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Introdução
Na disciplina de Públicos e Audiências, o Professor Doutor Jorge Marinho propôs-nos um
trabalho prático com o tema Moda e (Novos) Media.
O objetivo era criar um blogue sobre moda no serviço Blogger da Google, definir um
público-alvo e através das funcionalidades do Google Analytics fazer um estudo de públicos e
audiências do nosso blogue, bem como adequar constantemente os conteúdos e a publicidade às
necessidades e preferências do nosso público.
Com o advento da internet, as formas de comunicação deixam de se cingir aos chamados
meios de comunicação de massas. Em vez disso, qualquer pessoa com ligação à rede de
computadores torna-se um potencial produtor de conteúdos. Cabe ao emissor adequar os
conteúdos ao seu público-alvo e, com eles, conseguir transmitir o que pretende e procurar que o
recetor descodifique a mensagem da forma pretendida. Dentro das diferentes formas de
transmissão da informação online um meio que se destaca é o blogue.
Os blogues são espaços pessoais, normalmente com uma temática definida. Podem ser
escritos por uma única pessoa ou por um grupo. Com o aparecimento do Pyra, ou do Blogger, a
criação de espaços de “registos na web” e publicação de conteúdos aumentou. Surge assim mais
um meio de transmissão e partilha de informação, um espaço chamado blogosfera.
O nosso grupo optou por um público-alvo de uma classe socioeconómica media-alta,
entre os 18 e os 30 anos, num contexto internacional. Para isto optamos por um blogue bilingue:
Português e Inglês. Português por ser a nossa língua materna e porque pensamos que grande
parte das nossas visitas vai ser ou de origem portuguesa ou de origem brasileira, e inglês por ser
a língua internacional com maior projeção e ser facilmente compreendida em qualquer parte do
mundo.
Hard Fashion | Introdução
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Os nossos conteúdos foram adaptados a este público português, relatando acontecimentos
nacionais, promovendo marcas portuguesas, entre outro tipo de conteúdos, mas ao mesmo tempo
pretendemos chegar a um público mais internacional através de conteúdos direcionados a esses
países nomeadamente ao Brasil, Estados Unidos e a Espanha, por exemplo.
Dentro do tema geral: “Moda e Novos Media: Públicos e Audiências” decidimos escolher
um subtema. O nosso objetivo era ir mais longe, falar sobre os problemas que atingem o mundo
da moda, as polémicas associadas às modelos, o mundo das aparências. Nesta perspetiva, é fácil
compreender o nome que escolhemos para o nosso blogue, “Hard Fashion”. Pensamos que é um
nome simples, fácil de memorizar e que pode ser facilmente reconhecido pelos motores de busca.
“Hard” associa-se às hard-news e ao lado hardcore da moda que pretendemos mostrar no nosso
blogue e “fashion” remete obviamente para a temática geral do nosso trabalho: o mundo da moda
Ao mesmo tempo, semanalmente analisámos os relatórios do Google Analytics (em
anexo) e fomos adaptando os conteúdos e a publicidade ao que o público preferia. Isto porque,
para além de querermos ter cada vez mais público, “a moda evolui constantemente, pois é o
reflexo dos costumes, atitudes e opiniões do momento”.
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As potencialidades do Blogger
Gabriela da Silva Zago (2008:) aponta algumas características comuns nos diferentes
tipos de blogues. Assim, um blogue «pode ser entendido como um formato específico de
atualização de página web, baseado em porções de conteúdo dispostas em ordem cronológica,
geralmente criado a partir de uma ferramenta específica para essa finalidade, e que pode
apresentar recursos adicionais típicos, como comentários, blogroll (lista de blogs recomendados
pelo autor de um determinado blogue), trackback (notificação automática que um blogue envia
para outro, normalmente através dos comentários, que avisa sobre a realização de uma
publicação num blogue) e RSS (“Really Simple Syndication”; sistema para agregação de
conteúdo que permite a indexação das alterações que ocorram num determinado site).
Apesar de aspetos comuns, os bloggers podem diferenciar-se dos demais pela forma
como captam o seu alvo. Estes emissores devem aproveitar a interatividade que os meios web
possibilitam. Os comentários criam uma relação entre o produtor e o recetor, permitindo uma
aproximação e melhor transmissão e descodificação das mensagens. Por sua vez, a web é
também um meio de partilha. Logo, quando se publica num blogue, a mensagem pode ir além
deste, seja através de redes sociais, motores de busca ou ferramentas de agregação de
informação.

As potencialidades do Google Analytics
O Google Analytics é um serviço gratuito oferecido pela Google, capaz de gerar
estatísticas de públicos e audiências em sítios web. É o website estatístico mais utilizado no
mundo, por várias empresas de sucesso e tem várias capacidades, tais como: quantificar o
número de visitantes, saber como é que eles chegaram até à página, saber a sua localização e
Hard Fashion | As potencialidades do Blogger
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inclui ainda uma opção de envio de resultados periódicos para o email do administrador da
página. É uma ferramenta que permite percecionar os conteúdos que o público aceita melhor ou
pior, definir público-alvo, estabelecer uma linha editorial, entre outras características, que se
tornam essenciais para marcar a diferença na World Wide Web.
No site do Google Analytics, é possível fazer um controlo personalizado dos períodos de
análise, definir metas, perceber quais foram os conteúdos específicos que mais visitas
conseguiram, saber a localização geográfica, quanto tempo permaneceram na página e
visualizações segmentadas do público.
Como é que as visitas exploram o meu site? Como o encontram? Em que página
decidiram abandonar o meu website? Como é que eu posso melhorar a minha página web? O
Google Analytics propõe-se a responder a todas estas questões e a explicar ao administrador de
uma página, como é que ele pode melhorar a sua experiência online.
Existem, no entanto, algumas limitações do serviço. Quando os utilizadores têm
extensões ou programas que filtram a publicidade instalados nos softwares de navegação, essas
aplicações podem interferir com os resultados do Google Analytics. Ainda assim, estas
limitações afetam apenas uma pequena percentagem das visitas, segundo a Google.

