecimento das relações e (3) 

um processo de valor como resultado do marketing relacional” (Grönroos, 2004, p. 100). Define-se, 

pois, como pilar do marketing relacional a interação entre as partes - marca e consumidor - com o 

intuito de estabelecer uma relação a longo prazo benéfica para ambos. 

O marketing relacional surgiu com o intuito de melhorar as transações comerciais entre empresas e 

clientes. No entanto, este conceito não é novo. Desde sempre se valorizaram os relacionamentos. Na 

época pré-industrial, as vendas desenvolviam-se em relações de amizade e confiança. Os fornecedores 

conheciam cada cliente individualmente e sugeriam ofertas customizadas (Berry, 1995).  

Assim, este conceito, apesar de não ser recente, retrata uma mudança de paradigma. “Cada vez mais, 

a concorrência não é entre empresas, mas entre redes de marketing, sendo o prémio conferido à 

empresa que tiver construído a melhor rede. O princípio operacional é simples: construir uma rede 

efetiva de relacionamentos com os principais públicos interessados e os lucros serão uma 

consequência” (Kotler, 2000, p. 35).  

 

3.1.3 Marketing relacional nas redes sociais 

As redes sociais são hoje um fator chave no marketing de qualquer marca. “Nenhuma inovação dos 

últimos tempos teve um impacto tão profundo sobre o comportamento do cliente e sobre a forma 
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como os negócios são feitos como a internet” (Barnes & Cumby, 2002, p. 36). Estas plataformas 

alargaram não só o canal de distribuição, com as vendas online, como também ultrapassaram as 

barreiras geográficas de comunicação. Através das redes sociais, cada empresa pode ser contactada 

todos os dias do ano, durante qualquer horário, sendo expectável pelo utilizador uma resposta rápida e 

adequada às suas necessidades. Os clientes deixaram de ser apenas espectadores e recetores de 

informação, e passam a fazer parte do processo de negócio.  

A comunicação deixa de ser unidirecional, da empresa para o cliente, e evolui para uma partilha de 

informações mútua em que “as empresas podem estabelecer relações com clientes novos e existentes, 

formando comunidades que ajudam a identificar e compreender problemas e criar soluções” (Sashi, 

2012, p. 255). O cliente assume uma posição colaborativa de relevo, capaz de alcançar mudanças em 

resultado do seu feedback. Com esta inversão nos papéis tradicionais entre clientes e empresas, torna-

se cada vez mais importante para as empresas compreender de que forma podem manter e construir 

relações com os seus utilizadores.  

As relações entre o cliente e a empresa são mutuamente benéficas. Se por um lado o cliente sente-se 

satisfeito e próximo com a marca, a empresa, por sua vez, beneficia da oportunidade de compreender 

e satisfazer as necessidades dos seus clientes, alcançando a fidelização e, consequentemente, 

rentabilidade (Hudson, et al., 2015). Para alcançar estes objetivos e “para que o marketing relacional 

seja um sucesso é necessária uma integração de todas as mensagens de comunicação para apoiar o 

estabelecimento, manutenção e fortalecimento da relação com os consumidores e outros 

stakeholders” (Grönroos, 2004, p. 102). No entanto, segundo Grönroos (2004) não é suficiente 

compreender as necessidades dos consumidores, as marcas devem empenhar-se em atingir os 

resultados necessários para preencher essas necessidades (Grönroos, 2004). 

A interação nas redes sociais deve aproximar-se de uma relação pessoal. O desafio para as empresas 

está em preservar a relação offline que os consumidores apreciaram, ao mesmo tempo que alcançam 

os benefícios de relacionar-se com os consumidores no meio online (Hudson et al., 2015). Nesta 

procura da satisfação dos consumidores nas redes sociais, é importante perceber que as relações 

criadas não são apenas funcionais, mas também emocionais. Aliás, “o valor emocional é o fator que 

mais contribui para a fidelização do cliente e construção de uma relação sólida” (Barnes & Cumby, 

2002, p. 39). 

“As empresas estão a utilizar as redes sociais para se envolverem em conversas importantes e para 

melhorarem a sua compreensão dos mercados, ouvindo as opiniões e necessidades dos clientes” 

(Moretti & Tuan, 2013, p. 253). As redes sociais demonstram, assim, ser uma ferramenta de criação 
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de relações entre marcas e utilizadores uma vez que “os consumidores que interagem com as suas 

marcas preferidas utilizando as redes sociais têm relações mais fortes com as respetivas marcas, em 

comparação com consumidores que não o fazem” (Hudson et al., 2015, p.11).  

3.2 Redes Sociais 

3.2.1 A Internet: da Web 1.0 à Web 3.0 

O desenvolvimento da World Wide Web enquanto ferramenta comunicacional teve um enorme impacto 

nas empresas, revolucionando o modo como estas comunicam com os seus clientes. Importa 

compreender os seus avanços para entender o impacto no mundo da comunicação atual. 

Na primeira fase da internet - a Web 1.0 - o fluxo de comunicação era unidirecional, uma vez que o 

intuito era apenas afirmar a presença online e disponibilizar informação para as massas, através de 

websites que não permitiam interação dos utilizadores. 

Em 1999, Darcy DiNucci refere, pela primeira vez, o termo “Web 2.0”, introduzindo um novo marco na 

história da internet. O aparecimento da Web 2.0 viabilizou a partilha de conteúdos criados pelos 

utilizadores, através do acesso a plataformas de edição, distribuição e arquivo de informação. Os 

indivíduos deixam de ser dependentes de qualquer tipo de hierarquia informacional, uma vez que 

podem assumir o controlo sobre os conteúdos que lhe despertam interesse (Sebastião, 2010). Deste 

modo, a participação dos utilizadores é incentivada, como parte integrante da ‘inteligência coletiva’ que 

“transforma a Web numa espécie de cérebro global” (O’Reilly, 2007, p. 26). 

Por fim, a Web 3.0 é focada nas estruturas dos sites, transformando a internet, de coadjuvante para 

protagonista na produção de conteúdo. Tem como objetivo organizar os conteúdos online de forma 

semântica, para facilitar a leitura, compreensão e inter-relacionamento por parte de máquinas. A 

informação é personalizada para cada internauta, com sites e aplicações inteligentes e a publicidade é 

baseada nas pesquisas e comportamentos. 

É importante perceber que os avanços da internet não são uma evolução. Isto significaria que uma fase 

da Web pode substituir outra, quando esta deve ser entendida como um sistema tecno-social integrado, 

dentro do qual diferentes aplicações e fases da Web coexistem (Fuchs et al., 2010).  

De acordo com a tabela 3 da Internet World Stats, a 30 de junho 2018 existam mais de 4.2 milhares 

de milhões de usuários de Internet no mundo, o que corresponde a 55,1% da população mundial. Se 

por um lado, a internet permitiu comunicar em massa com todos os públicos, a qualquer hora do dia, 

sem restrições geográficas; por outro, também permitiu uma comunicação one-to-one, capaz de 

promover um contacto pessoal e personalizado com cada utilizador. Assim, atualmente, os clientes 
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procuram a internet para obter informações sobre produtos e serviços e para expressar o seu feedback 

positivo ou negativo sobre determinada marca, entre outras motivações, apresentando uma 

oportunidade para as marcas de comunicar e formar relações. 

Muito embora a internet apresente inúmeras vantagens enquanto ferramenta de comunicação, 

também tem desvantagens. A primeira grande desvantagem deve-se à acessibilidade, isto é, apesar de 

55,1% da população mundial ser utilizadora da internet, isso significa que 44,9% não o são, muitos 

deles por falta de acesso à rede, como em países em desenvolvimento. Vejamos o caso do continente 

africano que, apesar de representar a segunda zona mundial com maior população, é a região no 

mundo que apresenta menor taxa de penetração de utilizadores de internet, registando apenas 36,1%. 

 

 

Tabela 3: Estatísticas sobre a população mundial e o uso da internet8  

 

Se desta forma, a informação não atinge toda a população mundial, é importante considerar também 

que a informação disponibilizada na internet nem sempre é credível. No online qualquer utilizador têm 

a possibilidade de produzir e/ou alterar conteúdos, sem que estas informações sejam autentificadas.  

Para além disso, a utilização da internet viabiliza a destruição da reputação de empresas com grande 

facilidade e rapidez por qualquer usuário. Estamos presente uma inversão de papéis, onde os clientes 

têm poder para fazer sugestões que se tornam em mudanças nos produtos; e descredibilizar uma 

marca através de críticas a experiências negativas. 

 

3.2.2 Definição e evolução das redes sociais 

                                                

8 Fonte: https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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A internet impulsionou mudanças nos paradigmas sociais e culturais, acelerando os processos 

comunicativos devido à rapidez e facilidade da partilha de dados. Contudo, a tendência atual são as 

redes sociais, que podem ser encaradas como uma retransformação do propósito da internet: uma 

plataforma de troca de informações entre utilizadores (Kaplan & Haenlein, 2010).  

Os sites de redes sociais são “serviços de web que em que permitem aos indivíduos: (1) construir um 

perfil público ou semipúblico inserido num sistema estruturado; (2) articular uma lista de outros 

usuários com os quais partilham uma conexão; e (3) visualizar e cruzar a sua lista de conexões com as 

dos outros dentro do sistema” (Boyd & Ellison, 2008, p. 211). 

 

Gráfico 2: Timeline das datas de lançamento das principais redes sociais9 

 

Segundo a definição de redes sociais atribuída por Boyd & Ellison (2008) e como é demonstrado no 

gráfico 2, a primeira nasceu em 1997 e chamava-se SixDegrees, onde se admitia aos utilizadores criar 

um perfil, lista de amigos e interagir com a lista de amigos dos seus amigos. Apesar destas 

                                                

9 Fonte: Boyd & Ellison, 2008, p.212 
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características existirem previamente noutros sites, SixDegrees foi o primeiro a combinar as três 

características no mesmo site. Muito embora tenha atraído milhões de utilizadores, em 2000, 

SixDegrees encerrou, devido à falta de funcionalidades capazes de atrair os indivíduos a permanecer 

na plataforma e porque a maior parte dos utilizadores não estava interessado em conhecer estranhos.  

Mais tarde, as redes sociais, Ryze.com; Tribe.net e LinkedIn, focaram-se na combinação de vida 

pessoal e profissional, com o objetivo de potenciar contactos no mundo dos negócios. Destes, a única 

plataforma que conquistou uma base de utilizadores considerável e manteve-se rentável até aos dias 

de hoje foi o LinkedIn. 

Em 2002 foi lançado o Friendster, um site de encontros que, ao contrário dos anteriores, que tinham 

como mote apresentar desconhecidos baseados nos seus interesses comuns; se propunha a 

apresentar amigos de amigos, com a premissa de que amigos de amigos formam melhores potenciais 

casais do que desconhecidos. Apesar da popularidade, os servidores e base de dados não estavam 

preparados para o crescimento exponencial e a eliminação de contas falsas - que nem sempre o eram - 

contra a vontade dos usuários, criou problemas de confiança, levando à despopularização do 

Friendster. Numa tentativa de replicar este sucesso, vários sites surgiram centrados em conectar 

estranhos com os mesmos interesses pessoais. Care2 era dedicado a ativistas; Couchsurfing a unir 

viajantes com pessoas dispostas a oferecer um sofá para dormir e MyChurch unia igrejas cristãs e os 

seus membros. Para além disso, vários sites implementaram funcionalidades de partilha de conteúdo 

user-generated: o Flickr, com a partilha de fotografias; o Last.FM, com a partilha de música e o 

Youtube, com a partilha de vídeos.  

Em 2003, o MySpace emergiu, atraindo um público que não esperava: bandas de indie-rock. A 

presença de bandas e artistas, naturalmente cativou os seus fãs, potenciando o crescimento desta 

plataforma. O MySpace diferenciou-se em três aspetos: por adicionar regularmente funcionalidades 

segundo as necessidades dos utilizadores; por permitir páginas personalizáveis e por aceitar usuários 

menores de idade. O último fenómeno da evolução das redes sociais foi o Facebook e, mais tarde, o 

Instagram, da qual entraremos em detalhe mais à frente. 

Assim, nas várias redes sociais cada indivíduo cria um perfil pessoal e uma lista de contactos, podendo 

estar em contacto com diferentes pessoas inscritas na plataforma, quer através de comentários ou 

mensagens privadas. No entanto, as diferentes redes sociais diferem nas suas características e 

usuários. Da mesma forma, várias redes sociais atingem um público-alvo específico, determinado quer 

pela área geográfica; língua falada; orientação sexual; religião ou outra característica de identidade. De 

acordo com Smith et al., “as redes sociais permitem um fácil desenvolvimento, criação, disseminação 
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e consumo de informações e entretenimento por parte de organizações e indivíduos” e “estão a 

transformar os monólogos unidirecionais em interações colaborativas, tipicamente conduzidas através 

da internet” (Smith et al., 2011, p. 7). A diferença entre as comunidades públicas online e os fóruns de 

discussão é que, enquanto estes são estruturados por tópicos, os sites de redes sociais estruturam-se 

de forma pessoal, colocando o indivíduo no centro da sua comunidade, ao invés de um tópico de 

discussão (Boyd & Ellison, 2008). 

