
Introdução 

 

O curso de Redes Sociais e Marketing nas Mídias Sociais tem como objetivo apresentar 

conceitos, técnicas e ferramentas para quem pretende utilizar as mídias sociais como 

canal complementar em uma campanha de marketing digital. Com o crescimento das 

redes sociais e sua presença cada vez maior no dia-a-dia das pessoas esse é um canal 

de marketing que não pode ser ignorado. As mídias sociais não são modismo ou coisa 

de momento, são uma extensão normal da Internet e sua capacidade de conectar 

pessoas em todos os níveis.  

 

Com o crescimento das redes sociais é cada vez mais comum sua utilização como 

ferramenta de divulgação de produtos e serviços para os usuários destas redes, 

aumentando a capacidade de propagação da mensagem. Embora não seja um 

ambiente voltado para o marketing, é possível desenvolver estratégias que inserem a 

propaganda de uma forma não invasiva no ambiente de relacionamento digital.   

 

Somado a isso, as mídias sociais também funcionam como canal de estreitamento das 

relações entre clientes e empresas e a condução destas interações requer por parte dos 

gestores de mídias sociais cada vez mais, uma atuação eficiente para que as 

informações que surgem neste processo possam ser revertidas em benefícios para a 

marca. Através das mídias sociais podemos coletar uma infinidade de informações em 

seu estado mais puro, o de compartilhamento de opiniões entre pessoas afins. 
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Planejamento de Campanha de Marketing nas Mídias Sociais 

As empresas rapidamente identificaram esta nova área de divulgação e a adesão de empresas 
e organizações às mídias sociais vem se intensificando cada vez mais, sendo reflexo do também 
aumento de internautas nestas redes. Pesquisas indicam que 83% dos usuários considerados 
como “internautas ativos” têm perfil em alguma rede social, o que representa cerca de 395 
milhões de pessoas, número esse que cresce exponencialmente. 

Como em qualquer outra área do marketing digital, o marketing em mídias sociais, para ser 
eficiente, precisa ser precedido de um minucioso planejamento. Esse planejamento é dividido 
em quatro etapas: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 

 

Feito o planejamento macro, que é bem da verdade serve para nos posicionarmos em termos de 
mídias sociais, damos início então ao detalhamento deste planejamento. 

Para isso uma campanha de marketing nas mídias sociais precisa descer a detalhes que vão 
envolver as diversas dimensões da campanha e suas ações. Um bom planejamento. Um bom 
roteiro seria: 

Metas e objetivos – As metas a serem alcançadas com a ação de marketing nas mídias 

sociais devem ser definidas prioritariamente, pois determinam o procedimento de vários 

outros fatores como por exemplo o tipo de política a ser adotada em certos veículos. 

Definição de Funções e Atribuições – Definir quem atuará no projeto (marketing, TI, 

vendas, etc... ) e quais serão as atribuições. É desejável que os participantes sejam 

usuários das principais redes sociais e estejam sempre conectados. 

Identificação do Público-Alvo – A quem nossa campanha será dirigida? Qual o 

comportamento desse público e o que buscam na Internet. É importante conhecer o perfil 

do usuário para que possamos montar uma campanha que crie um laço direto entre a 

marca e o público. 
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Definição da Linha de Comunicação – Definição da linguagem (formal ou informal) a 

ser utilizada, o público alvo, a abordagem ideal (adotando uma comunicação mais 

pessoal ou institucional), a periodicidade de atualização (blog corporativo, Twitter, 

Slideshare ou qualquer outra mídia social) e o tempo máximo de resposta às interações. 

Definição das Mídias – Que mídias sociais serão usadas na campanha. Quais são as 
mídias sociais que o público alvo costuma utilizar? Que tipo de ferramental digital será 
necessário para essa atuação? 

Criação de Canais – Identificar quais canais de mídia social estão sendo mais usados 

pelo público alvo da campanha. Se os usuários gastam a maior parte de seu tempo 

visitando determinados canais sociais, estar presente nesses canais é essencial. 

Produção de conteúdo – É a parte mais importante para a sustentação da campanha. 

Gerar conteúdo é um passo importante para estreitar a relação com essas pessoas, 

gerar valor, manter todos informados de novidades e mostrar que a empresa é viva, 

dinâmica e atualizada. 

Definição de Monitoramento – Uma campanha de marketing digital sem 

monitoramento não existe uma vez que se torna impossível mensurar seu retorno. Que 

ferramentas serão usadas? Quais serão as métricas utilizadas? 

Uma campanha perfeita reúne planejamento e realidade. É muito comum vermos marcas que 

estão ingressando nas mídias sociais traçarem objetivos que são simplesmente inatingíveis à 

curto prazo, o que traz uma sensação de frustração que enfraquece a moral da equipe e não 

raramente leva ao término do projeto. 

É importante que as pessoas envolvidas no projeto tenham a noção de que o marketing nas 

mídias sociais é baseado em relacionamento e isso leva tempo até começarem a aparecer os 

primeiros resultados. 

 

Definição de Objetivos 

O primeiro passo no planejamento da ação em mídias sociais é a definição de objetivos de cada 

ação para que possamos estabelecer os critérios derivados dessa decisão, como por exemplo, 

a definição das metas de conversão e até mesmo das ferramentas que serão utilizadas no 

processo. 

Uma campanha de marketing nas mídias sociais pode ter objetivos diversos como: 

• Branding 

• Geração de Leads 

• Venda Direta / Promoção 

• Feedback de clientes 

• Atendimento aos clientes 
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Definição de Atribuições 

 

Outro ponto importante é a definição de funções e atribuições, principalmente em campanhas 

de maior porte. Um dos segredos do sucesso em ações em mídias sociais é a integração das 

diversas mídias no sentido de conseguirmos a maior sinergia possível e com isso a 

maximização dos recursos envolvidos.  

Por isso, funções como planejamento, desenvolvimento de conteúdo, veiculação, interação e 

monitoramento devem estar muito bem definidas para que não ocorra sobreposição de 

funções. 

 
 

 

Identificação do Público Alvo 

A definição do público alvo é um dos primeiros passos da campanha uma vez que é este público 

que irá determinar as mídias que serão utilizadas. A cultura da empresa ajuda bastante nessa 

hora, já que é comum a própria empresa ter uma ideia sobre os hábitos dos seus consumidores. 

O problema é que nem sempre essa visão é bem definida e exata. 

Alguns critérios como faixa etária, gênero e grau de instrução funcionam como bons parâmetros 

para a determinação de quais mídias sociais poderemos utilizar em nossas campanhas.  

Infelizmente o Brasil não é conhecido por ser um país que tem o hábito ou instituições que 

possam nos fornecer informações confiáveis sobre o perfil dos usuários nas mídias sociais. Por 

isso, a opção que nos resta é a de coletar os dados em fontes no exterior e, feitos os devidos 

ajustes em relação a hábitos culturais e econômicos, criarmos uma analogia para aplicação em 

campanhas no Brasil. 

Para obtenção destes dados temos alguns sites estrangeiros muito bons como: 

• Google Display Planner – Todos os Sites - www.google.com/adplanner/ 

• Social Bakers – Facebook e LinkedIn - www.socialbakers.com 
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• Pingdom – Artigos e Reviews - www.pingdom.com 

• Mashable – Artigos e Review - www.mashable.com 

 

Usando o Google Display Planner 

O Google Display Planner é uma ferramenta gratuita do Google, pertencente ao Google 

AdWords, usada para e planejamento de mídia. Com o Google Display Planner é possível 

analisar dados demográficos e sites associados com o público-alvo estabelecido pelo anunciante 

além de uma análise das informações sobre locais (dentro e fora da rede de conteúdo do Google) 

que o seu público provavelmente também visita.  

O grande problema do Display Planner é que ele só oferece informações sobre sites que fazem 

parte da rede de afiliados do Google AdSense. Quando o site não está inserido nesse contexto, 

fazemos a análise por analogia. 

É possível obter um relatório detalhado como demografia e pesquisas relacionadas a um 

determinado local, ou mesmo obter estatísticas agregadas para os sites que possui em seu plano 

de comunicação social. 

Por estas características, o Display Planner é de grande valia para a determinação de quais 

mídias poderemos utilizar, já que basta realizar a pesquisa pela rede social em questão e a 

ferramenta nos dará uma visão exata e atualizada da audiência. No Display Planner podemos 

ter informações como: 

• Número de acessos da rede social 

• Faixa etária 

• Gênero 

• Grau de instrução 

• Sites de origem 

• Assuntos de interesse 

 

Embora o Display Planner não nos forneça todas as informações desejáveis para este tipo de 

campanha, os dados disponíveis já nos dão uma ótima ideia do cenário em que iremos trabalhar. 

Outras ferramentas de pesquisas 
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Para uma análise de sites que não fazem parte da rede de display do Google AdWords e 

portanto, não possíveis de serem analisados pelo Display Planner, temos outras ferramentas 

como o SemRush e Similar Web. 

Essas são duas poderosas ferramentas pagas que oferecem uma infinidade de informações 

estratégicas sobre qualquer site publicado na web como: 

• Número de acessos mensais 

• Palavras-chave que levam tráfego no site na busca orgânica 

• Palavras-chave que levam tráfego no site na busca paga 

• Tráfego advindo das principais redes sociais 

• Sites de referência 

• Interesses da audiência 

 

Definição da Linguagem de Comunicação 

A linguagem é um dos canais de identificação entre a fonte e seus interlocutores, portanto, é 

necessário adequar a linguagem de comunicação da campanha ao público que se pretende 

atingir, afim de criar uma identificação imediata com o público que pretendemos atingir. 

Uma linguagem mal definida ou afastada da realidade do público que se pretende atingir, cria 

uma barreira na comunicação, o que pode comprometer toda a campanha. 

 

Definição das Mídias Que Serão Utilizadas 

Na definição do público-alvo, já podemos ter uma ideia das mídias que serão utilizadas na 

campanha, conforma a característica de cada uma. É importante concentrar os esforços nas 

mídias que realmente conseguem impactar o público que pretendemos atingir. 

De nada adianta implementar uma campanha em uma determinada mídia simplesmente pelo 

fato dela estar na moda (pelo menos no grupo social ao qual você pertence). O importante é 

saber se o público que queremos atingir realmente usa esse canal no seu dia-a-dia. 

 

Produção de Conteúdo 

O conteúdo é talvez o item mais importante de uma estratégia de marketing nas mídias sociais, 

portanto, uma atenção toda especial deve ser dada a essa etapa do planejamento. Devemos 

definir que tipo de conteúdo será levado para cada mídia e quais serão as fontes de referência 

para produção deste conteúdo. 

Outro aspecto importante é a determinação de frequência de publicação destes conteúdos que 

varia conforme o público. Além disso, é igualmente importante determinarmos o calendário 
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editorial a ser seguido, uma vez que essa questão é cada vez mais importante sob o porto de 

vista de SEO e de EdgeRank no Facebook. 

 

Definição de Regras de Conduta 

A atuação nas mídias sociais é muito suscetível a problemas de relacionamento entre os usuários 

e o interlocutor da empresa/campanha. O profissional ou equipe encarregada pelas interações 

não deve nunca se esquecer que ela fala em nome da empresa, e por isso, deve estar consciente 

da sua responsabilidade tanto a nível interno quanto no que diz respeito ao reflexo de suas 

interações e até mesmo as consequências legais destas. 

No planejamento da campanha é necessário deixar bem clara qual é a política de conduta, tanto 

para o trato de questões triviais como o atendimento de dúvidas dos clientes quanto a situações 

de crise. 

 

Criação e Customização dos Canais 

As mídias sociais devem ser como uma extensão do site e por isso deve assimilar a identidade 

visual e a filosofia do site. Em mídias muito rápidas como o Twitter, por exemplo, essa 

comunicação visual é essencial para que você possa levar em poucos segundos a mensagem 

aos usuários. 

Além da criação dos perfis e páginas é necessário trazer para eles a essência da marca, assim 

como torna-lo um canal mais eficiente de comunicação, através de técnicas de SMO – Social 

Media Optimization, conforme veremos adiante. 

 

Definições de Monitoramento 

Nenhuma campanha de marketing faz sentido sem um sistema de monitoramento eficiente e que 

possa transmitir de forma realista os resultados alcançados para a equipe encarregada do 

planejamento e avaliação da campanha. A definição do sistema ou sistemas a serem utilizados 

irá depender do tipo de campanha e dos objetivos determinados. 

 

Identificação de Riscos nas Redes Sociais 

Existem fatores de risco que devem ser levados em consideração para as empresas que querem 

praticar o marketing junto às mídias sociais.  

Antes de qualquer ação de marketing via mídias sociais, é preciso estabelecer um plano de ação 

detalhado para que a imagem da empresa não saia prejudicada por uma atuação desastrada 

nas mídias. 
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Alguns riscos conhecidos na atuação em redes sociais: 

• Falta de planejamento 

• Falta de cronograma 

• Estratégia errada 

• Ferramentas inadequadas 

• Abordagem fragmentada 

• Mensuração inadequada 

• Métricas mal definidas 

• Abandono de perfis 

Todos estes riscos podem ser evitados quando a equipe de marketing e a cúpula da empresa 

têm a exata noção da amplitude do projeto e prazos de retorno. Para isso, além de um 

planejamento detalhado do projeto e seu cronograma, é necessário o engajamento não só da 

equipe de marketing como também da alta administração. 

 

Mídias Sociais e a Legislação Brasileira 

 
Muito embora as redes e mídias sociais sejam um território democrático para a expressão de 

ideias, não devemos esquecer que elas também estão sujeitas a legislação vigente no país. 

Muitas vezes, pessoas e empresas acham que só porque estão emitindo opiniões nas redes 

sociais não podem sofrer as consequências da legislação, ou então que ela não se aplicaria ao 

caso. Já são muitos os casos no Brasil em que a atuação em mídias sociais já rendeu processos 

nas áreas cível e trabalhista. 