Hard Fashion | As potencialidades do Google Analytics
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Conteúdos
Os conteúdos de um blogue são, evidentemente, a sua componente mais importante. Caso
os conteúdos não sejam de interesse, os leitores nunca ficarão mais do que alguns segundos na
página e nunca se fidelizarão.
Como foi aconselhado pelo professor, a equipa comercial não podia produzir conteúdos
devido a possíveis conflitos de interesses pelo que houve, desde o início, uma clara divisão de
equipas dentro do grupo: equipa comercial, equipa de produção de conteúdos, equipa Google
Analytics e ainda outra equipa responsável pelo design do blogue.

As primeiras publicações do blogue - uma espécie de nascimento
As primeiras publicações de um blogue correspondem ao seu nascimento e procuram não
só apresentá-lo aos seus possíveis leitores como também, posicioná-lo no universo virtual em
que se irá inserir.
A primeira publicação do nosso blogue intitula-se “Bem-vindos ao Hard Fashion, um
novo espaço ligado ao mundo da moda.”. Este título longo e descritivo pretende, precisamente,
descrever desde logo o projeto e atrair os leitores. No título encontram-se o nome do blogue, a
secção em que se insere (“moda”) e a expressão “Bem-vindos” que pressupõe um início e cria
uma ligação com o leitor. São sucintamente explicados os objetivos do blogue e o âmbito em que
foi criado.
O segundo post foi criado imediatamente a seguir (no dia seguinte) visto que é crucial
manter o interesse dos leitores que cativámos com a publicação inicial. Para esta primeira
entrada com conteúdos optámos por falar sobre o evento Portugal Fashion 2012 que decorreu no
Porto. Esta opção reflete o cuidado que tivemos em escolher um tema não muito denso, que
Hard Fashion | Conteúdos
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apelasse primeiramente ao público que sabíamos que íamos atingir primeiro: os nossos familiares
e amigos que vivem no Porto. Assim sendo, a escolha de um evento bastante badalado que
decorreria no Porto acabou por ser uma boa escolha.
Em termos de produção de conteúdos foi na semana seguinte a estes dois primeiros posts
(portanto, entre 25 de Março de 10 de Abril) que sentimos mais dificuldade. Foi nesta fase que
realmente nos apercebemos da importância de haver regularidade e método na produção dos
posts, de criar uma rotina com que os leitores pudessem contar e que fizesse com que visitassem
o blogue com regularidade. Durante estes duas semanas tentámos compreender até que ponto
faria sentido haver uma publicação editorial regular que falasse mais aprofundadamente sobre
aspetos mais sóbrios da moda e que tentasse dar um ritmo ao blogue. Foram feitos dois posts
editoriais nos dias seguintes. Esta foi, também, uma tentativa de nos mantermos fiéis ao nosso
objetivo primordial que era oferecer uma visão séria, mordaz e humana da indústria.

Quando o blogue já é comunicação fluída
A partir do dia 8 de Abril, a estratégia de produção de conteúdos para o blogue estava
definida e era consensual no grupo. Optou-se por contrastar o objetivo inicial com publicações
leves e estritamente relacionadas com a moda e, num meio-termo, acrescentar publicações mais
delicadas, como os editorias, que abordassem uma faceta mais complexa da moda. Foi assim que
a 10 de Abril saiu um post sobre o calçado português e, logo a seguir, no dia 11 de Abril, um
post breve sobre um documentário cujo tema é as fragilidades do mundo da moda.
Imediatamente no dia 12 foi publicada uma promoção à série televisiva “Jane by Design”.
Esta sequência de três posts reflete o ritmo a que pretendíamos fazer entradas breves e a
dimensão que considerámos aceitável para um chamado “post breve”. O nosso objetivo, neste
ponto, era fidelizar leitores e oferecer-lhes material de leitura que não fosse demasiado maçudo
Hard Fashion | Conteúdos
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ou sério. Nesta sequência de publicações leves e curtas foi feito um editorial sobre a Modificação
Corporal completando, na perfeição, os objetivos e a linha de publicações que pretendíamos
seguir.

Dúvidas, ajustes e perfeita sincronia
Depois de uma produção tão profícua e sincronizada de conteúdos, quando finalmente
tínhamos encontrado o ritmo e esquema que pretendíamos, os relatórios do Google Analytics
desanimaram-nos ligeiramente. O tempo médio de visita praticamente não tinha aumentado
assim como o número de visitas que se mantinha quase igual. Neste ponto foram feitas algumas
reuniões para considerar mudar a estratégia e para tentar compreender o que poderia ser alterado
nos conteúdos para atrair mais a atenção dos leitores. Como resultado destas reuniões e
brainstormings ficou definido que a estratégia de produção e publicação de conteúdos deveria
manter-se igual apenas com uma calendarização mais rígida para criar um núcleo de visitas
regulares. Tomada esta decisão, os editoriais foram movidos para os sábados apenas, reservandose a semana - em que as pessoas têm menos tempo e menos disponibilidade - para as publicações
breves e expositivas.
A par desta decisão, também se definiu que era importante ter o cuidado de que os temas
fossem unissexo para não desinteressarmos os leitores masculinos. Com o bom tempo a chegar, a
19 de Abril foi feito um post sobre a marca brasileira Havaianas, cuja popularidade esperávamos
que nos ajudasse a aumentar o número de visitas da semana. Publicações como “Manhattan’s
Style”, “MoodImagem” e “Moda no Instagram” também primaram por serem unissexo e
extremamente atuais.
O post de 26 de Abril foi o primeiro sobre uma personalidade (Filipa Fino) e teve um
feedback muito positivo sobretudo na nossa página do Facebook. Esta opção foi tomada
Hard Fashion | Conteúdos
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conscientemente com o objetivo de criar identificação entre o nosso blogue e um tipo específico
de pessoa (confiante, persistente e determinada) também para que os leitores pudessem eles
próprios ver a pessoa com quem nos identificamos e identificar-se com ela.