 

3.2.3 Facebook: Definição e história 

Desde 2004 - ano da sua criação - até aos dias de hoje, o Facebook, transformou-se no maior caso de 

sucesso na história das redes sociais. Segundo Wilson et al. (2012) “o Facebook consiste numa série 

de páginas de perfis interligados onde os membros partilham um conjunto abrangente de informações 

sobre si próprios e ligam o seu perfil ao dos outros perfis” (Wilson et al., 2012, p. 214). Esta rede 

social permite a partilha de texto, fotografias, vídeos e outros formatos.   

A origem do Facebook está associada ao Facemash, um website lançado em 2003, por Mark 

Zuckerberg, um estudante universitário da Universidade de Harvard, e pelos seus colegas Andrew 

McCollum, Chris Hudges e Dustin Moskovitz. O Facemash permitia aos seus visitantes votar na pessoa 

mais atraente, entre duas fotografias de estudantes apresentadas lado a lado. Alguns dias depois, o 

Facemash foi desativado por violar as regras de segurança informática e de invasão de privacidade.  
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Gráfico 4: Evolução do número de utilizadores e de artigos no Facebook10 

 

Este projeto, ainda que de curta duração, resultou na criação do “Thefacebook”, lançado em 2004, 

apenas para estudantes da Universidade de Harvard. Para se inscreverem, as pessoas tinham de ter 

um endereço de e-mail da mesma universidade. Rapidamente o acesso à plataforma foi aberto a 

outras universidades dos Estados Unidos e, mais tarde, a escolas secundárias e a organizações 

comerciais. A última grande expansão do Facebook (ver gráfico 4) ocorreu em 2006, com a permissão 

de acesso a qualquer indivíduo com idade superior a 13 anos e com endereço e-mail válido. 

Atualmente, a plataforma continua a crescer exponencialmente, com a partilha de biliões de conteúdos 

em todo o mundo. De acordo com as estatísticas do Facebook11, a 30 de junho de 2018, existem 2.23 

biliões de utilizadores mensais e 1.47 biliões de utilizadores diários.   

 

3.2.4 Instagram: Definição e história 

O Instagram é uma aplicação para dispositivos móveis (iOS e Android) que permite ao usuário 

transformar as suas fotografias em imagens visualmente apelativas, que são depois partilhadas com os 

outros na rede (Salomon, 2013). Possibilita aos utilizadores capturar e partilhar momentos de forma 

instantânea, através de fotos ou vídeos, manipulados por filtros e edições.  

Fundado pelos engenheiros Kevin Systrom e Mike Krieger, em outubro de 2010, o Instagram surgiu do 

lançamento de Burbn, um software que tinha como principais características tirar fotografias, publicá-

las e localizá-las através de GPS. Esta plataforma evoluiu para uma rede social, onde era possível os 

utilizadores trocarem as experiências visuais entre si. Apenas um ano depois, devido à sua crescente 

popularidade, o Instagram foi considerado App of the Year, pela App Store. Esta notoriedade levou a 

que, em abril de 2012, o Facebook comprasse o Instagram. Já com mais de 500 milhões de 

utilizadores, em 2015 introduziram os Instastories, uma ferramenta que revolucionou a aplicação. 

Muito embora possa ser acedido através da aplicação móvel ou do website, não é permitido publicar 

através de desktop, apenas consultar, gostar ou comentar. O seu crescimento foi potenciado pela 

difusão dos smartphones e melhor qualidade das câmaras dos mesmos, uma vez que é uma rede 

social essencialmente dedicada à experiência mobile. Esta característica faz com que a marca esteja 

                                                

10 Fonte: Wilson, et al. (2012) 
11 Fonte: https://newsroom.fb.com/company-info/ 
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mais presente no dia-a-dia do consumidor uma vez que a partilha de fotografias pode ser feita em 

qualquer altura e lugar.  

Esta plataforma permite a partilha automática noutras redes sociais, como no Facebook ou Twitter e 

disponibiliza vários filtros, edições e funcionalidades adicionais como o uso de hashtags e as 

mensagens privadas. No que diz respeito à ligação entre os utilizadores, o Instagram caracteriza-se por 

ser uma “rede social assimétrica”, ou seja, o número de pessoas que um utilizador segue é 

independente do seu número de seguidores (Hu, et al., 2014, p. 596).   

 

 

Gráfico 5: Número de utilizadores mundiais ativos no Instagram12 

 

A aplicação tem crescido significativamente tanto em número de utilizadores como na quantidade de 

uploads diários. De acordo com as estatísticas do Instagram13 e como podemos observar no gráfico 5, 

atualmente conta com mais de 1 bilião de usuários mensais ativos; 500 milhões de usuários diários 

ativos e mais de 400 milhões de Instastories por dia. Cada vez mais as pessoas comunicam através de 

conteúdo visual e, como tal, é também este formato que as marcas devem eleger para comunicar com 

os seus clientes. 

O Instagram é um poderoso instrumento ao serviço das marcas, visto que permite aumentar a 

notoriedade das mesmas, potenciar o número de associações positivas, enviar mensagens 

personalizadas a cada cliente e, ainda, reforçar as perceções do cliente sobre a marca.  

 

                                                

12 Fonte: https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/ 
13 Fonte: http://instagram.com/press/ 
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3.2.5 As marcas nas redes sociais 

Com milhões de utilizadores ativos, o Facebook e Instagram mudaram como as pessoas se relacionam 

e partilham informação e, com isso, transformaram também o contacto das marcas com os 

consumidores. “A nova onda de tecnologia facilita a disseminação de informações, ideias e opinião 

pública e permite aos consumidores colaborarem para a criação de valor” (Kotler et al., 2010, p.22). 

Se anteriormente as marcas monitorizavam toda a informação disponível sobre elas, “hoje, os 

profissionais de marketing não têm mais controlo total sobre a marca, pois agora estão competindo 

com o poder coletivo dos consumidores” (Kotler et al., 2010, p.11). É necessário que as empresas 

colaborem com os seus consumidores. Para isso, devem ouvir o que cada um tem a dizer e apreciar a 

cocriação. Esta colaboração pode ir ainda mais longe, quando é dada ao consumidor a oportunidade 

de cocriar produtos ou serviços, ou seja, deixa-lo desempenhar um papel essencial na criação de valor 

para a marca, quer para demonstrar as suas habilidades, para personalizar o produto ou serviço a seu 

gosto ou apenas para se divertir (Kotler et al., 2010).  

No entanto, o poder dos clientes nem sempre é positivo para a empresa. Os “consumidores vão à 

internet para poupar tempo através de uma experiência descomplicada, ou seja, qualquer obstáculo - 

respostas lentas; fraca navegação; informação incorreta; falta de resposta do serviço ao cliente e 

dificuldade em devolver itens - pode seriamente enfraquecer a marca” (Almquist & Pierce, 2000, p.69). 

Um aspeto a ressalvar das redes sociais não é o facto de permitir que diferentes pessoas 

desconhecidas entrem em contacto, mas essencialmente que este contacto seja visível. Assim, quando 

algum consumidor satisfeito deixa um comentário positivo, este pode influenciar outros consumidores. 

O mesmo acontece com comentários negativos, que podem prejudicar a reputação de uma marca. “O 

lado negativo é o surgimento de agressores virtuais (cyberbullies), participantes inadequados (trolls) e 

odiadores (haters) na internet. O lado positivo, porém, é o surgimento de defensores das marcas.” 

(Kotler et al., 2017, p. 64). 

Por outro lado, como vantagem para as marcas, as redes sociais não limitam o número de fãs, o que 

significa que as marcas podem conquistar um número ilimitado de utilizadores. No mesmo sentido, 

num mundo onde a privacidade é um tópico importante, é benéfico para as marcas que os fãs se 

possam conectar com as marcas sem que estas tenham acesso ao seu perfil privado. 

As redes sociais permitiram às empresas um contacto direto com os consumidores a um preço baixo e 

com níveis de eficiência elevados que, de outra forma, com as ferramentas de comunicação 

tradicionais, não seria possível atingir (Kaplan & Haenlein, 2010). Este facto faz com que “as redes 



	

38	

sociais sejam relevantes não só para empresas multinacionais, mas também para pequenas e médias 

empresas” (Kaplan & Haenlein, 2010, p.67). 

 

3.2.6 Interação nas redes sociais 

Antes da internet as ligações eram limitadas ao uso do telefone, cartas, fax, telex e boca-a-boca entre 

um grupo restrito de pessoas próximas como amigos e família. Com o surgimento da Web 2.0 

surgiram novas formas de comunicação, onde as restrições de tempo e espaço despareceram. Se as 

redes sociais mudaram a forma como as pessoas interagem umas com as outras, transformaram 

também o papel tradicional entre as empresas e os consumidores. A isto se deve o facto de 

possibilitarem interações de valor mais frequentes e rápidas.  

Cada vez mais as empresas preocupam-se em ”estabelecer uma presença social nas redes sociais que 

lhes permitam criar engagement com os consumidores, moldando as suas experiências para que se 

sintam emocionalmente ligados às marcas” (Miranda, 2016, p. 1). O conceito de engagement é o 

resultado das interações que os utilizadores partilham com uma marca — um comportamento de 

participação. Para alcançar este comportamento, as redes sociais das marcas devem conhecer o seu 

público e “partilhar conteúdo interessante e relevante, uma vez que isso tem um impacto significante 

nas partilhas e comentários” (Martins, 2016, p.9). Atualmente, os utilizadores não procuram apenas 

informação, mas sim, conteúdo com o qual possam interagir. Para além disso verifica-se que os fãs 

das páginas são influenciados uns pelos outros através de comentários positivos ou negativos, que 

pode afetar a reputação da marca e as métricas das redes sociais. 

Durante o processo de interação, os consumidores variam no nível da troca relacional e das ligações 

emocionais com as empresas. Sashi (2012) representou estes diferentes estágios numa matriz de 

interação dos consumidores, como ilustrado no gráfico 3. 

 



	

39	

Gráfico 3: Matriz de interação dos consumidores14 

Se a troca relacional e as ligações emocionais são baixas, estamos presentes consumidores 

transacionais que trocam interações mínimas sem antecipação ou obrigação de futuros 

relacionamentos. Os consumidores transacionais “consideram o produto uma comodidade e compram-

no à empresa que oferece o menor preço, mudando de empresa de transação em transação” (Sashi, 

2012, p.265). Os clientes satisfeitos estão caracterizados por uma troca relacional baixa, mas uma 

ligação emocional alta. As expectativas foram excedidas, o que levaram a emoções positivas de grande 

satisfação. Estes consumidores não se traduzem em relações duradouras, mas podem defender um 

produto, marca e companhia. Por sua vez, se a trocal relacional for elevada e as ligações emocionais 

baixas, estamos presentes consumidores leais. Estes consumidores não são leais porque estão 

emocionalmente ligados à marca, mas apenas por motivos racionais (Sashi, 2012). Por último, se 

ambos os aspetos mencionados forem elevados, os consumidores convertem-se em fãs. Os fãs 

confiam nas marcas, acrescentam valor ao gerar conteúdo e transformam-se em defensores da marca, 

podendo influenciar a decisão de compra de outros. “As redes sociais melhoraram a capacidade de 

conectar com consumidores, bem como não consumidores e enriquecem as interações entre eles, 

aumentando a probabilidade de satisfazer os consumidores transacionais, os clientes satisfeitos e os 

consumidores leais, tornando-os em fãs” (Sashi, 2012, p.266). 

 

IV. Metodologia adotada 

4.1 Pergunta de partida e objetivos 

A experiência, aqui brevemente descrita, enquanto gestora de redes sociais, permitiu o envolvimento 

na constante procura das marcas com presença online de aumentarem a sua comunidade e 

estabelecerem relacionamentos com os utilizadores. Com isto pretendem potenciar uma fidelização 

nas redes sociais, aumentar a notoriedade - capacidade de o consumidor lembrar e reconhecer a 

marca - e, numa última fase, a compra de produtos ou serviços. Na gestão de marcas de diferentes 

setores, desde discotecas a centros comerciais, todas elas têm um objetivo em comum: criar relações 

entre o público e a marca. Esta problemática que advém da consolidação de conhecimentos da 

formação académica, verificou-se também nas competências adquiridas em contexto profissional.  

                                                

14 Fonte: Sashi, 2012, p. 265 
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“A pergunta de partida constituiu normalmente um primeiro meio para pôr em prática uma das 

dimensões essenciais do processo científico: a rutura com os preconceitos e as noções prévias” (Quivy 

& Campenhoudt, 1998, p. 34). Desta forma, esta experiencia de estágio curricular conduziu à seguinte 

pergunta de partida: “Qual o papel das redes sociais na relação entre a marca e os 

utilizadores?“. 