Embora nossos códigos não prevejam casos específicos de crimes cometidos nas mídias sociais 

como, por exemplo, o de calúnia, o tribunal tem aplicados os princípios previstos em lei para o 

enquadramento destas questões. A liberdade proporcionada pelas redes sociais não pode ser 

confundida em momento algum com irresponsabilidade e impunidade. 

Vejamos, portanto, algumas situações bem comuns nas redes sociais e suas consequências: 

Ação – Caluniar ou denegrir a imagem de pessoa ou empresa 

Enquadramento – Art. 187, 927 e 1.016 do Código Civil 

Pena – Pagamento de indenização por perdas e danos morais, com agravante de crime digital 

Ação – Uso indevido de logos e marcas 

Enquadramento – Art.189 da Lei n. 9.279 sobre crime contra a propriedade industrial 

Pena – Detenção, de 3 meses a 1 ano ou multa 

Ação – Divulgação de informações sigilosas 

Enquadramento – Art. 153 do Código Penal 

Pena – Detenção de 1 a 6 meses ou pagamento de multa 

Ação – Denegrir a imagem de superior hierárquico 

Enquadramento – Art. 483 da CLT 

Pena – Demissão por justa causa 



 

14 Academia do Marketing – www.academiadomarketing.com.br 
Copyright © 2018 by Academia do Marketing - Esta apostila tem todos os direitos 

reservados. A reprodução parcial ou completa é terminantemente proibida 
 

14 Curso de Redes Sociais e Marketing nas Mídias Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

2 
Módulo 2 – Definição de Público 

Definição do Público-Alvo 

Criação da Persona de Marketing 

Determinação das características demográficas 

Determinação das características comportamentais 

As múltiplas Personas de Marketing 

Tarefa proposta para este módulo 



 

15 Academia do Marketing – www.academiadomarketing.com.br 
Copyright © 2018 by Academia do Marketing - Esta apostila tem todos os direitos 

reservados. A reprodução parcial ou completa é terminantemente proibida 
 

15 Curso de Redes Sociais e Marketing nas Mídias Sociais 

Definição do Público-Alvo 

 

Em uma campanha de marketing nas mídias sociais, uma das etapas mais importantes é a 

definição do Público-Alvo que pretendemos atingir. Uma das grandes vantagens do marketing 

em mídias sociais é justamente podermos segmentar de forma muito precisa a veiculação de 

conteúdos, otimizando desta forma o seu impacto. 

Na medida em que criamos campanhas pontuais, focadas em um público específico, que possui 

características próprias, e conhecemos estas características, os resultados são bem melhores.  

Conhecendo nosso público, podemos ajustar fatores de comunicação como linguagem, imagem, 

dias e horários de publicação, justamente para satisfazer às características deste público e com 

isso gerar um engajamento maior. 

O resultado desta sintonia fina entre a marca e os interesses e hábitos do público que ele deseja 

atingir, é um ROI – Return of Investment, maior e função da otimização dos canais de 

comunicação e mensagens. 

A determinação do público-alvo tem origem no produto, serviço ou conteúdo que a marca 

pretende divulgar. É na concepção do produto que determinamos para quem ele foi criado, por 

isso, o Briefing inicial com a empresa precisa explorar muito bem esta informação, pois ele é de 

suma importância para darmos este primeiro passo em termos de marketing em mídias sociais. 

Criação da Persona de Marketing 

 

Determinado o nosso Público-Alvo, os seja, o consumidor para o qual o produto ou serviço foi 

desenhado, é hora então de criarmos a Persona de Marketing que irá nos orientar nas diversas 

etapas de criação e gestão de uma campanha de marketing nas mídias sociais. 

A Persona de Marketing é a humanização do Público-Alvo, ou seja, a personalização de todas as 

características que iremos coletar em nossas pesquisas por diversas ferramentas online que 

iremos ver mais adiante. 

Determinação das características demográficas 

 

A criação da Persona de Marketing começa pela determinação de suas características 

demográficas, ou seja: 

• Gênero 

• Faixa Etária 

• Localização 

Ester dados podem ser facilmente obtidos em algumas das principais ferramentas online de 

análise de mercado e monitoramento de tráfego. 
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A principal delas é o Google Analytics, ferramenta gratuita oferecida pelo Google para o 

monitoramento de tráfego de qualquer tipo de site, desde um blog pessoal a um grande portal 

de notícias. 

Na aba de Público > Informações Demográficas, podemos encontrar informações bastante 

precisas sobre gênero e idade, que o Google coleta através de suas diversas fontes de 

informação. 

Ainda nesta aba, em Público > Localização, podemos encontrar dados sobre a localização dos 

usuários que acessam o site da marca, nos dando assim uma boa ideia sobre o perfil etário deste 

público. 

Outra ferramenta bastante interessante oferecida pelo Google para a coleta de dados e criação 

da Persona de Marketing, é o Google Display Planner, uma ferramenta do AdWords que usamos 

para a construção de Personas no trabalho de marketing digital. 

Ela também nos fornece uma análise sobre gênero e faixa etária das pessoas que acessam um 

determinado site. O único problema desta ferramenta é que ela só oferece informações 

precisas, de sites que exibam anúncios do Google. 

Determinação das características comportamentais 

 

O segundo passo é a determinação das características comportamentais, ou seja, dores, 

interesses e padrões de utilização da Internet, que irão nortear nossas ações, no que diz respeito 

a conteúdo e horários de publicação, por exemplo. 

Sobre o que o seu público gosta de ler? Que tipo de assuntos atrai mais atenção do público? 

Que tipo de imagem este público gosta? Quais são os dias e horários que este público costuma 

estar online e consequentemente acessar as mídias sociais? Qual o grau de maturidade digital 

deste público? 

Para a determinação destes fatores de composição da Persona, podemos também nos valer de 

ferramentas como o Google Analytics, na aba Comportamento > Conteúdo do Site, por exemplo, 

para determinar quais os assuntos que mais geram acessos ao site. 

No que diz respeito a dias e horários, o Google Analytics também pode nos dar ótimas 

informações.  

Também no Facebook, nas ferramentas Facebook Insights e Facebook Audience Insights, 

podemos colher diversas informações que nos permite elaborar uma Persona de Marketing 

extremamente precisa. 

Quanto aos assuntos de interesse, por exemplo, na aba Informações > Publicações, podemos 

ver quais as publicações que geraram maior engajamento, o que nos dá uma boa ideia sobre 

que tipo de conteúdo os fãs da marca estão apontando como de seu interesse. 
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As múltiplas Personas de Marketing 

 

Dependendo do setor em que a marca atua, é comum nos depararmos com situações onde seus 

produtos e serviços se destinam a públicos diferenciados, que possuem características 

diferentes, muito embora se trate de um mesmo produto ou de produtos variados. 

 

Neste caso, temos um cenário de múltiplas personas de marketing para as quais deveremos 

adequar tanto os assuntos, quanto linguagem e elementos gráficos, para que o conteúdo 

“converse” melhor com cada um destes grupos. 

Tarefa proposta para este módulo 

 

Para que você já possa aplicar o conteúdo deste módulo, propomos que você faça um exercício, 

criando um planejamento de Público-Alvo e Persona de Marketing. 

Para isso, propomos a seguinte tarefa: 

1 – Determinar quais são os sites de referência no seu setor 

2 – Com as ferramentas apresentadas determinar o perfil dos usuários 

• Gênero 

• Idade 

• Interesses 

• Maturidade digital 

• Localização 

• Interesses 

3 – Criar o perfil comportamental do público 

• Dias de maior presença online 

• Horários de maior presença online 
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4 – Criar a Persona de Marketing ampla da marca 

5 – Criar as Personas de Marketing específicas 

6 – Criar a história destas personas 
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Estratégias de Marketing nas Mídias Sociais 

 
Traçados os objetivos de campanha, definido o público-alvo e as mídias a serem utilizadas, 

chega a hora de estabelece a estratégia a ser adotada. O marketing nas redes sociais oferece 

diversas opções de atuação que variam em termos de objetivo da ação e até mesmo orçamento 

disponível. 

Temos basicamente dois tipos de estratégias a serem adotadas: 

• Conhecimento e Reforço de Marca 

• Bookmarking Social 

 

 

Conhecimento e Reforço de Marca 

Essa é uma das estratégias mais comuns no marketing em mídias sociais e é constituída da 

criação de uma presença ativa e influente nas redes sociais. O objetivo inicial é se tornar uma 

referência em uma determinada área para com isso atrair o interesse dos participantes das 

diversas redes sociais. 

Tornar-se um especialista em um determinado assunto é o primeiro passo para conseguir 

amplificação da mensagem, pois primeiro a marca tem que ser fixada como símbolo de 

excelência para depois ser admirada, questionada e finalmente propagada. Ao se tornar uma 

referência em uma determinada área ou assunto, a marca imediatamente passa a ser procurada 

ou indicada por usuários que tenham alguma dúvida referente ao tópico de excelência. Dessa 

forma, se desenvolve a conversação que, quando bem conduzida, levará a conversão. É uma 

variante do Modelo de AIDA – Awareness, Interest, Desire and Action, aplicado ao marketing nas 

mídias sociais. 

É nesse ambiente de conversação que se dá a exposição positiva da marca e se gera então as 

oportunidades de conversão. Embora seja a estratégia mais demorada em termos de resultados, 

é sem dúvida nenhuma a de maior retorno, pois trabalha com um elemento essencial no 

marketing nas mídias sociais; a fidelização dos usuários. Um usuário satisfeito por ter encontrado 

a solução para um problema qualquer é certamente um usuário que acompanhará o perfil nas 

redes sociais e também o indicará para seus amigos, o que aumentará a capacidade de 

disseminação da mensagem e consequentemente, de influência da marca. 

Em função do objetivo de satisfazer as necessidades de um determinado grupo de pessoas e 

provocar a interação entre elas e a marca, essa é uma estratégia classicamente utilizada quando 

o foco na nossa ação é o Público Funcional. 

Esse tipo de estratégia se subdivide em duas outras em função da sua abrangência: 

• Abordagem Ampla ou Viral 

• Abordagem Segmentada ou Networking 

 

 

Estratégias de Abordagem Ampla – Viral 
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É um tipo de estratégia na qual o público-alvo não é muito específico e por isso se tornam 

necessárias ações que atinjam o maior número de pessoas possíveis. A intenção principal é 

atrair a atenção do maior número possível de pessoas para então começar a interação através 

de um canal mais específico. Em termos de Funil de AIDA, seria a parte referente A do funil, ou 

Awarreness – Concientização. 

Ações de marketing em mídias sociais visando à propagação viral podem ser feitas em diversos 

canais como: 

• Criação de um site ou blog que desperte um grande interesse do público 

• Produção de vídeos interessantes que remetam a um canal da marca 

• Posicionamento de uma determinada #Hashtag no Twitter ou um assunto nos Trendig 

Topics 

 

 

Segmentação de Relacionamento - Networking 

Esta é uma estratégia utilizada para abordagens do Público Funcional que se diferencia da 

anterior por ser muito mais focada em torno de um público específico e que por isso geralmente 

utilizada quando trabalhamos com redes verticais em que as conversações giram em torno de 

um assunto muito específico como, por exemplo, o LinkedIn e Fóruns. 

O trabalho de marketing nessas mídias tende a ser um pouco mais arriscado, pois geralmente 

exige um profundo conhecimento do assunto e uma geração constante de conteúdo 

especializado. Pelo caráter relativamente finito de algumas áreas, existe o risco da campanha 

acabar caindo na armadilha do Spam de Redes Sociais, o que pode gerar resultados 

catastróficos para a imagem da marca. 

Outro problema dessa estratégia é que na maioria das vezes os participantes de redes sociais 

verticais são muito mais avessos ao marketing nesse ambiente do que os participantes das redes 

sociais horizontais. Isso dificulta o trabalho uma vez que a dosagem um pouco maior de 

marketing pode gerar uma rejeição muito grande e não raramente xiita dos participantes da rede, 

o que pode descambar em uma situação de crises que pode contaminar até mesmo outras redes. 

A participação ideal de um perfil engajado nesse tipo de estratégia é a de se posicionar como 

um consultor e pesquisador, tendo muito cuidado ao colocar qualquer mensagem publicitária que 

quando inserida deve ser da forma mais sutil possível. A atuação como Networker dessas 

próprias redes também é uma boa opção estratégica uma vez que, nesse caso, o conteúdo da 

sua mensagem estará envolto em uma estrutura de ponte entre necessidades o que de alguma 

forma estará agregando valor para os usuários.  

Os Tipos de Redes Sociais 

Atualmente nos deparamos com uma infinidade de redes sociais pela Internet, cada uma com 

sua característica e público, mas em se tratando de marketing nas mídias sociais precisamos 

identificar aquelas que mais se enquadram no perfil do público-alvo da nossa campanha. Por 

isso, é necessário classificarmos as redes conforme sua estrutura para que possamos enquadrá-

las em nosso projeto. 
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Redes Sociais Horizontais 

As redes sociais horizontais são as mais genéricas, pois seu objetivo é simplesmente a criação 

de um ambiente digital em que pessoas possam se comunicar e compartilhar conteúdos como 

o Facebook e o Google +1. De maneira geral, essas redes, não possuem muitos bloqueios para o 

relacionamento entre os participantes porque seguem um modelo linear de distribuição de 

conteúdo do tipo “encontro social” onde todos os membros devem possuir acesso ilimitado ao 

conteúdo publicado pelos outros membros. Por permitirem uma movimentação ampla pelo 

conteúdo publicado, são chamadas então de Redes Horizontais. 

Por serem genéricas essas redes tendem a ter um número elevado de participantes já que a 

lucratividade do modelo se dá em função do número de Page Views e seus anunciantes tendem 

a cobrir um espectro maior de produtos e serviços. 

Para fins de aplicação no marketing nas mídias sociais essas redes são mais indicadas quando 

temos um público muito abrangente e pouco segmentado. Os anunciantes típicos dessas redes 

são programas de afiliados globais como Google AdWords e Yahoo Search. O Facebook, em 

função do seu tamanho, desenvolveu sua própria rede de anúncios, o Facebook Ads. 