A secção editorial - expressão alargada do que somos
O Hard Fashion pretendia transmitir uma nova abordagem à moda, mais humana, mais
séria, mais forte e mais construída sobre esta indústria tão fortemente presente na nossa
sociedade. Essa mensagem e esse objetivo tiveram (e foram) de ser revistos à medida que as
publicações iam avançando e os relatórios do Google Analytics iam chegando.
Como foi referido, os posts mais recorrentes e que foram absolutamente essenciais para
atrair leitores foram breves e com temas atraentes. A secção editorial/opinião foi a que teve
publicações que voltavam ao ponto de partida e pegavam em temas delicados, aprofundando-os e
convidando os leitores a refletirem sobre eles. No entanto, também esta secção teve de ser
repensada ao longo deste semestre em momentos em que considerámos que, talvez, fosse
necessário optar por temas mais unissexo e mais atraentes.
A produção de editoriais e crónicas começou por ser feita em dias aleatórios da semana,
tendo acontecido em terças, quintas e sextas. Depois, aquando da calendarização mais rígida da
produção de conteúdos, como foi referido, os editoriais passaram a ser feitos regularmente ao
sábado. Esta mudança foi crucial para dar a este post o tom de publicação regular que as pessoas
estão habituadas a ver, desde sempre, nos jornais e nas revistas. Foi também importante para
criar um hábito de leitura nos leitores. Nesta secção foram abordados temas como a exclusão nas
escolas, a anorexia, a modificação corporal e a autoconfiança.
A partir do início de Maio foi considerado pela equipa de produção que, talvez, os
editoriais devessem ser ligeiramente menos pesados. Ainda que procurando não descurar o
Hard Fashion | Conteúdos
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objetivo de abordar temas delicados, a equipa de produção decidiu dar às publicações de sábado
um tom mais satírico, crítico e mordaz, por vezes até cómico, por oposição a usar um tom sério e
muito refletivo. Os dois posts que se seguiram - intitulados “A Moda da Legging” e “Porque é
importante um homem saber vestir-se para uma festa - recado de uma incurável romântica”
procuraram, acima de tudo, atrair o público masculino e, também, chamar a atenção para o facto
de os temas também poderem ser tratados de uma forma mais divertida.
Para último post foi escolhido uma abordagem ligeiramente diferente: a publicação foi no
sábado como havia sido definido mas à noite e com um tema mais soturno. Qual o objetivo desta
escolha? Criar um sentido de ciclo e, simultaneamente, um tom de despedida. O post fala, em
tom conclusivo mas ligeiro, sobre a eterna e inexorável ligação da moda com a nossa expressão
mais íntima e com aquilo que realmente sentimos como nosso, sendo essa exatamente a
mensagem que pretendemos transmitir.

