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Introdução
O presente trabalho visa compreender o potencial da newsletter – aqui entendida
como e-mail regular enviado aos clientes de uma organização, que apresenta novidades
relevantes para estes – como instrumento de comunicação aplicado ao Customer
Relationship Management (CRM) em pequenas e médias empresas (PME). A newsletter
pode ser um importante instrumento de personalização de conteúdos, adaptada aos
interesses e gostos pessoais dos seus subscritores, para além de que é, também, gratuita e
acessível às PME, que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, representavam
um total de 99,9% do número de empresas existentes, em 2012. Esta investigação
desenvolveu-se a partir de um estágio curricular na TravelTailors, uma PME que
oferece viagens à medida, na qual foram realizadas tarefas de apoio à Comunicação e ao
Marketing, entre 7 de Julho e 17 de Outubro de 2014. No decurso deste estágio, foi
possível constatar que a newsletter é um importante instrumento de comunicação, dos mais
eficazes a gerar vendas e que a empresa pretendia aprimorar, a fim de melhor fidelizar os
seus clientes.
O Marketing Digital pode ser benéfico para qualquer negócio e permite construir e
reforçar a marca de uma organização (Chaffey & Smith, 2008; Ryan & Jones, 2009).
Inserida neste tipo de Marketing e utilizada como ferramenta de CRM, a newsletter, caso
seja bem utilizada, tem grande potencial na comunicação de uma organização, sendo
necessário ter um conjunto de aspetos em mente aquando da sua construção e distribuição
(Pires, 2002; Chaffey & Smith, 2008; Ryan & Jones, 2009). Para estudar estas
potencialidades da newsletter, foram utilizados artigos científicos e livros sobre CRM e
Marketing Digital, análise de conteúdos às newsletters de diferentes agências de viagens,
entrevistas a especialistas das áreas do Turismo e do Marketing e a análise dos dados do
mais atual inquérito feito pela TravelTailors à sua base de dados.
O trabalho encontra-se dividido em cinco partes. A primeira parte consiste no
enquadramento metodológico, no qual são indicados os métodos e as técnicas de recolha
de informação a utilizar. Na segunda parte do trabalho encontra-se uma breve abordagem à
entidade de acolhimento e às atividades realizadas no decorrer do estágio. A terceira parte
do trabalho é o enquadramento teórico, com a contextualização, revisão da literatura e
desenvolvimento teórico-conceptual, com referência a alguns autores relevantes para os
temas em questão. Na quarta parte são apresentados resultados provenientes da análise de
conteúdos, das entrevistas a especialistas e do inquérito disponibilizado pela TravelTailors.
Na quinta parte do trabalho, os resultados obtidos são discutidos e confrontados com os
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pontos de vista expostos no enquadramento teórico. O trabalho conclui-se com as
principais ideias a retirar da experiência de estágio e do estudo, incluindo as
potencialidades e limitações do tema.

1. Enquadramento Metodológico
O presente trabalho trata do potencial de utilização da newsletter no CRM da
comunicação realizada pelas pequenas e médias empresas. Deste modo, os objetivos gerais
do presente trabalho são os seguintes:


Entender os critérios eficazes de construção de uma newsletter enquanto
instrumento de comunicação;



Perceber de que modo as newsletters podem favorecer a relação entre a empresa e o
público-alvo;



Estudar quais as potencialidades das newsletters como elemento de fidelização dos
clientes.

De modo a considerar o contributo do estágio curricular para este trabalho, é
necessário complementá-lo com objetivos de cariz mais particular. Assim, foram
escolhidos os seguintes objetivos específicos:


Comparar os conteúdos de newsletters de diferentes PME a operar no ramo das
agências de viagens;



Avaliar a eficácia das newsletters enviadas pela agência de viagens, e PME,
TravelTailors.

Tendo em conta a temática do presente trabalho, foram utilizados os métodos
quantitativo e qualitativo. Primeiro, utilizou-se a revisão bibliográfica, que consiste na
análise de livros e documentos sobre a temática em causa, de modo a complementar o
trabalho e a pesquisa do ponto de vista teórico. Com esta revisão, pretendeu-se, ainda,
conhecer o que já está estabelecido sobre a temática, de modo a ultrapassá-lo para chegar a
novas conclusões (Quivy & Van Campenhoudt, 1998, p. 50). De seguida, as entrevistas a
especialistas da área do Turismo e do Marketing foram semiestruturadas e realizadas de
acordo com a disponibilidade de cada entrevistado, sendo que serviram para complementar
tanto o ponto de vista teórico como a análise de conteúdos deste trabalho, tendo em
consideração que as leituras e as entrevistas se enriquecem mutuamente (Quivy & Van
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Campenhoudt, 1998, p. 69). Deste modo, os indivíduos contactados para a realização
destas entrevistas foram:


Paula Alves, sócia-gerente da agência de viagens TravelTailors;



Pedro Costa Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT) e Vice-Presidente da Confederação Europeia das
Associações de Agencias de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA);



Sandra Madeira, Online Marketing Manager da Message in a Botle, agência de
comunicação e consultoria estratégica no sector do turismo e lifestyle;



David Monteiro, Coordenador Técnico do Gabinete de Comunicação e Imagem do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de
Lisboa, Coordenador Executivo da Pós-Graduação em Comunicação Estratégica
Digital e autor do livro Comunicação 2.0 - Como o poder da web influencia
decisões e desafia modelos de negócio, publicado pela Actual Editora em 2014.

No entanto, apenas foi obtida resposta da parte de Paula Alves e de David
Monteiro, que aceitaram ser entrevistados. Nestas entrevistas, foram colocadas perguntas
que permitiram complementar a revisão bibliográfica do presente trabalho. Assim, estas
estão, sobretudo, relacionadas com a construção de uma newsletter enquanto instrumento
de comunicação, com a influência que esta possui na relação entre a organização e o seu
público-alvo e com a sua importância para as PME e para as agências de viagens.
Foi, também, utilizada a análise de conteúdo, que incidiu sobre as newsletters de
agências de viagens diferentes, de modo a compará-las entre si. Foram escolhidas oito
agências: Intercontinental, James Rawes, Oásis, Pinto Lopes Viagens, Transalpino,
Turitropical, Vega e Wide Travel. A escolha destas agências de viagens incide no facto de
estas terem sido classificadas PME Líder de 2014, um estatuto atribuído pelo Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) e pelo Turismo de
Portugal, no caso das empresas do Turismo, no âmbito do Programa FINCRESCE, em
parceria com nove grupos bancários a operar em Portugal. Para o presente trabalho, foram
apenas escolhidas as agências de viagens PME Líder 2014 dos distritos de Lisboa e do
Porto, que utilizam a newsletter como instrumento de comunicação. Para efetuar a análise
de conteúdo, foram subscritas as newsletters destas agências durante os meses de Janeiro,
Fevereiro, Março e Abril de 2015. As newsletters foram analisadas de modo a aferir
aspetos relativos aos seus conteúdos, a nível do cabeçalho e do corpo da mensagem, e ao
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design, entre outros elementos identificados como relevantes. Esta análise consistiu numa
descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo das newsletters (Carmo &
Ferreira, 2008), através da qual foi possível encontrar diversas mensagens que se articulam
entre si e presenças e ausências de características relevantes (Quivy & Van Campenhoudt,
1998, p. 227).
Adicionalmente, o presente trabalho contou com a análise dos dados do mais atual
inquérito feito pela TravelTailors à sua base de dados, que contou com 517 respostas em
Novembro de 2014. Estes dados foram fornecidos pela empresa e a análise recaiu sobre a
satisfação dos clientes perante as newsletters, website e redes sociais da TravelTailors, nos
anos de 2012, 2013 e 2014.
A revisão bibliográfica realizou-se entre a última semana de Setembro e a terceira
semana de Dezembro de 2014. Os guiões das entrevistas foram estruturados durante a
primeira semana de Março e os pedidos de entrevista enviados na semana seguinte. Não
tendo sido recebida uma resposta da parte de dois dos possíveis entrevistados, um novo email foi enviado na primeira semana de Abril – não havendo, novamente, resposta. As
entrevistas a David Monteiro e a Paula Alves foram realizadas, respetivamente, a dia 1 e 8
de Abril e a sua transcrição foi realizada, respetivamente, na primeira e última semana do
mês de Maio. A análise das entrevistas foi feita na primeira semana de Maio. A análise de
conteúdo das newsletters teve início no início de Fevereiro e continuou até meados de
Junho. A análise dos documentos fornecidos pela TravelTailors foi realizada entre o início
de Maio e meados de Junho. O capítulo que diz respeito à discussão dos resultados foi
elaborado em meados de Junho.

2. Entidade de Acolhimento e tarefas desenvolvidas no Estágio
2.1. Entidade de Acolhimento do Estágio
A TravelTailors é uma agência de viagens, existente desde 2010, que, no seu
website, se define como a primeira agência de viagens portuguesa especialista em viagens
à medida. A empresa destaca-se pela customização dos seus serviços, sendo que organiza a
viagem de acordo as preferências do seu cliente e acompanha a sua viagem, desde a
elaboração do itinerário até ao seu regresso a casa.
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2.2. Atividades desenvolvidas no Estágio
A principal atividade desenvolvida ao longo do estágio foi a construção de
newsletters – e-mails mensais que apresentam quatro ou cinco sugestões de destinos –, de
acordo com um tema mensal previamente determinado. Cada sugestão consiste num
parágrafo de texto ilustrado por uma imagem. Esta atividade inclui a escolha de temas de
Março de 2015 a Janeiro de 2016, a elaboração dos textos – com recurso a informações
presentes em websites de confiança como TripAdvisor, Traveler e LonelyPlanet –, a
procura de imagens sem copyright na Internet e o agendamento de newsletters desde Junho
de 2014 a Setembro de 2015. Os temas escolhidos são originais e interessantes e os textos
foram elaborados de modo simples e cuidado, com especial atenção ao que cada sugestão
tem de particular.
A primeira atividade relacionada com publicações online consistiu no agendamento
de publicações semanais para a comunidade online de origem portuguesa MyGuide
(myguide.iol.pt/profile/traveltailors), dedicada a viagens, lazer e cultura. Cada publicação é
uma sugestão de um destino direcionada ao potencial cliente, que consiste num parágrafo
de texto ilustrado com uma imagem adequada. Textos simples e interessantes foram
elaborados – com recurso a informações presentes em websites de confiança como
TripAdvisor, Traveler e LonelyPlanet –, foram procuradas imagens sem copyright foram
na Internet e foram agendadas as publicações desde o mês de Agosto até ao mês de
Outubro de 2014.
A segunda atividade relacionada com publicações online consistiu no agendamente
de publicações em dias alternados no blogue em Português (traveltailors.blogspot.pt), e
publicações semanais no blogue em Inglês (portugalbytraveltailors.blogspot.pt). Cada
publicação é uma sugestão de um destino direcionada ao potencial cliente, que consiste
num parágrafo de texto ilustrado por uma imagem. Esta atividade incluiu a elaboração de
textos apelativos – com recurso a informações presentes em websites de confiança como
TripAdvisor, Traveler e LonelyPlanet –, a procura de imagens sem copyright na Internet e
o agendamento de publicações desde o mês de Agosto até ao mês de Outubro de 2014.
A terceira atividade relacionada com publicações online consistiu no agendamento
de publicações no Facebook, várias vezes por semana, sendo que cada uma apresenta uma
sugestão de um local a visitar, através de uma imagem e de um parágrafo de texto. Para tal,
foram elaborados textos curtos, com os principais aspetos de cada destino – com recurso a
informações presentes em websites de confiança como TripAdvisor, Traveler e
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LonelyPlanet –, procuraram-se imagens sem copyright na Internet e agendaram-se
publicações desde o mês de Agosto até ao mês de Outubro de 2014.
Foi prestada ajuda ao CRM, a nível do envio de e-mails anuais a cada atual cliente
da empresa, no dia do seu aniversário. Cada um destes e-mails consiste numa pequena
mensagem pré-definida a desejar os parabéns. Deste modo, foi consultada a base de dados
de clientes da empresa e inseriram-se os e-mails dos clientes numa plataforma própria
(LetterMeLater) para o agendamento e eventual envio de e-mails personalizados.
A nível do UGC (User Generated Content – Conteúdo Gerado pelo Utilizador), a
foi feita a verificação do que os clientes disseram sobre a empresa nos websites
TripAdvisor, Lonely Planet Thorn Tree e Yelp e a compilação dos comentários num
documento que serve como arquivo, em constante atualização, do que os clientes da
empresa partilham sobre a mesma em plataformas online. Isto permite saber o que os
clientes gostam acerca do serviço prestado e aquilo que gostariam de ver melhorado.
Foi realizada a tradução de testemunhos de clientes – publicados no website da
TravelTailors, em separador próprio –, de Português para Inglês, relativos a viagens
realizadas com a empresa. Esta tradução serve para que os clientes internacionais da
TravelTailors também possam ter acesso ao que a maioria dos clientes – que são nacionais
– partilhou acerca das suas experiências. Adicionalmente, estes conteúdos contribuem para
gerar visualizações e pesquisas no website.
Por fim, foi ainda prestada ajuda na correção de todos os itinerários disponíveis no
website da empresa. Mais precisamente, foram procurados erros e gralhas de modo a que
estes possam vir a ser efetivamente corrigidos, no futuro.
As principais atividades realizadas ao longo do estágio incidiram, assim, sobre a
comunicação online da empresa. Sucintamente, estas consistiram na elaboração de
newsletters, agendamento de publicações em variadas plataformas online, ajuda a nível do
CRM e do UGC da empresa, tradução de testemunhos dos clientes e ajuda na correção de
itinerários disponíveis no website da empresa.

