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Resumo 
 

No âmbito da cadeira “Pesquisa de Marketing”, o presente trabalho incide sobre a temática do marketing relacional, tomando 

como estudo de caso a estação de rádio portuguesa Cidade FM. Com o objectivo de explorar o marketing relacional, e 

compreender se este é considerado como uma estratégia de marketing pela Cidade FM, o trabalho procurará numa primeira 

fase compilar as informações mais relevantes produzidas a nível académico sobre a temática em causa. Numa fase posterior, 

procurar-se-á recolher informações sobre a Cidade FM junto da direcção da estação, bem como através de uma análise 

exaustiva na rede social do Facebook da estação. Para além de compreender se o marketing relacional é praticado pela Cidade 

FM, pretende-se provar que é na rede social do Facebook que esta estratégia mais se verifica. 

 

Marketing Relacional – uma abordagem teórica 
 

Na actualidade, o pensamento estratégico de marketing tem vindo a modificar-se abruptamente, fruto do meio envolvente cada 

vez mais exigente. Após a primeira definição oficial de marketing, produzida em 1935 pela National Association of Marketing 

teachers, precedida pela actual American Marketing Association (AMA), a definição de Marketing sofreu algumas alterações. Em 

2004, a AMA considerou que “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, 

and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large” (AMA, 2004)
1
. Esta definição veio 

alterar a concepção de marketing a vários níveis, nomeadamente ao marcar uma substituição da referência explícita aos 

elementos marketing-mix em favor da concepção alargada de valor para o cliente, onde esses elementos são incluídos. De forma 

muito sucinta, o termo marketing mix foi usado pela primeira vez em 1949 por James Culliton, e considerava quatro grandes 

grupos de actividades, denominados de “Os quatro P´s do Marketing” – Product, Price, Promotion and Place (Serrano, 2006)
2
. 

Em Constantinides (2006), conforme Antunes et al (2008), o Marketing Mix demonstrou as suas fragilidades a longo prazo, ao 

ignorar o factor humano, a dimensão estratégica, interactividade, orientação interna e personalização, bem como ao adoptar 

uma postura ofensiva (Constantinides, apud Antunes, J., Rita, P., 2008:38)
3
. A ênfase ainda era colocada na tendência 

transaccional da teoria do marketing, orientada mais para o próprio produto e transacção ao invés de se direccionar para o 

cliente e relação com este. Desta forma, o marketing mix demonstrava as suas insuficiências, que mais tarde o marketing 

relacional trataria de colmatar. 

A história do marketing relacional remota aos tempos primórdios do comércio tradicional, onde o cliente era considerado de 

forma individualizada. Logicamente, nos tempos modernos este género de comércio one-to-one é cada vez mais escasso, tendo 

dado lugar a grandes multinacionais espalhadas por todo o mundo. Com uma carteira de clientes extensa, a capacidade de dar 

resposta aos seus clientes da mesma forma que o antigo merceeiro de bairro facultava teve que passar por largos estudos e 

estratégias, verificando-se posteriormente, numa abordagem inicial, com o marketing directo. O marketing directo foi o pioneiro 

na identificação dos clientes, no seu tratamento dirigido e na criação de segmentos comportamentais distintos (Azougado, 

2009)
4
. 

O marketing relacional é o resultado da evolução natural do marketing directo e hoje em dia é aplicado através de diversos 

modelos de marketing como o Permission Marketing, o Marketing one-to-one
5
, entre outros. Segundo a APAD – Associação 

Portuguesa de Agências de Publicidade –, conforme Lindon et. al. (2010) o marketing relacional é “toda a forma de publicidade 

que visa estabelecer e manter relações entre a marca e o seu consumidor com base em acções personalizadas, interactivas e 

mensuráveis, criando uma base de conhecimento em constante evolução para a construção da marca” (APAD, apud Lindon D. et. 

al., 2010:636). 

O marketing relacional incide o centro da sua acção no consumidor. O esforço de efectuar a venda, anteriormente considerada a 

génese do marketing, é substituído pela ênfase na retenção dos clientes. Logicamente, o principal objectivo do marketing é 

vender, porém o marketing relacional tem em vista uma relação de longo prazo com o consumidor como plataforma ideal para 

atingir esse objectivo. O aspecto da longevidade da relação é extremamente importante, pois não se trata apenas de angariar 