Principais vantagens das Redes Sociais Horizontais 

• Por serem genéricas admitem qualquer tipo de campanha; 

• A disseminação da mensagem tende a ser maior em função do elevado número de 

participantes; 

• Maior exposição do conteúdo já que não existem barreiras de acesso ao mesmo. 

 

Redes Sociais Verticais 

As redes sociais verticais são redes mais segmentadas e tendem a agrupar pessoas que tem um 

interesse em comum. São redes criadas para o debate em torno de um determinado assunto 

específico (música, fotos, trabalho, hobbies, etc...) e por isso agregam um público mais uniforme 

em termos de perfil. Alguns autores consideram essas redes como uma versão sofisticada dos 

antigos fóruns de discussão que também trabalhavam desta forma. Para manterem um mínimo 

de ordem, essas redes costumam colocar barreiras de acesso ao conteúdo como a criação de 

grupos e comunidades dentro da própria rede. Atualmente os melhores exemplos de redes 

sociais verticais seriam o LinkedIn e MySpace. 

Como possuem um público mais restrito, essas redes tendem a ter um número menor de 

participantes que o que verificamos nas Redes Horizontais, pois a afinidade com o foco da rede 

funciona como fator de exclusão natural. 
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A aplicação de Redes Verticais no marketing nas mídias sociais se dá quando temos um público-

alvo bem definido e em sintonia com essa determinada rede. Os anunciantes típicos dessas 

redes são empresas ligadas a linha de assunto foco da rede que contratam os espaços 

diretamente com a rede como no caso do MySpace, que permite a contratação direta. 

Principais vantagens das Redes Sociais Verticais: 

• Público altamente segmentado tendo em vista que a temática da rede é voltada para 

um assunto específico; 

• Usuários mais especializados que tendem a gerar uma maior taxa de conversão nas 

campanhas; 

• Maior facilidade de comunicação com o público-alvo.     

 

Categorias de Mídias Sociais 

As mídias sociais se dividem em diversas categorias em função de seu formato e tecnologia. A 

mudança constante nos formatos e os lançamentos de novas redes, por vezes produzem mídias 

híbridas que deixam sua classificação confusa, Muito embora ainda haja uma certa discussão 

sobre quem pertence a qual categoria, mas podemos agrupá-las em algumas categorias que 

parecem ser de consenso geral. 

Atualmente existem basicamente cinco categorias de mídias sociais. Obviamente essa 

classificação está sujeita a interpretações  

Fóruns e Quadros de Mensagens 

São uma das primeiras redes sociais que passam pelos fóruns de discussão ao quadros de 

mensagem. Nessas mídias as pessoas podem submeter uma pergunta ou uma opinião e outras 

pessoas podem oferecer uma resposta ou opinião. As interações ocorrem na forma de e-mails 

ou através de posts hospedados.  

Sistemas Instantâneos de Trocas de Mensagens 

São os sistemas de bate-papo, uma das primeiras mídias sociais que até hoje são incorporadas 

a plataformas mais complexas como o Facebook e Google+ 

Redes Sociais 

São as redes de relacionamento abertas ou semiabertas 

Blogs 

Os blogs são uma das mídias sociais mais antigas e ao mesmo tempo mais eficientes em termos 

de marketing nas mídias sociais. Por oferecerem alto grau de customização e um espaço 

ilimitado para apresentação de conteúdo, funcionam como bases para a disseminação da 

mensagem. 

Microblogs 
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Os microblogs ganharam grande projeção, principalmente após o Twitter. São mídias muito 

rápidas e com uma grande integração com aparelhos de acesso móveis como smartphones e 

tablets. A supremacia do Twitter vem impedindo o surgimento de outras redes similares.  

Bookmarks Sociais 

Bookmarks sociais são redes que permitem às pessoas manifestarem suas preferências em 

relação a notícias, textos, imagens e outros conteúdos através de marcações, como se fosse um 

Favoritos aberto. Em bora não tenham muita expressão no Brasil, são bastante utilizadas por 

contribuírem de forma significativa para o trabalho de SEO e SMO. 

Compartilhamento de Mídia 

Os sites de compartilhamento de mídia tem crescido bastante nos últimos tempos principalmente 

em função da 

Obviamente existem outras categorias como as wikis, social games e outras que tem menor 

penetração no mercado e por isso mesmo são pouco úteis para o marketing nas mídias sociais. 

 

Os Tipos de Mídias Sociais e Suas Fuções 

 
Para efeitos desse curso e para facilitar a assimilação dos conceitos, vamos classificar as 

mídias sociais em três funções distintas: 

• Mídias de base 

• Mídias de difusão 

• Mídias de interação 

 

Vejamos a definição de cada uma delas: 

Mídias de Base – São mídias sociais ou ferramentas de mídias sociais que nos permitem 

uma boa área para inserção de conteúdo como Blogs, redes de compartilhamento de 

textos e apresentações como o Slideshare ou redes de compartilhamento de vídeo como 

o YouTube e Vimeo. 

Mídias de Difusão – São o que chamamos de mídias rápidas e fundamentalmente 

noticiosas como o Twitter, Bookmarks Sociais e Agregadores de Notícias. 

Mídias de Interação – São as mídias sociais que tem por característica a geração de 

interações repetidas em torno de um mesmo assunto e que apresentam mais recursos 

digitais como o Facebook e Googel+. 

Uma estratégia de marketing nas mídias sociais passa obrigatoriamente por esses três tipos de 

mídias como forma de construção de relacionamento. 
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A função das Mídias de Base 

 

As Mídias de Base funcionam como a base de conteúdo da sua estratégia e é para lá que todos 

os seus links informacionais são apontados em um primeiro momento de campanha. É o caso 

dos blogs e seus posts. O blog funciona como repositório do conteúdo que queremos 

compartilhar, seja ele informação sobre produtos e serviços, tutoriais ou análises. Portanto, nada 

mais lógico que em uma primeira etapa de campanha, todos os links nas outras mídias tenham 

o post no blog como destino.  

Exemplos: Blogs, Slideshare, Scribd, YouTube, Vimeo 

Uma vez publicado um artigo no seu blog, ninguém vai tomar conhecimento dele até que você 

divulgue, através de uma newsletter ou pelas mídias sociais. É ai que entram as Mídias de 

Difusão. 

 

A função das Mídias de Difusão 

 

O papel das Mídias de Difusão é justamente o de levar ao público das redes sociais as notícias 

mais recentes. Por isso nós chamamos essas mídias, como o Twitter, por exemplo, de “mídias 

nervosas”, pois a todo momento elas apresentam novidades ou repercussões de uma fato novo. 

Embora possa se conseguir um bom nível de interação nessas mídias, elas de destacam mesmo 

pela sua capacidade de amplificação da mensagem, pois é uma característica dos seus usuários, 

estarem havidos por informações e predispostos a repassá-las imediatamente. 

Exemplos: Twitter, Dihitt, Delicious, Digit 

Portanto, seguindo nossa sequência lógica de ação, após a geração e publicação do conteúdo 

passamos a etapa de propagação para que ai sim, possamos colher o retorno do público. É 

nessa etapa que se encaixam as Mídias de Interação. 

 

A função da Mídias de Interação 

 

As Mídias de Interação são o ponto final das ações de marketing nas mídias sociais, pois e nelas 

que o ciclo da informação se completa. São mídias que costumamos chamar de Clubinhos, 

justamente por envolverem na maioria das vezes, pessoas em um ambiente informal de puro 

relacionamento e compartilhamento.  

Exemplos: Facebook, Google+, LinkedIn 
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Métricas em Mídias Sociais 

Em termos de avaliação de resultados de ações de marketing nas mídias sociais, podemos 
classificar as métricas em três grandes grupos: 

Visibilidade 

É exatamente o grau de exposição de uma determinada marca na mídia mostrando a audiência 
imediata que o veículo proporciona sem se importar com o resultado final em si. É traduzida pelo 
número de seguidores, fãs e assinantes de um blog, por exemplo. 

O critério de visibilidade envolve algumas das métricas mais comuns da web análise e por isso 
pode ser mensurada facilmente através de ferramentas de análise de tráfego como por exemplo 
o Google Analytics. As principais métricas deste critério são: 

• Page views 

• Visitantes únicos 

• Novos visitantes 

• Taxa de rejeição 

• Visitantes que retornam 

• Geolocalização 

Como cada mídia tem um comportamento próprio, a análise deve ser feita de forma isolada para 
cada veículo sem comparação de números absolutos, pois se tratam de meios, tecnologias e 
formatos completamente diferentes. Os resultados do Twitter, por exemplo, jamais podem ser 
comparados com os resultados do Facebook ou YouTube. 

O Google Analytics é uma ferramenta que pode suprir todas as necessidades deste tipo de 
análise. Veja mais informações em http://www.google.com.br/analytics/ 

No caso do Twitter existe uma ferramenta que responde bem a essa mídia que é o Twialyzer 
que pode ser encontrado em http://www.twitalyzer.com/ 

Ainda com o Twitter, o serviço Twitter Counter também oferece um ótimo conjunto de 
indicadores de visibilidade. Serve também como plataforma para análise da concorrência.  
Conheça detalhes sobre essa ferramenta em http://twittercounter.com  

Para o Facebook a ferramenta ideal para a análise de visibilidade é a própria base de análise do 
Facebook em http://www.facebook.com/insights. É necessário estar logado como Administrador 
para ter acesso às informações. 

Influência 

É a capacidade de formação de opinião que aquela mídia possui. Um indicador clássico é o 
número de links gerados a partir daquela mídia e menções em outras mídias. Através da 
influência podemos medir o impacto de determinada mídia junto ao público alvo. São métricas 
importantes nesse critério: 

• Número de seguidores 

• Número de fãs 

• Presença em listas 

• Retweets 

• Pingback em blogs 

http://www.google.com.br/analytics/
http://www.twitalyzer.com/
http://twittercounter.com/
http://www.facebook.com/insights
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Alguns serviços também oferecem o cálculo da influência de uma determinada marca nas mídias 
sociais. Como a metodologia diverge muito, é aconselhável analisar as plataformas disponíveis 
e escolher aquela que tenha a melhor proposta em termos de coerência matemática. 

Engajamento 

É o nível de interatividade apresentado em uma determinada mídia, o grau de participação que 
os participantes demonstram após o envio de uma mensagem ou localização da citação através 
de ferramentas de busca. Em termos de desempenho é a métrica que avalia a interação dos 
participantes de uma determinada mídia com o conteúdo que enviado para ela.  São fatores a 
serem analisados neste critério: 

• Interações 

• Comentários 

• Replies 

• Direct Messages 

• Curtir 

• Adições aos favoritos 

• Bookmarks sociais 

• Quantidade de membros em uma comunidade própria 

Existem algumas ferramentas gratuitas que podem ajudar bastante nesse tipo de análise. O 
Social Mention – www.socialmention.com – oferece um ótimo serviço para esse tipo de análise. 

Para análise de engajamento em blogs que utilizam a plataforma WordPress, uma boa 
ferramenta é o plugin Blog Metrics que pode ser baixado em http://yoast.com/wordpress/blog-
metrics/ 

Definição de Métricas 

A análise de desempenho nas redes sociais segue padrões diferentes dos adotados em outras 
formas de marketing on-line. Cada mídia social possui um conjunto de métricas específicas em 
função do seu formato, recursos, objetivo, penetração e tecnologia envolvida. Em alguns casos, 
essas métricas variam também em função do tipo de ação de marketing envolvida. 

No marketing digital tradicional, as métricas tendem a ser convergente por estarem sendo 
coletadas em um ambiente relativamente padronizado, onde o clique e a interação direta são na 
maioria das vezes o objetivo imediato da ação. O ROI é praticamente o único fator a ser avaliado 
em termos de desempenho. 

Nas mídias sociais entra no cenário, um fator que pode dificultar a leitura destes dados em função 
do seu caráter participativo, a questão da subjetividade. 

A definição dos objetivos de uma campanha de marketing nas mídias sociais é fundamental para 
a definição das métricas a serem utilizadas. Sem um objetivo muito claro, não podemos definir 
um conjunto de ferramentas e indicadores que possa explicar em termos matemáticos e 
financeiros a eficácia de uma determinada ação. 

Principais Métricas nas Redes Sociais 

 

Em termos de métricas, o melhor é trabalhar com aquela que melhor expresse a participação da 

campanha no resultado estipulado e exigências do cliente. Não existe uma métrica única que 

http://www.socialmention.com/
http://yoast.com/wordpress/blog-metrics/
http://yoast.com/wordpress/blog-metrics/
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possa explicar todas as campanhas. Por isso, sugerimos uma série delas, que podem ser 

aplicadas. 

1. Número de Acessos – Meça os acessos de cada rede social em que você atua. Isso pode 

ser feito facilmente com o Google Analytics bastando para isso fazer algumas configurações na 

ferramenta de modo a segmentar este tipo de acesso. Se a situação for crítica, vale a pena 

pensar em configurar um filtro específico no Google Analytics. 

2. Tempo de Engajamento – Se você tem um aplicativo no Facebook, quanto tempo as pessoas 

ficam no mesmo? O tempo vem aumentando? Se as pessoas acessam seu site oriundas das 

redes sociais, quanto tempo elas gastam nele? Mais uma vez, o Google Analytics pode lhe ajudar 

a medir esse comportamento quando bem calibrado e segmentado. 

3. Bounce Rate (taxa de rejeição) – Os visitantes que chegam ao seu site através das redes 

sociais, costumam ir embora rápido (ex: caem na homepage e saem) ou navegam por mais 

páginas? Quando há uma taxa de rejeição Rate alta, provavelmente as pessoas não estão 

encontrando facilmente aquilo que procuram. Talvez seja necessária uma revisão em seu site. 

4. Interação Com o Conteúdo e Tamanho – Como está a interação dos seus seguidores com 

o seu conteúdo? Colocam comentários, dão RT’s, Replies, etc…? O seu número de seguidores 

está crescendo? Essa é uma métrica que infelizmente não dá para medir pelo Google Analytics. 