3. O potencial da newsletter para a Comunicação das PME: contributos teóricos e
revisão da literatura
No que diz respeito às PME, de acordo com o Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de
Novembro, Artigo 2º do Anexo: “a categoria das micro, pequenas e médias empresas
(PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de
negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43
10
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milhões de euros”. No entanto, as PME têm muito peso no nosso país, representando, em
2012, um total de 99,9% do número de empresas existentes, 78,1% do pessoal ao serviço e
57,6% do volume de negócios, de acordo com o Anuário Estatístico de 2013 do Instituto
Nacional de Estatística.
Considerando o âmbito em que se enquadra a pesquisa, é importante ter em conta o
crescimento do Turismo. De acordo com dados do Turismo de Portugal, apresentados na
Tabela 1, é possível constatar que tem havido um crescimento a nível de receitas turísticas,
tanto nacionais como internacionais. A nível nacional, o crescimento entre 2009 e 2013 foi
de 2 342 milhões de euros, sendo que, a nível internacional, o crescimento que ocorreu no
mesmo período de cinco anos foi de 260 000 milhões de euros.

Tabela 1. Receitas turísticas em Portugal e no Mundo, em milhões de euros.
Receitas Turísticas

2009

2010

2011

2012

2013

Portugal

6 908

7 601

8 146

8 606

9 250

Mundo

613 000

702 000

749 000

839 000

873 000

Fonte: Turismo de Portugal (2014a, p. 1) e Turismo de Portugal (2014b, p. 1).

Sendo que as PME possuem poucos recursos, a estratégia de comunicação destas
tem de ter esse aspeto em conta. Deste modo, a comunicação fora dos media e a utilização
de instrumentos de comunicação de baixo custo são importantes, sendo que são possíveis
através das redes sociais online e do Marketing Digital, no qual se inserem as newsletters.
A comunicação consiste na promoção e divulgação da empresa, da marca, do
produto ou do serviço através de um conjunto de meios, ações e técnicas (Caetano &
Andrade, 2003, p. 6), sendo que a estratégia de comunicação de uma organização deverá
espelhar os objetivos desta (Ribeiro, 2013, p. 184). Por sua vez, Marketing pode ser
entendido como “um conjunto de conhecimentos, técnicas e procedimentos cuja finalidade
prática é fazer vender, mudar comportamentos ou conquistar a adesão a uma causa”
(Ribeiro, 2013, p. 16). Deste modo, é possível concluir que a comunicação é uma das
funções chave do Marketing (Caetano & Andrade, 2003, p. 6), considerando que consiste
na promoção e divulgação do comportamento que o Marketing pretende incentivar ou
alterar. As empresas desenvolvem a sua estratégia de comunicação de acordo com as suas
características – o que significa que as PME necessitam de uma estratégia de comunicação
diferente das utilizadas por empresas de maior dimensão.
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Atualmente, são raros os negócios que não beneficiam, de alguma forma, com o
Marketing Digital (Ryan & Jones, 2009, p. 20) – sendo através da experimentação bem
pensada que este é bem-sucedido (Parsons et al., 1996, p. 189) –, tendo em consideração
que, através da Internet, é possível apostar em oportunidades que permitem construir e
reforçar a marca, no que diz respeito ao seu valor, experiência e imagem (Chaffey &
Smith, 2008, p. 37). Esta aposta em instrumentos de comunicação online pode passar pelos
seguintes canais de media digitais (Chaffey & Smith, 2008, p. 34):


Marketing de Motor de Busca – colocação de mensagens num motor de busca de
modo a encorajar o acesso ao website após a pesquisa de uma frase específica;



Relações Públicas Online – maximização de menções favoráveis à empresa, marca,
produtos ou website desta em websites de terceiros com o mesmo público-alvo;



Parcerias Online – criação e gestão de parcerias a longo-prazo para promover os
serviços online da empresa em websites de terceiros e em comunicações via e-mail;



Publicidade Interativa – utilização de anúncios publicitários online para melhorar a
notoriedade da marca e encorajar o acesso ao seu website;



Opt-in E-mail – aluguer de listas de endereços, colocação de anúncios em
newsletters de terceiros, parcerias para um mútuo registro de e-mails, ou construção
de uma lista de endereços própria e envio de newsletters e campanhas de e-mail;



Marketing Viral – word-of-mouth (passa a palavra) online, em forma de mensagens
que incluem ou que têm uma ligação para um website que inclui vídeos, imagens,
jogos, anedotas ou informação.

O top of mind reflete a força da presença da marca e está relacionado com a
fidelização do cliente a esta (Hakala et al., 2012, p. 441), sendo que, com a utilização
destes instrumentos de comunicação online, é possível obter melhores resultados
relativamente à fidelização de clientes, algo absolutamente necessário para a sobrevivência
de uma empresa (Ferrão, 2003, p. 93). Se, por um lado, é possível conseguir novos
clientes, por outro, é possível maximizar o potencial dos atuais. A newsletter como
instrumento de comunicação do Marketing Digital ou como ferramenta de CRM é um tema
ainda pouco estudado. Deste modo, o presente trabalho pretende contribuir com mais
informação sobre esta temática. A nível internacional, Brooks (2002) apresenta um guia
pára a escrita de artigos e de newsletters, enquanto outros autores abordam a newsletter
através do Marketing Digital (Chaffey & Smith, 2008; Ryan, D. & Jones, C. (2014). A
12
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nível nacional, Pires (2002) trata a newsletter no que diz respeito ao seu modo de utilização
e à sua construção, sendo que alguns autores também abordam a temática como integrante
do Marketing Digital (Caetano & Andrade, 2003; Ferrão, 2003). Foram, ainda, encontradas
duas Dissertações de Mestrado (Afonso, 2011; Pimenta, 2014) sobre a newsletter, em
Portugal. Afonso (2011) trata a caracterização dos formatos de publicidade online, através
de um Estudo de Caso ligado às newsletters da plataforma E-goi. Este estudo concentra-se
sobre a periodicidade de contacto, relevância dos conteúdos, a introdução de incentivos, a
personalização da mensagem, a utilização do formato HTML como formato de envio, a
privacidade e a verificação da mensagem contra filtros de spam. Pimenta (2014) concentrase nas newsletters com vídeos incorporados como instrumento de comunicação, através do
caso da empresa Clínicas Persona. Este estudo propôs-se a verificar se as newsletters que
incorporam vídeos trazem mais benefícios e vantagens para as empresas do que as
newsletters com texto e/ou imagens e se são um instrumento de comunicação mais eficaz.

3.1. Importância da newsletter numa Estratégia de Comunicação
Tendo em consideração os conceitos apresentados por Pires (2002, p. 15) e por
Brooks (2002, p. 61), a newsletter pode ser entendida como um e-mail – enviado de forma
regular e proveniente de uma entidade pública, privada ou de um indivíduo –, que
apresenta novidades dificilmente disponíveis noutro local. Este tipo de instrumento de
comunicação online “deve ajudar os seus leitores a sentirem-se parte de uma comunidade
maior” (Brooks, 2002, p. 61) e diferencia-se da newsletter tradicional através do seu
suporte, que permite diferentes formas de conceção, distribuição e análise de resultados
(Pires, 2002, p. 15). Quando a newsletter é voluntariamente subscrita pelos clientes – optin e-mail – é uma ferramenta de comunicação online com muito poder (Chaffey & Smith,
2008, p. 325). As newsletters são utilizadas por escolas, clubes, hobbies e grupos de
interesses muito particulares, por empresas – de forma interna, para os clientes ou para os
distribuidores – e por grupos profissionais (Brooks, 2002, p. 61), considerando que, em
todos os casos, são um complemento à restante comunicação realizada.
De acordo com Pires (2002, pp. 19-21), podem ser considerados três tipos de
newsletters – sendo que também pode haver uma newsletter que apresente uma junção dos
dois primeiros tipos a apresentar –, de acordo com o estatuto da organização que a
promove e com o seu objetivo. A newsletter predominantemente informativa de uma
organização com fins lucrativos destina-se a proporcionar informações de que o
destinatário necessite, de modo a gerar receitas através da venda real ou hipotética da
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própria newsletter, aumentar o índice de reconhecimento de marca em questão, rentabilizar
os espaços publicitários na newsletter e no website e fidelizar os seus clientes. A newsletter
predominantemente comercial de uma organização com fins lucrativos pretende divulgar
produtos, serviços e campanhas promocionais, para que haja um aumento no volume de
vendas e no índice de reconhecimento da marca, para rentabilizar espaços publicitários na
newsletter e no website e fidelizar os seus clientes. A newsletter predominantemente
informativa de uma organização sem fins lucrativos tem o objetivo de fornecer
informações de que o destinatário necessite, para o informar e aumentar o índice de
reconhecimento institucional da organização.
A periodicidade da newsletter é escolhida pela organização de acordo com os
aspetos que considerar adequados, como, por exemplo: o tipo de organização, a área em
que se insere, o seu público-alvo e a quantidade de informação que pretende partilhar em
cada newsletter. Após a organização ter escolhido uma periodicidade para a sua newsletter,
o mais importante é seguir sempre essa rotina, sendo que o dia de semana e a hora em que
a newsletter é enviada também devem ser escolhidos de acordo com os hábitos de consumo
do seu público-alvo (Pires, 2002, pp. 52, 67).
Este instrumento de comunicação permite que o cliente receba uma mensagem que
o informe ou relembre de um determinado assunto, mesmo que o cliente apenas leia o seu
título – o que contrasta com o website da organização, que apenas é consultado quando
existe um motivo inerente para o fazer (Chaffey & Smith, 2008, p. 325). Deste modo, com
a newsletter, a mensagem é entregue diretamente a um indivíduo que realmente a quer
receber, enquanto o website funciona como algo mais genérico que necessita de ser
apelativo para uma audiência mais ampla (Ryan & Jones, 2009, pp. 147-148). Deste modo,
para possuir uma maior garantia da subscrição de uma newsletter e consecutiva
fidelização, é importante considerar adequá-la às necessidades e desejos dos seus
subscritores (Pires, 2002, p. 50), para que o indivíduo continue a querer recebê-la.
Quando a organização se concentra nos consumidores, as vendas crescem, porque,
quando se procura fazer os clientes felizes, estes compram os produtos e serviços da
organização (Abingdon, 2005, p. 89), ou seja, as associações positivas à marca levam a
uma resposta igualmente positiva – normalmente intenção de compra ou mesmo escolha de
compra –, em que o cliente irá preferir comprar o produto ou serviço que necessita da
marca que tem em top of mind (Hakala et al., 2012, p. 441). Adicionalmente, clientes
satisfeitos geram um word-of-mouth (passa a palavra) positivo acerca da empresa e dos
seus produtos e serviços, o que tende a aumentar as vendas (Abingdon, 2005, p. 90).
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Assim, a felicidade e a satisfação dos clientes requer a adequação da oferta da organização
às necessidades destes - tal é feito através da identificação do público-alvo de uma
organização, que permite que este seja segmentado a nível geográfico, demográfico,
socioeconómico ou psicológico (Caetano & Andrade, 2003, p. 23). Com os clientes bem
definidos de acordo com as suas necessidades, é mais fácil satisfazê-los ao tratar cada
segmento de modo diferente (Chaffey & Smith, 2008, p. 372). Se tanto a comunicação
realizada, como os benefícios presentes nesta, forem apropriados ao segmento a que se
dirigem, a empresa fica mais perto de construir uma relação de longo prazo com os seus
clientes (Chaffey & Smith, 2008, p. 390). Assim, a ligação entre a necessidade do cliente e
o nome da marca leva ao sucesso desta (Hakala et al., 2012, p. 441).
Independentemente do tipo de empresa e do que esta oferece em termos de
produtos e serviços, é necessário transmitir o seu posicionamento de forma clara. A
maneira como a organização se destaca dos seus concorrentes é a proposta única de venda,
e os eventuais consumidores devem vê-la com clareza (Abingdon, 2005, pp. 29-30). Os
consumidores abrem a newsletter de uma organização desde que reconheçam a marca,
estejam à espera de algum tipo de comunicação da parte desta e confiem que irão receber
algo de valor – para tal, as mensagens devem ser construídas tendo em consideração que
devem ser relevantes e interessantes para os subscritores (Ryan & Jones, 2009, pp. 133134). Para além de ser diferente, a organização deve marcar uma posição, nomeadamente,
a posição de especialista na área em causa, pois os indivíduos preferem, quase sempre,
trabalhar com um especialista, mesmo que este cobre mais (Abingdon, 2005, p. 31).