                                                           
1 American Marketing Association ( http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx ), consultado a 12/10/2010.   
2 Serrano, D., (http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Marketing%20Mix.htm ), consultado a 12/10/2010. 
3 Antunes, J., Rita, P., ( 
http://repositorio.iscte.pt/bitstream/10071/1548/1/Antunes,Joaquim%20e%20Rita,Paulo.O%20marketing%20relacional%20como%20novo%20paradigma-
uma%20an%C3%A1lise%20conceptual.RPBG,abr-jun08,vol.7,n.2,p.36-46.%20ISSN%201645-4464..pdf ), consultado a 13/10/2010.   
4 Azougado, ( http://www.azougado.com/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=51 ), consultado a 13/10/2010.   
5 O Marketing One-to-One não é considerado, porém, como um modelo de marketing. 
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novos clientes mas sim manter os antigos. Esta estratégia passa pelo conhecimento do cliente – é necessário comunicar com ele, 

recompensar a sua fidelidade, para desta forma o trazer para a vida da empresa ou da marca. O grande indicador estratégico 

deixa de ser a quota de mercado, para ser substituído pela carteira de clientes. A posição estratégica da empresa deve passar 

pela capacidade de criar ou desenvolver uma rede de relações, assentes numa base de confiança. Em Zineldin (2000), conforme 

Freitas e Santos (2009) “o marketing de relacionamento está focalizado na retenção e intensificação da relação, e orientado para 

os valores do cliente, pressupõe um alto contacto com o consumidor, considera a qualidade uma preocupação de toda a 

organização, tudo numa perspectiva de longo prazo, pois afinal, um relacionamento vai-se alicerçando ao longo do tempo” 

(Zineldin, apud Freitas, C. L., Santos, J. D., 2009:22)
6
. 

Os consumidores evoluíram, a par com o próprio marketing, e têm vindo a adoptar cada vez mais uma atitude de desconfiança. 

Tornou-se imperativo uma mudança de mentalidade dentro do próprio marketing, de forma a quebrar definitivamente com a 

visão massificada do consumidor. Ele é diferente, e assume-se como tal, pelo que gosta de ver as suas necessidades específicas 

atendidas, principalmente enquanto é fiel a um produto ou serviço. As estratégias tradicionais direccionavam as empresas na 

aquisição de novos clientes, sem ter em linha de conta os consumidores perdidos no processo. Porém, o marketing relacional 

foca-se nesse cliente de forma individualizada e “(…) tenta satisfazer o maior número de necessidades possíveis desse cliente 

(quota de cliente)” (Lindon et. al., 2010:637). A adopção deste tipo de estratégia provoca alterações no consumidor. Por 

exemplo, uma das características do Marketing de massas – onde se insere o marketing-mix como função de marketing 

dominante – era a sensibilidade do cliente ao preço. Este fenómeno modifica-se com o marketing relacional – os clientes são, 

claramente, menos sensíveis ao preço (Lindon et. al., 2010:637). Neste ponto, alia-se o importante factor de fidelização do 

cliente. Segundo Antunes e Rita, “a fidelização passa a ser considerada como o elemento-chave do marketing relacional” 

(Antunes, J., Rita, P., 2008:44)
7
. Este conceito é de extrema relevância no sentido em que, na maioria dos casos, aumenta a 

repetição de comprar por parte do consumidor e potencializa as referências positivas a outros potenciais clientes (o “passa-

palavra”). Um programa de fidelização pode ser elaborado com o objectivo de atingir os clientes base ou chegar também 

àqueles que efectuam apenas a primeira compra e que interessa tornar leais. Em Sindell (2000), conforme Freitas e Santos 

(2009) “interessa satisfazer os clientes actuais, detectar intenções por parte destes em abandonar a empresa e efectuar todos os 

esforços para os reter e procurar causas para a sua defecção” (Sindell, apud Freitas, C.L., Santos, J.D., 2009:29). 

Em Payne (2001), conforme Freitas e Santos (2009), os relacionamentos com os clientes potencializam lucro para a empresa, no 

sentido em que estes compram mais frequentemente, tendem a comprar mais, pagam muitas vezes preços Premium. Esta 

relação entre o consumidor e a empresa dificulta a entrada da concorrência - clientes satisfeitos indicam novos clientes. 

Finalmente, é ainda de salientar que os custos de servir os clientes existentes são inferiores aos de servir novos clientes (Payne, 

apud Freitas, C.L., Santos, J.D., 2009:22)
8
.   

É ainda de referir as diferenças nos sistemas de informação sobre o cliente. No Marketing de massas proliferam os estudos de 

mercado ad-hoc, enquanto no Marketing relacional destaca-se o feedback em tempo real (Lindon et. al., 2010:637).  