Vale a pena desenvolver controles próprios o procurar serviços que possam suprir essa 

necessidade. 

5. Grau de Atividade – Quantos dos seus usuários ou seguidores são ativos e participativos – 

dividir os usuários ativos pelo número total de usuários – nas redes sociais em que você atua? 

Será que a audiência justifica o esforço? Qual o retorno real e a taxa de conversão dessas ações 

de marketing? 

6. Taxa de Conversão – Suas conversões estão crescendo (em vendas, assinaturas ou qualquer 

outra coisa que você deseja medir) através de acessos vindos das redes sociais em que você 

atua? Um funil bem estruturado no Google Analytics pode facilmente medir esse parâmetro. 

7. Menções à Marca – Estão falando bem ou mal da sua marca? Quantas menções ocorreram 

no período? Acompanhe o quê estão falando e em qual quantidade/freqüência. 

8. Fidelidade – As pessoas estão voltando ao seu site/redes? Estão compartilhando seu 

conteúdo? 

9. Viral – As pessoas estão divulgando o seu conteúdo/links para suas próprias redes (Ex: 

retwitando ou repassando updates do facebook)? 

10. Blogs – Os blogs fazem parte das redes sociais, desde que você permita que postem 

comentários e interaja com seus leitores. Nesse caso, o conteúdo do seu blog está sendo 

compartilhado e indicado pelos seus leitores? E os blogs dos quais você participa? Verificou no 

Analytics o quanto de tráfego eles estão lhe enviando? 

Princípios Gerais de Monitoramento de Tráfego 

Web Analytics é a especialidade web responsável pela coleta e análise de dados da internet, 
que cada vez mais ganha importância no suporte às decisões estratégicas de presença online 
das empresas seja como site ou como comércio eletrônico. Não é possível investir em projetos 
digitais sem que se meça o seu retorno. 
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Ao medir os resultados, é possível avaliar a eficácia do site ou campanha de marketing digital 
dentro dos objetivos propostos, fazer correções e melhorar o retorno de investimento ROI através 
da otimização dos recursos envolvidos. Com Web Analytics é possível estabelecer e mensurar 
outros objetivos tão ou mais importantes para o projeto digital das empresas. 

Sistemas e ferramentas para análise de tráfego 

Para realizar o monitoramento de um site ou campanha de marketing digital existem três 
opções: 

• Software – Existem soluções pagas bastante poderosas e soluções  até mesmo 
gratuitas, mas,  mais simples e que podem atender às necessidades de pequenos 
negócios. 
 

• Serviço – O monitoramento também pode ser terceirizado e para isso existem diversas 
empresas que prestam este tipo de serviço sob demanda 
 

• Híbridos – Sistemas de serviços aliados a softwares internos (Google Analytics + 
Woopra) 

 

Avaliação de resultados das diversas campanhas e acessos  

De nada adianta reunir uma massa enorme de dados se você não pode processá-los e 
transformar estas informações em dados que possam ser analisados utilizando-se as técnicas 
de Web Analytics. As métricas padrão podem ser analisadas por profissionais treinados para tal, 
independentemente de interpretações pessoais. 

Google Analytics 

Atualmente a ferramenta mais poderosa de Web Analytics é sem dúvida alguma o Google 
Analytics. O serviço é oferecido gratuitamente pelo Google, bastando para isso o 
cadastramento na ferramenta e a inserção do JavaScript nos códigos do site. 

 

 

 
O Google Analytics é capaz de identificar além da tradicional taxa de exibição e hit de uma 
página, a localização geográfica do visitante, forma com a qual chegou à página (através de links 
de outros sites, buscador, AdSense ou diretamente pelo endereço), sistema operacional, 
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navegador, navegador e sistema operacional combinados e suas versões, resolução de tela, 
javascript habilitado, reprodutor de flash instalado e centenas de indicadores que podem ser 
analisados individualmente ou em combinações feitas pelo próprio analista. A periodicidade da 
análise é determinada pelo próprio analista dando assim uma grande flexibilidade ao sistema. 

 

 

Na área de mídias sociais, a nova versão do GA evoluiu muito e já é possível criar análises e 
métricas em função da sua origem nas diversas redes sociais. Com o uso de programação 
avançada nas configurações do script do Google Analytics podemos criar métricas e dimensões 
ainda mais profundas agregando assim mais informações e consequentemente fontes para 
identificação do comportamento do usuário em um site. 

 

Tageamento de Campanhas 

Assim como nas campanhas de marketing digital, as campanhas de marketing nas mídias sociais 
podem ser monitoradas através do recurso de UTM Tagging. Através desse recurso podemos 
identificar dentro do painel do Google Analytics a origem de acessos vindos através de links 
nas mídias sociais. 

É importante desenvolvermos este tipo de monitoramento para podermos saber que tipo de ação 
nas mídias sociais está trazendo o melhor retorno. Se estivermos fazendo uma ação que tenha 
como objetivo de um determinado produto ou serviço, esse tipo de monitoramento trará também 
a vantagem de nos informar detalhes como a Taxa de Conversão e diversos outros indicadores 
fornecidos pelo Google Analytics. 

Otimização do investimento em marketing digital  

As ferramentas de análise têm como grande vantagem a possibilidade de otimização dos 
recursos alocados para as campanhas de marketing digital à medida que o resultado de cada 
ação de marketing pode ser quantificado. Dessa forma, eventuais problemas com uma 
determinada mídia podem ser identificados de maneira exata dando a oportunidade à equipe de 
marketing agir de maneira pontual. 
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Ao contrário das mídias tradicionais, toda e qualquer campanha de marketing digital pode ser 
monitorada, inclusive em tempo real, dando assim a chance de correções de rumo imediatas e 
não apenas para a “próxima campanha”. 

Google Alerts e Yahoo Alerts 

O Google Alerts, embora seja uma ferramenta antiga (?) ainda é bem interessante e úteil para o 

monitoramento de onde uma determinada marca é citada, uma vez que as respostas são rápidas 

e precisas. O sistema monitora toda vez que uma determinada palavra-chave aparece em todo 

o sistema Google. Você pode criar e configurar seus alertas no endereço 

http://www.google.com.br/alerts .  

O Yahoo também tem uma ferramenta bem parecida, embora não tão precisa que pode ser 

acessada em http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/alerts/  

Discussões a parte, as duas ferramentas também funcionam muito bem para o monitoramento 

da concorrência. 

LiveBuzz 

O Brasil também possui boas ferramentas de monitoramento em mídias sociais. Livebuzz é uma 

solução para o marketing em mídias sociais que agrega várias funcionalidades em uma única 

ferramenta. Além do monitoramento das redes, a criação de campanhas e promoções. 

Com módulos específicos para monitoramento e interação, o administrador do perfil consegue 

rastrear em diferentes redes ao mesmo tempo todas as citações referentes a sua marca na 

internet, criando uma central de informações que lhe permite mensurar o impacto de suas ações 

na web. 

Atualmente a ferramenta trabalha com o Twitter, Facebook, Flickr, Google Blogs e YouTube. 

Pare saber mais detalhes sobre a ferramenta e suas funcionalidades acesse o site do 

desenvolvedor em http://livebuzz.com.br.  

 

 

http://www.google.com.br/alerts
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/alerts/
http://livebuzz.com.br/
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Microblogs – Twitter 

 
Os microblogs são ferramentas de mídia social criadas para troca de mensagens rápidas entre 

seus usuários. Sua popularidade é cada vez maior e com a popularização dos sistemas móveis 

essa preferência dos usuários deve se ampliar. 

Twitter 

 
O Twitter é sem sombra de dúvida um dos maiores sucessos das redes sociais e ao que parece 

deve continuar ocupando este posto por muito tempo. A ferramenta é a responsável por uma 

verdadeira revolução em termos de comunicação via Internet. A velocidade de propagação das 

informações nessa mídia é bem alta e por isso existem inúmeras oportunidades a serem 

exploradas 

Basicamente o Twitter oferece a chance de seus usuários trocarem mensagens de até 140 

caracteres entre si e assim construírem uma grande rede de informações. 

Criada a conta o usuário pode inserir um determinado número de informações pessoais e 

customizar o seu perfil. 

A Importância do Nome do Usuário 

Como em todas as mídias sociais, a escolha do nome do usuário é fundamental dentro da 

estratégia de marketing uma vez que facilitará a difusão da marca como também ajudará de 

forma decisiva na estratégia de otimização para ferramentas de busca – SEO, contribuindo para 

a assimilação da palavra-chave e rankeamento. 

Você pode verificar a disponibilidade do nome de usuário no Twitter e em dezenas de outras 

mídias sociais simultaneamente utilizando a ferramenta NameCHK. Isso facilita o trabalho de 

pesquisa e previne problemas futuros como o de precisar de uma determinada mídia e o usuário 

já está tomado. Veja mais em http://namechk.com/ 

Customização de perfis nas Mídias Sociais 

 
Através da customização de um perfil em mídias sociais podemos transferis para esse veículo a 

identidade visual já existente na empresa ou marca. Isso se torna importante já que causa uma 

identificação imediata com o usuário. 

No Twitter alguns campos do formulário de configuração da conta como o Usuário e Bio ajudam 

bastante na estratégia de SEO. O campo usuário, por exemplo é tratado como a tag Title e o 

campo Bio é tratado como a tag Description. Isso ajuda em muito o rankeamento da página do 

perfil em ferramentas de busca como o Google e Yahoo, o que ajuda bastante em estratégias de 

posicionamento de links.  

Infelizmente a ferramenta utiliza o protocolo NoFollow e por isso não distribui Link Juice para os 

links da página de perfil e nem para links existentes em mensagens. 

Criação de Um Grupo de Seguidores 

 
Para que sua mensagem atinja o público desejado, é necessário que o seu perfil seja popular e 

para isso é necessário que você conquiste o maior número de seguidores possível. Para isso 
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devemos estabelecer uma diretriz no que diz respeito às pessoas que iremos seguir. A ideia é 

de utilizar a prática de Seguir Para Ser Seguido e com isso conseguir um número elevado de 

seguidores que tenham interesse no produto ou serviço que você está divulgando. Essa é uma 

prática comum nas mídias sociais. 

O importante é a identificação do público alvo para que os esforços não sejam em vão. De nada 

adianta ter um grande número de seguidores que não possuem o menor interesse no seu produto 

ou serviço. Por isso, sites que prometem Followers, nem pensar. 

É importante que os seus seguidores tenham qualidade, ou seja, sejam influentes e com isso, 

possam direcionar tráfego para o seu site. Um usuário com poucos seguidores e baixo nível de 

atividade, não atuará como propagador das suas mensagens e portanto, não ajudará em nada 

no resultado da campanha.  

Quem Seguir 

Uma boa estratégia de criação de grupo de seguidores envolve a identificação do público alvo, 

mas também a identificação de outros perfis onde podem haver seguidores que se interessem 

pelo seu conteúdo. Portanto é necessário que se faça uma pesquisa para identificação dos perfis 

primários. 

Consumidores em potencial – Pessoas que tenham mencionado em seus Tweets uma 

determinada palavra-chave que se identifica com o seu produto. 

Formadores de opinião – Identifique quem é tido como referência no segmento e siga-

os além de seguir os seus seguidores. 

Concorrentes – Os seguidores dos seus concorrentes certamente se interessam pelo 

seu produto ou serviço e gostariam de ter mais uma opção. Por isso são seguidores que 

você deve incorporar à sua lista. 

O próprio Twitter possui uma ferramenta bastante interessante para a busca de perfis com 

detalhamento de informações. É a busca avançada do Twitter Search que possui diversos filtros. 

Veja detalhes em http://search.twitter.com 

Critérios de Qualidade Para Seguidores 

Alguns indicadores do próprio Twitter ajudam a identificar os perfis que tem maior potencial de 

repercussão da sua mensagem. Podemos utilizar ferramentas bem mais complexas para a 

identificação dos perfis mais influentes, mas basicamente, podemos observar os seguintes 

critérios: 

• Quantidade de seguidores 

• Quantidade de listas em que aparece 

• Taxa de Retweets 

• Atividade na rede 

O importante é construir uma base de seguidores que realmente propaguem a mensagem. De 

nada adianta ter uma base ampla que não dê continuidade ao fluxo da informação, restringindo 

o impacto da campanha à primeira camada, pois o objetivo é justamente o de alcançar a 

repercussão da segunda e terceira camada de impacto, conquistando assim, o efeito exponencial 

de propagação das mídias sociais. 

http://search.twitter.com/
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Manutenção da Lista 

Sendo o Twitter um ambiente de relacionamento, é importante que as pessoas as quais você 

segue, também lhe sigam. Sem isso, não existe viralidade nas ações que você estará 

empreendendo. Portanto, é necessário fazer um expurgo da lista de pessoas sendo seguidas de 

tempos em tempos. 

Os usuários que não lhe seguem devem ser excluídos da lista ou porque não tem interesse na 

sua mensagem ou porque estão inativos. 

Twitter Dashboards e Automatização 

 
O Twitter possui algumas ferramentas que facilitam as tarefas de atuação nessa mídia, reunindo 

em uma só tela as diversas funções disponíveis. Não raramente esses sistemas reúnem também 

várias mídias sociais em um só ambiente. 

Mídias unificadas nos dashboards de mídias sociais: 

• Twitter 

• Facebook 

• Facebook Page 

• Linkedin 

A vantagem principal destas plataformas é poder atuar em várias mídias a partir de uma única 

interface facilitando assim não só o trabalho de envio como também o de monitoramento de 

citações e outras métricas a serem analisadas, o que facilita bastante o dia-a-dia no profissional 

encarregado da gestão, monitoramento ou análise de mídias sociais. 