Relacionado com a questão central, foram definidos os seguintes objetivos:  

1. Conhecer e compreender o papel das redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram, na 

criação de relações entre os utilizadores e a marca; 

2. Verificar a importância das redes sociais no reforço destas relações; 

3. Analisar de que forma o engagement nas redes sociais contribui para a construção destas relações, 

tomando como caso de estudo o Breathe Sport Fitness. 

 

4.2 Modelo de análise 

Para responder à questão de partida, este relatório de estágio vai apoiar-se no estudo de caso do 

Breathe Sport Fitness, tendo em conta a temática em questão. Para isso, o estudo irá focar-se numa 

análise qualitativa centrada nos seguintes métodos de recolha de informação: leitura científica — 

sobre os temas-chave a aprofundar para um entendimento pleno —; observação direta — experiência 

de seis meses de estágio na qual, por ser parte integrante do departamento de social media e gestora 

de redes sociais do Breathe Sport Fitness, foi possível observar e estar em contacto diário com a 

realidade em estudo —; análise documental — acesso privilegiado a todos os documentos 

relacionados com o caso, desde planos de comunicação a relatórios mensais e, por fim, as 

entrevistas exploratórias — para explorar a temática em estudo, através de especialistas na área e 

do responsável de marketing do Breathe Sport Fitness. 

O período temporal definido para esta análise corresponde aos meses de outubro 2017 a fevereiro 

2018, durante o contacto no estágio curricular com as redes sociais da marca. No que diz respeito a 

análise documental, propomos uma análise às melhores publicações de cada mês no Facebook e 

Instagram. Pretende-se, com isto, entender a forma como a marca comunica e quais as repercussões 

nos seus fãs. 

Alinhado com o enquadramento teórico, onde foram abordadas temáticas referentes às redes sociais e 

marketing relacional, foi definido um modelo de análise para compreender a criação de relações entre 

a marca e os utilizadores, neste caso em específico. Foram, pois, delineados um conjunto de 

dimensões e respetivos indicadores, ou seja, “manifestações objetivamente observáveis e 
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mensuráveis” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 122) através dos quais iremos conduzir o estudo, 

conforme a tabela 4. 

 

Conceito Dimensões Indicadores 

 

Criação de relações entre a 

marca e os utilizadores 

 

Comunicação nas redes sociais 

Público das redes sociais 

Conteúdo das publicações 

Tom de comunicação utilizado 

Interação Gestão da comunidade 

Tabela 4: Modelo de análise da criação e relações entre a marca e os utilizadores 

 

As dimensões selecionadas são a comunicação nas redes sociais e a interação, pois é através 

destes dois conceitos que iremos desenvolver este estudo. Na comunicação nas redes sociais 

pretendemos compreender o contacto da marca com o seu público no meio online. Para isso foi 

delineado o indicador “Público das redes sociais”, para entender a comunidade para qual a marca 

comunica; “Conteúdo das publicações”, para aferir a tipologia e formatos de conteúdos que são 

comunicados e “Tom de comunicação utilizado”, para compreender o discurso da marca.  

Por sua vez, na dimensão referente à interação, foi definido o indicador “Gestão de comunidade” que 

diz respeito ao processo de envolvência direto com os utilizadores, através da resposta a comentários 

ou mensagens privadas.  

 

4.3 O Estudo de caso 

Um estudo de caso é “ um plano de investigação que envolve o estudo intensivo e detalhado de uma 

entidade bem definida: o ‘caso’” (Coutinho & Chaves, 2002, p.223). Por sua vez, Yin (1994) definiu o 

estudo de caso como “uma estratégia empírica que investiga um fenómeno no seu contexto natural, 

especialmente quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não estão bem definidas (...) 

através de múltiplas fontes de evidência” (Yin, 1994, p. 13). Assim, como o próprio nome indica, 

pretende-se examinar um caso em profundidade, acreditando que este pode contribuir com 

conhecimentos pertinentes sobre a temática em estudo.  

No âmbito dos objetivos, Guba & Lincoln (1994) acreditam que um estudo de caso permite: a) relatar 

ou registar factos tal como sucederam, b) descrever situações ou factos, c) proporcionar conhecimento 
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acerca do fenómeno estudado e d) comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso (Guba 

& Lincoln, 1994, citado em Coutinho & Chaves, 2002, p.225). 

O Breathe Sport Fitness é um ginásio no Parque da Cidade do Porto, que se distingue pelo facto de 

permitir aos clientes treinar não só no interior do ginásio, mas também no exterior. A gestão das redes 

sociais da marca foi feita no contexto do estágio curricular na Legendary People + Ideas, o que 

permitiu, durante seis meses, o acompanhamento e análise próxima e detalhada das estratégias e 

conteúdos que tiveram impacto na criação de relações entre a marca e os utilizadores. 

A escolha do Breathe Sport Fitness como estudo de caso prende-se pelo facto de ser uma marca que 

prima pela proximidade com os sócios, que se sentem envolvidos e interagem com as redes sociais. 

Assim, numa primeira fase vamos ter em conta a análise da página de Facebook e a análise do perfil 

de Instagram e, de seguida, recolha de entrevistas exploratórias.  

 

4.3.1 A análise da página do Facebook e perfil de Instagram 

Este estudo tem por base a análise da comunicação nas redes sociais do Breathe Sport Fitness. Assim, 

vamos analisar a página de Facebook da marca, que é o canal-mãe, que agrega conteúdos variados de 

forma a atingir a maioria do público-alvo. Esta é uma plataforma que se destaca pelo sucesso dos 

conteúdos colocado, resultando na envolvência e forte ligação que os fãs da página sentem pela 

marca. Paralelamente vamos analisar o perfil de Instagram que é a rede social secundária com um 

caráter mais visual e inspiracional.  

A análise insere-se durante os meses em contacto com a marca no período de estágio, isto é, de 

outubro 2017 a fevereiro 2018 e será realizada através dos seguintes tópicos: 

• Apresentação da marca (posicionamento, público-alvo, identidade visual e verbal); 

• Análise da gestão da página/perfil; 

• Análise dos conteúdos da página/perfil; 

• Identificação do público da página/perfil; 

• Análise das publicações mais populares; 

• Análise da interação dos utilizadores com a página/perfil. 

Esta análise qualitativa é complementada com notas da observação direta, realizada durante o estágio 

relativo à estratégia, planeamento, execução e avaliação das redes sociais. 
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4.3.2 As entrevistas 

“As entrevistas exploratórias têm como função principal revelar determinados aspetos do fenómeno 

estudado que o investigador não teria espontaneamente penado por si mesmo e, assim, completar as 

pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 69). 

Foram realizadas entrevistas exploratórias semiabertas a três profissionais: um especialista em 

marketing, um gestor de redes sociais, e ao responsável de marketing do Breathe Sport Fitness. Com o 

relato na primeira pessoa de um especialista em marketing relacional, pretende-se compreender até 

que ponto esta prática é relevante no contexto da presença das marcas no online. O ponto de vista de 

um gestor de redes sociais permite explorar o papel e importância das redes sociais na relação entre 

as marcas e os seguidores. Por sua vez, a perspetiva do responsável de marketing do Breathe Sport 

Fitness confirma se a estratégia de redes sociais contribuiu para a criação de relações. 

Os entrevistados foram selecionados pelo seu conhecimento profundo sobre os temas-chave em 

estudo. Assim, foi selecionada Catarina Campos, gestora de redes sociais; Sofia Sousa, especialista em 

marketing e Ricardo Teixeira, responsável pelo Breathe Sport Fitness. Catarina Campos, trabalha 

atualmente na agência FullSix Portugal, tendo a seu encargo a gestão das redes sociais da McDonald’s 

Portugal. Para além disso, anteriormente trabalhou na Legendary People + Ideas, onde teve a 

oportunidade de ter a seu encargo marcas como KIA Portugal, Alameda Shop & Spot, e, precisamente, 

o Breathe Sport Fitness. Sofia Sousa, é consultora de comunicação na agência Young Network, tendo 

ficado em segundo lugar na competição Young Lions Portugal 2018 na categoria de Relações Públicas. 

Destas entrevistas, com respostas semiabertas e flexíveis, espera-se obter um entendimento amplo que 

nos permita dar resposta à questão de partida. O guião elaborado (ver Anexo 3) foi estabelecido de 

acordo com a área de domínio de cada entrevistado. Por uma questão de comodidade, a realização 

das entrevistas foi feita através do correio eletrónico. As transcrições das mesmas podem ser 

encontradas nos Anexos 4, 5 e 6. 

Apresentados os instrumentos que suportam o estudo, passamos a contextualizar o caso Breathe Sport 

Fitness. 

 

V. Estudo de caso: Breathe Sport Fitness 

5.1 Apresentação da marca 

O Breathe Sport Fitness é um ginásio fundado em 2016, inserido na vila desportiva do Sport Clube do 

Porto, localizado no Parque da Cidade do Porto, o maior parque urbano do país. O ginásio distingue-se 
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pela sua localização privilegiada e pelo seu conceito revolucionário que privilegia o contacto com a 

natureza e permite aos clientes treinar não só no interior do ginásio, mas também no exterior, ao ar-

livre.  

O interior do Breathe Sport Fitness beneficia de bastante luz natural e vista para o Parque da Cidade e 

praia de Matosinhos. Com dois andares, tem uma sala de ginásio; uma sala de musculação; quatro 

estúdios para aulas de grupos para adultos e dois estúdios para crianças. Na sala de ginásio estão 

disponíveis várias máquinas cardiovasculares, a sala de musculação com todo o equipamento e o 

acesso à varanda. Em formato de anfiteatro, o estúdio 1, é dedicado às aulas de bicicleta; o estúdio 2 

a aulas energéticas como body pump ou tabata; o estúdio 3, com uma componente mais holística, a 

aulas como pilates e yoga e, por sua vez, o estúdio 4, para treinos funcionais com materiais como 

bolas medicinais e halteres. No último estúdio tem ainda a entrada direta para um espaço outdoor com 

mais material de treino disponível. No que diz respeito aos estúdios para crianças, um é para aulas de 

danças e outro para aulas de treino funcional.  

Para além disso, dispõe da Kids Area, um espaço dedicado aos mais pequenos, onde os sócios do 

ginásio podem levar os seus filhos enquanto treinam. Estes são acompanhados por um responsável e 

podem desenhar, jogar jogos de tabuleiro ou ver um filme.  

As instalações oferecem ainda uma vertente de serviço wellness com sauna e banho turco; um 

restaurante e um bar. Outros serviços adicionais são o gabinete de avaliação física; serviço de personal 

trainer; nutrição; fisioterapia; depilação a laser e relaxamento. 

Motivo de destaque é a app para smartphones destinada aos sócios, onde podem fazer a marcação 

das aulas de grupo; marcação de treinos personalizados; ter acesso ao plano de treino e registar 

progressos, entre outras funcionalidades. 

Assim, o Breathe Sport Fitness privilegia o tratamento pessoal dado aos sócios; a excelência das 

instalações e serviços prestados e a liberdade na escolha de adesão, uma vez que não há fidelização. 

 

5.1.1 Identidade visual 

“A identidade visual é um sistema de signos criado, organizado e disposto segundo critérios e 

princípios que visam representar, caracterizar e comunicar a identidade conceitual da marca” 

(Vásquez, 2007, p. 206). 
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Figura 11: Logótipo do Breathe Sport Fitness15 

O logotipo, de fácil identificação, transmite dinamismo e equilíbrio, remetendo para a natureza. É clean 

e de fácil replicação, sendo mutável e facilmente desdobrável para outros formatos sem que perca a 

sua essência. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Símbolo do Breathe Sport Fitness16 

 

O símbolo reflete uma marca com uma ligação próxima à natureza e com uma forte vertente natural. 

Faz alusão a uma árvore e também a uma seta, que nos leva a pensar em seguir em frente e ir mais 

além. O símbolo é o elemento central, sendo a partir dele que a comunicação gráfica vive. A cor verde 

simboliza a natureza e energia; a cor cinza leveza e neutralidade e a cor branco paz, libertação e 

equilíbrio interior.  

Todos os elementos pertencentes à identidade visual (logótipo, símbolo e cor) refletem, assim, a 

essência do ginásio, nomeadamente a união entre a natureza e o desporto; o bem-estar físico e mental 

e o despertar dos sentidos. 

 

5.1.2 Identidade verbal 

A identidade verbal “é o conjunto de características internas que permitem identificar e diferenciar uma 

empresa de outra” (Válquez, 2007, p. 204) e expressa-se pela sua missão, visão, valores, 

personalidade, tom de comunicação, assinatura, entre outros.  

A missão do Breathe Sport Fitness é adicionar o fator “natureza” aos ginásios, estabelecendo um 

equilíbrio entre o desporto no interior do ginásio e no seu exterior, proporcionando os treinos mais 

completos. 