O marketing relacional faz uso de determinadas ferramentas na execução dos seus objectivos. Em primeiro lugar, as bases de 

dados são fundamentais para conhecer o cliente, e ser relevante para ele (atendendo, neste sentido, às suas necessidades reais 

e individuais). Igualmente importante é conhecer o cliente, e isto pode ser feito com a utilização de ferramentas tão diversas 

como os inquéritos, serviço ao cliente, call center, página na Internet. Os cartões e pontos de fidelização são óptimas formas de 

recompensar os clientes, estratégia muito utilizada pelos supermercados. Os clubes de clientes, fóruns, eventos são formas de 

associar os clientes. Com o objectivo de comunicar com o consumidor, as revistas, correio personalizado, página na Internet, e-

mail, SMS, entre outros, são cruciais (Lindon et. al., 2010:636).  

entrevista realizada por Karen Christensen a Philip Kotler, este refere “Companies should be increasingly turning to the new 

media, not to replace the old media, but to find blends of the new and the old that work well together. Tools that should be 

considered (…) and most importantly, mining the social networks, where so much dialogue takes place (…)
9
”. 

Neste seguimento, importa questionar se as redes sociais se inserem também como ferramenta de comunicação com o 

consumidor. 

  

                                                           
6 Freitas, C. L., Santos, J. D., ( http://www.jdsantos.net/documentos/artigos/potenc_mkt_relac.pdf ), consultado a 13/10/2010. 
7Antunes, J., Rita, P., ( 
http://repositorio.iscte.pt/bitstream/10071/1548/1/Antunes,Joaquim%20e%20Rita,Paulo.O%20marketing%20relacional%20como%20novo%20paradigma-
uma%20an%C3%A1lise%20conceptual.RPBG,abr-jun08,vol.7,n.2,p.36-46.%20ISSN%201645-4464..pdf ), consultado  a 14/10/2010. 
8 Freitas, C. L., Santos, J. D., ( http://www.jdsantos.net/documentos/artigos/potenc_mkt_relac.pdf ), consultado a 13/10/2010. 
9 Rotman Magazine Winter, 2010 (http://www.rotman.utoronto.ca/rotmanmag/ThoughtLeader_Kotler.pdf ), consultado a 17/10/2010. 
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Cidade FM – Um estudo de caso 
 

Com o intuito de aprofundar o marketing relacional, e a sua real presença no mercado português como estratégia efectiva de 

marketing, foi considerada a rádio portuguesa Cidade FM como caso de estudo. Pertencente ao grupo MCR (Media Capital 

Rádios), a Cidade FM é uma rádio portuguesa que emite essencialmente música dos top´s nacionais e internacionais. A aposta 

desta emissora é, sobretudo, dirigida às camadas mais jovens com uma faixa etária entre os 15-25 anos. Fazendo uso de uma 

panóplia de plataformas como forma de estender a comunicação com o ouvinte, o objectivo é compreender se o marketing 

relacional é uma aposta da estação, e em que contornos se concretiza. Para encontrar respostas a estas questões, foi elaborado 

um questionário que, no dia 14 de Outubro de 2010, foi respondido presencialmente por Nuno Gonçalves, director de 

programas da Cidade FM.  

Em primeiro lugar era primordial compreender que tipo de relação procurava a Cidade FM manter com o ouvinte. Neste 

sentido, o director foi peremptório ao referir que, à semelhança de todas as outras rádios, a Cidade FM é geradora de emoções - 

do produto ou da marca com os consumidores. A Cidade FM não foge à regra, a única coisa que se altera é a linguagem. No I 

Congresso Internacional em Portugal de rádio, intitulado “R@dio em Congresso”, no seguimento do primeiro debate “Blogs, 

podcasts e redes sociais: ferramentas de marketing para a rádio?”, o director referira a característica da rádio como geradora de 

emoções com uma das três principais características daquilo que considera ser a Cidade FM, à semelhança de outras rádios, em 

2010. Destacou também a rádio como sendo humana (procura criar um ambiente familiar a que todos os ouvintes se 

identifiquem) e ao vivo (acontece no momento em que todos partilham a experiência). A relação que a Cidade FM procura 

manter com o seu ouvinte é uma ligação claramente emocional, refere Nuno Gonçalves, no sentido em que quer inserir-se na 

vida deste e criar laços que perpetuem no tempo. Neste ponto, foi possível criar imediatamente uma ligação ao marketing 

relacional. 

Sem esquecer que a pergunta fulcral incidia na questão se a rede social do Facebook, utilizada frequentemente pela estação, 

seria uma forma de marketing relacional, a seguinte questão passou por compreender se o alargamento da experiência/emissão 

da Cidade FM a esta plataforma teve impacto no feedback por parte dos ouvintes.  

Antes de analisar a resposta, é importante fazer uma contextualização histórica da rede social do Facebook. O Facebook é uma 

rede social lançada a 4 de Fevereiro de 2004, fundada por Mark Zuckerberg. O website é gratuito para os usuários, permitindo-

lhes criar perfis onde podem colocar as suas fotos, listas de interesses pessoais, criar a sua lista de amigos, entre outras 

aplicações. O Facebook permite a troca de mensagens privadas e públicas entre usuários, bem como a existência de páginas de 

fãs associadas a uma determinada marca. Os usuários podem colocar os denominados posts nas “paredes” deste tipo de 

páginas, ou na dos seus amigos, e registar likes em todo o tipo de post a que tenham acesso, como forma de demonstrar o seu 

agrado pelo conteúdo em questão. 