Em momentos de disparo, a concentração de várias mídias em uma única interface confere a 

equipe um meio bem mais eficiente de controle das ações e integração entre os veículos. Dessa 

forma, podemos garantir a execução do cronograma de disparo, sem a necessidade de ter 

abertas várias interfaces que inclusive, por vezes, são incompatíveis. 
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A velocidade de ação em mídias muito dinâmicas como Twitter e Facebook é essencial para 

uma campanha, principalmente em situações de crise onde o tempo de resposta desempenha 

papel importante para a solução e preservação da marca da empresa. 

A grande vantagem destas plataformas é concentrar em um só lugar a maioria das ferramentas 

de disparo e monitoramento para diversas mídias.  

O HootSuite é uma das ferramentas mais utilizadas para esse tipo de função, pois agrega uma 

série de recursos na mesma interface. Com ele podemos executar as seguintes operações no 

Twitter: 

• Envio de Tweets 

• Visualização do time line 

• Agendamento de mensagens 

• Monitoramento de citações 

• Monitoramento de tráfego 

• Estatísticas 

 

 

O HootSuite possui uma versão gratuita e outra paga. A diferença básica está no número de 

perfis que podem ser administrados e nas ferramentas de web análise, como por exemplo a 

integração com o Google Analytics. 

A grande vantagem do HootSuite é que ele é uma plataforma residente, ou seja, não fica 

instalado em um determinado computador o que facilita o acesso de quem administra a conta. 

Saiba mais sobre os recursos do HootSuite em http://www.hootsuite.com 

Uma outra opção é o Tweet Deck. O sistema tem também oferece a possibilidade de agregar 

várias funcionalidades em uma única ferramenta. A desvantagem é que é um sistema residente 

e portanto, só funciona na máquina em que for instalado o que prejudica sua administração em 

um ambiente em que não se tem acesso ao computador de gerenciamento. Mais informações 

dobre o Tweet Deck você encontra em http://www.tweetdeck.com 

http://www.hootsuite.com/
http://www.tweetdeck.com/
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Redes Sociais Horizontais 

 
As redes sociais são o berço da atual explosão de ambientes para relacionamento. Essa redes 

se dividem em duas categorias, as redes sociais genéricas também conhecidas como redes 

sociais horizontais e as redes sociais de nicho, as redes sociais verticais. 

 

Redes Sociais Horizontais e de Relacionamento 

 

As redes sociais horizontais são as mais genéricas, pois seu objetivo é simplesmente a criação 

de um ambiente digital em que pessoas possam se comunicar e compartilhar conteúdos como o 

Facebook e mais recentemente o Google+. O objetivo dessas redes é reunir pessoas com os 

mais diversos interesses para compartilharem informações e trocarem ideias a respeito de 

assuntos diversos. Em termos de definição técnica, podemos dizer que são redes sociais  

projetadas para permitir a interação social a partir do compartilhamento de imagens, vídeos e 

textos e da criação colaborativa de informação. Para participar, basta se inscrever e preencher 

os dados pessoais e imediatamente o usuário pode interagir com outros participantes. 

De maneira geral, esses tipos de redes sociais, não possuem muitos bloqueios para o 

relacionamento entre os participantes porque seguem um modelo linear de distribuição de 

conteúdo do tipo “encontro social” onde todos os membros devem possuir acesso ilimitado ao 

conteúdo publicado pelos outros membros. Por permitirem uma movimentação ampla pelo 

conteúdo compartilhado, são chamadas então de Redes Horizontais. 

Por serem genéricas, as redes sociais horizontais tendem a ter um número elevado de 

participantes já que a lucratividade do modelo se dá em função do número de Page Views e seus 

anunciantes tendem a cobrir um espectro maior de produtos e serviços. 

Para fins de aplicação no marketing nas mídias sociais, as redes sociais horizontais são mais 

indicadas quando temos um público muito abrangente e pouco segmentado. Os anunciantes 

típicos dessas redes são programas de afiliados globais como Google AdWords e Yahoo Search. 

O Facebook, em função do seu tamanho, desenvolveu sua própria rede de anúncios, o Facebook 

Ads. 

Uma das principais características das redes sociais horizontais é sua complexidade em termos 

de tecnologia. Por fazerem parte de projetos bem ambiciosos, como o caso do Facebook, essas 

redes recebem aportes de capital que as possibilitam investirem muito mais em tecnologia, 

incorporando uma quantidade grande de recursos de interação, muitas vezes disponíveis em 

outras mídias como é o caso das ferramentas de bate-papo, presentes no Facebook e Google+. 

 

Facebook – Mídia Ainda em Crescimento 

 
Se existe uma rede social que merece todo destaque no momento atual do marketing online, o 

nome dela é Facebook. O crescimento da rede é assustador e em alguns aspectos ela já 

ultrapassa o Google em números.  
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Com 2,2 bilhões de perfis cadastrados é um canal que não pode ser deixado de lado nem um 

único dia. O potencial de crescimento do Facebook parece não ter limites e suas políticas 

comerciais apontam para um crescimento ainda maior nos próximos anos. 

Um dos grandes méritos da equipe do Facebook é a sua política de integração com outras 

mídias sociais. Através de APIs, o Facebook tem disponibilizado o uso de outras mídias sociais 

pela própria autenticação no Facebook garantindo assim que os usuários permaneçam 

conectados à interface principal. Isso faz com que os usuários fiquem mais tempo no site e 

consequentemente estejam propensos a usar mais serviços oferecidos por eles. Fazem parte 

desses associados o Linkedin, Scribd e outros. 

 

Uso Empresarial do Facebook 

 
O Facebook vem sendo cada vez mais usado como ferramenta de marketing online. A viralidade 

das campanhas realizadas nesta mídia  

Basicamente existem três espaços para publicação de conteúdo no Facebook: 

Perfis – São espaços para pessoas publicarem suas informações, notícias e 

atualizações. Neles os usuário podem enviar e receber posts, fotos, biografia e instalar 

aplicativos. Não devem ser utilizados para ações de marketing empresarial. 

Grupos – Funcionam como uma área de discussão entre pessoas com interesses afins, 

nos moldes dos fóruns de discussão. Por terem uma capacidade limitada de atualização 

de informações sobre a empresa que os organiza, não é o melhor formato para 

campanhas de marketing. 

Páginas de Fãs – É o local ideal para a divulgação de informações sobre produtos e 

serviços de uma empresa por ser uma opção mais viral que as outras duas anteriores. 

Páginas de Fãs 

 

As páginas de fãs são destinadas às empresas e organizações, pessoas públicas e 

celebridades. A estrutura destas páginas foi montada de forma que elas possam oferecer uma 

série de recursos para a divulgação de informações, produtos e serviços, o que as torna o local 

ideal para a realização de ações de marketing digital. No caso das páginas de fãs não existe 

limite para o número de pessoas que podem acompanhas seu conteúdo, os fãs. 

Qualquer pessoa pode criar uma página no Facebook bastando acessar o endereço: 

http://www.facebook.com/pages/create.php 

É possível criar uma página de fãs no Facebook mesmo não sendo um usuário registrado, ou 

seja, não é necessário possuir um perfil para ter uma identidade particular no Facebook. 

 

Aplicativos como ferramentas de marketing 

 
Os aplicativos no Facebook são criados para aprimorar a experiência dos usuários no site com 

jogos e recursos úteis como, por exemplo, criação de páginas customizadas, mural de eventos 

http://www.facebook.com/pages/create.php
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e fotos entre outras funções. Na verdade funcionam como uma extensão dos recursos da 

plataforma. Grande parte deles são criados por desenvolvedores externos que usam APIs do 

Facebook para criar tais interações. Os aplicativos são as principais ferramentas de trabalho para 

quem deseja customizar uma página no Facebook. 

Os aplicativos para Facebook nada mais são do que sistemas desenvolvidos para adicionar 

novas funções ao Facebook. Estes aplicativos seguem um padrão ditado pelo Facebook para 

seu desenvolvimento, de forma que possam interagir com a plataforma e não colocá-la em risco 

no que diz respeito à segurança do sistema como um todo. 

O uso de aplicativos para o Facebook é uma tendência que veio para ficar, pois incorpora a atual 

filosofia dos negócios via Web, a terceirização. Se a sua empresa não está no ramo de 

desenvolvimento de aplicações Web, a criação de um aplicativo pode ser um processo bastante 

complicado e oneroso. Do conhecimento das ferramentas disponíveis à contratação de um 

profissional para implementar a aplicação pode transcorrer um tempo que muitas vezes você não 

dispõem. Por isso, faz muito mais sentido utilizar aplicativos que você paga muito pouco por mês 

para utilizar e pode, a qualquer momento interromper o serviço, caso não haja mais necessidade 

do mesmo ou um outro melhor tenha surgido. 

 

Os tipos de aplicativos 

A verdade é que desenvolveu-se toda uma indústria de aplicativos em torno do Facebook  o que 

satisfaz aos usuários, desenvolvedores e ao próprio Facebook. Como os aplicativos são 

fundamentais para o desenvolvimento da presença digital de uma empresa no Facebook e 

também pela implementação de algumas das principais estratégias de marketing, é importante 

conhece-los detalhadamente. 

Os aplicativos para uso empresarial podem ser divididos em 3 categorias: Aplicativos de 

conteúdo, de interação e de comércio eletrônico. 

 

Aplicativos de Conteúdo 

São aplicativos que tem como objetivo a manipulação, apresentação e alimentação do conteúdo 

de uma página de fãs. A principal função desse tipo de aplicativo é auxiliar na criação de um 

ambiente adequado para a publicação de conteúdo em suas páginas, tanto no que diz respeito 

ao conteúdo em si como também às questões relativas ao design da página. Essa categoria 

pode ser dividida em aplicativos para conteúdo de texto e aplicativos para conteúdo de imagens 

e vídeo. 

Em termos de marketing nas mídias sociais esses aplicativos são importantes porque serão eles 

os responsáveis pela formatação nas nossas páginas voltadas para criação de conteúdo como 

ofertas e promoções. São eles também os responsáveis pela criação de Páginas de Welcome e 

Fan Gates, duas das mais usadas estratégias para ampliação da base de fãs de uma página. 

Aplicativos de Interação 

São aplicativos que criam mecanismos que permitem a interação de seus fãs com a empresa. 

Formulários, chats próprios e outras ferramentas que adicionam formas de comunicação 

diferentes das já presentes no Facebook, se encaixam nesta categoria. O uso dessas 
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ferramentas é bastante indicado, uma vez que você cria um canal direto de comunicação com 

seus clientes dentro do próprio ambiente do Facebook. 

No marketing em mídias sociais esses aplicativos serão de grande valia para criação de páginas 

de geração de leads dos mais variados tipos. Algumas estratégias de bloqueio parcial de 

conteúdo também se valem dessa categoria de aplicativos para criação de passes de acesso. 

 

Aplicativos de E-Commerce 

São soluções de e-commerce totalmente integradas à plataforma do Facebook. Através delas é 

possível criar verdadeiras lojas virtuais ou outro modelo de e-commerce sem que seja necessário 

retirar o cliente do Ambiente Azul. O uso deste tipo de aplicativo é cada vez mais comum e em 

alguns casos já responde por mais de 5% da receita de e-commerce de diversas empresas. 

Esses aplicativos no marketing em mídias sociais funcionam como etapa final da conversão de 

uma compra e possuem a vantagem de apresentar uma taxa de rejeição bem menor uma vez 

que as pessoas finalizam a compra sem sair do ambiente do Facebook o que sempre foi um fator 

de preocupação em termos de conversão. 

 

Estratégias de marketing usando o Facebook 

 
O Facebook oferece inúmeras oportunidades para implementação de estratégias de marketing 

digital. O limite para essas estratégias é apenas o da imaginação de cada equipe. No entanto, 

existem algumas estratégias básicas que trazem ótimos resultados. 

Amplificação da Mensagem 

De maneira geral, no Facebook, a estratégia principal é justamente a de obtenção da 

amplificação da mensagem através da reprodução da mensagem original no Mural e Timelines 

dos fãs de uma determinada página. 

Nesse tipo de ação o objetivo maior é o da conquista de um número cada vez maior de fãs para 

que as mensagens veiculadas possam ter a maior repercussão possível. A ferramenta básica 

desse tipo de estratégia é o já famoso Botão Like. Ao conseguir que alguém dê um Like em sua 

página você estará automaticamente criando um canal de comunicação com os amigos do perfil 

ao qual esse Like foi associado. 

Ao se conseguir um Like, aumenta-se significativamente o grau de exposição da mensagem, já 

que, a sua mensagem passará a ter oportunidade de ser exibida no Mural da pessoa e com isso, 

ser visualizada pelos amigos dessa pessoa que visitarem o perfil. 

Dizemos que a mensagem poderá ser exibida no Mural, porque isso não acontece 

obrigatoriamente já que depende de um fator interno do Facebook chamado EdgeRank que 

determina se a mensagem será ou não exibida nos Murais. 
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Facebook Ads - Anunciando no Facebook 

 
A maioria dos ambientes da Internet, estão repletos de anúncios falando para você fazer isso, 

comprar aquilo, assistir a aquilo outro e tudo mais. Quando as pessoas vão para o Facebook 

elas estão justamente fugindo disso. Portanto, não tente utilizar o Facebook da mesma forma 

que você utiliza o resto do ambiente web como AdWords. Não funciona. 

A primeira diferença entre os dois modelos de negócio está justamente na veiculação do anúncio. 

Enquanto o AdWords trabalha com o formato Search Marketing, o Facebook trabalha na 

filosofia Display Marketing, ou seja os anúncios são sutilmente inseridos no conteúdo de forma 

não invasiva. 

O formato do anúncio também segue uma lógica bem diferente da usada no AdWords. Os 

anúncios no Facebook possuem imagens o que faz uma grande diferença em termos de 

estrutura, pois com a imagem você pode passar uma mensagem de forma bem mais rápida para 

o seu público alvo e por isso ela deve ter um destaque especial na hora de preparação do 

anúncio. 