3.2. Critérios eficazes de construção de uma newsletter
As newsletters podem ser construídas em formato de texto, não possuindo cores,
imagens e fundos – com a certeza que os clientes conseguem lê-las –, em rich text format,
que permite vários tamanhos de letra, cores, negritos, itálicos e hiperligações – podendo ser
muito eficaz para simples newsletters informativas –, ou em formato HTML, com o layout
da página e o texto formatado e contendo cores, imagens, logótipos e fundos – sendo o
mesmo formato utilizado na construção de websites (Ryan & Jones, 2009, p. 140). O
suporte tecnológico a utilizar pode passar por um processador de texto, para newsletters em
formato de texto, um processador de texto com suporte à linguagem HTML, para
newsletters em formato HTML, um programa de e-mail ou aplicações de suporte
específicas (Pires, 2002, p. 74).
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Para além do formato e do suporte tecnológico das newsletters, existem outros
elementos a ter em consideração. Assim, para a eficácia deste instrumento de
comunicação, devem ser tidos em conta os seguintes fatores de relevo relacionados com a
sua construção (Chaffey & Smith, 2008, pp. 327-328):


Criatividade – design do e-mail, ou seja, layout, copy e uso da imagem e da cor;



Relevância – incentivo e design do e-mail, que devem preencher as necessidades
dos recetores;



Incentivo – benefício para o recetor ao clicar nas hiperligações do e-mail;



Público-Alvo e Timing – mensagem igual para todos os subscritores ou com
diferentes designs, incentivos e copies consoante os diferentes segmentos da lista, e
data de envio planificada consoante a hora, o dia, a semana, o mês, o ano ou
eventos particulares ou datas de entrega de outras comunicações de Marketing;



Integração – campanhas de e-mail integradas na comunicação de Marketing da
organização, design consistente com a marca, mensagem a reforçar outras
comunicações e timing do e-mail encaixado com as comunicações offline;



Copy – parte do design que diz respeito à estrutura, estilo e explicação do incentivo,
assim como a localização das hiperligações presentes no e-mail;



Atributos – título do assunto, endereços de envio e de receção, formato de texto ou
HTML correspondente com as preferências do recetor e data e hora de envio;



Página de Aterragem – página vista pelo recetor após clicar numa hiperligação do
e-mail.

A nível do conteúdo, cada elemento deverá ser cuidadosamente decidido e
construído. O cabeçalho é frequentemente determinante na decisão de abrir, ou não, o email, sendo constituído por remetente, destinatário e assunto. No campo do remetente,
pode ser utilizado o nome da instituição, normalmente mais adequado e esclarecedor, ou
um nome pessoal, mais pertinente no caso de a newsletter ser editada por um especialista
de uma determinada área ou para criar uma maior relação de proximidade. No campo do
destinatário, pode estar um nome individual, que consegue uma melhor resposta, um nome
coletivo, com uma designação mais genérica, ou um espaço em branco, sem nunca violar a
privacidade dos subscritores ao permitir a visualização dos outros endereços de e-mail que
receberam a mesma newsletter. O campo do assunto pode ser descritivo, o que é mais
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adequado para newsletters de vocação informativa, ou sugestivo, para newsletters de
vocação comercial (Pires, 2002, pp. 56-58).
Estes elementos são os primeiros a serem notados quando o subscritor recebe a
newsletter na sua caixa de correio eletrónico, por isso devem encontrar-se de acordo com o
tipo de relação que a organização tem, ou procura ter, com os seus clientes. Se uma
organização tem uma imagem jovem e dinâmica, tem uma relação próxima com os seus
clientes e estes são, na sua maioria, jovens adultos, a utilização de nomes individuais e de
um assunto sugestivo e dinâmico pode ser eficaz.
No que diz respeito ao corpo da newsletter, que faz parte do seu conteúdo, é
necessário considerar três características importantes: atualidade, qualidade e simplicidade
(Pires, 2002, p. 59), apesar de estas serem subjetivas e deverem ser consideradas de acordo
com o contexto de cada organização. Deverá ser considerada, ainda, a introdução de um
índice de assuntos no início da newsletter (Pires, 2002, pp. 59-60). Caso os artigos não
sejam muito extensos, o corpo da newsletter deve apresentar o seu texto integral, e, caso os
artigos sejam muito extensos, deve apresentar-se um breve resumo destes com uma
hiperligação para a página web que contenha os seus textos integrais (Pires, 2002, p. 60).
Alguns aspetos relevantes de serem incluídos nas newsletters são a possibilidade de anular
a respetiva subscrição, de alterar dados de registo – caso tal seja pertinente –, de submeter
comentários ou a sua recomendação a amigos (Pires, 2002, p. 62).
Depois de decidir os aspetos inerentes ao conteúdo, é necessário considerar o
design, um aspeto muito importante para a eficiência da newsletter. Existe uma variedade
de cuidados a ter para que este instrumento de comunicação faça uma boa primeira
impressão (Ryan & Jones, 2009, pp. 143-144):


A receção da newsletter deve ser testada com o seu envio para os provedores de
webmail mais utilizados pelos clientes;



A mensagem deve funcionar em formato de texto e prender a atenção dos
visualizadores logo de início, de modo a considerar quem visualizar a caixa de
entrada da sua conta de e-mail através do telemóvel;



O design escolhido deve funcionar bem em formato de e-mail;



As newsletters devem ser consistentes a nível de formato e estética;



A mensagem deve complementar a imagem de marca da organização;



O topo do e-mail deve captar a atenção do recetor de imediato;



As imagens não devem ser a mensagem, mas sim um complemento desta;
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O e-mail não deve conter vídeos, música ou animações por serem distrativas e
poderem ser bloqueadas pelo firewall do computador;



Não devem ser enviados anexos nas newsletters;



Deve haver uma hiperligação para a Política de Privacidade do website;



Legalmente, deve ser providenciada uma hiperligação que permita ao cliente
eliminar o seu endereço de e-mail da lista de subscritores.

Estes cuidados permitem que a newsletter seja, simultaneamente, profissional e
apelativa, através da coerência e do equilíbrio entre a simplicidade e a originalidade. Ainda
no que diz respeito ao design, surgem as questões de estrutura, estilo e explicação do
incentivo, ou seja, o copy da newsletter. De acordo com Ryan & Jones (2009, pp. 144146), para que este seja bem concebido, também é necessário ter uma série de cuidados
essenciais. O assunto do e-mail deve ser apelativo e claro, as newsletters não devem ser
marcadas como sendo prioritárias ou urgentes e o nome da organização deve aparecer no
campo de remetente. O tom é um elemento importante, na medida em que dever ser
pessoal e acessível, como se fosse uma conversa, em pessoa, unicamente com o leitor. Este
vai ler a newsletter rapidamente, o que significa que o texto deve ser curto e dinâmico –
sem recurso a parágrafos longos – e que os conteúdos e hiperligações importantes devem
estar destacados do resto da mensagem. Deve ser evitado o uso excessivo de pontuação,
nomeadamente pontos de exclamação e de interrogação e palavras escritas apenas com
letras capitais. Os detalhes da organização devem estar presentes e o que é anunciado na
newsletter deve ser cumprido no website, sem condições e termos adicionais. Por fim, o email deve ser lido por uma pessoa alheia à sua construção, antes do seu envio.
No geral, é necessário que a newsletter seja simples – sem ser simplista –, dinâmica
– sem ser excêntrica – e sempre direcionada para o seu público-alvo. Com os aspetos base
da estrutura, estilo e explicação de incentivo bem definidos desde a primeira newsletter, o
seguimento da mesma linha de construção, nas seguintes, tornará a mensagem coerente.
Por fim, o conteúdo e o design da newsletter devem complementar-se entre si, para
que esta seja eficiente. Para tal, é importante considerar um conjunto de condições que esta
deverá preencher, nomeadamente (Chaffey & Smith, 2008, p. 328):


Deve ser feito um teste de eficácia da newsletter;



A newsletter deve ser personalizada, devendo incluir o nome do recetor;



O conteúdo da newsletter deve ser breve e relevante para o recetor;
18

O CRM nas PME: o papel das newsletters numa agência de viagens à medida



O assunto e o corpo de mensagem devem chamar a atenção do recetor;



A newsletter deve possuir uma “chamada de atenção” no início e no fim da
mensagem, com vista a provocar uma determinada ação;



O conteúdo deve apresentar uma ou mais hiperligações para o website onde o
recetor possa encontrar mais informações detalhadas;



A própria newsletter deve providenciar a possibilidade de cancelar a subscrição;



A newsletter deve operar dentro da lei e ética do seu país.

Estas condições remetem para elementos-chave que tornam a newsletter apelativa e
de fácil leitura, assim como ciente de questões éticas e legais. Deste modo, estes elementos
são relevantes para qualquer tipo de newsletter, independentemente do tipo de organização
a que esta pertence.
Adicionalmente, se a organização assim o desejar, as newsletters podem servir
como meio para o investimento publicitário. Tal é feito através de uma frase, para as
newsletters em formato de texto, ou de um banner, no caso das newsletters em formato
Hyper Text Markup Language (HTML) (Pires, 2002, pp. 69-70). A organização pode,
também, solicitar pagamento pela assinatura da própria newsletter, encontrar patrocínios
ou utilizar outras solicitações publicitárias (Pires, 2002, p. 71).
Com todos estes cuidados em mente, ainda é necessário considerar a existência de
um problema particularmente relevante no que toca às newsletters: os e-mails podem ser
considerados spam, ou seja, mensagens não solicitadas. Para evitar que isto aconteça, é
necessário tomar uma importante precaução: o opt-in e-mail – subscrição voluntária da
newsletter ao providenciar o endereço eletrónico –, elemento chave para um Marketing de
e-mail bem sucedido (Chaffey & Smith, 2008, p. 325). Se a organização alugar um lista de
endereços a outra empresa, deverá, primeiro, enviar a esses clientes um e-mail de opt-in
relativamente às suas newsletters. Caso a organização crie uma parceria com outra, apesar
de haver, provavelmente, uma maior afinidade com os clientes desta, deverá seguir a
mesma conduta. Por fim, a organização pode, ainda, publicitar-se numa newsletter de
terceiros, em forma de anúncio publicitário, patrocínio ou relações públicas (Chaffey &
Smith, 2008, p. 326).
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3.3. Newsletter como contributo para o Plano de CRM
O Customer Relationship Management – Gestão da Relação com o Cliente – é a
estratégia de negócios de uma organização que serve como base para a criação de produtos
ou serviços de valor para o público-alvo, através de dados sobre os consumidores e
facilitado pelas tecnologias de informação, de modo a criar lucro para a organização
(Buttle, 2009, p. 15). No entanto, para melhor compreender o CRM, é, também, importante
ter em atenção mais algumas particularidades acerca desta estratégia de negócios:

Tabela 2. Características do Customer Relationship Management.
Categorias

Caraterísticas do CRM
 “A arquitetura do sistema de CRM deve combinar as tecnologias operacionais
(processos de gestão orientados para a transação) assim como as analíticas (data marts,

Construção

data mining)” (Ferrão, 2003, p. 165).
 “Programa que engloba toda a empresa que pode ser implementado gradualmente”
(Greenberg, 2004, p. 45).
 “Automatização de processos de gestão integrados horizontalmente que envolvem os
pontos de contacto com o cliente no «front office» - vendas (gestão de contactos,
configuração de produtos), marketing (gestão de campanhas, telemarketing), e serviços

Estratégia

ao cliente (call center, serviço pessoal de pós-venda – através de canais múltiplos e
interligados” (Ferrão, 2003, pp. 164-165);
 “Iniciativa de negócios estratégica” (Greenberg, 2004, p. 45);
 “Estratégia de negócios” (Ribeiro, 2013, p. 222);
 “Abordagem empresarial para compreender, e influenciar, o comportamento dos
clientes, através de um processo de comunicação contínua para melhorar a aquisição, a
retenção e a obtenção de lucros com os clientes” (Ferrão, 2003, pp. 14-15).
 “As iniciativas de CRM almejam tratar cada cliente de modo diferente” (Greenberg,
2004, p. 46).

Finalidade

 “Procura entender as necessidades dos clientes” (Ribeiro, 2013, p. 222);
 “Objetivo final de tornar possível à organização a identificação de tendências e
oportunidades de lucro” (Ribeiro, 2013, p. 222).
 “Estratégia para construir, gerir, e fortalecer relações leais e duradoras com os
clientes.” (Tsiptsis & Chorianopoulos, 2011, p. 1).

Fonte: Ferrão (2003), Greenberg (2004), Ribeiro (2013), Tsiptsis & Chorianopoulos (2011).