Em primeiro lugar, o director referiu que a Cidade FM estava convencida que o impacto passara, inicialmente, pela audiência. 

Em termos de percurso “social”, a primeira fase da Cidade FM passou pela criação do site da estação. Embora tenha tido várias 

transformações, é evidente o simbolismo patente em todo o site: as cores, o tipo de letra, a linguagem, a disposição dos artigos 

e links, todos esses elementos declaram jovialidade e proximidade com os jovens. Com o “boom” das redes sociais, a Cidade FM 

passou para o hi5, a rede social que primeiramente esteve no auge do sucesso em Portugal. Embora inicialmente o seu sucesso 

possa ter passado despercebido, a verdade é que rapidamente acolheu grande parte da camada mais jovem. A divulgação da 

Cidade FM nesta rede social permitiu, assim, um rápido contacto com o público, reforçando a ligação entre a estação e os 

ouvintes. Durante o mês de Fevereiro, a estação ampliou-se ao Facebook. Este período foi marcado pelo melhor número de 

audiência dos últimos cinco anos, um registo perfeitamente normal se acontecesse num período de grandes campanhas 

publicitárias, contudo nada se fizera nesse sentido. Segundo estes dados, produzidos pelo Bareme Rádio, presentes no anexo 

nº1, 11,8% dos residentes do Continente com 15 ou mais anos contactaram com a estação pelo menos uma vez durante a 

semana (período de sete dias), 5% ouviram a estação de véspera e o share de audiência correspondeu a 6%.  

Todavia, nem só neste sentido se verificaram vantagens ao nível da recepção dos ouvintes à extensão da emissão à rede social. 

Muito claramente, as pessoas têm uma forma muito mais expedita de chegar à rádio e interagir com esta. Nuno Gonçalves 

referiu uma ideia extremamente interessante na forma como a Cidade FM olha para o Facebook. Segundo o director, o site da 

Cidade FM é, metaforicamente, como se fosse a “loja”, e o Facebook uma “esplanada”. Enquanto na rua as pessoas estão a 

passar naturalmente e encontram a esplanada – o. s., visualizam os posts da estação na sua “parede” enquanto navegam na 

página do Facebook -, a entrada no site ou até mesmo a sintonização na estação da Cidade FM depende da decisão dos próprios 

ouvintes. Dentro deste relato, salientam-se duas ideias, no âmbito do marketing relacional: em primeiro lugar, ao nível da 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Ciências da Comunicação – 2ºAno 

 

6 
 

dimensão da qualidade dominante, onde contraditório ao marketing de massas que se preocupava com a qualidade do 

produto/output primordialmente, a estratégia de marketing relacional destaca a qualidade das interacções. Neste caso 

específico, o Facebook acentuou positivamente a interacção entre ouvinte-emissor, permitindo que a rádio se mantivesse 

presente nas tarefas quotidianas do indivíduo. Em segundo lugar, é de destacar o conhecimento do cliente, que deixa de ser 

anónimo para passar a ter uma identificação individual. Quando interage com a sua rádio, o seu nome e fotografia ficam 

gravadas na página, junto ao seu comentário. Por detrás de um número, passa a destacar-se agora um rosto. 

Na sequência ainda desta questão, importava saber se o Facebook se tratara portanto de uma estratégia para estreitar relações 

com o ouvinte. Neste sentido, Nuno Gonçalves anuiu imediatamente, destacando contudo que as redes sociais são, ainda, uma 

área onde a Cidade FM está a desbravar terreno – esta é uma “verdade internacional
10

”. A Cidade FM encontra-se na linha da 

frente, ultrapassando muitas vezes rádios internacionais de grande renome (ditos “expoentes máximos”), no que diz respeito à 

utilização do Facebook, segundo o director. Por exemplo, a Rita Rugeroni está em simultâneo no ar e no Facebook, fazendo 

normalmente dois posts por emissão, interagindo posteriormente um pouco com os ouvintes. Neste seguimento, o director de 

programas da estação expressa as suas dúvidas sobre se o Facebook será uma ferramenta de marketing exclusivamente, ou se 

será já uma extensão do meio de comunicação. Por vezes, os ouvintes que interagem com a Cidade FM através da plataforma do 

Facebook podem não estar sequer a ouvir a estação, contudo estabelecem uma relação com a marca à mesma. 