 

Segmentação dos Facebook Ads 

 

A grande diferença dos Facebook Ads para os outros tipos de links patrocinados é sua altíssima 

capacidade de segmentação. Como o Facebook utiliza as informações dos perfis de usuários 

para direcionar seus anúncios, podemos ter certeza de que nossa mensagem irá ser direcionada 

para um público com um grande potencial de conversão. A interface do Facebook Ads torna 

muito fácil selecionar o perfil demográfico de uma audiência que você deseja alcançar, incluindo 

idade, sexo, localização, nível de escolaridade e interesses, e também é única ferramenta de 

links patrocinados que permite focar campanhas em nichos bastante específicos de mercado. 

Muitos anunciantes chegam ao Facebook com a mentalidade de publicidade tradicional onde 

muitas vezes o "mais é melhor", que não é o caso do Facebook. No Facebook você deve se 

concentrar em um público-alvo muito específico, mesmo que isso signifique a redução do 

tamanho do seu público. Por exemplo, se você estiver usando Facebook Ads para promover um 

evento ou uma venda sazonal, você pode querer apenas o alvo seus fãs já existentes, que podem 

ser mais propensos a responder a uma oferta imediata. 

 

Facebook Insights – Monitoramento e Métricas 

 
O Facebook Insights é um serviço de monitoramento e estatística de acessos disponibilizado 

pelo próprio Facebook onde você pode monitorar e avaliar a atividade da página de fãs. O 

Facebook Insights, por uma questão de privacidade, só pode ser acessado pelo Administrador 

da página. 

Entre os indicadores de atividade da página, você encontra: 

• Número de usuários 
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• Total de interações 

• Visualizações de postagens 

• Feedback de postagens 

• Perfis por gênero e idade 

• Perfil demográfico 

• Abas mais acessadas 

• Tipo de mídia consumido 

 

As graças a segmentação das informações fornecidas pelos usuários em seus perfis, as 

estatísticas do Facebook Insights ajudam a refinar o perfil do usuário que acessa uma 

determinada página de fãs, possibilitando mudanças e ajustes nas campanhas não só no 

Facebook como também em outras mídias sociais. 
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Redes Sociais Verticais 

 
As Redes Sociais Verticais são redes mais segmentadas e tendem a agrupar pessoas que tem 

um interesse em comum. São redes criadas para o debate em torno de um determinado assunto 

específico (música, fotos, trabalho, hobbies, etc…) e por isso agregam um público mais uniforme 

em termos de perfil.  

Alguns autores consideram as redes sociais verticais como uma versão sofisticada dos antigos 

fóruns de discussão que também trabalhavam desta forma. Para manterem um mínimo de 

ordem, é uma característica das redes sociais verticais apresentarem barreiras de acesso ao 

conteúdo como a criação de grupos e comunidades dentro da própria rede.  

Como possuem um público mais restrito, essas redes tendem a ter um número menor de 

participantes que o que verificamos nas Redes Horizontais, pois a afinidade com o foco da rede 

funciona como fator de exclusão natural. 

A aplicação de Redes Verticais no marketing nas mídias sociais se dá quando temos um público-

alvo bem definido e em sintonia com essa determinada rede. Os anunciantes típicos dessas 

redes são empresas ligadas a linha de assunto foco da rede que contratam os espaços 

diretamente com a rede como no caso do LinkedIn, que permite a contratação direta. 

 

Linkedin – Networking Profissional 

 
O Linkedin é uma plataforma de rede social que visa o relacionamento de negócios e criação 

de network. Consiste em um meio das pessoas entrarem em contato com amigos de trabalho 

atuais e talvez futuros colegas de empresa ou empreendimento. 

Após a criação da conta o usuário é convidado a completar suas informações de perfil e a 

associar-se a diferentes grupos de discussão além é claro de montar uma rede de 

relacionamento. A ferramenta oferece a opção de importação de contatos de uma lista de e-mail 

o que ajuda bastante na formação da rede. 

Em termos de personalização do perfil a ferramenta é bem restrita, muito em função do próprio 

estilo, mais formal que o objetivo da rede pretende passar. Cores e outros detalhes do perfil não 

podem ser alterados. A única customização possível é a inserção de foto, o que no caso dessa 

mídia especificamente é fundamental. Se o perfil for corporativo, o logo da empresa cumpre essa 

função.  

O Linkedin permite uma ótima integração com outras mídias sociais como o Twitter e 

SlideShare que para o objetivo da rede vem bem a calhar e possibilita uma exposição ainda 

maior das atividades do profissional ou empresa através da Internet. 

Para uso corporativo funciona bem como reforço da marca e no papel de RH virtual onde a 

empresa pode identificar futuros colaboradores e suas qualificações. Por suas interações com 

outras mídias, pode funcionar como caixa de ressonância para atividades no blog e Twitter.  
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Elementos de Marketing Corporativo no LinkedIn 

 
Nos últimos tempos o LinkedIn vem crescendo como ferramenta de marketing corporativo, 

oferecendo novas ferramentas e espaço para a criação de uma presença corporativa. Sendo 

uma rede social vertical, o LinkedIn por si só já possui um altíssimo grau de segmentação para 

o mundo corporativo e ignorar o potencial desse canal seria impensável, principalmente para 

empresas que não encontram no Facebook, por exemplo, um ambiente propício para o seu 

marketing. 

Se fizermos uma avaliação de ambiente, para uma presença corporativa, principalmente de 

empresas do segmento B2B – Business To Business, o Facebook não é o melhor lugar para 

implementar campanhas de marketing em mídias sociais. Lá, o ambiente é muito mais voltado 

para o entretenimento do que questões relacionadas a negócios. 

 

Estratégia de Marketing no LinkedIn 

 
A estratégia de marketing de conteúdo no LinkedIn é uma estratégia de marketing de 

relacionamento, aos moldes das campanhas realizadas no Facebook. Guardadas as devidas 

proporções e adaptadas as ferramentas, podemos dizer que uma estratégia de Facebook 

Marketing pode ser replicada no ambiente do LinkedIn. 

Um item importante, que diferencia muito as campanhas no LinkedIn diz respeito à temática e 

linguagem. Sendo o LinkedIn uma rede social voltada para o ambiente corporativo a temática e 

linguagem em seu ambiente precisa ser adequada, caso contrário o efeito será desastroso. 

Da mesma forma que seria uma completa perda de tempo fazer uma postagem sobre algoritmos 

de segurança digital no Facebook, porque essa temática não se enquadra em um ambiente de 

entretenimento, seria impensável fazer publicações de filhotinhos e memes no LinkedIn. 

 

Ferramentas de Marketing no LinkedIn 

 
Como dito anteriormente, o LinkedIn vem oferecendo diversas ferramentas para o marketing 

corporativo. A tendência é que essas ferramentas ganhem cada vez mais opções e recursos, 

pois ao que parece, o marketing corporativo é a grande aposta do LinkedIn. 

 

Páginas Empresariais no LinkedIn 

 
O ambiente de marketing empresarial no LinkedIn mais conhecido são as Páginas Empresariais. 

Nelas as marcas podem fazer uma apresentação formal da empresa, nos moldes das Fan Pages 

no Facebook. 

Nas Company Pages do LinkedIn é possível criar um resumo sobre a empresa e trabalhar de 

forma bastante profissional a imagem da marca, com espaço para descritivo da proposta de 

trabalho da empresa, atualizações e também uma área para disponibilizar informações sobre 

vagas de trabalho. 
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Existe também a opção para que as empresas façam uma breve descrição de seus produtos e 

serviços, mas esta opção foi extinta dia 15/04/2014 e substituída pela Showcase Pages. 

 

Showcase Pages 

 
As Showcase Pages são ferramentas mais recentes do LinkedIn e entraram para substituir a 

antiga aba de Serviços disponível nas Páginas Empresariais. Funcionam como extensões da 

página principal da empresa e podem ser usadas para destacar produtos, serviços ou unidades 

de negócios específicas das empresas. 

São interessantes para criação de um relacionamento mais focado ainda com os profissionais 

que utilizam o LinkedIn e até mesmo com outras empresas que podem ser interessante do ponto 

de vista de negócios e parcerias comerciais. 

Nas Showcase Pages, como nas páginas corporativas, também é possível a postagem de 

atualizações para criarmos um canal de comunicação dinâmico com o público que pretendemos 

atingir. 

Recentemente o LinkedIn adicionou a opções de Promover Postagens, tanto nas Páginas 

Empresariais quanto nas Showcase Pages, nos moldes do Facebook com a Promoção de 

Publicações. 

 

LinkedIn Ads 

 
São os anúncios pagos no LinkedIn, uma forma bastante interessante de divulgação de produtos 

e serviços no LinkedIn. Embora não possuam ainda os recursos de segmentação que dispomos 

nos Facebook Ads, por exemplo, nos permitem um certo grau de opções de seleção do público 

que pretendemos impactar. 

É sem sombra de dúvida uma ótima opção para alguns segmentos empresariais tidos como mais 

“sisudos” que não encontram um ambiente propício para veiculação de suas mensagens 

publicitárias em outras mídias sociais mais informais como o Facebook, por exemplo. 

Como no caso dos Facebook Ads, os anúncios no LinkedIn também possuem algumas técnicas 

próprias bem diferentes das usadas no Google AdWords, por exemplo, já que se trata de um 

segmento de marketing completamente distinto. No caso do Google AdWords estamos tratando 

de marketing de busca e quando usamos LinkedIn Ads estamos tratando de marketing de 

display. 

 

Marketing pago nas redes verticais 

 
Como as redes verticais possuem um público altamente segmentado, é comum que seus 

espaços sejam comercializados diretamente com a administração da rede como é o caso do 

LinkedIn.  
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Os valores cobrados pelos espaços publicitários tendem a ser mais altos do que os verificados, 

por exemplo, na rede de pesquisa do Google AdWords ou no Facebook. Isso acontece em função 

da pouca capacidade de entrega dos anúncios em função de um número menor de page views 

e também em função da alta taxa de conversão dessas redes. 
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Importância do Instagram no marketing em mídias sociais 

 

O Instagram é uma das mídias de maior crescimento nos últimos tempos no mundo inteiro. É 

uma rede social horizontal voltada única e exclusivamente para a publicação de imagens e 

vídeos.  

Essa característica é apontada como um dos grandes motivos para o seu sucesso, uma vez que 

é sabido que as pessoas preferem a comunicação através de imagens e vídeos do que através 

de textos, justamente por ser mais fácil e rápida a assimilação da mensagem, quando expressa 

por elementos gráficos. 

É uma ferramenta bastante interessante, para divulgar marcas, que trabalham com o foco em 

um público mais jovem e que atuam em setores como moda e acessórios, decoração, 

gastronomia, turismo, produtos e serviços fitness e outros de grande apelo visual. 

 

Perfil dos usuários do Instagram 

 

Segundo as últimas pesquisas, o perfil dos usuários do Instagram possui as seguintes 

características de segmentação. 

• Usuários ativos mensais – 800 milhões 

• Usuários ativos diários – 500 milhões 

• Gênero – 68% dos usuários são mulheres 

• Faixa etária – 59% entre 18 e 29 anos e 33% entre 30 e 49 anos 

• Usuários que acessam todos os dias 40% 

• O Brasil é a segunda maior base de usuários no mundo 

 

Desafio para as marcas no Instagram 

 

De maneira geral, existem cinco grandes desafios para o marketing no Instagram: 

• Criação e otimização do canal 

• Criação da base de seguidores 

• Geração de conteúdo 

• Obtenção de alcance para as publicações 

• Geração de engajamento e conversão 

Vejamos então quais são os melhores caminhos para vender estes cinco desafios básicos. 

Criação da Conta 

 

Esta é uma etapa relativamente fácil, uma vez que para ter uma conta no Instagram basta fazer 

o cadastro no site. Lembre-se sempre de que na hora de criar o seu usuário, tente seguir a 
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mesma estrutura de @NomeDeUsario adotada em outros canais, para manter a coerência em 

sua estratégia de exposição da marca nas mídias sociais. 

Outro ponto importante, é logo após criar o seu perfil e fazer a verificação do mesmo, que será 

enviada para o endereço de e-mail que você cadastrou no site, transformá-lo imediatamente 

em um Perfil Comercial. 

A vantagem de ter um Perfil Comercial no Instagram é que ele oferece uma série de recursos 

extras para o marketing em mídias sociais, entre eles o de um sistema de monitoramento de 

atividades bem mais sofisticado do que o disponível para perfis. 

Ativado este tipo de conta, a etapa final do processo é conectar a sua conta de Instagram à sua 

página no Facebook, pois muitas das ações, principalmente as de mídias paga, como anúncios e 

impulsionamentos, podem ser feitas através do gerenciador de anúncios no Facebook. 

Para conectar o perfil à página, basta acessar a aba de Configurações da página da marca, e na 

aba lateral, clicar o item Instagram, para preencher os dados e fazer a conexão. 
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Social Media Optimization no Instagram 

 

O processo de SMO – Social Media Optimization no Instagram, também segue as regras básicas 

desta técnica, apresentadas anteriormente em nosso treinamento. 

Elementos a serem otimizado 

Vejamos abaixo quais são os principais elementos de um perfil comercial no Instagram que deve 

ser alvo do processo de Social Media Optimization. 

Otimização do nome do usuário 

O primeiro elemento a ser otimizado no Instagram é o próprio nome do usuário, que deverá 

obrigatoriamente ter a marca em sua composição.  

https://www.instagram.com/suamarca/ 

Além de reforçar a exposição da marca, esta estrutura ajudará no processo de otimização para 

ferramentas de busca, possibilitando assim que o perfil no Instagram seja listado nas pesquisas 

feitas nos grandes buscadores, utilizando-se a marca como palavra-chave. 

Otimização dos campos de perfil 

O segundo passo no processo de SMO no Instagram consiste em otimizar os campos de Perfil. 

O primeiro deles, o Nome do Perfil deve conter a marca que este perfil representa, tanto para 

efeitos de Indexação quando para reconhecimento de marca. 
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No campo reservado ao site da marca, é importante colocarmos o endereço web do site, pois 

em termos de SEO – Search Engine Optimization, este link terá importância para a geração de 

relevância para o site, tendo em vista que o Instagram é um site de elevada relevância, e isso 

ajuda na construção da Autoridade de Domínio, um dos fatores fundamentais para uma boa 

colocação nas páginas de respostas das ferramentas de busca. 