O CRM permite ter um conhecimento atualizado dos clientes da organização
relativamente aos seus produtos ou serviços, sendo que esse conhecimento é comunicado
interactivamente de modo a desenvolver uma relação contínua e de longo prazo entre a
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empresa e os seus clientes (Ferrão, 2003, pp. 9-10). É importante considerar duas vertentes
essenciais ao CRM que necessitam de partir do conhecimento individual de cada cliente,
de modo a que se estabeleça um relacionamento prolongado que garanta a sua fidelização.
Por um lado, existe a abordagem empresarial de modo a comunicar com os clientes,
realizada através da oferta de produtos ou serviços, no momento e canal certos. Por outro,
existe a abordagem empresarial para compreender e influenciar o comportamento dos
clientes, através de um processo de comunicação contínuo que melhore a aquisição, a
retenção e obtenção de lucros (Ferrão, 2003, p. 9).
Deste modo, CRM não é apenas uma solução no âmbito das tecnologias de
informação que serve para deter e aumentar a base de clientes da empresa, pois envolve
uma visão estratégica que tem em conta o valor dos clientes, a gestão adequada de
informação e a prestação de serviços de qualidade (Payne & Frow, 2005, p. 168). A nível
da implementação de uma estratégia de CRM, deve ser considerada a construção de um
modelo de relacionamento de acordo com a organização em causa. Por um lado, deve
definir-se como é que o cliente será abordado, tendo em conta os respetivos procedimentos
e o tipo e a classe das ações a serem desenvolvidas. Por outro, deve construir-se um plano
de comunicação com os clientes de modo a que estes percebam que a estratégia de CRM
que a empresa vai implementar – e da qual estes vão fazer parte –, possui um valor
acrescentado (Ferrão, 2003, p. 143). Aquando da implementação da estratégia de CRM
numa organização, podem ser consideradas as seguintes fases (Ferrão, 2003, p. 145):


Definição da estratégia geral do negócio;



Elaboração de um plano de acordo com as regras e condicionalismos da estratégia;



Identificação das áreas relativas à relação com os clientes;



Estabelecimento de prioridades na implementação do CRM, tendo em conta que
não se poderá dar atenção a todas as áreas mencionadas no ponto anterior;



Procedimento de reengenharia dos processos de gestão;



Identificação de métricas de avaliação para medir e controlar a implementação do
CRM;



Implementação das tecnologias associadas ao CRM, por fases;



Medição do progresso de implementação através das métricas de avaliação
definidas;



Lançamento progressivo de todas as iniciativas de CRM que o mercado permite.
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Tendo em consideração o que é o CRM e para que é utlizado, é necessário ter em
conta que a newsletter surge como um contributo para esta estratégia, pois revela ser um
método eficiente para ajudar a estabelecer e a manter uma relação de proximidade e
confiança entre a organização e os seus clientes. Por um lado, existe uma grande facilidade
de subscrição, por parte dos indivíduos, que formam um grupo altamente segmentado de
subscritores (Pires, 2002, p. 22). Por outro, há uma grande facilidade de distribuição da
newsletter, por parte da organização, sendo que esta é entregue instantaneamente em
qualquer parte do mundo, sem despesas de impressão e de distribuição (Pires, 2002, p. 22).
Adicionalmente, a periodicidade em que a newsletter é emitida também pode ser
considerado uma vantagem (Pires, 2002, p. 22).
As vantagens apresentadas permitem potenciar as finalidades que a organização
possui quando escolhe realizar este tipo de comunicação. Deste modo, este elemento do
CRM, quando posto em prática de forma cuidada e adequada ao seu público-alvo – ou seja,
personalizando o seu conteúdo –, tende a gerar resultados positivos para a organização.

4. Análise de Resultados
4.1. Entrevistas a Especialistas: David Monteiro e Paula Alves
Dos quatro indivíduos contactados com o intuito de realizar uma entrevistas
presencial, ou, em último caso, por e-mail, dois responderam positivamente: Paula Alves,
sócia-gerente da agência de viagens TravelTailors e David Monteiro, Coordenador Técnico
do Gabinete de Comunicação e Imagem do ISCSP, Coordenador Executivo da PósGraduação em Comunicação Estratégica Digital e autor do livro Comunicação 2.0 - Como
o poder da web influencia decisões e desafia modelos de negócio. Ambas as entrevistas
foram presenciais e os entrevistados consentiram que estas fossem gravadas em formato
áudio, de modo a facilitar a sua análise – estando a sua transcrição disponível em
Apêndice.
Ambas os entrevistados afirmaram que as newsletters do instituto e da agência em
que trabalham evoluíram tanto a nível dos seus conteúdos, como a nível dos seus aspetos
gráficos. David Monteiro afirmou que a newsletter passou por uma evolução a nível do
aspeto gráfico, com a passagem da distribuição, via e-mail, de um ficheiro PDF para uma
newsletter em formato HTML. O entrevistado considera que este formato apresenta uma
linguagem mais dinâmica e de carácter multimédia, que permite uma melhor experiência
de utilizador na receção dos conteúdos. Esta evolução de cariz gráfico, remeteu para uma
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evolução a nível da abordagem feita a nível dos conteúdos, que passaram a ter um cariz
mais audiovisual, com vídeos e compilações de imagens em slideshows que remetem para
o website, página de Facebook e canal de Youtube do instituto, assim como para artigos
publicados em entidades externas ou artigos de opinião em meios de comunicação social.
Por sua vez, as newsletters da TravelTailors não tiveram uma evolução tão acentuada, mas,
mesmo assim, os conteúdos, que consistiam na apresentação de viagens sem nenhuma
relação entre si, evoluíram para a apresentação de newsletters temáticas – cada uma com
um tema específico que guia a escolha dos conteúdos. Com esta evolução e com uma
pesquisa mais exaustiva e a procura de locais menos procurados turisticamente, o conteúdo
destas newsletters foi enriquecendo. Paula Alves afirmou ainda que o principal aspeto tido
em conta, a nível gráfico, é a fotografia, ou seja, as imagens escolhidas para cada
newsletter, complementadas pelo cuidados com o tipo de letra, posicionamento do texto e
colocação de uma hiperligação para o website da agência.
Quando questionados relativamente à possível segmentação das suas newsletters, os
dois entrevistados responderam que estas não eram segmentadas, ou seja, que apenas era
concebida uma newsletter para ser enviada a todos os subscritores. David Monteiro
respondeu que cada newsletter era concebida da forma mais genérica possível, tendo em
conta que o seu público-alvo é constituído por segmentos bastante distintos. Tendo em
conta que a newsletter atual é um produto institucional abrangente, uma possível
segmentação não parece tão necessária como no caso de uma organização de cariz
comercial – no entanto, David Monteiro considera que a uma segmentação poderá ser feita,
eventualmente. Paula Alves indicou que a agência elaborava duas newsletters diferentes,
uma em português, com a apresentação de viagens para o estrangeiro – para os subscritores
portugueses – e uma em inglês, com a apresentação de destinos em Portugal – para os
subscritores estrangeiros. Tirando esta diferenciação, a agência não segmenta as suas
newsletters – no entanto, está a considerar fazê-lo, em breve. De acordo com Paula Alves,
a TravelTailors poderá passar a enviar algumas newsletters feitas especificamente para os
seus clientes já fidelizados. O pretendido será enviar-lhes conteúdos mais relacionados
com cada um deles, incluindo duas ou três opções de viagens com base nos seus gostos e
viagens que já realizaram com a agência. Adicionalmente, estas newsletters também
podem vir a ser temáticas, caso se dirijam a um casal ou a uma família.
No que diz respeito à medição dos resultados do envio das newsletters, as respostas
foram semelhantes. David Monteiro indicou que as hiperligações presentes nas newsletters
são monitorizadas de modo a observar o número de visualizações que cada uma obtém
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após o envio destas. No entanto, não é possível ter em conta outros aspetos relacionados
com a eficácia das newsletters, pois o principal problema destas é a falta de utilização de
um sistema profissional de envio e gestão de newsletters que permita ter em conta se a
newsletter foi aberta ou não, se foi aberta de imediato, qual o número de subscrições,
quantos indivíduos deixaram de ler a newsletter e quando, entre outros elementos. Paula
Alves explicou que, antigamente, na TravelTailors, havia um controlo através da métrica
das newsletters enviadas e das que eram abertas, sendo que agora utilizam o Google
Analitics para observar se há mais movimento no website da empresa após o envio da
newsletter – e, por norma, há.
A nível da reação dos subscritores, as respostas dos entrevistados diferiram um
pouco. David Monteiro afirmou que existe uma limitação no que diz respeito à
interatividade da newsletter. Esta, para além de informar, pretende gerar tráfego para as
plataformas do instituto, para que o conteúdo integral das notícias seja lido no seu website
e para que haja uma maior interação na sua página de Facebook. Apesar de haver algumas
reações nessas plataformas – com “gostos” e comentários –, não é possível saber, ao certo,
se estas são provocadas pelas newsletters que divulgaram esses conteúdos ou se os
indivíduos interagiram porque viram esses conteúdos nas plataformas em si. Por sua vez,
Paula Alves revelou que era normal receberem entre dois a quatro contactos de clientes,
por mês, por causa das newsletters – em que estes afirmam que gostam destas e dos seus
conteúdos – e, por vezes, alguns clientes lembram-se de marcar uma nova viagem ou de
enviar a newsletter a um amigo, que depois contacta a agência.
Paula Alves partilhou que muito raramente lia newsletters de outras agências de
viagens, apesar de trabalhar numa. Por sua vez, David Monteiro lê newsletters de algumas
agências de viagens e considera como características mais importantes destas as
experiências na primeira pessoa, imagens apelativas dos destinos anunciados e promoções,
sendo que considera que estas pretendem, normalmente, levar a que o leitor tenha algum
tipo reação.
David Monteiro complementou a entrevista realizada, ao mencionar algumas
questões importantes para a temática do presente trabalho. Uma dessas questões incide nos
grandes concorrentes às newsletters: as redes sociais. O entrevistado considera que a
informação das redes sociais é mais imediata e que muitas empresas desvalorizam o e-mail
e consideram-no aborrecido. No entanto, os indicadores existentes indicam que o número
de e-mails que são criados mensalmente e as horas que os indivíduos passam a ver e a
enviar e-mails diariamente são de importância. Adicionalmente, mesmo que uma
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newsletter não seja aberta, é possível ver a empresa que a enviou, o que fica na memória
do subscritor. Eventualmente, quando o cliente necessitar de um determinado produto ou
serviço, irá recordar-se dos nomes das empresas que o oferecem e, por norma, optar por
aquela que conhece e que o contacta com alguma regularidade. De acordo com David
Monteiro, existem indicadores que apontam para o facto de existirem ações de E-mail
Marketing com resultados mais eficazes que campanhas de Facebook ou outras
semelhantes, que tendem a ser vistas como mais mediáticas e eficazes. David Monteiro
explicou que a newsletter é um elemento que necessita de muita gestão e de muito
trabalho, de modo a que tudo – deste o assunto, aos títulos, às imagens e aos conteúdos –
esteja bem construído e seja eficaz.
4.2. Avaliação da Eficácia das Newsletters de uma Agência de Viagens
A agência de viagens TravelTailors, que envia newsletters mensais aos seus
subscritores desde Janeiro de 2011, forneceu alguns documentos que permitiram retirar
conclusões interessantes acerca da avaliação da eficácia das suas newsletters. Na qualidade
de agência de viagens, a empresa envia uma newsletter por mês, com uma determinada
temática, que inclui cinco sugestões de destinos que nela se enquadrem. Tendo em conta o
dia com o maior número de visualizações de cada mês, destacam-se três newsletters: a de
Setembro de 2011, a de Outubro de 2013 e a de Janeiro de 2015. As duas primeiras,
“Pessoas fascinantes pelo Mundo fora” e “Os países menos visitados”, indicam conteúdos
que podem ser considerados menos genéricos e possivelmente mais inovadores – visto que,
por norma, os indivíduos não tendem a procurar visitar os países menos populares em
termos turísticos, por exemplo – por parte das agências de viagens, o que explicaria o pico
de visualizações. A última, “Novos Destinos 2015”, parece ser mais apelativa para os
clientes mais fidelizados da agência – mais interessados em saber que novos locais podem
visitar através desta –, porque confiam nas suas sugestões.
Adicionalmente, é possível concluir que nos trimestres correspondentes aos meses
em que foram lançadas estas newsletters, houve, um número considerável de visualizações
do website da agência. No terceiro trimestre de 2011, houve 11 782 visualizações, número
de sobressai face aos valores que o rodeiam: 6 896 e 7 585 visualizações. No quarto
trimestre de 2012, houve 10 005 visualizações, valor semelhante aos dos trimestres que o
rodeiam. No primeiro trimestre de 2015, houve um crescimento muito acentuado, com
14 842 visualizações, em comparação com as 8 080 visualizações do trimestre anterior.
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O mais atual inquérito feito pela TravelTailors à sua base de dados contou, em
Novembro de 2014, com 517 respostas. A presente análise recairá sobre a satisfação dos
clientes perante as newsletters, website e redes sociais online da TravelTailors, nos anos de
2012, 2013 e 2014. Deste modo, pretende-se comparar os resultados obtidos por estes
instrumentos de comunicação digital e ver a evolução dos mesmos nos últimos três anos.
Tabela 3. Clientes que se classificaram como “muito satisfeitos”.
2012

2013

2014

Redes Sociais Online

26%

22%

54%

Website

21%

44%

42%

Newsletters

38%

43%

57%

Fonte: TravelTailors.