Actualmente, “a cena” é um local onde o público pode inscrever-se e ligar-se aos locutores da Cidade FM, bem como a outros 

fãs. Nesse espaço, podem encontrar-se por exemplo as fotos e blogs dos membros da Cidade FM. A ideia da criação deste 

espaço passou por uma aproximação com o público, de forma a incentivar o conceito familiar entre locutores e ouvintes, 

segundo o que Nuno Gonçalves dissera no “R@dio em Congresso”. Neste sentido, a questão seguinte tinha como objectivo 

compreender até que ponto “a cena” era uma plataforma real de interacção e relacionamento e qual o objectivo das relações – 

ouvinte-ouvinte ou ouvinte-emissor? O director respondeu que, actualmente, este espaço encontra-se em “banho-maria”, 

sendo que a aposta maior passou a ser o Facebook. É, neste momento, segundo Nuno Gonçalves, mais valoroso trabalhar com 

um espaço na “rua” do que dentro da “loja”
11

. O objectivo das relações passa igualmente pela interacção ouvinte-ouvinte e 

ouvinte-emissor - numa perspectiva bidireccional, conclui-se. Quando a Cidade FM nasceu, das cinzas da antiga Rádio Cidade, 

um dos objectivos principais era precisamente criar uma relação de proximidade com o ouvinte. Na época auge do Messenger, a 

estação tentou realizar esta proximidade, tentativa que se revelou fortuita – esta plataforma exige a resposta em tempo real, o 

que era impossível fazer em larga escala. Quando o Facebook surgiu, a Cidade FM temeu que a mesma incapacidade emergisse, 

pois logicamente seria impossível ter um único individuo a trabalhar exclusivamente com a plataforma. Porém o mesmo não se 

verificou: o Facebook trouxe esta vantagem consigo, pois mesmo em utilização dita “caseira”, o utilizador não espera que o seu 

comentário seja respondido pelos amigos ou familiares logo de seguida, mesmo que estejam on-line. A par com este programa, 

ele está a fazer muitas outras coisas, ou a navegar em diversas directrizes do próprio site. Neste sentido, o contacto entre o 

emissor e o ouvinte faz-se de uma forma mais descontraída. No entretanto, os próprios ouvintes da Cidade FM podem interagir 

uns com os outros. Mais do que uma plataforma de promoção, é um ponto de comunicação. 

No final da conversa com Nuno Gonçalves, era imperativo compreender que estratégias pondera a Cidade FM adoptar no futuro 

para manter uma relação próxima e duradoura com o ouvinte. Neste sentido, o director voltou a frisar o lado humano e 

emocional da rádio. O próprio feedback de certas mensagens acentua-se em temas que mexem com a própria vida das pessoas. 

Como referira, aliás, no “R@dio em Congresso”, “O futuro é, basicamente, aquilo que nos passar pela cabeça e aquilo que 

funcionar e fizer sentido para as pessoas”. 

A Cidade FM assenta em três premissas: ela é divertida, é um estilo de vida (lifestyle) e é orientada, ou seja, é variável consoante 

o público-alvo que detêm.  

Não existem fórmulas de sucesso, contudo há ingredientes indispensáveis: diversificar é a palavra-chave. Ao longo do seu 

crescimento, a Cidade FM procurou crescer de acordo com as novas tecnologias. 

Este tipo de operações comerciais apresenta claras mais-valias. Passar de uma rádio broadcasting (ligação limitada entre 

emissor e receptor, sem interacção) para um quase-broadcasting. Na conferência, Nuno Gonçalves dera o exemplo da festa 

realizada pela Cidade FM, na semana anterior à conferência, que reuniu cerca de 2500 pessoas. Logicamente, tornar-se-ia 

impossível fazer chegar aos ouvintes todos os acontecimentos ocorridos na festa, ou colocar todos os convidados em antena. 

Contudo, foi claramente possível transmitir através das redes sociais as fotos da festa. É extremamente importante numa rádio 

                                                           
10 Esta expressão é utilizada por Nuno Gonçalves com o intuito de explicar que todas as rádios, nacionais e internacionais, se encontram ainda a explorar as 
redes sociais como plataforma de marketing para a sua rádio. 
11 Referência à metáfora do Facebook como a “esplanada”, o espaço na “rua”, enquanto o blog simboliza a “loja”. 
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comercial a possibilidade de utilizar todo o género de manifestações (por exemplo, o vídeo com Paulo Fernandes, que 

interpretou numa brincadeira o “Mister Trololo”, de Edward Khill) para realizar uma venda multidimensional. Quando um 

anunciante quer comunicar em rádio, pode fazê-lo num meio com enormes atractivos, como é exemplo o caso da barbearia da 

“Wilkinson”, realizado presencialmente com o ouvinte na sua escola, onde é feita a barba aos indivíduos seleccionados). 