O mês de Maio
O mês de Maio acabou por se tornar o mês mais “colorido” do blogue. Da parte da equipa
de conteúdos houve uma necessidade de tornar este mês mais festivo e menos sombrio ou sério.
Assim, com a chegada da Primavera, os temas retratados passaram pela moda em geral, fosse ela
de roupa, maquilhagem, joias ou calçado.
Ao longo das semanas, foi seguir a regra já bastante interiorizada de que os conteúdos
deveriam sair nos dias anteriormente previstos. Na maior parte do mês conseguimos manter esse
registo, sendo que quando a linha era quebrada, rapidamente voltávamos a investir na produção
de textos na tentativa de repor o ritmo a que habituamos os nossos leitores. Assim sendo, este
mês contou até ao momento com 10 publicações, excetuando os editoriais.
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Houve uma necessidade por parte dos responsáveis de conteúdos, de procurar em sites
alheios, maioritariamente portugueses mas também estrangeiros, quais os temas que eram mais
abordados, quer pela imprensa online, quer pelos denominados “inspiradores de tendências”.
O primeiro post data de 1 de Maio e tem como tema principal a conceituada e intemporal
joalharia norte americana Tiffany’s. Ao longo da publicação, é explicada a história da marca, que
faz este ano 175 anos de existência. Além desse pormenor, realçamos o facto de existir uma
coleção cápsula referente ao aniversário da companhia americana. Já dois dias depois, a 3 de
Maio, a aposta recaiu ainda num tema internacional. Falamos da Parsons The New School for
Design, a tão conceituada e famosa escola de Moda americana. Todos os anos, a Parsons (como
é facilmente identificada) apresenta um desfile com as coleções dos seus alunos. Este ano não foi
exceção, e 39 alunos/designers mostraram o que sabem fazer. Para além disso, a Parsons é ainda
referência de moda, pois formou designers tão conceituados como Marc Jacobs ou Proenza
Schouler.
A publicação seguinte surge a 8 de Maio. Cinco dias depois da referência à escola de
moda foi publicado um dos tópicos mais abordados nas revistas de moda mundial: o uso da
ganga. Assim, num breve parágrafo explicamos que este material voltou esta Primavera sob as
mais variadas formas e feitios. Reunimos uma galeria de imagens com algumas das pessoas mais
trendy desta estação. E porque a ganga é imperativa da Primavera, no mesmo dia surge também a
referência ao padrão floral, nada melhor que aliar a moda aos efeitos da natureza. Em todas as
coleções apresentadas nas semanas da moda mundiais, as flores, o verde e a expressão pela cor
eram o mote principal, sendo por isso muito difícil fugirmos desta tendência. Tal como no post
da ganga, reunimos algumas imagens de pronto a vestir e acessórios que combinam muito bem
entre eles.
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E porque de moda se trata o nosso “cantinho”, também há referência a celebridades,
principalmente quando se unem a aspetos comerciais do tema. Falamos de Charlotte Olympia,
que mereceu destaque na nossa página no dia 14 de Maio, sob o título “There’s nothing more
special than a spider web”. Charlotte Olympia Dellal é filha de uma antiga modelo brasileira,
Andrea Dellal, e os seus irmãos são Alice Dellal, modelo da casa Chanel e Alex Dellal, exnamorado da princesa Charlotte do Mónaco.
Já no dia 17 de Maio, a escrita foi dirigida para uma associação eficaz. A revista norte
americana Vogue, uma das mais influentes neste meio, fez a sua capa com os atletas olímpicos
americanos. Ao longo do editorial apresentado, é possível ver os atletas das mais variadas
modalidades acompanhados por uma modelo luxuosamente vestida. Esta dualidade entre moda e
desporto foi a nosso ver muito bem conseguida, daí a inclusão da mesma no blogue.
No dia seguinte, 18 de Maio foi a vez de um assunto de sucesso nacional ser o tema
escolhido. Se dissermos que o nosso post fala sobre José Cabral, muito provavelmente pouca
gente o irá reconhecer, mas se o chamarmos por “O Alfaiate Lisboeta”, certamente se recordará
de ter lido este nome na web. De facto, José Cabral, ou “O Alfaiate Lisboeta” é um caso de
algum sucesso no que toca à moda. Com uma pequena coluna na Vogue Portugal, o “Zé” como é
tratado pelos mais próximos, é um fotógrafo português que faz da sua vida e profissão, as
fotografias que tiras aos outros. O nosso post fala então do lançamento do livro de José Cabral.
Reúne textos, imagens (o seu principal forte) e testemunhos, daí ter sido importante referir este
passo importante dos bloggers portugueses, que José tão bem exemplifica.
O post seguinte chegou dia 21. A noite anterior tinha sido um dos momentos mais altos
relativos ao mundo da televisão, cinema, glamour e novos projetos. Os “Globos de Ouro”, que
premeiam variadas personalidades em várias áreas, são uma oportunidade para Portugal e os
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portugueses se afirmarem naquilo que para eles é a moda. Por isso reunimos neste artigo, uma
pequena galeria de imagens onde apresentamos algumas das escolhas de personalidades
portuguesas do meio televisivo.
Já a 22 de Maio, o tema escolhido foi a maquilhagem e a cadeia de produtos italianos,
“Kiko MakeUp Milano”. Mais concretamente escolhemos os vernizes de cores vibrantes da
marca, para que fosse o assunto central do dia. O facto de terem um preço baixo, aliados às cores
ultramodernas, tornam este tema atrativo aos nossos leitores.
Por último, no dia 26 de Maio, publicamos um tema que está automaticamente ligado aos
criadores do blogue, que é da autoria deste grupo. Em seguimento da entrevista aberta realizada
no pólo de Ciências da Comunicação, pelo docente e alunos, sobre a Comunicação da Moda, a
Pedro Figueiredo, professor da Escola Superior de Artes e Design, e Elisabete Barbosa, diretora
de comunicação da marca F.Parodi. Esta nossa publicação conta com várias imagens e texto,
mas acima de tudo é de referir o vídeo que realizamos. Este vídeo foi elaborado por estudantes
deste grupo de trabalho, e achamos pertinente entrar num espírito mais sério, ao apresentarmos
um produto final da nossa autoria intitulado “Hard Fashion Videos”.
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Publicidade
Como definição, a publicidade é “o ato ou efeito de publicar ou editar” bem como “o ato
de dar a conhecer um produto ou conjunto de produtos incitando o seu consumo”1. Significa
ainda “uma forma de comunicação comercial difundida através dos Meios”2.
Tratando-se o nosso blogue de uma ferramenta de divulgação de conteúdos e
conhecendo-se já as potencialidades da Internet, rapidamente percebemos que é benéfico tanto
para nós como para os anunciantes ser apresentada publicidade no sítio web. Todavia para se
apresentar publicidade num blogue, é necessário em primeiro lugar ter bem definido o públicoalvo. Para além disso, é necessário o blogue ter um número considerado de visitas, para que
interesse às empresas estarem presentes na nossa página. Muito dificilmente alguém irá comprar
publicidade num site sem audiências.
Depois de definirmos o nosso público-alvo, nomeadamente jovens de sexo feminino ou
masculino dos 18 aos 30 anos de todo o mundo, e de atingirmos um número maior de visitas
(211, na semana de 25 a 31 de Março) optámos por contactar as primeiras empresas
potencialmente interessadas. Todos os contactos foram efetuados através do endereço eletrónico
e o critério que utilizámos para escolher as marcas foi principalmente partir do potencial
interesse da nossa audiência. Pretendíamos ainda que as marcas que fôssemos apresentar
tivessem, quer uma ligação com as nossas publicações, quer com a descrição do nosso blogue,
quer mesmo com o enfoque de pessoas que pretendíamos atingir.
Foi em Abril que decidimos começar a colocar publicidade no blogue. Esperámos
sensivelmente um mês desde que criámos o blogue para percebermos quem era realmente a
1
2

Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editora, 2007.
Art. 2º Legislação da APAN
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nossa audiência e compreendermos melhor o nosso público-alvo. A conclusão a que chegamos,
foi que o nosso público tinha maior tendência para a visualização de peças mais comerciais e de
fácil acesso, logo a equipa de marketing tentou obter a colaboração de marcas com que lidamos
no quotidiano.
Como até Abril verificámos um maior tráfego em Portugal do que no resto do mundo,
optámos assim primeiramente por apresentar uma marca portuguesa, que pretende expandir a
indústria portuguesa do calçado, nomeadamente a PortugalShoes. Desta forma estamos não só a
remeter para produtos fabricados em Portugal, mas ainda a publicitá-los para o exterior, atraindo
assim estrangeiros para o nosso blogue. Aliada a este anúncio verifica-se também uma
publicação sobre a indústria do calçado português.
O Cantinho dos Sabores foi outra marca que optámos por apresentar no blogue. Trata-se
de um site, pertencente a uma estudante de 19 anos, cujo objetivo é vender bolos, patés e outras
iguarias confecionados pela própria. Consideramos não só que o negócio demonstra uma atitude
de empreendedorismo jovem, como defendemos a própria ideia de que ingerir doces ou salgados
caseiros não é inadmissível quando falamos de moda. Isto remete então para o nosso conceito de
sítio web, o de falarmos sobre assuntos relacionados com a moda e com todos, não tratarmos este
tema como algo associado somente às “skninnys” incapazes de comer mais do que a dieta
especial permite. Para além destes fatores, o facto da jovem Constança - responsável pelo site ter 19 anos e viver em Lisboa, foi uma mais valia para nós, uma vez que nos publicitou e
permitiu atingirmos uma maior audiência, desta vez fora da nossa cidade.
Ainda em Abril decidimos promover as marcas Mood Imagem e a Academia Looking,
uma consultoria de Imagem e Eventos e uma Escola de Consultoria de Imagem e Personal
Shopper respetivamente. Optámos ainda por escrever uma publicação que remeteu para a ideia
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de recorrermos a conselheiros de moda. Desta forma havia uma clara sintonia entre os conteúdos
e o marketing. Ainda no que toca à publicidade optámos por promover o Welldomus e as lojas
Bus Urban Wear e Cirrone Jeans. O ginásio justifica-se com a ideia de cada vez mais pessoas se
preocuparem com a imagem e pelo facto do desporto ser algo saudável e atraente. A empresa
Bus Urban Wear é um exemplo de marca 100% portuguesa, cuja produção é concentrada mais
de 90% em Portugal, assim como a Cirrone Jeans é igualmente uma empresa portuguesa do
setor têxtil. Pretendemos tal como com o PortugalShoes, apelar à capacidade da indústria e
produtividade portuguesa.
As marcas Lanidor e Tiffosi foram ainda marcas que optámos por publicitar no nosso
blogue, estas mais conhecidas. Tratam-se de empresas conceituadas e cujos produtos respondem
às necessidades do nosso público-alvo.
Para o aumento da adesão e interesse das diferentes pessoas do nosso público-alvo
optámos ainda por contactar e posteriormente publicitar a marca Salsa. Temos assim um leque
de marcas internacionais para atingirmos mais pessoas fora de Portugal. Uma vez verificado que
o número de pessoas no estrangeiro começava a aumentar mas que no Brasil isto não era
efetivamente verificado, decidimos dirigir-nos diretamente aos brasileiros, escrevendo uma
publicação sobre a moda das Havaianas este ano e publicitando a própria marca. Desta forma os
visitantes do país deveriam aumentar, tendo em conta que era abordado uma temática
relacionada com o seu país, contudo essa evolução não se registou (ver Anexos). No que toca à
promoção de outras empresas, optámos ainda por escolher a Perfumes e Companhia por se tratar
de uma marca ligada aos cosméticos e artigos de beleza, que consideramos interessar a um
grande número de pessoas pertencentes ao nosso público-alvo.
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Divulgação do blogue Hard Fashion
O objetivo de qualquer página ou até mesmo de um produto ou marca criados é
obviamente chegar ao público, para que isso aconteça é necessário um intenso trabalho de
divulgação e marketing.
No nosso caso, como blogue de moda, consideramos pertinente ligar, logo de início, a
nossa página às redes sociais: Facebook e Twitter. Isto porque estas permitem uma fácil
divulgação dos conteúdos, bem como um fácil acesso aos mesmos tanto a nível nacional como
internacional. “As redes sociais constituem uma das estratégias subjacentes utilizadas pela
sociedade para o compartilhamento da informação e do conhecimento, mediante as relações
entre atores que as integram.”3
Assim utilizamos o Twitter para anunciar previamente que iria ser feito um post e depois
divulgamos o link desse mesmo post em ambas as redes.
Em relação ao Facebook acabamos por o utilizar como principal ferramenta de
divulgação. Partilhamos as publicações tanto nas páginas pessoais de cada um, como em grupos
em que estamos incluídos (como é o caso do grupo do próprio curso de Ciências da
Comunicação), mas também em páginas nacionais e internacionais que se relacionavam com o
tema. É o caso da página da New York Fashion Week, que acabou mesmo por fazer referência ao
nosso blogue num dos seus posts. Usamos assim esta grande ferramenta como forma de tentar
captar público mais global (aliado obviamente a conteúdos essencialmente de interesse geral).
Querendo inserir o blogue também no “mercado” brasileiro, após alguma discussão sobre
as táticas a adotar para conseguir atingir esse público de forma mais direta, optamos também por
3