                                                

15 Retirado do manual de identidade do Breathe Sport Fitness 
16 Retirado do manual de identidade do Breathe Sport Fitness 
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Os valores pelos quais a marca se rege são os seguintes: 

• Superação: Avançar e ultrapassar qualquer desafio, tal como no desporto. 

• Bem-estar: Corpo são, mente sã. Promover o bem-estar, que constitui a chave de um estilo de 

vida saudável.  

• Green thinking: Proteger a natureza e viver em harmonia com a mesma. 

A personalidade, isto é, se o Breathe Sport Fitness fosse uma pessoa, seria dinâmico, inovador; 

proativo; motivador; inspirador e original. 

O tom de comunicação reflete sempre a personalidade da marca, de modo a comunicá-la de forma 

consistente. O tom do Breathe Sport Fitness é próximo, criativo e confiante. A comunicação otimista e 

assertiva. 

A marca tem um forte sentido de comunidade, como tal, na forma de escrita, deve ser usado o 

termo “nós” de forma a criar um sentimento de pertença - ou vontade de pertencer. No caso de se 

referir a uma pessoa em específico, deve tratar-se por tu. Toda a linguagem deve ser informal e 

próxima.  

A assinatura do Breathe Sport Fitness é Breathe in, Breathe out. Demonstra assim um duplo sentido: 

por um lado, breathe in e breathe out traduzem para “Inspira, expira”, em consonância com o nome; 

por outro, simboliza a possibilidade de treinar no interior do ginásio (Breathe in) ou no espaço verde 

que o envolve (Breathe out). 

O naming do ginásio ‘Breathe’ transmite todo o conceito em apenas uma palavra: significa o ar puro 

da natureza, a respiração acelerada dos desportistas e a vida.  

 

5.2 Gestão das redes sociais 

A gestão das redes sociais do Breathe Sport Fitness é realizada da seguinte forma: 

- Plano de Comunicação. No início de cada semana é elaborada uma proposta de plano de 

comunicação para a semana seguinte, com as temáticas a abordar durante esse período, na página de 

Facebook. Os conteúdos - que vamos explorar de seguida - são extremamente importantes para a 

página, pelo que devem ser selecionados estrategicamente. Este plano tem em conta o número de 

publicações contempladas na avença com o cliente: 5 publicações no Facebook e 3 publicações no 

Instagram. 

- Design. Depois da aprovação do cliente do plano de comunicação, o passo seguinte é passar o 

pedido de peças gráficas a realizar ao designer de comunicação ou, em alguns casos, ao departamento 
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de motion. Cada pedido deve conter todas as informações necessárias para a realização das peças da 

melhor forma, principalmente, o objetivo de comunicação e o copy a inserir na imagem. Estas peças 

seguem as normas visuais que representam a marca. Durante o processo de elaboração das 

criatividades o designer de comunicação e o gestor de redes sociais trabalham ativamente em 

conjunto, para discutir ideias e fazer brainstorming.  

- Cronograma. O cronograma semanal consiste num documento com as publicações planeadas - 

imagem e o texto da descrição - e a data e hora na qual serão partilhadas nas redes sociais. O horário 

é escolhido de forma a atingir o máximo de utilizadores possíveis, com base nas estatísticas do 

Facebook e Instagram, que apontam as alturas do dia com maior alcance; e o copy no descritivo da 

imagem deve, quando possível, apostar em perguntas ou mecânicas de interação. 

- Agendamento das publicações. Assim que o cronograma seja validado pelo cliente, as 

publicações são agendadas para a semana seguinte.  

- Relatório mensal. No final de cada mês é elaborado um relatório com as principais métricas 

registadas nas redes sociais e uma análise comparativa aos resultados do mês anterior. Destaca-se o 

aumento de gostos/seguidores; o alcance e as reações, comentários e partilhas de publicações. Estas 

métricas são recolhidas através da plataforma online Cyfe que permite uma análise comparativa. 

- Gestão de comunidade. Diariamente, é também feita a gestão da comunidade, isto é, responder a 

comentários e mensagens de utilizadores, criando uma ligação direta com cada um. 

Para além deste processo, há sempre margem para publicações, alterações e pedidos do cliente de 

última hora, ao qual deve ser dado o devido seguimento. 

 

5.3 Análise da página do Facebook 

A página do Facebook do Breathe Sport Fitness17 foi criada em 2016, ano da abertura do ginásio. 

Desde início, com o branding e naming da marca, que toda a comunicação online e offline ficou ao 

encargo da Legendary People + Ideas. A seguinte análise terá em consideração o período referente à 

gestão das redes sociais durante o estágio curricular, de outubro 2017 a fevereiro 2018. A página do 

Facebook conta com mais de 12 mil gostos (julho 2018) e é dinamizada com cinco publicações 

semanais.  

 

                                                

17 https://www.facebook.com/breathesportfitness/ 
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5.3.1 Conteúdos 

Os conteúdos são essenciais para dinamizar a presença nas redes sociais, cativar os utilizadores e 

envolve-los com a página de Facebook. Estes devem ser relevantes e estar de acordo com os objetivos 

estratégicos da marca. Visualmente, as peças gráficas devem estar alinhadas com a identidade da 

marca e cumprir as normas definidas. No que diz respeito ao copy este deve ser claro, direto e 

divertido, incitando a interação.  

Outro aspeto a ter em conta é o momento de publicação de cada conteúdo. No cronograma semanal, é 

delineado a data e hora de cada publicação consoante o seu conteúdo, isto é, se é referente a algum 

período do dia em específico; e ao período de maior potencial alcance de utilizadores. 

Para além disso, todas as semanas são registadas as temáticas de forma a garantir que estas não se 

repetem, algo importante essencialmente no que diz respeito a aulas e serviços.  

Assim, os conteúdos da página do Breathe Sport Fitness organizam-se pelas categorias inseridas na 

seguinte tabela 5. 

 

Categoria Breve descrição 

Aulas Comunicação das 22 aulas disponíveis no ginásio, redirecionando para 

o site, onde se pode aceder a mais informações sobre cada aula. Este 

conteúdo é partilhado de duas em duas semanas. 

Serviços Comunicação dos seis serviços adicionais que o ginásio oferece, 

redirecionado para o site. Esta rubrica é partilhada de duas em duas 

semanas, intercalado com o conteúdo das aulas. 

Eventos Criação de eventos futuros a acontecer no ginásio, de modo a divulgar 

aos sócios e a outros interessados. 

Cobertura de eventos Cobertura fotográfica ou videográfica dos eventos organizados pelo 

ginásio. Esse conteúdo usualmente é enviado pelo cliente. 

Sessão Fotográfica Fotografias de alta qualidade da sessão fotográfica com um modelo 

masculino e um modelo feminino no espaço do Breathe Sport Fitness. 

Natureza Fotografias do Parque da Cidade do Porto, onde está localizado o 

ginásio. Pretende comunicar o posicionamento da marca. 

Alimento do mês Rubrica dedicada à nutrição, que aborda mensalmente um alimento 

específico, enunciando os seus benefícios para a saúde. Incentiva um 
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estilo de vida saudável. 

Horários especiais Divulgação de horários especiais ou encerramentos do ginásio, devido a 

celebrações de dias especiais como o S. João no Porto ou o dia de Ano 

Novo. Muitas das vezes estas publicações geram tráfego para o website 

onde são alojados os mapas de aulas especiais. 

Interação Publicações de engagement, que pretendem obter uma interação direta 

com os utilizadores, quer por reações, comentários ou partilhas. Nesta 

categoria inserem-se publicações como os desafios mentais, sopa de 

letras, completar frase, entre outros. 

Conteúdo dos fãs Partilha de conteúdo criado e identificado pelos fãs no Instagram. É 

uma aposta no sentido de envolver os sócios com a marca e de 

incentivar o sentimento de comunidade. 

Frases motivacionais Categoria dedicada a frases motivacionais para incentivar o estilo de 

vida saudável e a prática de exercício físico. 

Partilha de vídeos Partilha de vídeos partilhados nos perfis pessoais de professores ou 

sócios do Breathe Sport Fitness, usualmente, de aulas. 

Publicações Comemorativas Nesta categoria inserem-se dias comemorativos anuais, como o Natal, 

Carnaval e o Dia do Pai, mas também eventos esporádicos como o 

Campeonato Mundial de Futebol, a título de exemplo. 

Tabela 5: Categorias de publicações do Facebook do Breathe Sport Fitness 

 

5.3.2 Público da página 

A gestão das redes sociais deve implicar uma análise profunda dos dados demográficos da página de 

Facebook. Este insight vai ser fulcral na escolha de conteúdos e na estimulação de conversas.  

Na página de Facebook do Breathe Sport Fitness podemos agrupar o público em quatro tipos de fãs: 

os que têm gosto na página; os que são alcançados pelas publicações e os que interagem com a 

página. O separador de estatísticas da página, fornece dados relativos ao género; localização (país e 

cidade) e língua utilizada de cada um dos públicos.  

Vamos ter em consideração os dados referentes a junho 2018 (ver gráfico 6), uma vez que, ao 

contrário de outras métricas do Facebook, para o público não é permitido verificar os resultados de um 
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período de tempo personalizado. Desta forma, as métricas apenas facultam os dados do mês anterior 

à pesquisa. Assim, no mês de junho, a página tinha um total de 12 368 gostos. 

 

Gráfico 6: Pessoas que gostam da página do Facebook do Breathe Sport Fitness18 

 

Do total de gostos na página, 63% são do género feminino e 36% do género masculino, sendo que 1% 

não é categorizado. A maioria do público insere-se na faixa etária entre os 25 e os 34 anos e os 35 e 

os 44 anos. O público que tem gosto na página do Facebook tem maioritariamente entre os 25 e os 44 

anos, são, portanto, jovens-adultos e adultos. A nível de localização, 96% do público (11 924 pessoas) 

reside em Portugal; e é das seguintes cidades ordenadas por ordem decrescente: Porto, Matosinhos, 

Vila Nova de Gaia e Cidade da Maia. Compreende-se facilmente que estas sejam as cidades principais 

dos fãs da página, devido à proximidade geográfica. Contudo, também na lista das principais cidades 

onde habitam os fãs do Breathe Sport Fitness, destaca-se Lisboa, Braga e Aveiro. Estas cidades, 

provam que os conteúdos na página são interessantes não só para sócios e possíveis sócios da zona 

do Porto, mas também para interessados em exercício físico, ginásios e bem-estar. A língua portuguesa 

(94%) - idioma utilizado na página - é o mais comum nos fãs, seguido de inglês (4%). 

 

 

Gráfico 7: Pessoas alcançadas pelas publicações da página do Facebook do Breathe Sport Fitness19 

                                                

18 Fonte: Estatísticas do Facebook do Breathe Sport Fitness a junho 2018 
19 Fonte: Estatísticas do Facebook do Breathe Sport Fitness a junho 2018 
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No que diz respeito às pessoas que foram alcançadas com as publicações da página (ver gráfico 7), 

verifica-se que 56% são do género feminino e 44% do género masculino. Os restantes dados 

demográficos mantêm-se iguais, nomeadamente o país de residência, as cidades de habitação e o 

idioma falado. 

 

 

Gráfico 8: Pessoas alcançadas que interagem com a página do Facebook do Breathe Sport Fitness20 

 

Mais uma vez, os resultados mostram-se constantes relativamente às pessoas que interagem com a 

página através de gostos, comentários e partilhas (ver gráfico 8). O género feminino é predominante; a 

principal localização continua a ser Portugal e as localidades da zona do Porto. O único dado que se 

mostrou surpreendente foi os fãs da página do género feminino entre os 25 e os 34 anos, apenas 

interagirem 13%, quando ocupam uma percentagem de 22% do total de gostos da página. Por outro 

lado, os fãs do mesmo género na faixa etária dos 45 aos 54 anos, que ocupam 9% das pessoas que 

gostam da página, são 15% das pessoas que interagem com a mesma. 

Com esta análise podemos concluir que os indivíduos do género feminino com idades compreendidas 

entre os 25 e os 44 anos de idade, residentes em Portugal e em cidades da zona metropolitana do 

Porto, correspondem à maioria do público da página do Facebook do Breathe Sport Fitness e aos quais 

as publicações mais alcançam. No entanto, a faixa etária que mais interage com as publicações é 

entre os 35 e s 54 anos. 

 

5.3.3 Publicações mais populares 

                                                

20 Fonte: Estatísticas do Facebook do Breathe Sport Fitness a junho 2018 
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Analisar as publicações mais populares permite avaliar o tipo de conteúdos que despertam o interesse 

ao público da página. Com esta informação consegue-se otimizar a estratégia de redes sociais, 

apostando em publicações cativantes e que envolvem o público, potenciando a criação de relação entre 

os utilizadores e a marca.  