No final da entrevista com Nuno Gonçalves foi possível concluir uma clara presença da estratégia de marketing relacional na 

política da Cidade FM, primordialmente presente na utilização do site da Cidade FM, numa primeira fase, alastrando-se depois 

às redes sociais. Com a utilização destas estratégias, foi possível estabelecer uma relação mais próxima ao ouvinte, assente num 

marketing claramente interactivo. Quando determinado locutor coloca uma frase sobre determinado assunto no Facebook, por 

exemplo, o feedback ocorre em tempo real, através de uma identificação individual. Segundo as informações recolhidas, 

procurava-se que esse diálogo fosse constante, havendo claramente uma preocupação com a qualidade das interacções – tal 

como Nuno Gonçalves referira, havia claramente tópicos cujo feedback era maior, derivado ao facto de serem assuntos cujos 

ouvintes se identificavam.  

Porém, era importante ainda comprovar a real importância das redes sociais, especificamente do Facebook, na vida dos 

ouvintes. Até que ponto os ouvintes interagiam realmente com os comentários do emissor? E entre si (relações ouvinte-

ouvinte)? Desde Fevereiro de 2010, o que mudara no Facebook da estação? 

Actualmente, e segundo os dados do Bareme Internet do dia 12 de Outubro de 2010, cerca de 4 749 mil indivíduos costumam 

utilizar a internet, em Portugal. Este valor representa 57.1% do universo composto pelos residentes no Continente com 15 e 

mais anos
12

. Entre os cinco domínios mais acedidos, o Facebook ocupa a segunda posição, com 1567 mil utilizadores únicos, em 

Portugal. Um relatório encomendado pela Regus, uma empresa mundial que fornece soluções para escritórios, revela que as 

redes sociais globais se tornaram uma ferramenta de negócio convencional, sendo que 40% das empresas as utilizou com 

sucesso para cativar novos negócios. Em Portugal, a percentagem chega aos 31%, um número em crescente evolução.
13

 

Segundo dados do “Meios & Publicidade”, cerca de 44% dos utilizadores das redes sociais são fãs de marcas
14

.  

Para responder a estas questões, foram analisados todos os posts da Cidade FM no Facebook desde Fevereiro de 2010 até 

Setembro de 2010
15

, num total de 214. A análise foi qualitativa, no sentido em que foram analisados a quantidade de seguidores 

da página da estação, as avaliações destes (comentários, “likes”) por post e a interacção entre ouvinte-ouvinte. Neste último 

ponto, foram tidas como interacções os comentários dirigidos a um ouvinte específico, ou a todos no geral. Por outro lado, 

importava também compreender a quantidade de posts criados pelos membros da Cidade FM, assim como os posteriores 

comentários ao mesmo (por parte do próprio emissor).  

Actualmente, a página do Facebook da Cidade FM tem 221.623 seguidores. A primeira questão passava por compreender a 

quantidade de posts que a estação criava na sua página mensalmente. Neste sentido, e atendendo ao anexo nº3, observa-se em 

oito meses uma média de aproximadamente 27 posts/mês. Maio foi o mês em que a estação mais posts colocou na página (51 

posts) e Agosto o mês onde este valor atinge os níveis mais baixos (9 posts). Este mês de Verão é caracterizado por várias 

festividades organizadas (ou apoiadas) pela estação em todo o país, especialmente na zona do Algarve, pelo que a proximidade 

com o ouvinte ocorre mais presencialmente do que através de uma plataforma digital. Este tipo de festas é uma clara estratégia 

de marketing relacional, no sentido em que a estação promove eventos que vão de encontro com os gostos da maioria do 

público-alvo. É também de referir que a Cidade FM é a única estação de rádio a ter um gelado exclusivo, cujos sabores foram 

escolhidos através de votação pelos ouvintes. O gelado é um exclusivo das gelatarias Nosolo Itália, e marcaram uma outra 

estratégia de proximidade ao ouvinte – por um lado, o sabor é escolhido pelos ouvintes, por outro é mais um local onde este se 

aproxima à marca, num ambiente completamente diferente. 

O próximo objectivo passava por compreender a reacção dos ouvintes a estes mesmos posts. O anexo nº4 expressa 

graficamente esta contagem. Em primeiro lugar, observa-se em oito meses uma média de aproximadamente 1695 

respostas/mês. Verifica-se uma clara evolução ao nível da quantidade de respostas, sendo que no primeiro mês em que a Cidade 

FM se estreia no Facebook é quando os valores são mais baixos (apenas 93 respostas). No mês seguinte as respostas quase 

quadruplicam, e no mês de Setembro (último mês de análise) atinge-se o valor máximo de 4377 respostas/mês. O mês de 