Outro campo muito valioso para o processo de SMO é o da Bio, que equivale à meta tag 

Description no processo de SEO. Neste campo vamos utilizar as mesmas técnicas que utilizamos 

na hora de otimizarmos a meta tag Description da página de um site. 

Este campo possui espaço para 150 caracteres e você precisará elaborar um texto descritivo da 

marca, que deverá obrigatoriamente ter uma menção à marca, de preferência logo no início, 

uma regra básica de SEO para esta meta tag. 

Outro ponto importante, desta vez, por uma questão de estética e comunicação, é usar um ou 

mais Emoticons em sua descrição, para torna-la mais chamativa e com maior potencial de 

comunicação com as pessoas que visitarem a sua página de perfil. 

Finalmente, é extremamente recomendável que você habilite a opção de incluir sua conta ao 

recomendar contas semelhantes. Ao fazer isso, toda vez que alguém seguir uma conta 

semelhante a sua, o seu perfil será sugerido pelo Instagram para que esta pessoa também o siga, 

por ser semelhante ao perfil que ela acabou de seguir. 

 

Elementos gráficos no Instagram 

 

A composição de elementos gráficos no Instagram é bastante restrita, uma vez que esta rede 

não possui uma página de perfil clássica, como no caso do Facebook ou LinkedIn, por exemplo. 

Basicamente o único elemento gráfico com o qual precisaremos nos preocupar é a imagem do 

perfil de usuário, que será inserida na página de dados do perfil. 

Esta imagem deve preferencialmente ser a própria logo da marca, para facilitar a identificação 

imediata por parte das pessoas que já a conhecem, e ajudar a gravar a marca na memória das 

pessoas que ainda não a conhecem. 

 

Criação da base de seguidores 

 

A criação da base de seguidores no Instagram é outro dos grandes desafios para as marcas que 

desejam utilizar este canal em suas ações de marketing nas mídias sociais. 
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Uma das alternativas mais interessantes, é trabalhar da mesma forma que trabalhamos a criação 

da nossa base de fãs no Facebook. 

Em um primeiro momento, você pode criar um Público Personalizado no Facebook, subindo uma 

lista de e-mails de clientes ou lead gerados por campanhas que você já tenha desenvolvido para 

a marca, e em seguida criar um anúncio para o Instagram, divulgando o seu perfil. Isso provocará 

uma exposição imediata do perfil, o que certamente irá atrair um bom número de seguidores. 

Como no Instagram, funciona aquele velho princípio de seguir para ser seguido, outra opção 

altamente recomendável, é usar uma ferramenta de seleção e captura de seguidores, como o 

FollowAdder – Instagram Edition, que funciona seguindo perfis que você configura conforme os 

seus interesses. O endereço para o site desta ferramenta você encontra em nossa seção de 

Referências no ambiente online de nosso treinamento. 

 

Geração de conteúdo 

 

Essa é outra etapa fundamental no marketing para mídias sociais no Instagram. Como a 

ferramenta trabalha exclusivamente com imagens, você deverá desenvolver um bom número 

de imagens para suas publicações. 

Isso pode ser feito de duas formas. A primeira é através da utilização de softwares específicos 

para criação e tratamento de imagens, como o Photoshop e Adobe Illustrator. Neste caso você 

deverá ter conhecimentos específicos de utilização destes aplicativos. 

Outra maneira, bem mais fácil, é utilizar ferramentas para a criação online de publicações no 

Instagram, como o Canva e Fotor. Neste caso, você só precisa entrar com a sua imaginação e 

conhecimento do seu público, para gerar imagens de alto impacto para suas publicações. O 

endereço para o site destas ferramentas você encontra em nossa seção de Referências no 

ambiente online de nosso treinamento. 

 

Obtenção de alcance para as publicações no Instagram 

 

O Instagram, como o Facebook, tem o alcance orgânico de publicações, determinado pela 

relevância do perfil, calculada em função do algoritmo próprio desta rede. Por isso, quanto mais 

relevante ele for, maior será o número de pessoas alcançadas pelas suas publicações. 

Lembre-se que quanto maior for o engajamento com suas publicações, maior será a relevância 

do seu perfil, por isso, toda postagem precisa ser pensada em termos do engajamento que ele 

irá gerar. Publicar simplesmente por publicar, pode acabar prejudicando a relevância do seu 

perfil, seja ele pessoal ou comercial. 
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Outra alternativa para o alcance é o uso de anúncios de Impulsionamento de publicação no 

Instagram. Isto pode ser feito tanto na própria plataforma do Instagram, quanto no Gerenciador 

de Anúncios do Facebook. 

 

Geração de engajamento e conversão no Instagram 

 

Todos querem saber quais as publicações que geram mais engajamento no Instagram, afinal de 

contas é essa a forma de se conseguir divulgar uma marca ou perfil pessoal neste canal. 

O grande problema é que gerar engajamento no Instagram não é tão fácil assim, nós sabemos 

muito bem. Então, como resolver este problema? A resposta é simples, pesquise as suas 

publicações anteriores e também as de seus concorrentes. 

Essa é uma estratégia básica de planejamento de campanhas de marketing digital, seja em que 

canal for. 

O alcance de suas publicações no Instagram e a relevância do seu perfil dentro do ambiente da 

rede é determinado, entre outros fatores, pelo grau de engajamento que suas publicações 

provocam. 

Quando você entende como funciona o algoritmo do Instagram, passa a valorizar cada vez mais 

esse aspecto em suas publicações, e passa a colocar o engajamento como principal objetivo de 

suas ações. 

 

As principais publicações que geram mais engajamento no Instagram 

 

Vejamos então uma lista com os tipos de publicação que geram mais engajamento no Instagram, 

e colecionar algumas inspirações para as suas futuras postagens. 

1 – Os vídeos são campeões de engajamento no Instagram 

Da mesma forma que no Facebook os vídeos são os campeões de engajamento no Instagram, 

eles também ocupam lugar de destaque entre as publicações de maior engajamento na rede. 

Por isso, se você está em busca de um engajamento maior em publicações no Instagram, crie 

vídeos interessantes sobre os seus produtos ou sobre a sua empresa, com a duração máxima de 

um minuto, para se adaptar às regras do Instagram e também não cansar a sua audiência. 

2 – Publique dicas na sua área 

Não se esqueça que o Instagram é uma rede de conversas e relacionamentos, e nada mais 

interessante para uma marca que deseja se relacionar com seus seguidores e ficar “bem na fita” 

do que publicar dicas sobre assuntos da sua área de atuação. 
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As pessoas adoram este tipo de publicação e costumam reagir muito bem a elas, comentando e 

mandando perguntas. Se a base de uma estratégia de marketing no Instagram é estender as 

conversas para geração de leads, esse é um caminho que rende ótimos resultados. 

Se você se posicionar como uma referência em sua área no Instagram, terá a chance de convidar 

seus seguidores para outros canais onde poderá trabalhar melhor a sua mensagem, como seu 

blog, por exemplo. 

3 – Frases motivacionais funcionam muito bem 

Outra dica sobre os tipos de publicações que geram mais engajamento no Instagram são as 

frases motivacionais. Tudo bem, você pode até achar que isso é besteira, mas acredite em mim, 

elas funcionam muito bem, tanto no Instagram como também no Facebook e Twitter. 

Crie uma matriz, uma identidade visual própria para as suas publicações de frases motivacionais, 

ou de pessoas de destaque, como grandes empreendedores, filósofos e etc.. e publique-as em 

momentos estratégicos, como segunda-feira de manhã por exemplo. 

Não esqueça de se certificar que essas frases e citações se alinham perfeitamente com as 

propostas e posicionamentos da marca para que não se crie uma situação de inconsistência 

entre as publicações e os conceitos que a marca defende. 

4 – Fotos e vídeos dos bastidores da sua empresa 

Se o seu objetivo é ganhar mais seguidores no Instagram e aumentar o seu engajamento, a 

publicação de fotos ou vídeos do dia a dia da sua empresa são uma excelente forma de aumentar 

os laços de relacionamento com a sua base de seguidores. 

As pessoas gostam de ver que a marca envolve pessoas e que estas pessoas realmente existem. 

É uma forma de humanizar as suas publicações que fará com que os seus seguidores  sintam-se 

mais íntimos da marca. 

5 – Posts nostálgicos geram um ótimo engajamento no Instagram 

Quem não reage de forma apaixonada a ver uma imagem nostálgica de um personagem, 

produto ou até comida, que acabou ficando esquecida lá atrás na linha do tempo da vida das 

pessoas? 

A reação é quase que imediata, principalmente no caso de aparelhos eletrônicos que há muitos 

anos atrás faziam parte do dia a dia das pessoas. Outra postagem desse tipo que funciona muito 

bem são docinhos antigos que não existem mais. 

Não é por outro motivo que entre as publicações que geram mais engajamento no Instagram, 

estão aquelas que remetem a boas lembranças do passado. Por isso, na hora de estruturar sua 

estratégia de conteúdo no Instagram, não se esqueça deste tópico. 

6 – Fotos bem-humoradas rendem boas interações 
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O grande segredo dos memes é justamente esse e por isso eles funcionam tão bem em qualquer 

dos canais das mídias sociais. Afinal de contas, dar uma boa risada é uma forma de “abrir o 

coração” do público ao qual você deseja impactar. 

Por isso, em nossa lista de publicações que geram mais engajamento no Instagram, as fotos e 

vídeos com uma pegada de humor, não poderiam ficar de fora de maneira alguma. 

7 – Assuntos em destaque no momento 

Entre as publicações que também geram engajamento no Instagram, aquelas relacionadas à 

assuntos de destaque no momento, que de alguma forma tenham algo a ver com a atividade ou 

valores que a marca defende, também são uma ótima opção para o seu timeline. 

A estratégia não é nova, pois já a utilizamos há muito tempo em Facebook Marketing e também 

no Twitter, com ótimos resultados. Em função da similaridade entre as redes, faz todo sentido 

utilizá-la também no Instagram. 

Uma das vantagens deste tipo de publicação é que o conteúdo é facilmente identificável através 

de listas de Trending Topics e ferramentas de monitoramento de notícias, como o Google News, 

por exemplo. 

Mídia paga no Instagram 

 

Os anúncios no Instagram, guardadas as limitações da plataforma quanto a formatos, seguem 

os mesmos princípios dos anúncios do Facebook.  

Monitoramento de resultados 

 

O monitoramento de resultados no Instagram é feito de duas formas diferentes. A primeira delas 

é através da própria plataforma do Instagram, que informa todas as ações envolvendo o perfil. 

Nesta área de monitoramento você encontrará todas as métricas de perfil de seguidores, como 

distribuição por gênero, faixa etária, localização e localização. É neste relatório que você 

encontrará também as métricas de envolvimento com o perfil e suas publicações. 

A segunda maneira, é a clássica, através do Google Analytics, que deve ser devidamente 

configurado, na aba de Atribuição de Conversão, para que as conversões sejam devidamente 

atribuídas às campanhas. 

Principais métricas do Instagram 

 

Em termos de métricas, o Instagram não possui nenhum mistério. As principais métricas seguem 

o padrão de envolvimento da maioria das mídias sociais, como: 

• Quantidade de seguidores 

• Incremento da base de seguidores 

• Alcance das publicações 
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• Likes em fotos publicadas 

• Cometários 

• Horários em que os seguidores estão online 

• Dias em que os seguidores estão online 

Do ponto de vista mais amplo, incluindo-se ai a questão de branding, geração de tráfego e 

conversão no site temos como principais métricas as seguintes: 

• Visualizações do perfil 

• Cliques no link do site – Acessos ao site 

• Conversões no site 

Ferramentas para marketing e monitoramento no Instagram 

 

Como já dissemos anteriormente, existem algumas ferramentas que nos facilitam bastante o 

trabalho de marketing no Instagram. Entre elas nos cabe ressaltar: 

• Hootsuite – Ferramenta de automação de publicações 

• Followadder – Ferramenta para seleção aquisição de seguidores 

• Canva – Ferramenta para criação de arte para postagem 

• Fotor – Ferramenta para criação de arte para postagens 

Os endereços para o site de todas as ferramentas aqui citadas estão disponíveis na aba de 

Referências do nosso ambiente online. 
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Blogs e Marketing nas Mídias Sociais 

 

Importância dos blogs no marketing digital 

 

Os blogs assumiram definitivamente uma importância fundamental na Internet em função da 

facilidade de sua criação e manutenção. Como ferramenta de comunicação possibilitaram que 

qualquer pessoa ou empresa tivesse acesso  a publicação de qualquer artigo, mesmo não 

dominando linguagens de programação ou procedimentos complexos de publicação de sites e 

gerenciamento de dados. 

Com a popularização destes sistemas de CMS – Content Managing Systems - abriu-se um 

novo horizonte em termos de marketing digital, uma vez que a ferramenta em si se apresenta 

como uma mídia bem mais informal que o site corporativo. A função do blog passa a ser de um 

canal direto de comunicação da empresa com o público, fora do ambiente formal e engessado 

do site corporativo. 

Em função das limitações impostas pelo objetivo principal de um site corporativo, a publicação 

de artigos e tutoriais por essa mídia fica praticamente impossível e mesmo quando viável, carecia 

de opções de interatividade. Com o advento e popularização dos blogs essa barreira passou a 

não mais existir, uma vez que a criação de um ambiente específico para troca de experiências e 

opiniões com os usuário ficou bem mais fácil e ganhou um formato próprio. 

Atualmente as empresas utilizam seus blogs corporativos para fortalecer suas marcas e ter a 

percepção do que seus clientes têm delas, além é claro de geração de tráfego para o site em 

função de uma maior exposição nas ferramentas de busca. 