De seguida serão apresentadas as publicações mais populares na página do Facebook do Breathe 

Sport Fitness durante o período de gestão das redes sociais durante o estágio curricular, de outubro 

2017 a fevereiro 2018. Apenas serão contabilizadas as publicações orgânicas, isto é, que não 

implicaram nenhum tipo de promoção paga. Os promoted posts não serão tidos em conta, uma vez 

que as suas métricas aumentam devido ao investimento monetário. 

 

Outubro 2017 

 

Figura 13: Publicação mais popular da página do Facebook do mês de outubro 2017 

 

O conteúdo com mais alcance e interação do mês de outubro foi referente ao primeiro aniversário do 

Breathe Sport Fitness. Esta publicação, em formato de vídeo, conta com 259 reações, 53 comentários, 

18 partilhas e mais de 2 mil visualizações. Todo o conteúdo que diz respeito ao próprio ginásio obtém 

resultados muito positivos nas redes sociais, o que se pode justificar pela ligação emocional que os 

utilizadores nutrem pela marca. O copy denota a vontade de estabelecer uma relação, uma vez que 

engloba os sócios como fazendo parte desta data comemorativa: “Há um ano que (nós) corremos atrás 

dos objetivos e atingimos metas todos juntos”. Este sentimento de pertença refletiu-se nos comentários 



	

53	

onde 53 usuários expressaram os votos de parabéns e satisfação por fazerem parte do Breathe Sport 

Fitness. O feedback inclui comentários como “Muitos parabéns ao melhor ginásio! Um ano de 

excelente trabalho realizado por todos vós! Que venham muitos mais!” e “A equipa que quer agradar 

aos seus sócios. Parabéns e muitos bons anos!”.  

 

Novembro 2017 

 

Figura 14: Publicação mais popular da página do Facebook do mês de novembro 2017 

 

Os membros de um ginásio, adeptos de um estilo de vida saudável com a prática regular de exercício 

físico, são, por norma, pessoas que gostam de ser desafiadas. Assim, a estratégia de redes sociais do 

Breathe Sport Fitness foca-se em publicações que gerem interação, desafiando os utilizadores. Esta 

publicação incentiva os utilizadores a unir as letras do seu nome e delinear, assim, o treino segundo o 

exercício correspondente a cada letra. A publicação registou 139 reações, 67 comentários e 19 

partilhas. O feedback recebido mostra comentários onde os utilizadores desafiam outros amigos, 

identificando-os; mas também diálogo com a página do Breathe Sport Fitness. Exemplos desses 

diálogos são “Loucura, vou reduzir o nome. / Isso é batota, Paula. / Ahah ok, vou cumprir. / 

Gostamos mais assim!” e “40 Jumping Jacks + 50 Crunchs + 15 Burpees + 30 Crunchs + 25 Flexões 

/ Cumprido, Ruben? / Claro! / Muito bem!”. O gestor da página responde a todos os comentários de 

forma a desenvolver um diálogo, com um tom informal e otimista, estabelecendo uma relação de 

proximidade com os fãs, o que os leva a responder de volta. 
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Dezembro 2017 

 

Figura 15: Publicação mais popular da página do Facebook do mês de dezembro 2017 

 

Em dezembro, Jorge Soares, personal trainer do Breathe Sport Fitness foi eleito pela Men’s Health o 

Corpo do Ano 2017. A publicação mais popular do mês de dezembro foi dedicada a celebrar este 

reconhecimento. Obteve 131 reações, 12 comentários e 9 partilhas. Do feedback recebido destaca-se 

o comentário “O que é bom, é Breathe!” em alinhamento com o copy do descritivo da imagem que 

afirma que “O corpo do ano da Men’s Health é Breathe Sport Fitness”. Verifica-se, deste modo, que os 

fãs partilham do sentimento de pertença da marca, sentem que ao ser sócios do ginásio, fazem 

também parte de uma comunidade.  
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Janeiro 2018 

 

Figura 16: Publicação mais popular da página do Facebook do mês de janeiro 2018 

 

Como um bom treino é acompanhado de boa música, esta publicação sugere algumas das músicas 

mais ouvidas no Breathe Sport Fitness durante o mês de janeiro. A utilização da pergunta “Qual é a tua 

preferida?” no descritivo da imagem denota um esforço em estabelecer uma relação com os 

utilizadores, demonstrando interesse na opinião de cada um dos utilizadores, com a escolha da 

segunda pessoa do singular “tu”. Esta pergunta foi bem-recebida pelos fãs da página, que 

responderam nos comentários. Salienta-se o comentário de um utilizador que diz “Eu pessoalmente 

não sendo super fã, gosto mais das duas últimas, mas o importante é o espaço espetacular e staff que 

têm, o resto a música cada um que leve a seu gosto”. Mais uma vez, um utilizador expressa a sua 

forte ligação com a marca. 
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Fevereiro 2018 

 

Figura 17: Publicação mais popular da página do Facebook do mês de fevereiro 2018 

 

A publicação mais popular do mês de fevereiro com 191 reações, 104 comentários e 7 partilhas, é 

referente ao staff do Breathe Sport Fitness. A acompanhar a fotografia representativa dos 

colaboradores do ginásio está um copy que incentiva os utilizadores a completar a frase “O staff do 

Breathe Sport Fitness é...” nos comentários. Mais uma vez, os fãs da página aderiram a esta 

mecânica, ao comentarem mais de uma centena de vezes. De entre os comentários ressaltam-se os 

seguintes “Top dos top! Melhor era impossível!”; “Uma referência no mercado do fitness”; “O mas 

simpático e motivador que possas imaginar!”; “Do outro mundo” e “Umas excelentes pessoas sempre 

prontas a ajudar quem precisa.”. Este feedback é uma prova da relação emocional que os utilizadores 

sentem pelo staff do Breathe Sport Fitness e, consequentemente, pela marca em si.  

Através da análise das publicações mais populares de cada mês, é possível concluir que as 

publicações sobre assuntos diretamente relacionados com o Breathe Sport Fitness, nomeadamente, o 

primeiro aniversário do ginásio; a eleição do personal trainer Jorge Soares como corpo do ano e a 

publicação sobre os colaboradores do ginásio; são um excelente aposta. Esta tipologia de conteúdos 

desperta nos fãs comentários muito positivos, elogiando e demonstrando orgulho em pertencer a esta 

“família”. Por sua vez, as publicações de engagement, como o desafio de fazer o treino com as letras 

do nome e a lista de músicas a ouvir durante o treino, mostram uma abertura dos utilizadores a 

conteúdos desafiantes e interativos. Isto acontece devido à proximidade com os sócios, tanto no offline 
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como no online, reforçando a identidade da marca em todos os canais de comunicação. As descrições 

das publicações que acompanham as imagens são claras, diretas, com o uso frequente de emojis, 

perguntas ou call to action. 

Compreender quais as publicações que atingem melhores resultados é muito importante, no entanto, 

deve verificar-se uma procura constante em explorar e testar novos conteúdos, procurando, acima de 

tudo, fomentar a criação de relações. 

 

5.4 Análise do perfil de Instagram 

O perfil do Instagram do Breathe Sport Fitness21 foi criado também em 2016, aquando da inauguração 

do ginásio e foi gerido desde sempre pela Legendary People + Ideas. Tem mais de 2 mil seguidores 

(junho 2018) e conta com 3 publicações semanais.  

 

5.4.1 Conteúdos 

O Instagram é uma rede social essencialmente visual, pelo que os conteúdos nele publicados devem 

tirar partido desse aspeto da melhor forma. Neste âmbito a tipologia do conteúdo é aspiracional e os 

formatos à base de fotografia e vídeo. Desta forma, os conteúdos do perfil de Instagram Breathe Sport 

Fitness estão agrupados nas seguintes categorias demonstrados na tabela 6. 

 

Categoria Breve descrição 

Breathe Sport Fitness Fotografias do ginásio, quer no interior, quer no exterior. Esta categoria 

também inclui fotografias relacionadas com o Q’tal, o restaurante 

inserido nas instalações. 

Natureza Fotografias do Parque da Cidade do Porto, onde está localizado o 

ginásio. Fotografias amplas ou a pormenores como flores e folhas. 

Aulas/ Eventos Fotografias ou vídeos de aulas ou eventos decorridos no Breathe Sport 

Fitness. 

Sessão Fotográfica Fotografias de alta qualidade da sessão fotográfica com um modelo 

masculino e um modelo feminino no espaço do Breathe Sport Fitness. 

                                                

21 https://www.instagram.com/breathesportfitness/ 
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Conteúdo dos fãs Partilha de conteúdo criado e identificado pelos fãs. É uma aposta no 

sentido de envolver os sócios com a marca e de incentivar o sentimento 

de comunidade. 

Instastories Conteúdo live de eventos ou comemorações especiais no ginásio. 

Tabela 6: Categorias de publicações do Instagram do Breathe Sport Fitness 

 

5.4.2 Público do perfil 

 A secção de estatísticas do perfil de Instagram fornece dados relativos às principais localizações, faixa 

etária e género. Para além disso indica o horário e dias da semana em que os seguidores mais utilizam 

a rede social. Mais uma vez, vamos ter em consideração os dados referentes a junho 2018 (ver gráfico 

9), uma vez que não é permitido verificar os resultados para um período de tempo específico. Assim, 

no mês de junho, a página registou um total de 2.146 seguidores. 

 

 

Gráfico 9: Género dos seguidores do Instagram do Breathe Sport Fitness22 

 

Das 2.146 pessoas que seguem o Instagram do Breathe Sport Fitness, 63% são do género feminino e 

37% do género masculino. Podemos verificar que estas percentagens são exatamente iguais às 

referentes ao mesmo dado no Facebook. 

 

                                                

22 Fonte: Estatísticas do Instagram do Breathe Sport Fitness a junho 2018 
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Gráfico 10: Faixa etária dos seguidores do Instagram do Breathe Sport Fitness23 

 

A maioria dos seguidores insere-se na faixa etária (ver gráfico 10) dos 25 aos 34 anos (43%) e 35 aos 

44 anos (30%). Assim, registamos que 73% do total de seguidores do Instagram tem idades 

compreendidas entre os 25 e os 44 anos.  

 

 

Gráfico 11: Localizações principais dos seguidores do Instagram do Breathe Sport Fitness24 

 

No que diz respeito à localização (ver gráfico 11), a maioria absoluta vive em Portugal (87%) e nas 

respetivas cidades do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Cidade da Maia.  

Concluímos que os dados demográficos do Instagram são muito semelhantes aos do Facebook, o que 

nos leva a acreditar que grande parte dos utilizadores siga ambas as redes sociais.  

 

 

 

                                                

23 Fonte: Estatísticas do Instagram do Breathe Sport Fitness a junho 2018 
24 Fonte: Estatísticas do Instagram do Breathe Sport Fitness a junho 2018 
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5.4.3 Publicações mais populares 

Outubro 2017 

 

Figura 18: Publicação mais popular do Instagram no mês de outubro 2017 

 

A publicação mais popular do mês de outubro é alusiva ao desafio do dado lançado aos sócios em 

comemoração do primeiro aniversário do ginásio, onde todos os sócios que cumprissem o número de 

exercícios sorteado, tinha a oportunidade de receber um brinde. Registou 2391 impressões, 162 

gostos e 9 comentários. O copy no descritivo - “Quem já aceitou o desafio do nosso dado?” -  estimula 

a interação dos seguidores, que deixaram nos comentários respostas afirmativas e emojis com o braço 

no ar. Para provocar o diálogo, o perfil do Breathe Sport Fitness questionou esses utilizadores sobre o 

brinde que ganharam. Este tipo de conteúdo de momento, mostra-se relevante uma vez que as redes 

sociais, principalmente o Instagram, como o nome indica, vive do instantâneo. Assim, o timing na 

publicação é também um fator decisivo no sucesso dos conteúdos.  

 

Novembro 2017 

 

Figura 19: Publicação mais popular do Instagram no mês de novembro 2017 
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Esta publicação, em formato vídeo, foi registado numa aula e partilhado por um fã. Mais uma vez 

verificamos que descritivos com perguntas são eficazes no aumento de interações - “Quem vai à 

próxima aula?”. Destaca-se o comentário “Estou à vossa espera. Somos Breathe”, que reflete os 

valores de comunidade sentidos pelos utilizadores. No total, esta publicação arrecadou 2213 

impressões, 1167 visualizações, 121 gostos e 8 comentários. 

 

Dezembro 2017 

 

Figura 20: Publicação mais popular do Instagram no mês de dezembro 2017 

 

Este repost de uma fotografia tirada no final de uma aula, conta com 2073 impressões, 125 gostos, 4 

comentários. Na secção dos comentários pode ler-se “Juntos somos mais fortes!”, uma frase bastante 

utilizada pelos fãs do Breathe Sport Fitness, que fortalece o sentimento de família e motivação que está 

na génese dos valores da marca. Adicionalmente encontram-se comentários a elogiar a professora 

“Grande coach” e “É muita garra junta”, que transmite a proximidade entre os colaboradores e os 

sócios, resultando num ambiente descontraído e familiar. 
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Janeiro 2018 

 

Figura 21: Publicação mais popular do Instagram no mês de janeiro 2018 

 

No mês de janeiro a publicação mais popular registou 2626 impressões, 201 gostos e 13 comentários. 