                                                           
12 Marktest, ( http://www.marktest.com/wap/a/n/id~165b.aspx ), consultado a 16-10-2010.  
13 Inquérito da Regus, gerido e administrado pela empresa MarketingUK e levado a cabo junto de mais de 15.000 pessoas em 75 países, em 
empresas de todas as dimensões e de todos os sectores ( http://www.human.pt/noticias/jul_2010/16_07_10noticia3.htm ), consultado a 
14/10/2010.   
14 Meios & Publicidade (http://www.meiosepublicidade.pt/2009/11/16/44-dos-utilizadores-das-redes-sociais-sao-fas-de-marcas/ ), consultado  a 17-
10-2010. 
15 Na altura da realização do trabalho, o mês de Outubro ainda se encontrava por terminar, excluindo assim qualquer hipótese de ser 
representativo para a pesquisa. Neste sentido, não foi tido em consideração.  
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Agosto revela uma quebra de respostas, que pode ser explicada pelos poucos posts colocados pela própria estação. É, para além 

disso, um mês onde maioritariamente as pessoas se deslocam para fora na sequência do período de férias. Por fim, era 

igualmente importante ter em conta os likes. O anexo nº5 expressa graficamente esta situação, atendendo novamente a uma 

quantificação mensal. Em média, os ouvintes colocaram aproximadamente 2982 likes/mês. Mais uma vez, é o primeiro mês o 

que apresenta os valores mais baixos (38 “likes”), destacando-se claramente o mês de Setembro como aquele com maior 

número de “likes” (7455 “likes”). O crescimento foi acentuado, voltando a registar-se uma quebra no mês de Agosto – mais uma 

vez, é um facto claramente justificável atendendo o reduzido número de posts, mas que é ainda assim igualmente 

representativo no sentido em que se distancia completamente dos três primeiros meses (mesmo que estes tenham apresentado 

maior número de posts).  

Importava agora analisar o conteúdo desses posts. Qual o número de respostas que o emissor reproduzia posteriormente nesse 

posts? Atendendo ao anexo nº6, concluiu-se que em média eram feitas pelo emissor cerca de 32 respostas ao post criado 

inicialmente por si. O mês de Agosto foi aquele que representou menos feedback por parte dos membros da Cidade FM, com 

apenas 8 respostas/mês. Destaca-se o mês de Setembro como aquele em que ouve um maior número de respostas por parte do 

emissor, 64 respostas/mês. Quando comparados com o feedback do ouvinte, os valores são claramente mais baixos, contudo 

não se poderia verificar outra situação. Grande parte dos posts, e posteriores comentários, são realizados pelos próprios 

locutores em plena emissão, pelo que estes valores são representativos de uma vontade clara de interagir com o ouvinte na 

rede social do Facebook. Estamos, sem sombra de dúvida, na presença de valores que nos permitem concluir que a Cidade FM 

interage com o ouvinte, procura estabelecer uma relação com este, de carácter duradouro. Relativamente ao conteúdo das 

mensagens, verifica-se que o emissor dirige-se normalmente a um ouvinte em particular, exceptuando alguns casos em que se 

justifica uma resposta de maior abrangência. Isto permite-nos concluir que, durante esta interacção, o ouvinte é tido em 

atenção consoante o seu carácter individual, e os seus pensamentos, ideias ou opiniões são consideradas importantes para a 

estação. Agora, é possível assumir peremptoriamente que a Cidade FM pratica marketing relacional. 

Era ainda importante, contudo, compreender quantas dessas respostas aos posts representavam uma interacção entre o 

ouvinte com outro ouvinte. Observando o anexo nº7, observamos que, em média, foram reproduzidos aproximadamente 36 

comentários/mês de interacção com outros ouvintes, normalmente dirigidos a um ouvinte em específico. O mês de Fevereiro é 

o que apresenta os valores mais baixos, assim como o mês de Agosto, facto justificado pelas mesmas razões já referidas. Maio é 

o mês de maior feedback entre ouvintes, com 80 comentários/mês, seguido do mês de Setembro, com 67 comentários/mês. Tal 

como em todas as outras situações, a tendência é para aumentar, registando-se apenas uma quebra no mês de Agosto. 

Importava, numa fase final, compreender a opinião dos ouvintes da rádio. A ideia principal passava por inquirir os utilizados do 

fórum “Ondas da Rádio” e “Mundo da Rádio”, bem como os seguidores da página da Cidade FM no Facebook, sobre se sentiam 

uma proximidade maior com a estação através das redes sociais. Até à data, contudo, apenas foi possível obter uma única 

resposta. Apesar de não poder ser considerada como representativa de qualquer tipo de amostra, a título de curiosidade é 

relevante a sua presença no término do trabalho:  

 

“Em primeiro lugar bem-vinda MartaOnne ao Fórum Ondas da Rádio. As redes sociais dão mais interactividade a qualquer rádio, 

mas é claro que tudo dependerá da forma de como estão inseridas na emissão. A meu ver a Cidade FM, no que toca a redes 

sociais, já veio um pouco tarde, podia ter começado a introduzir na emissão mais cedo e talvez até tivesse melhores resultados. 