TOMAÉL, Maria; 2005: 93
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divulgar o blogue no Orkut (uma das redes sociais mais utilizadas nesse país). Tentou-se ainda (e
uma vez que tínhamos dois estudantes de ERASMUS brasileiros no grupo) divulgar a página via
email, para conhecidos e amigos dos mesmos e para empresas relacionadas com moda nesse
mesmo país. O nosso colega espanhol (estudante de ERASMUS) realizou também a divulgação
via email e Facebook de forma a tentar a divulgação no seu país.
Uma outra tática que utilizamos foram os comentários em blogues de moda nacionais e
internacionais, como a Pipoca Mais Doce ou Tavi Gevinson’s Blog, deixando no final do
comentário o link para a nossa página. Pensamos que seria uma boa política de promoção, dado
que normalmente quem lê este tipo de blogues e comenta, costuma estar “aberto” a visitar novas
páginas ou até a retribuir os comentários e visitas (nos casos dos blogues mais pequenos).
Apesar de termos apostado bastante na divulgação do nosso blogue, a verdade é que esta
tarefa não é nada fácil, essencialmente quando pretendemos também chegar ao mercado
internacional. Tendo falta de recursos económicos, como é o caso da maioria dos blogues (pelo
menos no inicio), o desafio está exatamente em tentar distinguir a nossa página de todas as outras
existentes a nível global sobre a mesma temática. Há que saber divulgar e há que saber aliar os
conteúdos à divulgação feita e ao público-alvo.
As maiores dificuldades que tivemos acabaram por ser exatamente nesta área, uma vez
que apesar dos esforços e de algumas subidas de audiências, as expectativas eram sempre mais
elevadas, principalmente a nível da divulgação à escala global, como é o caso do Brasil ou
Espanha. O facto da maioria das visitas à página ter origem no Facebook também foi algo que
tentamos alterar, investindo noutras formas de divulgação, mas mesmo assim os valores não
sofreram uma grande alteração.
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Design
Inicialmente, o blogue pretendia abordar, sobretudo, o lado “duro” da moda - daí o nome
“Hard Fashion”.
O primeiro design do blogue era pouco comum em termos do que costumam ser os
blogues de moda: era mais negro mas, simultaneamente, apresentava um lado mais luminoso,
refletindo a dualidade do nosso blogue em termos de conteúdos.
Com o tempo, e devido à necessidade em fazer algo para atrair visitantes e estabelecer
audiências, o grupo decidiu-se por uma renovação estética (a estrutura manteve-se) do blogue.
Deixou de lado o negro para se tornar mais colorido e apelativo visualmente. O próprio logótipo
foi renovado, tornando-o esteticamente mais leve e informal. Essa mudança deu resultado, na
medida em que foi essa a melhor semana, em termos de audiências, do “Hard Fashion”.
Em termos práticos, o blogue está dividido em três partes: cabeçalho, corpo e rodapé. No
primeiro, encontra-se o logótipo do blogue e uma barra de pesquisa. Já no último, encontra-se a
seguinte informação: “Direitos reservados. Públicos e Audiências, Ciências da Comunicação Universidade do Porto, 2012”. Isto, estabelece que o grupo detém a autoria do blogue.
O corpo do “Hard Fashion” foi dividido em duas colunas. Uma maior, para os conteúdos,
e outra menor, para alocação de publicidade, de uma lista de links com os outros blogues da
disciplina de Públicos e Audiências, de aplicações de redes sociais, como o Twitter e o
Facebook, e do próprio arquivo de mensagens do blogue.
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Conclusões
O grupo responsável pelo blogue Hard Fashion tem, antes de mais, o desejo de agradecer
a oportunidade de poder ter uma experiência muito próxima da realidade, no que toca à difusão e
análise da receção de vários conteúdos, por parte do público, a par de uma gestão contínua de
uma página alojada na internet. Este trabalho permitiu-nos perceber como por vezes é difícil
adequar a nossa mensagem a um público-alvo previamente designado.
Nem sempre conseguimos obter os resultados que gostaríamos mas foi feito um esforço
nesse sentido. Percebemos também que a internet se afirma, cada vez mais, como um meio
global onde a inexistência de barreiras geográficas entre o emissor e o recetor, pode e deve ser
considerada uma grande oportunidade para quem deseja seguir uma carreira profissional no
mundo das ciências da comunicação, seja em jornalismo, assessoria ou multimédia. Contudo,
tivemos que enfrentar algumas dificuldades inerentes a este tipo de trabalhos, quer entre o
próprio equilíbrio no rendimento do grupo, quer nas respostas negativas de possíveis audiências
e publicitários.
Ainda assim, concordamos em classificar esta experiência como positiva e proveitosa
para o percurso individual e coletivo de todos nós.
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Relatório do Google Analytics
Semana: 18/03/12 a 24/03/12
 Visitas: 56
 Visitantes únicos: 43
 Visualizações de página: 293
 Duração média da visita: 00:06:52
 Taxa de novas visitas: 75% (42)
 Taxa de visitantes recorrentes: 25% (14)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º es; 3º en-us
 Páginas por visita: 5,23
 Tipo de aceso predominante: por referência (80,35%) – Facebook
 Dia da semana com mais consultas: Sábado, 24/03 com 51 visitas

Esta foi a primeira semana de atividade no blogue Hard Fashion. O objetivo delineado foi o de
criar a página na rede Blogger do Google e associá-la ao Google Analytics, de forma a obter
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resultados estatísticos. A única publicação efetuada nesta semana foi um texto de boas vindas
que explica o nosso desígnio ao criar este blogue.
Optamos também por definir uma estrutura que iria durar até à data de entrega deste relatório.
Essa estrutura coloca as publicações de conteúdos no centro, enquanto a publicidade e
ferramentas do blog ficam com uma coluna no lado direito do ecrã. O logótipo ocupa a parte
superior e é o elemento mais destacado.

No que diz respeito ao design, o grupo ainda não fez um trabalho muito elaborado, mas esta será
uma questão a resolver nas semanas que se avizinham. Procedeu-se também à criação de uma
página de Facebook que que trouxe muitas visitas por referência, como se pode verificar no tipo
de acesso predominante.
Apesar de não ser possível saber a idade das nossas visitas, um dos critérios inicialmente
definidos para o público-alvo era a idade dos 18 aos 30 anos e provenientes dos grandes centros
urbanos. Ora, este segundo critério foi correspondido com várias visitas do Porto e de Lisboa.
Quanto à idade, apenas podemos dizer que através do Facebook o feedback que temos vindo a
receber provém de jovens com a idade já referida.
Nota: o número de “visitas” corresponde ao número total de visitantes durante a semana em
causa. O que interessa perceber é a evolução do número de “visitantes únicos” pois caso se
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repita a visita de um utilizador, não volta a contar para o total de visitantes únicos durante essa
semana.
Semana: 25/03/12 a 31/03/12
 Visitas: 211
 Visitantes únicos: 138
 Visualizações de página: 312
 Duração média da visita: 00:01:32
 Taxa de novas visitas: 58,77% (124)
 Taxa de visitantes recorrentes: 41,23% (87)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º pt-br; 3º en-us
 Páginas por visita: 1,48
 Tipo de aceso predominante: por referência (80,56%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “Moda: exclusão e inclusão” (38)
 Dia da semana com mais consultas: Domingo, 25/03 com 80 visitas

Segunda semana do Hard Fashion. Neste período de tempo, o grupo procurou definir uma linha
editorial que se adaptasse ao público-alvo delineado (18 aos 30). Foram produzidos conteúdos
como testes de atração de audiências ao blogue.
Na semana de 25 a 31 de Março foram publicados dois textos com assuntos totalmente
diferentes. Primeiro, um artigo acerca do Portugal Fashion 2012, que decorria na Alfândega do
Porto. Depois, um texto mais longo – de opinião – que se debruçava sobre a exclusão causada
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pela moda. O último, viria a ser o primeiro da rúbrica “Crónica/Opinion”, de Leonor Capela que,
quase todas as semanas, escreveu neste espaço, ao sábado.
Neste período, começa também a notar-se um destaque no Facebook, em termos de fonte de
audiências. A rede social viria a afirmar-se como o principal meio de acesso ao blogue, daí a
importância dada à página do Hard Fashion nesta rede social.
Em termos de público, dos portugueses e, sobretudo, dos portuenses, cresciam as visitas ao
blogue.