Os comentários foram impulsionados pela questão “O Breathe Sport Fitness é a tua segunda casa?”, 

ao qual os seguidores responderam com “Confirmo... Quase vivo aí”; “Morava aí fácil” e “De segunda 

a sexta, pela manhã”. Os utilizadores envolvem-se com o Instagram, a fim de expressar a sua relação 

positiva com a marca. 

 

Fevereiro 2018 

 

Figura 22: Publicação mais popular do Instagram no mês de fevereiro 2018 

 

Os seguidores da marca partilham nas suas contas pessoais fotografias no ginásio, como esta que, no 

mês de fevereiro, atingiu 2687 impressões, 156 gostos e 11 comentários. A partilha destas fotografias 

pelo perfil do Breathe Sport Fitness é motivo de orgulho dos fãs, que comentam “olha a gente aí”, 
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identificando os amigos. Também se encontra comentários de amigos dos sócios na fotografia a elogiar 

o amigo “estás um atleta”.  

No final desta análise conclui-se que as publicações com uma pergunta na descrição são as que 

alcançam os melhores resultados. Os utilizadores sentem que a sua opinião é importante e mostram-

se recetivos à troca de comentários.  

 

5.5 A interação 

As redes sociais são naturalmente interativas e oferecem a capacidade das empresas e indivíduos 

estabelecerem diálogos. “A natureza interativa das redes sociais não só permite a empresas partilhar e 

trocar informação com os seus consumidores, mas também permite aos consumidores partilhar e 

trocar informação uns com os outros” (Sashi, 2012, p.255). Desta forma, a interação é o principal 

responsável pela criação e manutenção de relações através das redes sociais. Esta acontece entre a 

marca e o utilizador por meio de gostos e reações, partilhas, troca de comentários e mensagens 

privadas. A marca deve fomentar conversas com os fãs e envolver o público. Porém, é importante 

perceber que nem toda a interação é positiva, por isso, a marca deve estar preparada para lidar com 

feedback negativo.  

 

5.5.1 Gestão de comunidade 

A gestão de comunidade divide-se em duas áreas: mensagens privadas e comentários. No que diz 

respeito a mensagens privadas, o Breathe Sport Fitness conta com um FAQ (Frequently asked 

questions), com respostas preparadas para as questões mais comuns da página. São referentes aos 

preços e condições dos sócios; horário de funcionamento do ginásio e candidaturas de emprego. As 

restantes mensagens são sempre respondidas de acordo com o feedback do responsável pela marca.  

Os comentários são respondidos diariamente pelo gestor de redes sociais, que garante uma resposta 

alinhada com a personalidade da marca. Apesar desta gestão ser feita à maioria dos comentários com 

rapidez, assegurando o auxílio e presença ativa da marca, nem sempre isto deve acontecer. Por vezes 

o melhor é afastar-se de conversas que podem ser prejudiciais para a marca.  

As publicações com melhores resultados são referentes às categorias (ver 5.3.1): interação, cobertura 

de eventos e Breathe Sport Fitness. Característica típica de amantes de deporto, os utilizadores do 

Breathe Sport Fitness gostam de ser desafiados, razão pela qual as publicações de engagement 

alcançam grande parte das interações da página. 
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5.5.2 Exemplo de interações  

Seguem alguns exemplos de interações significativas nas redes sociais que demonstram a importância 

da criação de laços entre a marca e os utilizadores através da troca de comentários. 

 

Aula TRX (2 novembro 2017) 

 

Figura 23: Troca de comentários sobre a aula TRX 

 

Na publicação no Facebook sobre a aula TRX, uma utilizadora comentou, sem que qualquer questão 

tenha sido levantada, o seu agrado para com a aula referida. O Breathe Sport Fitness incentivou o 

diálogo através da questão “Esta semana como foi a aula de TRX?”, ao que, outra utilizadora, 

comentou um feedback bastante positivo, elogiando o professor da aula. Adicionalmente, ainda outra 

utilizadora participou no diálogo. Conseguimos aferir que os fãs da marca gostam de exprimir a sua 

opinião sobre os serviços prestados e que são responsivos a conversas e a interações com a marca e 

outros utilizadores. 
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Vídeo Aula GAP (21 de novembro 2017) 

 

Figura 24: Troca de comentários sobre a aula GAP 

 

Na partilha de um vídeo de uma aula de GAP, uma utilizadora fez um comentário depreciativo sobre a 

postura dos alunos ao realizar um exercício. A marca optou por responder com um tom positivo e 

motivador, ao que, em sua defesa, outro utilizador contestou a afirmação feita, justificando a falha 

apontada. Esta interação é um exemplo de que nem sempre se deve fomentar o diálogo. Por vezes é 

necessário avaliar os riscos que isso pode trazer para a marca, que pretende transmitir apenas 

positividade. Para além disso, é de salientar o facto de um utilizador defender espontaneamente a 

marca, o que demonstra a sua relação de proximidade com a mesma. 

 

Resoluções Ano Novo (28 dezembro 2017) 

 

Figura 25: Troca de comentários sobre resoluções de ano novo 
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Em resposta à pergunta “Quais as tuas resoluções para o ano 2018?” na descrição da publicação 

referente a essa temática, uma fã respondeu com os seus objetivos. Destaca-se esta interação pelo 

facto de, para além da fã ter dado seguimento o diálogo com a marca, ainda ter identificado três 

professoras do ginásio. Verifica-se a ligação emocional e familiar da utilizadora com o Breathe Sport 

Fitness e os colaboradores do mesmo. 

 

Mega Aula Xtreme (30 janeiro 2018) 

 

Figura 26: Troca de comentários sobre a Mega Aula Xtreme 

 

Na publicação com fotografias da Mega Aula Xtreme, vários utilizadores expressaram o seu feedback 

positivo em relação ao evento. Destaca-se a fã que se refere ao Breathe Sport Fitness como “uma 2a 

família sem dúvida”. Esta interação vem reforçar a forte relação emocional entre os utilizadores e a 

marca. 

 

VI. Resultados e discussão 

Após o enquadramento teórico sobre os aspetos relevantes para compreender o papel das redes 

sociais na criação de relações entre a marca e os utilizadores e da análise ao Facebook e Instagram do 

Breathe Sport Fitness, passamos agora para a análise dos resultados e das entrevistas. Estas foram 

realizadas a um especialista em marketing, um gestor de redes sociais, e ao responsável de marketing 

do Breathe Sport Fitness. As perceções recolhidas permitem refletir sobre as temáticas chave do 

presente relatório: o papel das redes sociais para as marcas, a criação de relações através das redes 

sociais e o engagement no Breathe Sport Fitness.  

 

6.1 Perceções sobre o papel das redes sociais para as marcas 
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Desde o início que as redes sociais atraíram milhões de usuários, introduzindo estas plataformas no 

seu dia-a-dia e transformando a forma como comunicam. Um dos objetivos deste relatório é conhecer 

e compreender o papel das redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram, na criação 

de relações entre os utilizadores e a marca. Segundo Válquez (2007) existem duas principais razões 

que levam o consumidor a optar por determinada marca. “A primeira, porque ela lhe transmite certas 

sensações e ele se identifica com elas. A segunda, porque ela representa algo que ele aspira ter em 

termos de imagem, algo que ele não tem e que a marca pode lhe proporcionar” (Válquez, 2007). 

Nesta perspetiva as redes sociais assumem uma posição de relevo para as marcas, uma vez que 

permitem que estas partilhem os seus valores e entrem em contacto com os consumidores de forma 

imediata, personalizada e eficaz. 

Só no Facebook, em 2016, existiam mais de 60 milhões de páginas comerciais ativas25. Para a gestora 

de redes sociais, Catarina Campos (entrevista: 17/07/2018), “a presença das marcas nas redes 

sociais não é importante, é fundamental. É impensável que uma empresa não tenha canais de social 

media para comunicar com o seu público, se o seu público está nas redes sociais” (entrevista: 

Campos, 17/07/2018). Para além disso, Sofia Sousa (entrevista: 01/07/2018) salienta que “cada 

vez mais os consumidores procuram ter um acesso rápido aos produtos e serviços que gostam e 

consomem, e não há meio que permita uma comunicação tão direta como as redes sociais” 

(entrevista: Sousa, 01/07/2018).  

Contudo, “contrariamente ao que muitos possam pensar, não é necessário (nem benéfico) para uma 

marca estar presente em todas as redes sociais, mas sim naquelas que se enquadrem com o seu tipo 

de negócio e público-alvo” (entrevista: Sousa, 01/07/2018). Desta forma, verificamos que, no caso do 

Breathe Sport Fitness, a presença nas redes sociais foca-se apenas no Facebook e Instagram, uma vez 

que estas são as redes sociais mais apropriadas para alcançar os objetivos comunicacionais e atingir o 

público da marca.  

É importante destacar que cada rede social em que uma marca está presente, deve ter uma estratégia 

apropriada, de forma a adequar as mensagens ao canal e a criar conteúdos relevantes para a 

comunidade. “Fazer um registo [numa rede social] é algo fácil e concretizável em apenas alguns 

minutos, o grande desafio está em perceber como alimentá-la com conteúdos criativos e com 

significado” (entrevista: Sousa, 01/07/2018). Como ilustrado na tabela 5 e 6, é possível apurar que, 

muito embora, alguns conteúdos sejam semelhantes, existe uma clara distinção entre as publicações 

                                                

25 Fonte: https://pt-pt.facebook.com/business/products/pages 
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partilhadas no Facebook e as publicações partilhadas no Instagram. Conclui-se que, “mais do que ter 

uma presença, o importante é ter uma boa presença” (entrevista: Campos, 17/07/2018). 

 

6.2 Perceções sobre a criação de relações através das redes sociais 

Na revisão de bibliografia foi possível explorar o marketing relacional e a sua aplicação às redes sociais 

na procura de estabelecer relações forte e duradouras com os utilizadores. Pretendemos, portanto, 

verificar a importância das redes sociais no reforço destas relações. 

Questionados sobre as redes sociais constituírem uma ferramenta de criação de relações entre a 

marca e os utilizadores, todos os entrevistados responderam afirmativamente. Catarina Campos 

(entrevista: 17/07/2018) afirma ainda que “as redes sociais são atualmente o principal canal de 

comunicação entre as marcas e os utilizadores” e destaca que é importante que o marketing relacional 

seja trabalhado em todas as plataformas para alcançar relações digitais frutíferas (entrevista: Campos, 

17/07/2018). Especialista em marketing, Sofia Sousa (entrevista: 01/07/2018), vai mais além e 

afirma que “através destas ferramentas as marcas conseguem conhecer muito bem os seus 

seguidores, ouvir críticas e opiniões, perceber exatamente o que procuram e alinhar a comunicação 

com estas métricas de forma a criar uma relação próxima e adequada” (entrevista: Sousa, 

01/07/2018).  

Para tirar o melhor partido das redes sociais, as empresas devem, antes de mais, conhecer a 

audiência para a qual estão a comunicar. No caso do Breathe Sport Fitness, conforme o ponto 5.3.2 e 

5.4.2, conseguimos identificar que a maioria dos utilizadores é do género feminino, entre os 25 e os 

44 anos e residentes em Portugal, nas principais cidades do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e 

Cidade da Maia. 

No entanto, no que concerne a construção destas relações, é preciso que as marcas estejam 

conscientes da exposição que advém, nem sempre positiva. É neste sentido que a gestão de 

comunidade ganha extrema importância nestas plataformas, pela sua exposição. “Feedbacks 

negativos, sobretudo quando não têm resposta, podem ter um grande impacto em toda a comunicação 

e são um grande contributo para a imagem que o consumir tem da marca” (entrevista: Campos, 

17/07/2018). De tal forma que o tom de comunicação deve estar sempre alinhado com a identidade 

da marca, nomeadamente com a missão, valores e personalidade, fomentando o diálogo sempre que 

possível e dando resposta aos mais diversos feedbacks de utilizadores.  

O marketing relacional implementado nas redes sociais mudou a capacidade das marcas de olharem 

as pessoas não apenas como consumidores, mas, essencialmente, como seres humanos com 



	

69	

sentimentos. Entende-se, portanto, que “o valor emocional é o fator que mais contribui para a 

fidelização do cliente e construção de uma relação sólida” (Barnes & Cumby, 2002, p. 39). Sofia Sousa 

(entrevista: 01/07/2018) concorda e afirma que: 

 “O sucesso de uma marca nunca depende só das suas capacidades e recursos, mas também 

desta relação próxima e emocional que consegue manter. Se este processo for levado a bom 

porto, os resultados positivos são óbvios, sempre com o intuito de a marca se tornar top of mind 

na sua categoria de produto/serviço” (entrevista: Sousa, 01/07/2018). 