Mas é uma das rádios que mais tira proveito do Facebook em Portugal para interagir com a audiência, sem dúvida
16

”. 
 

Conclusão 
 

O objectivo primordial na realização deste trabalho passou, numa primeira fase, por analisar os fundamentos teóricos do 

marketing relacional, para posteriormente analisar o estudo de caso da Cidade FM. Com a entrevista a Nuno Gonçalves, director 

de programas da estação, e através de uma análise quantitativa à página da Cidade FM, na rede social do Facebook, perante a 

pergunta inicialmente colocada foi possível comprovar a existência da estratégia de marketing relacional por parte da estação 

de rádio portuguesa, através da rede social do Facebook. A estação procura, através de diferentes estratégias, chegar ao 

ouvinte, aos seus gostos, interesses, com o objectivo de construir uma relação estável e duradoura. O Facebook é, actualmente, 

a estratégia principal para atingir esse objectivo que, através da análise realizada, prova a sua eficácia. 

                                                           
16 Fórum “Ondas da Rádio” ( http://www.forum.ondasdaradio.com/nacionais/cidade-fm-e-as-redes-sociais/ ). 
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Anexos 

 

 
 
 
 

 
 

2º TRIMESTRE DE 2010 GRUPO/ESTAÇÃO/CANAL  
Reach  

Semanal  
%  

Audiência Acumulada 

de Véspera  
%  

Share  
de Audiência  

%  

Total Rádio  80.8  57.4  100.0  

Grupo Renascença (1) *  48.2  25.0  38.8  

RFM 29.0  13.7  20.5  

R.Renascença  18.5  8.5  12.7  

Mega FM  5.9  3.0  3.8  

R. Sim  1.4  0.9  1.7  

Grupo Media Capital Rádio (2)* 37.0  18.7  28.0  

R.Comercial  20.7  9.2  12.2  

Cidade FM  11.8  5.0  6.0  

M80  8.9  4.1  7.2  

Best Rock FM  1.5  0.6  0.8  

Romântica FM  1.1  0.4  0.7  

TSF  9.5  4.1  4.2  

Grupo RDP (3) *  16.2  7.5  9.4  

Antena 1  9.9  4.4  5.4  

Antena 3  6.3  2.7  3.1  

Antena 2  1.4  0.5  0.7  

Outras Estações  29.8  11.9  18.2  

Não sabe estação  6.3  1.5  1.6  

UNIVERSO  8 311 409  8 311 409  8 311 409  

Anexo nº1 – Dados segundo o Bareme Rádio da Marktest, “2ª Vaga 2010”. Disponível em: 

<http://www.marktest.com/wap/a/n/id~15ce.aspx>.  

Anexo nº2 – Dados segundo o Bareme Internet da Marktest, “Top 10 – Domínios”. Disponível em: 

<http://www.marktest.com/wap/a/n/id~165d.aspx>. 
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Anexo nº3 – Gráfico representativo dos posts realizados pelos membros da Cidade FM na rede social do Facebook 

durante o período de Fevereiro de 2010 a Setembro de 2010.  

Anexo nº4 – Gráfico representativo das respostas aos posts realizados pelos ouvintes da Cidade FM na rede social 

do Facebook durante o período de Fevereiro de 2010 a Setembro de 2010.  
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Anexo nº5 – Gráfico representativo dos “likes” nos posts realizados pela Cidade FM na rede social do Facebook por 

parte dos ouvintes, durante o período de Fevereiro de 2010 a Setembro de 2010.  

Anexo nº6 – Gráfico representativo das respostas aos posts realizados pelos membros da Cidade FM na rede social 

do Facebook durante o período de Fevereiro de 2010 a Setembro de 2010.  
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1. Qual é o tipo de relação que a Cidade Fm pretende criar com o ouvinte?  

2. O alargamento da experiência/emissão da Cidade FM ao Facebook teve impacto no feedback por parte dos 

ouvintes? 

 

2.1 Foi criado com o objectivo de estreitar “relações” com o ouvinte? 

3.    A cena funciona como uma plataforma de interacção e relacionamento? Se sim, é com o objectivo das relações 

serem estritamente ouvinte-ouvinte ou ouvinte-emissor? 

4.    Que estratégias pondera a Cidade FM adoptar no futura para manter uma relação próxima e duradoura com o 

ouvinte? 
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Anexo nº7 – Gráfico representativo dos comentários entre ouvintes da Cidade FM na rede social do Facebook 

durante o período de Fevereiro de 2010 a Setembro de 2010.  

Anexo nº8 – Entrevista a Nuno Gonçalves, no dia 14 de Outubro de 2010.  

 