Os três elementos evoluíram consideravelmente entre 2012 e 2014, embora com
dinâmicas diferentes, no que diz respeito a clientes que se consideram muito satisfeitos
com estes. Isto poderá indicar uma constante e ativa procura, por parte da empresa, de
modo a melhorar os seus elementos de comunicação.
A percentagem de clientes que considerou muito satisfeita com as redes sociais
aumentou de forma muito acentuada, em 32%, de 2013 para 2014. Isto pode indicar que a
agência definiu uma periodicidade e uma hora de publicação mais próximas da
periodicidade e hora em que os seus atuais e potenciais clientes utilizam as redes sociais
online. As publicações realizadas pela agência também foram alvo de melhorias em termos
de conteúdo e de copy, através de textos mais reduzidos. Por sua vez, os clientes muito
satisfeitos com o website apresentaram um maior crescimento, de 23%, de 2012 para 2013.
Estes dados significam que a agência teve alguma prioridade em melhorar o seu website,
face à sua presença nas redes sociais – o que faz sentido. Esta melhoria está relacionada
com a inserção de mais programas e testemunhos, com o investimento em outros
instrumentos de comunicação e com a própria relação com os clientes. Por fim, os clientes
que se sentem muito satisfeitos com as newsletters apresentaram um crescimento mais
constante, com destaque para uma evolução de 14%, de 2013 para 2014. A agência tem
vindo a procurar melhorar a sua newsletter, sempre que possível, de modo a torná-la mais
eficiente e apelativa – com destaque para o desenvolvimento de newsletters temáticas e
para uma procura mais exaustivas de destinos menos comuns.
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4.3. Comparação dos Conteúdos de Newsletters de diferentes Agências de Viagens
Durante os meses de Fevereiro, Março e Abril, foram recebidas 30 newsletters das
agências Pinto Lopes Viagens, Transalpino, Turitropical e WideTravel. As agências
Intercontinental, James Rawes e Oásis não enviaram nenhuma newsletter durante este
período. A seguinte tabela ilustra a quantidade de newsletters recebidas de cada agência de
viagens, a sua periodicidade e os dias de semana em que estas foram enviadas.

Tabela 4. Características gerais das newsletters em estudo, incluindo da TravelTailors.
Agência de Viagens

Total Recebido

Periodicidade Média

Meses
Fevereiro (6)

Pinto Lopes Viagens

19

De 5 em 5 dias

Março (6)
Abril (7)

Turitropical

7

De 13 em 13 dias

WideTravel

2

De 45 em 45 dias

Transalpino

2

De 45 em 45 dias

Fevereiro (3)
Abril (4)
Fevereiro (2)
Março (1)
Abril (1)
Fevereiro (1)

TravelTailors

3

Mensal

Março (1)
Abril (1)

Fonte: Elaboração própria.

Com base nestes dados, é possível concluir que nenhuma das newsletters destas
agências de viagens tem uma periodicidade definida e que a Pinto Lopes Viagens foi a
agência que enviou mais newsletters durante este período, 19. A esta seguiu-se a
Turitropical, com sete, e a WideTravel e Transalpino, cada uma com duas. Relativamente
aos dias da semana escolhidos para o envio das newsletters, nenhuma das agências revelou
um padrão certo, mas é possível notar que parece haver uma preferência geral por alguns
dias, nomeadamente terça, quarta e sexta-feira, sendo que foram recebidas oito newsletters
em cada um destes dias da semana. A preferência por terça e quarta-feira pode estar
relacionada com o que foi recomendado durante o estágio na TravelTailors, onde as
newsletters são enviadas na última quarta-feira de cada mês: enviar newsletters a meio da
semana, quando os indivíduos já não estão a recompor-se do fim-de-semana ou cansados
por a semana de trabalho estar a chegar ao fim. No entanto, a preferência por sexta-feira
pode, possivelmente, ser associada ao desejo de ter mais do que dois dias de descanso em
breve, que leve o indivíduo a abrir a newsletter.
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A nível do cabeçalho da mensagem, inserido no conteúdo, apenas a agência de
viagens Transalpino personaliza o destinatário da newsletter ao inserir o nome próprio do
indivíduo que recebe a recebe. No corpo da mensagem, cerca de metade das newsletters
apresenta um resumo do texto integral disponível no website da agência de viagens e um
terço apresenta um índice de assuntos. Todas as newsletters apresentam a possibilidade de
anular a subscrição, no entanto as newsletters da WideTravel são as únicas que não
apresentam a possibilidade de alterar os dados de registo. Adicionalmente, nenhuma das
newsletters apresenta a possibilidade de submeter comentários, recomendar a newsletter a
amigos ou uma hiperligação para a Política de Privacidade.
No que diz respeito ao design, todas as newsletters apresentam o logótipo da
agência de viagens a que pertencem e que nenhuma possui vídeos, música, animações ou
anexos. Foram identificadas as duas cores predominantes de cada newsletter analisada,
sendo que as que surgiram mais vezes foram, por ordem, o branco, o vermelho e o azul.
Todas as newsletters apresentam imagens: pouco mais de metade utiliza-as para ilustrar os
locais referidos e menos de um terço apresentam paisagens genéricas para ilustrar o que é
referido. Dos 41 posicionamentos da imagem face ao texto verificados, 19 caracterizam-se
por a imagem encontra-se antes do texto e, em outros 19, o texto está inserido na própria
imagem. Relativamente ao que diz respeito ao copy, inserido no design, foi possível
verificar que apenas pouco mais de um terço das newsletters apresentam uma linguagem
inserida num tom que possa ser considerado pessoal, através de uma linguagem mais
subjetiva, apelativa e com recurso ao “nós” – como: “Para si, que já viu um pouco de tudo
neste mundo” ou “O que virmos neste Cruzeiro” –, por oposição a um tom impessoal –
como: “Sugestões Primavera 2015”. No que diz respeito ao comprimento, a newsletter
mais curta possui 19 palavras e a mais comprida 366, tendo em conta que pouco mais de
dois terços das newsletters encontra-se no segmento de newsletters que possuem entre 19 a
150 palavras. É de destacar que a totalidade das newsletters em análise possui,
maioritariamente, frases curtas e objetivas, como, por exemplo: “A Praça Vermelha, o
Kremlin e os edifícios estalinistas definem o caráter da capital Russa”. No que diz respeito
à presença de hiperligações, excluindo informação adicional sobre ofertas promovidas nas
newsletters, todas as newsletters apresentam a opção de anular a subscrição e que quase
todas incluem a opção de visualizar a newsletter no navegador, o website e o endereço de
e-mail. É de interesse constatar que quase dois terços das newsletters também apresentam a
hiperligação para a página de Facebook da agência. Os detalhes da empresa presentes
foram, em todas as newsletters, a morada e, em quase todas, o website e o e-mail.
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Foi possível verificar que todas as newsletters recebidas estão em formato HTML e
que o conteúdo do website está sempre de acordo com o que é anunciado na newsletter.
Adicionalmente, foi possível observar que nenhuma das newsletters analisadas inclui
investimento publicitário visível, pagamento pela assinatura, patrocínios visíveis ou outras
solicitações publicitárias.

5. Discussão de Resultados
A análise dos resultados do presente trabalho veio, sobretudo, confirmar a sua
componente teórica e complementá-la de forma mais ampla. Deste modo, os objetivos
definidos para este estudo foram cumpridos, apesar de haver margem para um maior
aprofundamento dos mesmos, assim como desta temática, em estudos futuros.
As newsletters necessitam de muita gestão e de muito trabalho para que sejam
apelativas e eficazes, segundo David Monteiro. A relação existente entre a empresa e o seu
público-alvo não é mensurável, no entanto, é possível ter alguns cuidados para que esta
tenha uma evolução positiva. Deste modo, o envio de newsletters serve para fazer chegar
determinadas informações ao público-alvo e para com ele estabelecer contacto, com
alguma periodicidade. No entanto, é importante ter em conta que, mesmo quando o
subscritor não abre a newsletter, o que estiver escrito no assunto e o nome da empresa que
a enviou ficam alojados na sua memória (Chaffey & Smith, 2008, p. 325). Eventualmente,
quando esse indivíduo necessitar de algo, é provável que recorra às empresas que sabe que
o podem fornecer e cujo nome surge no seu dia-a-dia, de forma positiva, com mais
frequência (Hakala et al., 2012, p. 441). Adicionalmente, de acordo com David Monteiro,
as newsletters devem procurar obter algum tipo de reação – e não apenas informar os
subscritores. No caso das agências de viagens, o entrevistado destaca experiências na
primeira pessoa, imagens apelativas dos destinos anunciados e promoções como conteúdos
preferenciais.
No que diz respeito às newsletters da agência de viagens TravelTailors, foi possível
concluir que houve uma evolução positiva a nível das newsletters, que, de acordo com
Paula Alves, está relacionada com o enriquecimento do conteúdo através de uma pesquisa
mais exaustiva e da procura de locais menos comuns para fazer turismo. De acordo com os
entrevistados, a medição dos resultados do envio das newsletters é algo complicado, pois é
necessário que haja um sistema profissional de envio e gestão de newsletters que permita
considerar se esta foi aberta e quando é que foi aberta, assim como qual o número de
subscrições e como é que estas vão oscilando. No entanto, é possível concluir que, no caso
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da TravelTailors, a evolução está, ainda, diretamente ligada ao número de visualizações do
website da agência, o que também foi confirmado por Paula Alves. O mais atual inquérito
feito pela TravelTailors à sua base de dados também permitiu concluir que os seus clientes
têm vindo a mostrar-se cada vez mais satisfeitos perante as newsletters da agência, o que
estará relacionado com a evolução mencionada e com a provável procura, por parte da
empresa, de melhorar os seus elementos de comunicação. Adicionalmente, Paula Alves
explicou que a TravelTailors recebe dois a quatro contactos por mês de clientes que
gostaram da newsletter e, de vez em quando, alguns clientes ou amigos destes que, por
eles, receberam a newsletter, chegam a lembrar-se de marcar uma nova viagem. No
entanto, é importante lembrar que, tal como foi explicado por David Monteiro, existe uma
limitação em avaliar a interatividade da newsletters: só se sabe do impacto que esta teve
quando os próprios subscritores o dizem.
A análise de conteúdos a newsletters de diferentes agências de viagens permitiu
concluir que deveria haver uma maior preocupação com a periodicidade do envio das
newsletters dessas agências. Num período de três meses, tanto houve agências que não
enviaram qualquer newsletter como agências que enviaram mais que uma por semana.
Como foi visto no capítulo teórico, a periodicidade deve ser equilibrada, para que o cliente
seja lembrado da empresa com alguma frequência, sem cair em excessos que levarão a
uma eventual saturação.
Deste modo, tendo em conta o capítulo teórico e os contributos dos especialistas
entrevistados, verificou-se que as newsletters recebidas mostraram algumas falhas. Apenas
uma agência personaliza o nome do destinatário e nenhuma apresenta a possibilidade de
submeter comentários, recomendar a newsletter a amigos ou uma hiperligação para a
Política de Privacidade. Metade das newsletters recebidas apresenta o texto integral na
newsletter, em vez que apresentar um resumo com uma hiperligação para a página do
website que tenha mais informação – o que iria gerar mais visualizações deste.
Adicionalmente, apenas um terço apresenta um índice de assuntos – algo mais apelativo,
mas que tem de ser coerente, como se pode notar pela evolução das newsletters da
TravelTailors, que, segundo Paula Alves, passou de conteúdos sem relação entre si para
conteúdos com uma temática em comum. Muitas das newsletters apresentam o texto
inserido na própria imagem, o que pode ser problemático se, por algum motivo, o
subscritor não conseguir visualizá-la. No geral, as newsletters também deveriam procurar
ter um tom mais pessoal.
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Por outro lado, as newsletters também revelaram, no geral, consideráveis
características positivas. Entre estas, a constante presença do logótipo da agência e a
inexistência de vídeos, música, animações ou anexos. As cores mais frequentes nas
newsletters analizadas – branco, vermelho e azul –, podem ser associadas com emoções
positivas como a transparência (branco), a vivacidade (vermelho) e a calma (azul). Todas
as newsletters incluem imagens, sobretudo para ilustrar destinos específicos – algo muito
importante de se ter em conta, de acordo com Paula Alves –, e, na sua maioria, utilizaram
frases curtas e objetivas e não se excederam em comprimento. Como é aconselhado no
capítulo metodológico, a nível das hiperligações, a maioria das newsletters apresenta a
opção de anular a subscrição, de visualizar a newsletter no navegador, o website e o
endereço de e-mail. A nível dos detalhes da empresa, todas apresentam a morada e quase
todas apresentam o website e o contacto de e-mail da agência. Todas as newsletters
recebidas estão em formato HTML, que, de acordo com David Monteiro, é dinâmico e
multimédia, o que permite uma melhor experiência de utilizador na receção de conteúdos.
O conteúdo do website, para o qual a newsletter estabelece uma hiperligação, está sempre
de acordo com esta. E, por fim, nenhuma das newsletters analisadas inclui investimento
publicitário visível, pagamento pela assinatura, patrocínios visíveis ou outras solicitações
publicitárias.
A questão da segmentação também deve ser tida em conta. Nenhuma das agências
de viagens mencionadas parece segmentar os seus subscritores, no que diz respeito às
newsletters. No entanto, os entrevistados indicam que é um elemento que deve ser
ponderado, sobretudo no caso de newsletters com fins comerciais. De facto, Paula Alves
mencionou que a TravelTailors poderá utilizar a segmentação, em breve, para enviar a
cada um dos seus clientes que se encontram fidelizados uma newsletter personalizada.