Posto isto, reconhecemos que o marketing relacional é fundamental para estreitar interação entre 

clientes, fornecedores e empresas, uma vez que a experiência acontece a todos os instantes. “O 

desafio é extrair os atributos da experiência offline e recria-los para os consumidores online que 

atualmente valorizam uma pesquisa fácil, rápida e sem problemas” (Almquist & Pierce, 2000, p. 69).  

Em conclusão, é “importante construir uma relação sólida e fidelizar numa base diária, sobretudo no 

mundo digital, em que tudo se passa ao triplo da velocidade do mundo real e uma relação de amor 

com uma marca pode passar a ódio à distância de uma má resposta da marca nas redes sociais” 

(entrevista: Campos, 17/07/2018). 

 

6.3 Perceções sobre o Breathe Sport Fitness 

O Breathe Sport Fitness é o caso em estudo que se distingue pela sua localização privilegiada e pelo 

seu conceito que favorece o contacto com a natureza e permite aos clientes treinar não só no interior 

do ginásio, mas também no exterior, no Parque da Cidade do Porto. O terceiro objetivo deste estudo é, 

pois, analisar de que forma o engagement nas redes sociais contribui para a construção 

destas relações, tomando como caso de estudo o Breathe Sport Fitness. 

Em termos de estratégia, Ricardo Teixeira (entrevista: 06/08/2018), responsável de marketing do 

Breathe Sport Fitness, destaca dois pontos fundamentais: a angariação e a divulgação. “Apesar de no 

início do projeto ter sido uma fase basicamente só de angariação de clientes, com o decorrer do tempo 

e como consequência do sucesso obtido, a estratégia é alterada de diferentes modos” (entrevista: 

Teixeira, 06/08/2018). Assim, se, no primeiro ano da marca, a presença nas redes sociais tinha 

essencialmente objetivos comerciais, numa segunda fase, a marca pretende informar, comunicar e 

envolver os utilizadores. É neste sentido que os conteúdos de engagement foram introduzidos na 

estratégia de redes sociais, potenciando a criação de relações.  

No ponto 5.3.3 e 5.4.3, ao analisar as publicações mais populares das plataformas, verificamos que os 

conteúdos de interação são os que alcançam melhores resultados, com mais reações, visualizações, 
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comentários e partilhas. Segundo o responsável de marketing da marca, estes resultados positivos 

devem-se ao facto de serem “os conteúdos em que as pessoas podem livremente deixar o seu 

pensamento, ou seja, é quase como que se tivessem a palavra num público de milhares, tornando-se 

assim como que o ‘centro’” (entrevista: Teixeira, 06/08/2018). Assim, destacamos as publicações de 

interação, como a figura 14, onde se desafiou os usuários a decidir o treino com o seu nome, 

provocando 225 interações e publicações relacionadas com o Breathe Sport Fitness, como a figura 17, 

onde através de uma fotografia do staff do ginásio, com uma descrição a apelar a comentários, somou-

se 302 interações. 

O engagement é, pois, um elemento chave no estabelecimento de relações online. As redes sociais 

potenciam a inclusão social e fazem com que as pessoas tenham uma sensação de pertença nas suas 

comunidades (Kotler et al., 2017). Quando questionado sobre os motivos pela qual considera que os 

utilizadores interagem com a marca, Ricardo Teixeira (entrevista: 06/08/2018) afirma que acredita 

“ser as ligações pessoais que se criam no clube e que depois se transportam para todo o lado inclusive 

as redes sociais” (entrevista: Teixeira, 06/08/2018).  

Em termos de pontos positivos e negativos que a relação com os utilizadores pode causar, Ricardo 

Teixeira (entrevista: 06/08/2018), menciona como positivo o facto de, através destas plataformas, a 

marca conseguir alcançar bastantes pessoas e, como negativo “a liberdade de expressão permitida, 

pois nem sempre é correta ou justa” (entrevista: Teixeira, 06/08/2018). Com foco nesta questão, 

foram analisados no ponto 5.5.2, exemplos de interações significativas que demonstram a importância 

da marca de responder adequadamente aos comentários, estreitando laços.  

Catarina Campos (entrevista: 17/07/2018), gestora de redes sociais e ex-gestora da marca em 

estudo, considera positiva a estratégia definida para a criação e dinamização da marca, embora refira 

que a maior limitação é a diferenciação de conteúdos. Por sua vez, o responsável pela marca, não 

considera o Breathe Sport Fitness um caso de sucesso nas redes sociais, desejando alcançar melhores 

resultados ainda. 
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VII. Considerações finais 

Analisada a informação recolhida ao longo da elaboração do presente relatório de estágio podemos 

constatar que as redes sociais foram um ponto de viragem na comunicação interpessoal e das marcas. 

“As redes sociais transformaram a internet de uma plataforma de informação, para uma plataforma de 

influência. (...) Empresas de todos os tamanhos e setores olham, atualmente, para as redes sociais 

como um elemento obrigatório na sua estratégia de marketing” (Hanna et al., 2011). 

A primeira conclusão que podemos tirar deste trabalho é que, através das redes sociais, a 

comunicação deixa de ser unilateral, da empresa para o cliente, e evolui para a partilha de informações 

mútua e o estabelecimento de relações. O marketing relacional é a noção de que, mais importante que 

o valor dos produtos ou serviços, está a existência de uma relação entre a marca e os utilizadores, que 

acrescenta valor (Grönroos, 2004). Neste sentido, assume-se como chave para o sucesso de qualquer 

empresa a criação e fortalecimento de relações com os seus consumidores.  

Esta relação é benéfica para ambas as partes por permitir a satisfação dos consumidores e por 

oferecer a possibilidade às empresas, de compreender e satisfazer as necessidades dos consumidores. 

Esta é uma constatação importante, na medida em que, a estratégia de redes sociais do Breathe Sport 

Fitness é focada na proximidade com os usuários, com o incentivo à interação e a promoção do 

diálogo. Podemos afirmar que, todos os dias, as redes sociais da marca potenciam a fidelização dos 

consumidores, com conteúdos relevantes e respostas adequadas ao feedback recebido. Ricardo 

Teixeira (entrevista: 06/08/2018), responsável de marketing da marca, reforça a importância da 

presença nas redes sociais para o Breathe Sport Fitness e em como a estratégia passa por conteúdos 

de engagement onde “as pessoas podem livremente deixar o seu pensamento (...) como que se 

tivessem a palavra num público de milhares” (entrevista: Teixeira, 06/08/2018). 

Uma outra conclusão que podemos retirar deste trabalho é que as empresas deixaram de controlar 

toda a informação disponível sobre elas. As redes sociais tornaram-se canais de disseminação de 

informação, ideias e opiniões, onde os consumidores assumem um papel de relevo. As empresas 

devem entender a importância do “poder coletivo dos consumidores” (Kotler et al., 2010, p.11) e 

permitir e apreciar a colaboração dos mesmos. É importante destacar que este poder tem 

desvantagens. Os consumidores prezam por contactos rápidos, fáceis e eficazes e, quando algo não se 

corresponde às expectativas, têm à sua disposição um conjunto de ferramentas que os permitem 

danificar a reputação da marca.  

O presente relatório de estágio permite-nos chegar a um outro entendimento: o engagement é a 

métrica que avalia as relações estabelecidas entre os utilizadores e a marca. “O conceito de 
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engagement implica envolvimento, participação, empenho, confiança, lealdade, integridade, orgulho, 

paixão, prazer e satisfação” (Miranda, 2016, p. 3). Fomentar este comportamento nos consumidores 

requer um conhecimento pleno sobre o seu target e a partilha de conteúdo relevante. Como foi possível 

observar na análise de caso do Breathe Sport Fitness, os usuários partilham de uma ligação emocional 

e um sentimento de pertença e comunidade em relação à marca. De acordo com estes insights, a 

marca aposta em conteúdos referente ao Breathe Sport Fitness e a publicações que estimulam a 

interação, provando conhecer os gostos do seu público. Através de reações, comentários e partilhas - 

interações que os utilizadores partilham com a marca - é possível apurar esta forte relação. 

Retomando a pergunta de partida “Qual o papel das redes sociais na relação entre a marca e os 

utilizadores?”, não podemos negar que as redes sociais assumem um lugar de destaque na criação 

destas relações. O papel das redes sociais passa por ser um canal de comunicação onde as marcas 

são capazes de manter e construir relações com os seus consumidores de uma forma envolvente, 

transformando monólogos em diálogos e partilhando os valores da marca. 

“As redes sociais são uma ferramenta importante para as marcas conseguirem chegar mais 

facilmente ao seu público-alvo, conhecerem-no melhor e ficarem a par dos seus desejos e 

necessidades. São também um ótimo meio para alimentarem a credibilidade e definirem a sua 

personalidade e valores. Hoje em dia é fundamental que as marcas tenham uma forte 

presença online (...) com conteúdo regular, original, personalizado e, sobretudo, up to date” 

(entrevista: Sousa, 01/07/2018). 

Pode-se considerar que o relatório de estágio atingiu os objetivos aos quais se propôs: conhecer e 

compreender o papel das redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram, na criação de 

relações entre os utilizadores e a marca; verificar a importância das redes sociais no reforço destas 

relações e analisar de que forma o engagement nas redes sociais contribui para a construção destas 

relações, tomando como caso de estudo o Breathe Sport Fitness. 

Deste modo, acreditamos que o presente estudo cumpriu com as metas propostas, contribuindo para 

compreender o papel das redes sociais na criação de relações entre a marca e os utilizadores. Para 

além disso, foi um excelente instrumento de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante a 

formação académica e, essencialmente, no contexto de estágio curricular. Permitiu uma visão global 

sobre a importância das redes sociais para as marcas e para as agências de comunicação que, cada 

vez mais, apostam em cargos e departamentos dedicados a estas plataformas online. As 

aprendizagens adquiridas através do estágio curricular e da realização deste relatório, servem como 
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ferramenta para o entendimento da criação de relações nas redes sociais e são um contributo 

relevante que irá permitir um melhor desempenho profissional futuro. 

No que concerne futuras aplicações do trabalho, concluímos que poderíamos ter abordado outras 

perspetivas, nomeadamente, a dos utilizadores. Dada a dimensão do relatório, tempo e recursos para 

estudar esta questão, optamos por não a explorar. Porém, num desenvolvimento futuro será pertinente 

aprofundar a criação de relações entre a marca e os utilizadores do ponto de vista dos utilizadores, 

questionando-os sobre os motivos pela qual se envolvem com uma marca e que os levam a interagir 

frequentemente.  

No que diz respeito à metodologia e mais especificamente às entrevistas exploratórias, poderia ser 

interessante alargar o campo de visão através de entrevistas de profundidade a diferentes especialistas 

da área das redes sociais e marketing relacional. Isso facultar-nos-ia um entendimento a fundo das 

temáticas em análise. No entanto, apesar das limitações, o presente relatório pode ser um passo 

importante no entendimento pleno da temática em estudo. 
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IX. Anexos 

Anexo 1 – Proposta criativa para Aperol 

Contextualização: Proposta criativa desenvolvida no âmbito de uma proposta para cinco marcas 

internacionais de bebidas alcoólicas representadas e distribuídas em Portugal pela empresa Empor 

Spirits. A Aperol é um aperitivo italiano, com um sabor agridoce, resultado da combinação de 

ingredientes secretos. Consumido maioritariamente como Aperol Spritz, é um dos cocktails mais 

consumidos do mundo. A proposta consistiu numa estratégia coerente e assertiva de redes sociais 

para elevar os valores e responder aos objetivos comunicacionais da marca. 

 

  

    

 

Anexo 2 – Proposta criativa para Jägermeister 

Contextualização: Proposta criativa desenvolvida no âmbito de uma proposta para cinco marcas 

internacionais de bebidas alcoólicas representadas e distribuídas em Portugal pela empresa Empor 

Spirits. Jägermeister é uma bebida exótica, cuja receita secreta combina 56 ingredientes naturais 

provenientes de todo o mundo. Posiciona-se como um verdadeiro enabler de momentos de convívio e 
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diversão. A proposta consistiu numa estratégia de redes sociais direcionada ao target - young 

millennials - e capaz de dar resposta aos objetivos comunicacionais da marca. 

 

   

    

    

 

Anexo 3 – Entrevistas exploratórias 

Esta entrevista destina-se a recolher dados no âmbito do Relatório de Estágio do Mestrado em Ciências 

da Comunicação - Especialização em Publicidade e Relações Públicas, na Universidade do Minho, 

sobre o tema “O papel das redes sociais na relação entre a marca e os utilizadores: o caso 

Breathe Sport Fitness”. O propósito deste relatório é, assim, o de refletir sobre a importância das 

redes sociais, nomeadamente do Facebook e Instagram, na relação entre a marca os utilizadores e 

compreender de que forma estas contribuem para a construção de relações e envolvimento dos 
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utilizadores. 

Esta entrevista tem o tempo estimado de 15 minutos. 