Semana: 01/04/12 a 07/04/12
 Visitas: 362
 Visitantes únicos: 294
 Visualizações de página: 459
 Duração média da visita: 00:01:03
 Taxa de novas visitas: 72,10% (261)
 Taxa de visitantes recorrentes: 27,90% (101)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º en-us; 3º pt-br
 Páginas por visita: 1,27
 Tipo de aceso predominante: por referência (88,95%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “O corpo e a moda” (74)
 Dia da semana com mais consultas: Quinta, 05/04 com 178 visitas
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Comparativamente à semana anterior, que consideramos ter sido uma semana produtiva e com
bons resultados, assistiu-se a uma quebra na duração média das visitas no nosso blogue, cerca de
30 segundos. Contudo, acreditamos que esta quebra se deve ao facto de apenas ter sido publicado
um texto. Ainda assim, o número de visitas aumentou novamente e foram mais aqueles que
visitaram pela primeira vez, do que aqueles que regressaram ao blogue. A publicação “O corpo e
a moda” chegou a suscitar comentários de algumas visitas e achamos que conseguiu atingir o
público por ser um tema diferente, dentro da moda.
O grupo já se desdobrou em várias tentativas de angariar publicidade gratuita e decidiu, por
unanimidade, proceder à reformulação do logótipo original para outro mais arrojado e apelativo.

Achamos igualmente interessante revelar que a associação a outros blogues da disciplina trouxenos novas visitas e teve, por isso, um resultado positivo.
Dentro do grupo surgiu o debate relativamente à opção pelo caráter bilingue do blogue e
decidimos manter a opção inicial para não entrar em rutura com aquilo que o nosso público
espera. Isto apesar do resultado não estar a ser satisfatório, porque o número de visitas de países
estrangeiros, dos quais destacamos a Espanha, Brasil e países de língua anglo-saxónica, tem sido
muito reduzido.
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Semana: 08/04/12 a 14/04/12
 Visitas: 370
 Visitantes únicos: 264
 Visualizações de página: 590
 Duração média da visita: 00:01:28
 Taxa de novas visitas: 54,32% (201)
 Taxa de visitantes recorrentes: 45,68% (169)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º pt-br; 3º en-us
 Páginas por visita: 1,59
 Tipo de aceso predominante: por referência (77,56%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “Luz e escuridão da moda em documentário” (69)
 Dia da semana com mais consultas: Quinta, 12/04 com 88 visitas

Na semana anterior, tínhamos sentido uma grande quebra no tempo médio de visita. Por isso, o
grupo reuniu-se para procurar encontrar formas para conseguir mais visitantes mas, sobretudo, de
os incentivar a permanecer no blogue mais tempo. Assim, introduzimos um novo estilo editorial
nos artigos: textos mais curtos e mais objetivos; aposta nos conteúdos multimédia. Com isto, as
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publicações do Hard Fashion passaram a incorporar texto, imagem, vídeo e, por vezes, revistas
online em formato “flash”.
A aposta na cor e na imagem provou ser certeira. Tal como estudamos em semiótica da
comunicação, o público aprecia mais facilmente elementos figurativos e prefere os conteúdos
visuais em relação aos conteúdos escritos.
Aliado ao novo estilo de conteúdos, está a aplicação de “tags” identificativas das categorias a que
certo artigo pertence. Com isto, organizam-se os textos por categorias e facilita-se a pesquisa aos
visitantes.
Em termos de difusão, além do Facebook, foram criadas duas contas, uma no Twitter e outra no
Google+. A última acabou por não ter peso no tráfego, o que se deve, pensa o grupo, à menor
popularidade desta rede social face às outras duas.
O público brasileiro continuava em baixa, apesar de existirem dois estudantes brasileiros no
grupo.

Semana: 15/04/12 a 21/04/12
 Visitas: 605
 Visitantes únicos: 376
 Visualizações de página: 1245
 Duração média da visita: 00:03:20
 Taxa de novas visitas: 48,26% (292)
 Taxa de visitantes recorrentes: 51,74% (313)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º pt-br; 3º en-us
 Páginas por visita: 2,06
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 Tipo de aceso predominante: por referência (81,32%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “Modificação corporal” (76)
 Dia da semana com mais consultas: Quarta, 18/04 com 183 visitas

Esta foi sem dúvida a semana mais proveitosa de todas para o nosso blogue. Tudo funcionou
com harmonia, desde a equipa de produção de conteúdos até à equipa de marketing. Com quatro
artigos publicados, uma aposta significativa na renovação do design do blogue (mesma estrutura)
e com a chegada da publicidade, o total de 1245 visualizações de página e as 605 visitas
espelham o sucesso coletivo.

A dinâmica de conteúdos resulta da divisão dos quatro artigos por quatro elementos do grupo,
cada um com a sua visão da moda e diferentes estilos de escrita, a escrever em dias diferentes, o
que acabou por atrair muitas visitas, com uma duração média de visita muito interessante.
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Aqui deve fazer-se referência ao Facebook que leva um grande destaque em relação ao Twitter,
ainda que tenha sido feito um esforço de dinamização na rede social de mini-blogging. Quanto à
publicidade, o site “Portugal Shoes” foi o primeiro a dar-nos a sua colaboração e por isso ainda
hoje é a primeira que aparece.
O grupo decidiu apostar uma vez mais na captação de público brasileiro com o texto “Havaianas
2012”.

Semana: 22/04/12 a 28/04/12
 Visitas: 260
 Visitantes únicos: 157
 Visualizações de página: 375
 Duração média da visita: 00:01:46
 Taxa de novas visitas: 37,31% (97)
 Taxa de visitantes recorrentes: 62,69% (163)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º pt-br; 3º en-us
 Páginas por visita: 1,44
 Tipo de aceso predominante: por referência (77,69%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “MoodImagem – Life and Style” (49)
 Dia da semana com mais consultas: Domingo, 22/04 com 60 visitas
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Mais uma vez, o público brasileiro não correspondeu à tentativa de captação, com o artigo das
havaianas.
É a partir desta semana que começa uma fase de descida das audiências do blogue, mesmo com
três artigos publicados. Tudo baixou consideravelmente. No entanto, e sem qualquer pedido de
colaboração, o Hard Fashion foi partilhado na página do Facebook da New York Fashion Week,
que acabou por funcionar como novo estímulo ao grupo para continuar a publicar novos
conteúdos.