Conclusão
Através do estágio e do presente trabalho foi possível chegar a um conjunto de
conclusões relevantes para o estudo da newsletter, a nível dos seus critérios de construção,
do modo como favorece a relação entre a empresa e o público-alvo e da sua potencialidade
como elemento de fidelização dos clientes. É importante notar que também foram
cumpridos os objetivos específicos do presente trabalho: avaliar a eficácia das newsletters
enviadas pela agência de viagens, e PME, TravelTailors, e comparar entre os conteúdos de
newsletters de diferentes PME a operar no ramo das agências de viagens.
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As atividades realizadas durante o estágio levaram a que houvesse um interesse por
esta temática e pela necessidade desta ser aprofundada, tendo, eventualmente, ajudado a
compreender, de forma mais aprofundada, o que foi verificado e comprovado ao longo do
trabalho. Isto deveu-se, essencialmente, à importância dada pela TravelTailors à realização
de newsletters eficientes e consistentes, com conteúdos de interesse para o cliente, com o
qual comunica sempre num tom atencioso e pessoal.
Para além de poder ser construída em diversos formatos – embora o mais dinâmico
e multimédia seja o formato HTML – e através de diferentes suportes tecnológicos, a
newsletter necessita de considerar um conjunto de fatores para a sua construção eficaz:
criatividade, relevância, incentivo, público-alvo e timing, integração, copy, atributos e
página de aterragem. A nível do conteúdo, o cabeçalho é frequentemente determinante na
decisão de abrir o e-mail e deve ser decidido de acordo com o tipo de relação que a
organização tem, ou procura ter, com os seus clientes, sendo que é importante realçar que o
assunto deve ser curto e objetivo. Para a construção do corpo da newsletter, existem três
características importantes, apesar da sua subjetividade: atualidade, qualidade e
simplicidade. Para tal, o conteúdo deve, de preferência, funcionar como um resumo de algo
que esteja aprofundado no website da empresa – com a respetiva hiperligação. Alguns
aspetos relevantes de serem incluídos nas newsletters são a possibilidade de anular a
respetiva subscrição, de alterar dados de registo – caso tal seja pertinente –, de submeter
comentários ou a sua recomendação a amigos. Por sua vez, o design é um aspeto muito
importante para a eficiência da newsletter, que pode permitir que esta seja profissional e
apelativa, através do equilíbrio entre a simplicidade e a originalidade. O logótipo da
empresa deve estar sempre presente, assim como imagens que ilustrem o que é evidenciado
no texto – ao contrário de vídeos, músicas, animações e anexos, que nunca devem estar
presentes. Tendo em conta aos cuidados a ter relativamente ao copy, a newsletter deve ser
simples, dinâmica, direcionada para o seu público-alvo e seguir sempre a mesma linha de
construção para que a sua mensagem seja coerente. Assim, deve ser constituída por frases
curtas e objetivas, de tom pessoal, com atenção ao tipo de letra e à pontuação. Deve conter
uma hiperligação para o website da empresa e os detalhes desta. A possibilidade de
submeter comentários, de recomendar a newsletter a amigos e a presença de uma
hiperligação para a Política de Privacidade são elementos úteis que são desvalorizados, na
prática. A organização pode, ainda, utilizar a newsletter como meio para o investimento
publicitário, solicitar pagamento pela assinatura da newsletter, encontrar patrocínios ou
utilizar outras solicitações publicitárias, no entanto, parece ser algo pouco comum. No
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entanto, existe um problema particularmente relevante no que toca às newsletters: os emails podem ser considerados spam, o que pode ser evitado através do opt-in e-mail.
A newsletter pode favorecer a relação entre a empresa e o público-alvo. A
organização deve segmentar os seus clientes, de modo a adequar a sua oferta às
necessidades destes e transmitir o seu posicionamento de forma clara, destacando-se dos
seus concorrentes e mostrando-se especialista na sua área. As mensagens devem ser
relevantes e interessantes para os subscritores, pois estes abrem a newsletter desde que
reconheçam a marca, estejam à espera de algum tipo de comunicação da parte desta e
confiem que irão receber algo de valor. E, mesmo quando o subscritor não abre uma
newsletter, o seu assunto e o nome da empresa que a enviou fica alojado na sua memória –
quando necessitar de algo que essa empresa forneça, irá lembrar-se dela. Deste modo, a
organização contribui para fazer os seus clientes felizes, fica mais perto de com eles
construir uma relação de longo prazo e as vendas aumentam, pois estes compram os
produtos e serviços da organização e geram um word-of-mouth positivo acerca da empresa.
O CRM surge, assim, como uma estratégia de relevo, pois permite ter um conhecimento
atualizado dos clientes, relativamente aos produtos ou serviços da empresa, e o
desenvolvimento de uma relação contínua e de longo prazo com estes.
Também foi possível estudar as potencialidades das newsletters como elemento de
fidelização dos clientes. Existem duas vertentes essenciais ao CRM que necessitam de
partir do conhecimento individual de cada cliente, de modo a que se estabeleça um
relacionamento prolongado que garanta a sua fidelização: a abordagem empresarial de
modo a comunicar com os clientes e a abordagem empresarial para compreender e
influenciar o comportamento dos clientes. As newsletters revelam ser um método muito
bom para estabelecer e manter uma relação de proximidade e confiança entre a
organização e os seus clientes e para uma maior garantia da subscrição e fidelização de
uma newsletter, é importante adequá-la às necessidades e desejos dos seus subscritores.
Deste modo, se a empresa considerar adequado, pode revelar-se vantajoso construir uma
newsletter personalizada para cada um dos seus clientes fidelizados, que tenha em conta os
gostos e preferências de cada um.
A newsletter tem sido aparentemente subestimada no estudo da Comunicação
Digital e do CRM e que o trabalho teve algumas dificuldades, como o facto de não terem
sido recebidas newsletter da parte de quatro das agências de viagens escolhidas e de não ter
havido resposta por parte dos dois especialistas que, assim, não foram entrevistados. No
futuro, seria interessante aprofundar esta temática, tanto explorando os objetivos do
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presente trabalho como definindo outros, com um cariz mais complexo, como, por
exemplo: avaliar a relação entre a receção de newsletters e o top of mind – através de um
inquérito ou de uma entrevista em profundidade. No entanto, como é possível verificar, o
presente trabalho apresenta um conjunto de conclusões importantes que permitem perceber
as principais potencialidades das newsletters enquanto ferramenta do Marketing Digital e
instrumento de CRM.
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Apêndices

1. Entrevista com David Monteiro

Boa tarde. O meu trabalho final de licenciatura em Ciências da Comunicação,
no ISCSP – Universidade de Lisboa, visa compreender o potencial da newsletter como
instrumento de comunicação aplicado ao Customer Relationship Management (CRM)
em pequenas e médias empresas (PME). Gostaria de lhe fazer algumas perguntas
relativamente a este assunto, sendo que os dados recolhidos serão utilizados
meramente para fins académicos. Se não se importar, gostaria de gravar a entrevista
– o áudio não será utlizado no trabalho em si, mas será muito útil para não me perder
a tirar apontamentos durante a entrevista.
M: Para começar, a sua empresa ou instituto… neste caso, o ISCSP, utiliza newsletter
para comunicar com os clientes, certo?
DM: Certo.

M: E com que periodicidade é que são feitos os envios?
DM: É assim, neste momento estamos a fazer mensal, embora estejamos numa fase de
reconfiguração. Não estamos com uma sequência regular da saída da newsletter mas, no
entanto, nos períodos regulares, ela é mensal.

M: OK, e que assuntos são, geralmente, abordados? Os conteúdos têm evoluído ao
longo do tempo?
DM: Sim. Aliás, a própria newsletter evoluiu em termos de estrutura, de suporte…
Inicialmente, era um simples PDF. Era um ficheiro que era convertido em PDF e
distribuído por e-mail, para download e leitura de quem estava com a newsletter subscrita.
Entretanto, evoluiu para formato de HTML, que é uma linguagem de web e que permite
uma melhor experiência do utilizador na receção dos conteúdos e permite, também, uma
abordagem um pouco mais dinâmica e de carácter multimédia, que o próprio PDF não
permitia. Por isso, houve uma evolução na própria conceção e na estrutura de elaboração
da própria newsletter e que esteve também implicada necessariamente à evolução dos
conteúdos. Isto porquê? Porque primeira versão, uma newsletter que era composta por um
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ficheiro PDF, era restrita a aquilo que comportava o ficheiro PDF, em notícias que se
centravam, essencialmente, em acontecimentos que tinham lugar no instituto, eventos,
conferência, aulas abertas, tinha sempre uma entrevista central, com um protagonista e,
depois, rematava com uma espécie de agenda e previsão daquilo que viria a acontecer no
mês seguinte. Obviamente que a evolução de conteúdo permitiu, também, a evolução da
forma de abordar, por exemplo, as entrevistas, nomeadamente com as configurações
audiovisuais, com vídeos para o nosso canal de Youtube… outras compilações de imagens
que nos permitiam slideshows e apresentações em que a newsletter acabava por ser apenas
um display para remeter para o nosso website, para o nosso Facebook, para o nosso canal
de Youtube, ou, até mesmo, para outros artigos que são publicados em entidades externas,
como quando os investigadores publicam um artigo científico ou por aí fora, ou um artigo
de opinião num meio de comunicação social. Ou seja, o carácter… a evolução da estrutura
da newsletter e da linguagem de programação da newsletter permitiu, também, evoluir de
um conteúdo mais estático, que ficava confinado a um ficheiro PDF, para uma linguagem
mais dinâmica, de HTML, e que permitiu, também, uma evolução dos conteúdos a nível da
sua exposição, configurando-lhes o carácter mais multimédia.
M: Exato. Respondeu à minha próxima pergunta – a nível gráfico, foi essa a principal
mudança. E as newletters são enviadas para todos os clientes do mesmo modo ou há
algum tipo de personalização, diferenciação?
DM: Neste momento, são enviadas sem qualquer segmentação. Ou seja, tratamos do
conteúdo… o mais genérico possível, que possa ser lido tanto pelos alunos de Licenciatura,
Mestrado, Doutoramento que, como sabe, são targets completamente diferente, distintos,
mas, também, preocupa-nos chegar aos antigos alunos, que são um público muito grande
do instituto, que apesar de serem antigos alunos, podem vir a ser, novamente, alunos em
outros ciclos de estudo. E a newsletter e os conteúdos que nós produzimos atualmente têm,
também, um carácter de ligação e de relacionamento permanente entre a comunidade atual,
a comunidade que atualmente é estudante do instituto, e, também, com aquela que já foi,
mas que, na nossa ótica, pode voltar, a qualquer momento, a ser, e, por isso, tentamos que
seja um produto um pouco generalista, no fundo, em que dá conta da vida e dos
protagonistas do instituto. Ou seja, nós não estamos a fazer produção de newsletter para
relação direcionada com públicos em específico. Neste momento, digamos que é um
produto institucional mais abrangente e não com tanta perspetiva de mercado ou comercial,
no sentido de tentar cativar ou promover produtos específicos dirigidos para um segmento
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do público. O que não significa que, de futuro, e com a reconfiguração que estamos a
trabalhar para o próximo ano, não significa que isso não venha a acontecer.
M: E o resultado do envio das newsletters é medido de alguma forma… ou não?
DM: As únicas ferramentas que nós, neste momento, temos, têm a ver com a medição de
links, em que cada notícia tem um link associado, que é monitorizado por um sistema de
medição web e que nos permite saber qual o tráfego dessa notícia, após o envio da
newsletter, e por isso à apenas uma quantificação do número de visualizações daquela
notícia, ou seja, não conseguimos, depois, apurar quais as taxas de partilha ou outros
indicadores que vão além do número que temos de visualizações, que é isso que nos
garante, por assim dizer, o impacto e a abertura dos conteúdos da newsletter.

M: E os seus subscritores costumam reagir às newsletters de alguma forma?
DM: A newsletter ainda tem alguma limitação na questão da interatividade. Porquê?
Porque o nosso objetivo essencial com a newsletter, para além de chegar diretamente aos
nossos vários públicos e de informá-los sobre a vida do instituto, tem como objetivo gerar
tráfego para as nossas plataformas essenciais, que, neste caso, passam pelo website e pela
própria página do Facebook, onde nós aglomeramos conteúdos, como por exemplo, álbuns
de fotografias, em que a gestão desses álbuns e desse carácter mais multimédia é muito
mais fácil de gerir numa página de Facebook do que no próprio website. E, então, nós
temos este objetivo duplo também, que é de aumentar o tráfego, quer do site, em que o
objetivo é que a pessoa veja o desenvolvimento da notícia da newsletter no nosso website,
e que possa ser impactado por toda a vida do instituto, pelos cursos que nós temos, pelas
áreas de atividade que o ISCSP desenvolve, e que, depois, possa também interagir na
página do Facebook. O que é que acontece? A interação que existe acaba por ser medida
apenas no número de comentários, de partilhas ou de aprovações, os comuns “gostos” que,
por exemplo, um álbum de fotografias tenha no Facebook. Ou seja, não há, de facto, uma
taxa de interação muito elevada na relação entre o envio da newsletter e, depois, uma
reação a esse envio. O que há, são reações pontuais a conteúdos também eles concretos,
seja no website ou seja depois no Facebook. O que acontece é que é difícil de saber se é
uma reação diretamente provocada pelo envio da newsletter ou se a pessoa, neste caso,
interagiu porque viu imediatamente a informação no website ou no próprio Facebook. Ou
seja, nós não conseguimos perceber, ainda, se a pessoa chegou ao Facebook ou se chegou
ao website através da newsletter e se essa reação foi provocado em sequência do envio da
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newsletter… ou se foi simplesmente porque viu a publicação no Facebook ou no próprio
website.