Agradeço a sua colaboração,  

Rute Pires (rutetavarespires@gmail.com) 

 

Guião da entrevista: Gestor de Redes Sociais 

1. Qual considera ser o papel de um gestor de redes sociais? 

2. De que forma considera importante a presença das marcas nas redes sociais? 

3. Quais considera ser as oportunidades e os desafios que esta presença implica nas marcas? 

4. Considera que as redes sociais são uma ferramenta para criação de relação entre a marca e o 

utilizador? Se sim, de que forma? 

5. Como considera que o marketing relacional nas redes sociais tem impacto nesta relação? 

6. Na sua opinião, quais são os resultados positivos e negativos desta relação? 

7. Considera que empresas apostam cada vez mais nas redes sociais? Porque razão? 

8. Conhece as redes sociais do Breathe Sport Fitness? Qual a sua opinião sobre elas? 

 

Guião de entrevista: Especialista em Marketing 

1. De que forma considera importante para as marcas estar presente nas redes sociais? 

2. Quais considera ser as oportunidades e os desafios que esta presença implica nas marcas? 

3. Considera que as redes sociais são uma ferramenta para criação de relação entre a marca e o 

utilizador? Se sim, de que forma? 

4. Como considera que o marketing relacional nas redes sociais tem impacto nesta relação? 

5. Na sua opinião, quais são os resultados positivos e negativos desta relação? 

 

Guião de entrevista: Responsável de marketing do Breathe Sport Fitness 

1. Como descreve a estratégia de redes sociais do Breathe Sport Fitness? 

2. Quais os objetivos que o Breathe Sport Fitness pretende alcançar através das redes sociais? 

3. Considera o caso do Breathe Sport Fitness um sucesso nas redes sociais? Porquê? 

4. Quais as razões pela qual considera que os utilizadores interagem com a marca? 

5. Os conteúdos de engagement são os que alcançam melhores resultados. Porque razão? 

6. Considera que a página do Facebook e o perfil de Instagram do Breathe Sport Fitness 

contribuem para criar uma relação da marca com os utilizadores? Em que medida? 
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7.  Na sua opinião, quais são os resultados positivos e negativos desta relação? 

 

Anexo 4 – Transcrição da entrevista a Catarina Campos 

 

Entrevista a Catarina Campos, Gestora de Redes Sociais 

Qual considera ser o papel de um gestor de redes sociais? 

Tendo em conta que, hoje em dia, as plataformas sociais têm um papel de destaque para a 

generalidade de população, o gestor de redes sociais é um dos cargos com mais relevância para as 

empresas. Mais do que ter uma presença, o importante é ter uma boa presença. E para isso é 

necessário pensar uma estratégia de marketing online eficaz e criar relações com o consumidor digital. 

Um papel que só um profissional qualificado em social media poderá ter. 

 

De que forma considera importante a presença das marcas nas redes sociais? 

A presença das marcas nas redes sociais não é importante, é fundamental. É impensável que uma 

empresa não tenha canais de social media para comunicar com o seu público, se o seu público está 

nas redes sociais. Além disso, se pensarmos estrategicamente, mesmo que uma empresa opte por 

não ter presença das redes sociais, pode continuar a ser mencionada nestes canais, nem sempre 

positivamente. E depois, como responde? 

 

Quais considera ser as oportunidades e os desafios que esta presença implica nas 

marcas? 

O principal desafio é pensar estrategicamente: não basta “fazer uns posts”, é preciso comunicar com 

eficácia, adequar as mensagens ao canal e ao público-alvo e criar conteúdos relevantes. A gestão de 

comunidade também é um grande desafio nestas plataformas, pela visibilidade que têm. Feedbacks 

negativos (sobretudo quando não têm resposta) podem ter um grande impacto em toda a comunicação 

e são um grande contributo para a imagem que o consumir tem da marca. 

 

Considera que as redes sociais são uma ferramenta para criação de relação entre a 

marca e o utilizador? Se sim, de que forma? 

Sem dúvida. As redes sociais são atualmente o principal canal de comunicação entre as marcas e os 

utilizadores. Por isso é que é tão importante construir uma relação sólida e fidelizar numa base diária, 
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sobretudo no mundo digital, em que tudo se passa ao triplo da velocidade do mundo real e uma 

relação de amor com uma marca pode passar a ódio à distância de uma má resposta da marca nas 

redes sociais. 

 

Como considera que o marketing relacional nas redes sociais tem impacto nesta relação? 

É importante que o gestor de redes sociais tenha consciência que o marketing relacional tem que ser 

trabalhado em todas as plataformas. Só assim se consegue que as relações digitais sejam duradouras 

e frutíferas. 

 

Na sua opinião, quais são os resultados positivos e negativos desta relação? 

Construir uma relação sólida com os consumidores digitais é claramente importante, mas também 

temos que estar conscientes da exposição que advém, que nem sempre é positiva. Se o produto/ 

marca são maus, não há nenhuma estratégia de marketing relacional brilhante que os possam salvar. 

 

Considera que empresas apostam cada vez mais nas redes sociais? Porque razão? 

Basta abrir o Facebook para perceber que sim. As empresas sabem que os seus consumidores estão 

nas redes sociais e, como é óbvio, também querem estar. Isto não quer dizer que estejam da melhor 

forma e, mais importante ainda, é perceber que “não há almoços grátis”. As redes sociais não são 

plataformas de comunicação gratuitas para as empresas. 

 

Conhece as redes sociais do Breathe Sport Fitness? Qual a sua opinião sobre elas? 

Aqui sou um bocadinho suspeita porque já fui gestora destas redes sociais. Conheço e considero que a 

estratégia definida para a criação da marca foi bem implementada, embora note que falte atualmente 

alguma diferenciação nos conteúdos. Um problema típico para os gestores de social media. 

 

Anexo 5 – Transcrição da entrevista a Sofia Sousa 

 

Entrevista a Sofia Sousa, Especialista em Marketing 

De que forma considera importante para as marcas estar presente nas redes sociais? 

As redes sociais são uma ferramenta importante para as marcas conseguirem chegar mais facilmente 

ao seu público-alvo, conhecerem-no melhor e ficarem a par dos seus desejos e necessidades. São 
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também um ótimo meio para alimentarem a credibilidade e definirem a sua personalidade e valores. 

Hoje em dia é fundamental que as marcas tenham uma forte presença online (redes sociais, website, 

SEO, SEM...) com conteúdo regular, original, personalizado e, sobretudo, up to date. 

 

Quais considera ser as oportunidades e os desafios que esta presença implica nas 

marcas? 

Cada vez mais os consumidores procuram ter um acesso rápido aos produtos e serviços que gostam e 

consomem, e não há meio que permita uma comunicação tão direta como as redes sociais. No 

entanto, esta é uma ferramenta que deve ser pensada e trabalhada a longo prazo para que não se 

torne um entrave à relação com os consumidores. 

Um dos maiores desafios passa por perceber onde se deve, ou não, estar presente, sempre com a 

ideia de que o padrão de qualidade deve estar acima do de quantidade. Contrariamente ao que muitos 

possam pensar, não é necessário (nem benéfico) para uma marca estar presente em todas as redes 

sociais, mas sim naquelas que se enquadrem com o seu tipo de negócio e público-alvo. O Instagram, 

por exemplo, é uma rede social que tem crescido exponencialmente, mas que não serve, de todo, para 

muitas marcas. Esta é uma plataforma que vive sobretudo de imagem e de composições gráficas e há 

muitos casos em que forçar a presença não acrescenta valor ou até se torna prejudicial. 

Além disso, é também necessário que as marcas compreendam que a tarefa mais difícil não é criar 

uma rede social. Fazer um registo é algo fácil e concretizável em apenas alguns minutos, mas o grande 

desafio está em perceber como alimentá-la com conteúdos criativos e com significado e em como criar 

uma dinâmica forte, de referência e de interação. Sempre que se abre um novo canal de comunicação 

é preciso ter a certeza de que se consegue dar resposta com máxima eficácia e eficiência para não 

criar uma imagem percebida da marca negativa e contrária ao que queremos transmitir. 

 

Considera que as redes sociais são uma ferramenta para criação de relação entre a 

marca e o utilizador? Se sim, de que forma? 

Sim, sem dúvida. Temos o caso da Super Bock, Control Portugal, Licor Beirão, IKEA, que já são 

referências no mercado português no que respeita ao engagement que criam com os utilizadores nas 

redes sociais. Através destas ferramentas as marcas conseguem conhecer muito bem os seus 

seguidores, ouvir críticas e opiniões, perceber exatamente o que procuram e alinhar a comunicação 

com estas métricas de forma a criar uma relação próxima e adequada. 
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Como considera que o marketing relacional nas redes sociais tem impacto nesta relação? 

Como em tudo na vida, as relações têm um papel fundamental. Não só entre pessoas, mas também 

entre marcas-pessoas. Quando o consumidor sente que está numa relação forte, saudável e pessoal, o 

percurso é fácil de decifrar: confiança, credibilidade, compromisso, respeito, carinho e uma relação de 

longo prazo com determinada marca. Isto faz, naturalmente, com que não haja tanta curiosidade por 

estímulos externos e por experimentar novos produtos do mercado, mesmo que as características 

sejam semelhantes (e às vezes até melhores) do que as nossas.  

Para alimentar esta relação, as redes sociais são um canal muito forte e pessoal. Naturalmente não é 

algo que resulte sozinho, mas que ajuda muito. O produto/serviço tem sempre de corresponder ao que 

promete e, quando aliado a um trabalho de relação próxima e emocional com o consumidor, as 

marcas conseguem desenvolver uma das grandes chaves para o sucesso. 

 

Na sua opinião, quais são os resultados positivos e negativos desta relação? 

Criar e alimentar uma relação forte com os consumidores através das redes sociais faz com que as 

expectativas estejam sempre ao mais alto nível. Neste caso, o desafio para as marcas é grande porque 

há alturas em que se torna difícil acompanhar e gerir esse crescimento exponencial. O sucesso de uma 

marca nunca depende só das suas capacidades e recursos, mas também desta relação próxima e 

emocional que consegue manter. Se este processo for levado a bom porto, os resultados positivos são 

óbvios, sempre com o intuito de a marca se tornar top of mind na sua categoria de produto/serviço. 

 

 

Anexo 6 – Transcrição da entrevista a Ricardo Teixeira 

 

Entrevista a Ricardo Teixeira, Responsável Breathe Sport Fitness 

Como descreve a estratégia de redes sociais do Breathe Sport Fitness? 

A estratégia das redes sociais para o Breathe Sport Fitness tem dois pontos fundamentais: a 

angariação e a divulgação. Apesar de no início do projeto ter sido uma fase basicamente só de 

angariação de clientes, com o decorrer do tempo e como consequência do sucesso obtido, a estratégia 

é alterada de diferentes modos. Neste momento vivemos um período em que basicamente só damos a 

conhecer o nosso espaço e o serviço. 
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Quais os objetivos que o Breathe Sport Fitness pretende alcançar através das redes 

sociais? 

Tendo em conta a primeira resposta os objetivos são/foram a angariação de clientes e possíveis 

clientes e a divulgação do nosso espaço e serviço tal como das atividades e eventos. Pretendemos criar 

uma marca forte onde as redes sociais sejam uma mais valia. 

 

Considera o caso do Breathe Sport Fitness um sucesso nas redes sociais? Porquê? 

Infelizmente não o considero um caso de grande sucesso. Talvez por causa do nosso público ou talvez 

por outras razões que desconheça. Espero com o tempo alcançar o que desejamos. 

 

Quais as razões pela qual considera que os utilizadores interagem com a marca? 

As principais razões penso que sejam as ligações pessoais que se criam no clube e que depois se 

transportam para todo o lado inclusive as redes sociais. 

 

Os conteúdos de engagement são os que alcançam melhores resultados. Porque razão? 

Na minha opinião são os conteúdos em que as pessoas podem livremente deixar o seu pensamento, 

ou seja, é quase como que se tivessem a palavra num público de milhares, tornando-se assim como 

que o "centro". 

 

Considera que a página do Facebook e o perfil de Instagram do Breathe Sport Fitness 

contribuem para criar uma relação da marca com os utilizadores? Em que medida? 

Sim, acho que vivemos uma era em que é fundamental a utilização das redes sociais. Por todas as 

razões mencionadas anteriormente, qualquer rede social que seja devidamente direcionada para o tipo 

de mercado de um tipo de empresa é uma boa escolha. 

 

Na sua opinião, quais são os resultados positivos e negativos desta relação? 

São muitos os aspetos e nem sempre o objetivo é cumprido ou realizado com nós temos em mente. O 

mundo evolui demasiado rápido ao ponto de ser praticamente impossível prever o que se dará certo ou 

errado. No nosso caso tomando como o passado o ponto de referência menciono o que foi o ponto 

mais positivo e o mais negativo. O mais positivo é o alcance das pessoas e o mais negativo seria a 

liberdade de expressão permitida pois nem sempre é correta ou justa. 
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