Semana: 29/04/12 a 05/05/12
 Visitas: 260
 Visitantes únicos: 167
 Visualizações de página: 393
 Duração média da visita: 00:02:37
 Taxa de novas visitas: 44,23% (115)
 Taxa de visitantes recorrentes: 55,77% (145)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º en-us; 3º pt-br
 Páginas por visita: 1,51
 Tipo de aceso predominante: por referência (73,07%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “Its Tyffany’s Time” (56)
 Dia da semana com mais consultas: Terça, 01/05 com 46 visitas
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Esta semana foram publicados dois artigos e tentamos apostar em conteúdos mais visuais,
sobretudo fotogalerias que revelam algumas das tendências de moda que se afiguram para os
tempos mais próximos.

Semana: 06/05/12 a 12/05/12
 Visitas: 123
 Visitantes únicos: 77
 Visualizações de página: 166
 Duração média da visita: 00:00:49
 Taxa de novas visitas: 36,59% (45)
 Taxa de visitantes recorrentes: 63,41% (78)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º en-us; 3º pt-br
 Páginas por visita: 1,35
 Tipo de aceso predominante: por referência (69,91%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “Flowers comeback” (21)
 Dia da semana com mais consultas: Quarta, 09/05 com 26 visitas

Pior semana de toda a existência do blogue, em que tudo diminuiu, incluindo o número de
artigos publicados – apenas um. Provavelmente, esta maior ausência de conteúdos deve-se ao
facto desta ser também a semana da Queima das Fitas do Porto, onde a maioria dos membros,
quer da equipa de conteúdos, quer da equipa de difusão, estiveram ausentes.
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Foi a primeira semana em que a rubrica “Crónica / Opinion”, da Leonor Capela, não teve
qualquer artigo.

Semana: 13/05/12 a 19/05/12
 Visitas: 264
 Visitantes únicos: 166
 Visualizações de página: 380
 Duração média da visita: 00:02:04
 Taxa de novas visitas: 44,70% (118)
 Taxa de visitantes recorrentes: 55,30% (146)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º en-us; 3º pt-br
 Páginas por visita: 1,44
 Tipo de aceso predominante: por referência (66,66%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “There’s nothing more special than spider” (42)
 Dia da semana com mais consultas: Sábado, 19/05 com 59 visitas

Após uma queda significativa na semana anterior, o blogue Hard Fashion recupera resultados
que se podem considerar normais e de uma boa semana, ao nível das audiências. Registamos
uma subida em todos os critérios relevantes que se coaduna com uma maior produção de
conteúdos e divulgação do blogue.
Com 3 publicações bastante apelativas, os nossos seguidores visitaram-nos em maior número do
que na semana anterior. Prevê-se que na próxima semana seja lançada a cobertura da conferência
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de moda realizada na aula de 15/5/2012 e uma pequena cobertura dos Globos de Ouro da SIC,
um evento com grande projeção nacional.

Semana: 20/05/12 a 27/05/12
 Visitas: 390
 Visitantes únicos: 293
 Visualizações de página: 539
 Duração média da visita: 00:01:10
 Taxa de novas visitas: 51,79% (202)
 Taxa de visitantes recorrentes: 48,21% (188)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º pt-br; 3º en-us;
 Páginas por visita: 1,38
 Tipo de aceso predominante: por referência (59,49%) – Facebook
 Publicação mais visitada: “Portuguese Golden Globes” (106)
 Dia da semana com mais consultas: Segunda, 21/05 com 120 visitas

Na última semana de análise, o blogue Hard Fashion deixa um resultado muito positivo, tendo
em conta a média geral. Foram mais as visitas novas do que aquelas que já tinham consultado e
surpreendentemente até o acesso pelo Facebook baixou, dando lugar a um crescimento do acesso
pelo motor de busca Google.
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A par deste crescimento, registamos outro que desde o início procuramos encontrar, mas o
retorno nunca foi positivo. Felizmente, na semana em que o blogue se despede dos seus leitores,
o público do Brasil deixa-nos um número interessante de visitas (32), nunca registado até então.

Acreditamos que as publicações da semana contam com “ingredientes” muito fortes que poderão
justificar estes números, entre eles o evento dos Globos de Ouro 2012, a conferência de Públicos
e Audiências e a crónica de sábado.

Semana: 18/03/12 a 27/05/12
 Visitas: 2 902
 Visitantes únicos: 1 528
 Visualizações de página: 4 753
 Duração média da visita: 00:02:02
 Taxa de novas visitas: 51,59% (1 497)
 Taxa de visitantes recorrentes: 48,41% (1 405)
 Top 3 idiomas dos visitantes: 1º pt-pt; 2º pt-br; 3ºen-us;
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 Páginas por visita: 1,64
 Tipo de aceso predominante: por referência (65,89%) - Facebook
 Publicação mais visitada: “Portuguese Golden Globes” (106)
 Publicação menos visitada: “Parsons Student Show” (4)
Com o recurso ao Google Analytics conseguimos adaptar as nossas medidas aos resultados que
nos eram concedidos, apesar de nem sempre ter corrido como esperávamos. No entanto, este
serviço gratuito fornecido pela Google provou ser extremamente útil para o estudo do nosso
público. O último relatório fornecido por este serviço, indica-nos o somatório de todos os dados
até à data. Assim sendo, a primeira conclusão a tirar é que o mês mais visitado foi Abril, com um
total de 1 652 visitas.

Quanto à localização geográfica o blogue registou sempre uma maioria de público português,
como seria de esperar, mas foi o público brasileiro que ficou em segundo lugar com um total de
332 visitas, seguido pelo público inglês e americano com 216 visitas.
O método que dominou a entrada no nosso blogue foi a entrada por referência, que envolve
clicar num link publicado na internet. Como foi sendo regra ao longo das semanas, o meio
preferido foi o Facebook.
Achamos que os resultados são satisfatórios para os objetivos traçados pelo grupo.
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