M: Pois. Costuma ler newsletters de agências de viagens?
DM: Sim.

M: E que características considera mais importantes de uma newsletter dessa área?
DM: Experiências na primeira pessoa, quando existem. Imagens apelativas, promoções. E
creio que é basicamente isso. Até porque, por norma, são muito de call to action, não é?
De “aproveite esta oportunidade” ou programas “Férias da Páscoa” ou de Verão ou de
Natal ou do Feriado A, B, C. E, por isso, entre as promoções, entre uma imagem apelativa,
entre, eventualmente, um artigo de opinião que conte uma experiência sobre determinada
viagem que nos sirva de referência, quase, àquele destino. São conteúdos que valorizo, em
particular, nas agências de viagens.

M: Obrigada. É tudo, eram só estas as questões que eu tinha para lhe colocar. Acho
que foi bastante útil.
DM: Eu acho que o problema atual das newsletters, embora já exista muito sistema… isto
porquê? Porque nós não temos, ainda, uma espécie de sistema profissional de envio e
gestão da newsletter, ou seja, ainda recorremos a sistemas web free, que têm limitações,
como saberá, dos indicadores que nos dão, por exemplo, se a newsletter foi aberta, se não
foi aberta, do aumento estimado, imediato, do número de subscrições, do número de
pessoas que deixaram de ler, em que meses, em que períodos. E, por isso, só com o sistema
profissional de envio de E-mail Marketing, no fundo, é que se consegue ter mais esses
indicadores. Não, ainda não estamos nessa fase, vamos querer estar nessa fase, claro, mas
eu acho que esse é um dos grandes problemas do nosso caso, em particular, da newsletter.
E, depois, temos, de facto, o grande concorrente à newsletter, que são as redes sociais, em
que a informação é ainda mais imediata. Embora o E-Mail Marketing tenha um papel
fundamental, ainda, na comunicação, embora muitas empresas, ou muitos gestores de
comunicação entendam que parece que morreu e que já é chato, e que toda a gente… já
ninguém quer ver e-mails, não é bem assim, porque todos os indicadores que existem,
entre o número de contas de e-mail que são criadas todos os meses, entre o número de
horas que as pessoas passam a ver o e-mail todos os dias, entre o número de e-mails que
são trocados diariamente… obviamente que eu posso receber 10 newsletters por dia, posso
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não as ler todas em pormenor, mas eu sou impactado, quanto mais não seja pela marca que
envia. E depois funciona muito pelo lado psicológico do cliente, em que mesmo que não
tenha havido uma leitura integral da informação que foi enviada, há um impacto que é
absorvido intrinsecamente e que vai provocar um efeito de recordação, mais tarde ou mais
cedo. E, quando eu quiser uma viagem personalizada, se eu andei a receber a newsletter da
agência em questão, provavelmente, no dia em que eu procurar, eu tenho essa referência no
meu subconsciente, e vai ser precioso na altura de eu decidir, entre essa e outra, que,
eventualmente, não conheça de lado nenhum. Assim como temos hoje as Grupons, as
Odisseias e não sei quê. Eu posso receber aquilo tudo, posso não ver todas as ofertas de
todos os dias. Mas eu conheço as marcas e consigo identificar, e na altura de eu, por
iniciativa própria, pesquisar um desconto daqui ou dali, eu conheço as marcas
perfeitamente. Eu vou diretamente ao site da Grupon, vou diretamente ao site da Odisseias
ou outro qualquer. Porquê? Porque, todos os dias, eu sou impactado com a marca no meu
e-mail e a verdade é que quem faz, depois, comunicação promocional, no sentido de
investimento publicitário… há muitos indicadores positivos que a maior taxa de cliques e
de campanhas são resultado de ações de E-Mail Marketing. Muitas vezes são maiores do
que, por exemplo, em campanhas de Facebook ou outras que, há partida, parecem mais
mediáticas e mais eficazes. Mas, de facto, o E-Mail Marketing tem, ainda, muito poder. E,
às vezes, fazer uma newsletter parece que é assim uma coisa, que é só espetar para lá uns
assuntos e… mas desde o assunto que vem no e-mail, aos títulos, às imagens, há muita
ciência, há muita gestão e trabalho, do ponto de vista da comunicação, que influencia na
eficácia da newsletter. Eu continuo a gostar muito de trabalhar com a newsletter… mas, de
facto, nós temos uma desvantagem do ponto de vista comercial, é que nós não utilizamos
para fazer chegar… venda de produtos, ou seja, comprem o Curso A ou inscrevam-se no
Curso B. Não o fazemos ainda, não quer dizer que não o venhamos a fazer, que mais não
seja pela forma mais subtil, de anunciar a abertura de um curso ou de um produto ou de
uma parceria, que implicitamente esteja associado ao lançamento do novo curso ou à
abertura de candidaturas e por aí fora. Mas, neste momento, é meramente institucional, é
dar contas daquilo que fazemos, que deixamos de fazer, e por aí a fora.
M: Exato, chama-se mesmo Agenda, não é?
DM: É, é. É precisamente isso. Se bem que agora vamos estar interrompidos um tempo,
vai ser um ano assim um bocadinho de renovação, por assim dizer. Para o ano, fazemos
110 anos e vai ser assim um ano de novidades. Entre elas, uma nova newsletter. Está bem,
Mariana?
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M: Sim, obrigada.
DM: Bom trabalho.

M: Obrigada.

2. Entrevista com Paula Alves

Boa tarde. O meu trabalho final de licenciatura em Ciências da Comunicação,
no ISCSP – Universidade de Lisboa, visa compreender o potencial da newsletter como
instrumento de comunicação aplicado ao Customer Relationship Management (CRM)
em pequenas e médias empresas (PME). Gostaria de lhe fazer algumas perguntas
relativamente a este assunto, sendo que os dados recolhidos serão utilizados
meramente para fins académicos. Se não se importar, gostaria de gravar a entrevista
– o áudio não será utlizado no trabalho em si, mas será muito útil para não me perder
a tirar apontamentos durante a entrevista.

M: A empresa comunica através de newsletters, com os clientes…
PA: Sim.

M: Com que periodicidade são feitos os envios?
PA: As newsletters são enviadas mensalmente.

M: Que assuntos são, geralmente, abordados? E tem havido alguma evolução dos
conteúdos desde que começaram a enviar newsletters?
PA: Os assuntos têm sido sempre possíveis viagens, nomeadamente, vão sendo preparadas
viagens por temas, eventualmente, e isso é que foi evoluindo. Ou seja, inicialmente, se
calhar, fazíamos viagens avulsas sem qualquer ligação entre elas. Mas isso, se calhar,
durou pouquíssimo tempo, nas primeiras newsletters. E depois começaram-se a elaborar
newsletters um pouco mais por tema, ou mais vocacionadas para Luas-de-Mel ou mais
vocacionadas para locais onde as pessoas poderiam, eventualmente, pensar em casar,
castelos da Europa ou castelos em Portugal, porque temos a newsletter vocacionada para o
mercado estrangeiro, para vir para Portugal, para o incoming, e temos a newsletter
vocacionada em termos de outgoing. E os temas, por vezes, são diferentes, naturalmente,
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porque a vocacionada para incoming é só sobre Portugal, portanto, vamos procurar, por
exemplo, uma temática de gastronomia, uma temática mais familiar, uma temática de praia
ou, então, a costa portuguesa ou, então, as ilhas. E, no caso do resto do mundo, também
poderá variar nesse sentido… Acho que não há, assim, muito mais a acrescentar. Mas, tem
evoluído mais, eu acho, em termos de tema. O conteúdo tem enriquecido, tem-se
enriquecido pelo tema e pesquisas mais exaustivas, locais não tão procurados
turisticamente.

M: E, a nível gráfico, que aspetos é que são tidos em conta, normalmente?
PA: O cuidado com as imagens escolhidas… Naturalmente, é a fotografia, o cuidado com a
fotografia escolhida e, eventualmente, também o cuidado com o tipo de letra e o
posicionamento do texto, colocar sempre o link que direciona para o site, no final ou
incorporado, depende onde fica melhor. Mas, o principal, é a imagem, as fotografias
associadas a cada um dos programas.

M: Nas newsletters enviadas, a mesma newsletter é enviada para todos os clientes ou
faz-se segmentação?
PA: A newsletter é enviada para todos os clientes, para toda a nossa lista de contatos, mas
estamos a pensar em alterar isso.

M: Em segmentar?
PA: Sim. Estamos a pensar em segmentar, mas, de uma forma muito restrita, que entrará
em vigor, esperemos nós, até ao final deste ano, que é enviar as newsletters específicas,
direcionadas para clientes já fidelizados e que viajam connosco desde sempre - enviar-lhes
algo que se direcione a eles e que seja mais específico, com, eventualmente, duas ou três
opções que façam sentido para eles e aí, também poderá ser temático, isto vai depender
muito, mas poderá ter uma coisa que seja a dois ou que seja para a família. Vai ser, um
pouco mais, uma sugestão do que fazer a seguir, tendo em conta viagens que já tenham
feito.

M: E os resultados dos envios das newsletters são estudados ou medidos de alguma
maneira?
PA: Não sei… Eu creio que, concretamente, não, ou seja, eu estou a pensar aqui, estudados
seria avaliar quantos são enviados e quantos pedidos entram por via das newsletters ou
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porque enviamos a newsletter. Uma coisa que nós sabemos é, sempre que enviamos a
newsletter, pelo menos dois ou três contatos se recebem por causa daquela newsletter, de
imediato e, se calhar, dali a pouco tempo, recebe-se mais dois ou três, por causa daquele
envio. Agora, se nós temos registados, enviamos em tal data, a newsletter, recebemos estes
contactos por via da newsletter… A própria da newsletter, pelo menos o sistema que nós
tínhamos antigamente, fazia um controlo, uma métrica das newsletters enviadas, daquelas
que fizeram bounce, daquelas que não foram enviadas, daquelas que foram lidas, daquelas
que não foram lidas… o e-mail aberto, porque lido é outra conversa. Uma coisa que se faz
é a análise em termos de Google Analitics do efeito do envio da newsletter no site, ou seja,
há mais movimento no nosso site depois do envio da newsletter? Sim, há. E isso conseguese medir, porque se mede no Google Analytics, mas isso é uma coisa, agora pedidos que
vêm por causa da newsletter é um bocadinho difícil de ter a noção e, também,
sinceramente acho que não registamos os tais contatos que vêm após o envio dessa
newsletter, acho que não temos um registo concreto disso.
M: Pois, eu ia perguntar a seguir se os clientes costumam reagir às newsletters… Há
uns que sim…
PA: Reagem, reagem. Mais cedo ou mais tarde, nem que seja por uma conversa à
posteriori, que gostam muito das newsletters, que gostam imenso do conteúdo das
newsletters ou “ai, vejo sempre a vossa newsletter e gosto imenso”. Isso, reagem. E lá está,
recebemos um ou outro que se lembra de viajar por causa da newsletter ou envia a um
amigo e esse amigo contacta-nos. Portanto, há reação. Não é assim uma coisa considerável,
uma percentagem muito elevada, mas há reação.

M: E costuma ler newsletters de outras agências de viagens?
PA: Não, eu não. Eu raramente leio newsletters enviadas por outras agências… Não há
tempo.

M: Obrigada.
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3. Análise de Conteúdos: Newsletters

Tabela 5. Conteúdo: Cabeçalho

03.02.2015
PLV
10.02.2015
TU
11.02.2015
WT
11.02.2015
PLV
18.02.2015
PLV
20.02.2015
TU
20.02.2015
PLV
24.02.2015
WT
24.02.2015
PLV
25.02.2015
TU
25.02.2015
PLV
03.03.2015
PLV
06.03.2015
PLV
10.03.2015
PLV
13.03.2015
PLV
17.03.2015
PLV
18.03.2015
TR
20.03.2015
PLV
01.04.2015
PLV
02.04.2015
TU
06.04.2015
PLV
09.04.2015

Remetente

Destinatário

Assunto

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Carnaval e Páscoa: últimos lugares!”

TuriTropical

Não Identificado

“Sugestões Primavera 2015”

WideTravel

Não Identificado

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“O Novo Catálogo 2015, já está online!”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Em Abril, viagens mil!”

TuriTropical

Não Identificado

“Especial Páscoa”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Um convite com Arte e História!”

WideTravel

Não Identificado

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“A PLV vai estar na BTL 2015, venha visitar-nos!”

TuriTropical

Não Identificado

“Férias de Verão 2015”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Música em Amesterdão com o Maestro Rui Massena”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Abril: Partidas Garantidas!”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Junho: As suas Férias de Verão começam aqui…”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Anísio Franco: Um convite com Arte e História!”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Rússia: Moscovo e S. Petersburgo”

Transalpino – Viagens e Turismo

Mariana

“Transalpino » Miami e Cruzeiro nas Caraíbas”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Faça as malas e venha daí connosco!”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Próximo destino: África!”

TuriTropical

Não Identificado

“Páscoa feliz”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Convite – 1º Ciclo de Conferências PLV | Abril 2015”

TuriTropical

Não Identificado

“Grande Campanha Descontos para Reservas Antecipadas”
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“Especial Dia dos Namorados | 33 Destinos Europeus
Desde 39€!”

“BTL 2015 – Visite-nos no stand 3B10 e aproveite os
descontos exclusivos!”

“Marrocos – Cidades Imperiais e Antigas Possessões
Portuguesas”
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TU
10.04.2015
PLV

Não Identificado

TuriTropical

Não Identificado

“CAMPANHA VERÃO FROZEN – Disneyland ® Paris”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Julho em Viagem”

Transalpino – Viagens e Turismo

Mariana

“Transalpino » Reservas Antecipadas – Última Semana”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

TuriTropical

Não Identificado

“Promoção Especial Cabo Verde”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Prepare-se… as suas férias estão quase, quaaase, a chegar”

Pinto Lopes Viagens

Não Identificado

“Um convite com Arte e História!”

17.04.2015
TU
21.04.2015
PLV
22.04.2015
TR
24.04.2015
PLV
29.04.2015
TU
29.04.2015
PLV
30.04.2015
PLV

“Cruzeiro na Antártida – Viagem de Autor com José

Pinto Lopes Viagens

Rodrigues dos Santos”

“Embarque no melhor e mais completo Cruzeiro nas Ilhas
Gregas…”

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6. Conteúdo: Corpo
Texto

Possibilidade

Alteração de

Integral ou

de Anular a

Dados de

Resumo

Subscrição

Registo

Sim

Resumo

Sim

Sim

Resumo

Não

Índice de

Recomendar a

Comentários

Amigos

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Resumo

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Assuntos
03.02.2015
PLV
10.02.2015
TU
11.02.2015
WT
11.02.2015
PLV
18.02.2015
PLV
20.02.2015
TU
20.02.2015
PLV
24.02.2015
WT
24.02.2015
PLV
25.02.2015
TU
25.02.2015
PLV
03.03.2015
PLV
06.03.2015

Hiperligação

Submeter
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PLV
10.03.2015
PLV
13.03.2015
PLV
17.03.2015
PLV
18.03.2015
TR
20.03.2015
PLV
01.04.2015
PLV
02.04.2015
TU
06.04.2015
PLV
09.04.2015
TU
10.04.2015
PLV
17.04.2015
TU
21.04.2015
PLV
22.04.2015
TR
24.04.2015
PLV
29.04.2015
TU
29.04.2015
PLV
30.04.2015
PLV

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Resumo

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Integral

Sim

Sim

Não

Não

Não

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 7. Design

03.02.2015
PLV
10.02.2015
TU
11.02.2015
WT
11.02.2015

Presença do

Cores

Logótipo

Predominantes

Sim

Sim

Sim
Sim

Vídeos,
Imagens

Música e

Anexos

Disposição de Conteúdos

Animações

Branco e

Nove imagens ilustrando

vermelho

locais

Laranja e

Duas imagens ilustrando

branco

locais

Verde e

Cartaz com uma foto de uma

branco

paisagem e outra de um casal

Branco e

12 imagens de cadernos com
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Texto por baixo de cada

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Texto inserido na imagem

Não

Não

Texto inserido na imagem

imagem
Texto por baixo de cada
imagem
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PLV
18.02.2015
PLV
20.02.2015
TU

Sim

Sim

vermelho

vários títulos

Branco e

Nove imagens ilustrando

vermelho

locais

Branco e

Cinco imagens ilustrando

amarelo

locais

Texto por baixo de cada

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Texto inserido na imagem

Não

Não

Texto inserido na imagem

Não

Não

Texto inserido na imagem

Não

Não

imagem
Texto à direita de cada
imagem

Imagem dividida entre
20.02.2015
PLV

Sim

Branco e

Álvaro Figueiredo,

laranja

Arqueólogo, e uma imagem

Texto por baixo da
imagem

ilustrando um local
24.02.2015
WT
24.02.2015
PLV
25.02.2015
TU
25.02.2015
PLV

03.03.2015
PLV
06.03.2015
PLV
10.03.2015
PLV
13.03.2015
PLV
17.03.2015
PLV
18.03.2015
TR
20.03.2015
PLV
01.04.2015
PLV
02.04.2015
TU

06.04.2015
PLV

09.04.2015
TU

10.04.2015
PLV
17.04.2015

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Verde e

Cartaz com uma foto de um

laranja

computador

Vermelho e

Padrão de fundo com

laranja

múltiplos globos

Branco e azul

Paisagem de uma praia

Branco e

Uma imagem ilustrando um

dourado

local

Branco e
vermelho
Branco e
vermelho
Branco e azul

Branco e
castanho
Branco e
vermelho

Sim

Branco e azul

Sim

Branco e azul

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Branco e
castanho
Branco e
castanho

um vídeo com o Maestro Rui

Não

Não

10 imagens ilustrando locais

Não

Não

15 imagens ilustrando locais

Não

Não

Não

Não

Massena

Anísio Franco, Historiador
de Arte, e 3 imagens

local
Cruzeiro atracado no local
indicado
14 imagens ilustrando locais

2 imagens ilustrando locais

vermelho

futura conferência

verde

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Texto por baixo de cada
imagem
Texto por baixo de cada
imagem

imagem e restante texto

Texto por baixo da
imagem
Texto inserido na imagem
Texto por baixo de cada
imagem
Texto por cima e por
baixo de cada imagem
Texto por baixo da

Não

Não

uma árvore
Ana Maio, Oradora de uma

imagens

por baixo da imagem

Ovos pintados de várias
cores atados aos ramos de

Texto por baixo das

Parte do texto inserido na

ilustrando locais
Uma imagem ilustrando um

imagem e restante texto
por baixo da imagem

Pauta de música e imagem de

Cinzento e

Branco e

Parte do texto inserido na

imagem e legenda inserida
na imagem
Parte do texto inserido na

Não

Não

imagem e restante texto
por baixo da imagem
Parte do texto inserido na

Paisagem de uma praia

Não

Não

imagem e restante texto
por baixo da imagem

Branco e

Cruzeiro na Antártida, José

vermelho

Rodrigues dos Santos

Branco e azul

Personagens principais do
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Parte do texto inserido na
Não

Não

imagem e restante texto

Não

Não

Texto inserido na imagem

por baixo da imagem
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TU

21.04.2015
PLV

22.04.2015
TR
24.04.2015
PLV
29.04.2015
TU

filme de animação Frozen
Texto por baixo de cada

24 imagens ilustrando locais
Sim

Branco e azul

e uma com Luís Manuel

Não

PLV

restante texto inserido na

Araújo, Egiptólogo

Sim

Vermelho e

última imagem

Cais e água límpida

azul

Sim

Branco e azul

Sim

Branco e azul

Cruzeiro e vista para o mar
no local indicado

Não

Não

Texto inserido na imagem

Não

Não

Texto inserido na imagem

Não

Não

Parte do texto inserido na

Praia com dois barcos-aremos na areia

Sim

Branco e

uma com texto e fundo

vermelho

vermelho e uma com um

imagem e restante texto
por baixo da imagem

8 imagens ilustrando locais,
29.04.2015

uma das 24 imagens e

Não

Parte do texto por baixo de
Não

Não

cada uma das imagens e
restante texto inserido na

forcado a andar a cavalo

última imagem
Parte do texto inserido na

30.04.2015
PLV

Sim

Branco e

Ilustração religiosa e Anísio

castanho

Franco, Historiador de Arte

Não

Não

primeira imagem e
restante texto do lado
direito da última imagem

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 8. Design: Copy
Tom

Comprimento

Pessoal

e Frases

Letra e Pontuação
Letra irregular e redonda no

03.02.2015
PLV

Não

90 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito, ponto
de exclamação

10.02.2015
TU

11.02.2015
WT
11.02.2015
PLV

Não

Sim

Não

29 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

228 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

PLV

Não

Detalhes da

Informação Adicional sobre Ofertas)

Empresa

Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados
Visualizar no navegador, “why did I
get this?”, anular a subscrição,
atualizar preferências de subscrição

28 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

98 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito,

Letra irregular e redonda no
18.02.2015

Hiperligações (Excluindo

reticencias

Anular a subscrição
Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados
Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados

Website, morada,
contactos

Morada,
contactos, registo
RNAVT, capital
social
Website, morada,
contactos
Website, morada,
contactos

Website, morada,
contactos

Visualizar no navegador, Facebook,
20.02.2015
TU

Não

108 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

LinkedIn, Twitter, website, e-mail,

Redes sociais,

“why did I get this?”, anular a

morada,

subscrição, atualizar preferências de

contactos

subscrição
20.02.2015

Não

128 palavras,

Letra impressa e direita,
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Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,
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PLV

frases curtas

negrito

mail, anular a subscrição, atualizar

24.02.2015

19 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

contactos

dados

WT
24.02.2015
PLV

Não

Sim

55 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

Anular a subscrição
Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados

Website, morada,
contactos
Website, morada,
contactos

Visualizar no navegador, Facebook,
25.02.2015
TU

Não

22 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

LinkedIn, Twitter, website, e-mail,

Redes sociais,

“why did I get this?”, anular a

morada,

subscrição, atualizar preferências de

contactos

subscrição
25.02.2015
PLV

Sim

Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,

mail, Facebook, anular a subscrição,

contactos,

atualizar dados

Facebook

132 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

122 palavras,

Letra impressa e direita,

Youtube, website, e-mail, página de

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

Facebook, anular a subscrição,

Visualizar no navegador, vídeo de
03.03.2015
PLV

Sim

atualizar dados
Letra irregular e redonda no
06.03.2015
PLV

Sim

99 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito, ponto
de exclamação
Letra irregular e redonda no

10.03.2015
PLV

Sim

122 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito, ponto
de exclamação

13.03.2015
PLV

17.03.2015
PLV

18.03.2015
TR

Não

Não

Não

141 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

226 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

60 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

121 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito, ponto

Letra irregular e redonda no
20.03.2015
PLV

Não

de exclamação
Letra irregular e redonda no
01.04.2015
PLV

Sim

366 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito, ponto
de exclamação

Website, morada,
contactos,
Facebook

Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,

mail, Facebook, blog, anular a

contactos, blog,

subscrição, atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,

mail, Facebook, anular a subscrição,

contactos,

atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados

Website, morada,
contactos

Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,

mail, Facebook, anular a subscrição,

contactos,

atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, Facebook,

Website,

website, anular a subscrição,

Facebook,

atualizar dados

morada

Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,

mail, Facebook, anular a subscrição,

contactos,

atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados

Website, morada,
contactos

Visualizar no navegador, Facebook,
02.04.2015
TU

Sim

34 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

LinkedIn, Twitter, website, e-mail,

Redes sociais,

“why did I get this?”, anular a

morada,

subscrição, atualizar preferências de

contactos

subscrição
06.04.2015

Sim

186 palavras,

Letra impressa e direita,
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Visualizar no navegador, website, e-

Website, morada,
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PLV

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

mail, anular a subscrição, atualizar

contactos

dados
Visualizar no navegador, Facebook,
09.04.2015
TU

Não

56 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

LinkedIn, Twitter, website, e-mail,

Redes sociais,

“why did I get this?”, anular a

morada,

subscrição, atualizar preferências de

contactos

subscrição
Letra irregular e redonda no
10.04.2015
PLV

Sim

180 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito,
reticencias

Visualizar no navegador, website,

Website, morada,

Facebook, e-mail, anular a

contactos,

subscrição, atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, Facebook,
17.04.2015
TU

Não

55 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

LinkedIn, Twitter, website, e-mail,

Redes sociais,

“why did I get this?”, anular a

morada,

subscrição, atualizar preferências de

contactos

subscrição
Letra irregular e redonda no
21.04.2015
PLV

Não

256 palavras,
frases curtas

título, letra impressa e direita

Visualizar no navegador, website,

Website, morada,

na mensagem, negrito, ponto

Facebook, e-mail, anular a

contactos,

de interrogação e de

subscrição, atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, página de

Website,

Facebook, website, anular a

Facebook,

subscrição, atualizar dados

morada

exclamação
22.04.2015
TR

24.04.2015
PLV

Sim

Sim

48 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

79 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

Visualizar no navegador, website,

Website, morada,

página de Facebook, e-mail, anular a

contactos,

subscrição, atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, Facebook,
29.04.2015
TU

Não

50 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito

LinkedIn, Twitter, website, e-mail,

Redes sociais,

“why did I get this?”, anular a

morada,

subscrição, atualizar preferências de

contactos

subscrição
Letra irregular e redonda no
29.04.2015
PLV

Não

189 palavras,

título, letra impressa e direita

frases curtas

na mensagem, negrito, ponto
de exclamação

30.04.2015
PLV

Não

156 palavras,

Letra impressa e direita,

frases curtas

negrito, ponto de exclamação

Fonte: Elaboração própria.
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Visualizar no navegador, website,

Website, morada,

página de Facebook, e-mail, anular a

contactos,

subscrição, atualizar dados

Facebook

Visualizar no navegador, website, email, anular a subscrição, atualizar
dados

Website, morada,
contactos
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4. Newsletters Analisadas
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