 

O Blog e as ferramentas de busca 

Antes do boom das mídias sociais, os blogs já eram usados como forma de se conseguir maior 

exposição na busca orgânica dos buscadores como Google, Yahoo e Bing. Por terem uma 

estrutura muito flexível e disporem de vários plugins que facilitavam a criação de estruturas 

próprias para a otimização de um site para ferramentas de busca – SEO. Isso por si só já tornaria 

os blogs uma importante ferramenta de marketing digital, uma vez que a busca orgânica é fonte 

do melhor tráfego possível na Internet. 

Com os blogs o universo de palavras-chave disponíveis para a divulgação nos buscadores é 

praticamente sem limites o que ampliou em muito as possibilidades de se conseguir boas 

colocações em diversas páginas de respostas (SERPs). Boa parte da popularidade destes 

sistemas se deu em função desta nova opção de marketing online uma vez que as empresas 

mais atentas a este movimento identificaram a oportunidade e passaram a implementar ações 

nesta área. 

 

Blog é Sinergia 

Dentro de uma estratégia de marketing nas mídias sociais, o blog figura como peça chave, pois 

é nele que se divulga a informação base para a geração do feedback por parte dos consumidores 
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e admiradores da empresa ou marca. É nele que estabelecemos conceitos, metas e diretrizes, 

que através das interações podem ser modificadas, para melhor atender a demanda do público. 

O importante é compreender que dentro do panorama atual das mídias sociais, o blog não mais 

funciona como peça autônoma e sim como ponto de partida para a comunicação global, 

interagindo com as diversas mídias e sendo potencializado por elas. É o que chamamos de 

sinergia das mídias sociais. 

 

Etapas de preparação de um Blog 

• Definição de objetivos 

• Definição de plataforma 

• Instalação e configuração 

• Produção de conteúdo 

• Indexação nas ferramentas de busca 

• Integração com as mídias sociais 

• Manutenção da base de dados e otimização do desempenho 

 

Plataformas e Diferenciais 

 

Atualmente existem diversas plataformas para a criação de blogs, tanto as gratuitas, como 

Blogger e Wordpress.org, como as privadas que podem ser instaladas em domínios próprios, 

o WordPress. No caso de campanhas institucionais, é sempre recomendável a adoção de uma 

plataforma própria como o WordPress, a mais usada pela indústria do marketing.  

As plataformas gratuitas, além das restrições em relação aos recursos disponíveis, apresentam 

a incômoda situação de não permitir a utilização de endereço Internet próprio. Isso passa uma 

péssima impressão ao usuário mais exigente além de não transmitir segurança ao usuário. 

 

Integração Com as Mídias Sociais 

Instalado e configurado o blog, é hora de fazer sua integração com as mídias sociais. A idéia é 

proporcionar o máximo possível de interação dos usuários com as outras mídias, de forma rápida 

e precisa. O compartilhamento da informação é a peça base de toda a estrutura da Web 2.0 e 

das mídias sociais e por isso esse tipo de funcionalidade deve ser integrado ao blog logo de 

início. 

Existem diversos acessórios disponíveis para este tipo de integração. São conhecidos como 

plugins e estão disponíveis nas mais diversas versões e formatos. O importante é manter-se 

atualizado para saber o que está sendo mais usado de forma a passar ao internauta que acessa 

o blog uma certa intimidade com as ferramentas que ele vê e utiliza cotidianamente. 
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No caso específico da plataforma WordPress temos alguns plugins que já se tornaram clássicos 

para integração com mídias sociais: 

• Like – É o plugin que cria o botão “Curtir” do Facebook; 

• WP Twitter Buttom – Cria o botão do Twitter que envia um post para o time line do 

Twitter do usuário informando sobre a publicação de um artigo; 

• Google+ - Cria o botão do Google+ no blog; 

• Sexy Bookmarks – Cria uma barra configurável de acesso a múltiplas mídias sociais; 

• Feed Burner – Ferramenta de publicação de RSS Feeds mantida pelo Google; 

• Blog Metrics – Um ótimo plugins para registro de algumas métricas clássicas de 

avaliação do desempenho de um blog. 

• PopUp Domination – Cria janelas popup convidando os visitantes a assinarem o feed 

de notícias do blog. 

 

Estrutura Básica de Funcionamento de Uma Campanha 

 

O importante em uma campanha baseada em blog é fazer com que com o poder de propagação 

da notícia no meio digital seja amplificado e essa tarefa pede o máximo de integração entre as 

diversas mídias. Portanto é importante ter sempre em mente que essa ferramenta foi feita para 

trabalhar de forma integrada às outras. 

É comum associar a campanha feita através de blogs com outras mídias como, por exemplo, o 

Twitter e Facebook. Trabalhando de forma articulada os efeitos de um post podem ser 

amplificados dando a ele uma dimensão bem maior do que a que teria se fosse trabalhado de 

forma isolada. Ao ter seus posts divulgados em outras mídias mais rápidas como Twitter e 

Facebook a exposição do post surte efeitos imediatos o que não seria possível caso 

dependêssemos da divulgação natural através da busca orgânica das ferramentas de busca 

como Google, Yahoo e Bing. 

 

Custos de Um Blog 

 

Os custos de implantação de um blog não são altos se comparados com o retorno em termos de 

marketing que ele proporciona.  Recomendamos sempre a contratação de pessoal 

especializado, tendo em vista que o blog estará representando a empresa e por isso não é uma 

solução que se possa delegar ao “sobrinho que mexe com Internet”. 

• Instalação e configuração – R$ 1.200,00 

• Template – U$ 40,00 

• Hospedagem – R$ 12,00 ao mês 

• Conteúdo – Não tem preço 
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Estratégia de Marketing Para Blogs 

 
A principal estratégia de marketing para um blog é a geração de conteúdo exclusivo e relevante 

como forma de conseguir maior exposição nas ferramentas de busca e atrair mais tráfego para 

o site da marca. Os blogs talvez sejam a expressão máxima do Social Media Optimization já que 

uma de suas principais funções é conquistar posições de destaque nas ferramentas de busca 

em função da relevância do conteúdo publicado. 

Os blogs atualmente são uma das mais populares fontes de referências para o internauta. São 

neles que as pessoas buscam informações sobre produtos, usos e outros detalhes que não 

conseguem encontrar nos sites institucionais em função do formato engessado destes espaços. 

Ao criar um blog, a marca deve focar no objetivo de transformá-lo em uma referência sobre o 

assunto para atrair cada vez mais tráfego e depois direcioná-lo para o objetivo final da conversão. 

O blog é essencialmente uma ferramenta de geração de Leads, pelo menos na fase inicial de 

contato. A conversão pode até mesmo acontecer dentro do próprio blog, mas na maioria das 

vezes ela ocorre mesmo no ambiente oficial do site, principalmente em se tratando de vendas. 
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Gestão de Crises nas Mídias Sociais 

 

As crises nas mídias sociais fazem parte do processo de termos uma presença ativa nestes 

canais. Como elas são o canal mais rápido de para manifestação de ideias e opiniões nos dias de 

hoje, é claro que mais dia menos dia a marca estará envolvida em uma. 

É praticamente impossível uma marca não errar nunca, e por isso, em um determinado 

momento, haverá sim alguém se manifestando a respeito de um problema qualquer de 

relacionamento com a empresa. 

Mais ainda. Mesmo que a marca não tenha uma presença ativa nas mídias sociais, uma hora ou 

outra, em função de um problema qualquer, haverá sim sua menção nas mídias sócias em 

função de uma insatisfação qualquer com a marca, e até mesmo com o seu setor de atuação. 

“Contratempos são como facas, que nos servem ou nos cortam, conforme as 

pegamos pelo cabo ou pela lâmina.” - James Russell Lowell 

 

Blindagem Contra Crises nas Mídias Sociais 

 

A melhor maneira de reduzir as chances de eclosão de uma crise nas mídias sociais é blindar a 

marca contra elas. 

Segundo algumas pesquisas, marca de uma empresa pode chegar a representas mais de 80% do 

seu valor de mercado, e portanto, a falha na proteção da marca, pode representar uma séria 

perda financeira. 

Por outro lado, um bom gerenciamento de crise, com a conversão do que seria um desgaste na 

aquisição de “advogados da marca” pode representar um ganho em termos de valor para a 

empresa.  

Diante deste contexto, temos que avaliar seriamente as formas de podermos blindar a marca 

em relação a essas crises, que como falamos anteriormente, são inevitáveis, tenha ou não a 

empresa uma presença ativa nas mídias sociais. 

• Reputação tem valor financeiro 

• Desgastes custam dinheiro 

• Prevenir é a melhor solução 

• Não se pode ser pego de surpresa 

• Soluções apressadas são catastróficas 
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Principais motivos para a blindagem da marca 

 

Os erros são inevitáveis. Por mais que a empresa se previna, em algum momento qualquer, ele 

irá cometer um erro, seja em relação a produtos, serviços, procedimentos e até mesmo erros 

do ponto de vista legal. 

O fato de ter ou não uma presença forte nas mídias sociais é secundário, pois no momento em 

que a crise eclodir, esse será certamente um dos canais a repercutir seu desenrolar e 

desdobramentos.  

Por isso, o melhor a fazer é se preparar previamente, pois elaborar um plano de ação defensiva, 

um protocolo para enfrentar a crise, durante seu desenvolvimento, é muito mais difícil, e a 

probabilidade de sucesso é bem menor. 

Além da dificuldade para elaborar um plano defensivo durante o desenrolar da crise, é muito 

comum, que em função do stress, outros erros sejam cometidos, a afã de se tentar concertar o 

primeiro, o que geralmente alimenta ainda mais a crise inicial. 

 

Tipos de crises nas mídias sociais 

 

Em primeiro lugar, é interessante identificarmos os tipos mais comuns de crises, para que 

possamos antever o cenário que podemos enfrentar no futuro.  

• Crise de Identidade – Quando alguém confunde o seu canal com o canal de uma outra 

marca 

• Crise de Produto – Quando um consumidor reclama sobre alguma coisa que não faz 

parte da sua proposta de oferta 

• Crise de Procedimento – Quando o consumidor usa seu canal nas mídias sociais para 

reclamar sobre problemas na entrega do produto 

• Crise Setorial – É a crise nas mídias sociais que não diz respeito especificamente a 

marca, mas sim ao setor onde ela está inserida. 

• Crise de Conduta – É a crise gerada por um erro de conduto no próprio atendimento 

nas mídias sociais. 

 

Diretrizes Para Gestão de Crises 

 

Alguns procedimentos básicos podem atenuar bastante os primeiros impactos de uma crise 

nas mídias sociais, e coloca-la no caminho da solução e até mesmo da reversão do impacto 

negativo para positivo. 
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Saindo da rede 

 

O primeiro passo na gestão de uma crise nas mídias sociais é justamente mover a crise das 

mídias sociais para um outro canal de atendimento sem tanta exposição. Isso reduz o desgaste 

da marca e impede que terceiros alimentem ainda mais as chamas dessa crise. 

Você terá basicamente duas opções: O telefone ou o e-mail. 

O primeiro contato precisa ser extremamente pessoas, para desde o início, criarmos um 

relacionamento que nos facilite na administração do problema. Mesmo respondendo em 

nome da marca, é importante que você nomeie a pessoa que está iniciando o contato, para 

humanizar a conversa e começar a remover as barreiras emocionais para a solução do 

problema. 

Chame a responsabilidade para si 

 

O primeiro passo na gestão de crises em mídias sociais é chamar a responsabilidade para si 

quando se tratar realmente de um problema relacionado à marca, demonstrando assim, um 

real interesse da merca em buscar uma solução para o problema. 

O posicionamento de logo de saída, sem conhecer detalhadamente a origem do problema, 

tentar se eximir de qualquer dúvida ou responsabilidade, já cria um novo ponto de conflito, 

potencializando a questão inicial. 

Seja proativo 

 

Mantenha o controle da situação, tendo um posicionamento proativo, tomando a iniciativa 

para a solução do problema. Além de ser este o papel de qualquer marca que zela pelo seu 

conceito, esse posicionamento tem também um efeito psicológico muito grande. 

Quando a marca toma as iniciativas, cria-se um processo de retomada de confiança na marca, 

em função de seu interesse em resolver a questão, o que atenua a crise e de certa forma 

contém sua propagação. 

Crie um canal de acesso imediato 

 

Instalada a crise, tente criar um canal exclusivo e imediato de contato do cliente com a equipe 

da empresa. Agindo dessa forma, você tira a discussão do problema dos holofotes das mídias 

sociais, impedindo assim a sua propagação. 

Tente a todo custo retirar o problema do ambiente online, trazendo-o para canais como o 

telefone, chat reservado da marca ou até mesmo e-mail. O importante é não deixar a 

discussão exposta para não provocar mais desgaste à marca.  
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Insira as pessoas no processo 

 

Controlados os impactos iniciais da crise, é hora de sairmos imediatamente em busca de uma 

solução, colocando as pessoas diretamente envolvida, como gerentes, vendedores, 

fornecedores, para participarem do problema.  

Quando os colaboradores da marca são inseridos no processo eles passas imediatamente a 

serem responsáveis pela solução, tirando assim esse peso da equipe de gerenciamento de 

mídias sociais, permitindo que ela atua em sua função original, que é a de entregar soluções. 

Haja com rapidez 

 

Lembre-se sempre que o tempo trabalha contra você, pois quanto mais você demorar para 

solucionar o problema, maior ele tende a ficar, correndo inclusive o risco de viralizar, causando 

um dano ainda maior a marca. 

O vácuo de informações é um ingrediente incendiário nas crises que ocorrem nas mídias 

sociais, e por isso, o cliente deve ser sempre informado dos passos que estão sendo dados 

para a solução do problema. 

 

Criação de um protocolo contra crises 

 

A melhor forma de administrar uma crise nas mídias sociais é justamente se antecipar a ela. 

Quando somos pegos de surpresa, as decisões terão que ser tomadas sob grande pressão e 

muitas das vezes acabam se revelando um desastre completo, que ao invés de solucionar o 

problema, só consegue agravá-lo. 

Por isso, a criação de um Protocolo de Crise é fundamental para que tenhamos um roteiro a ser 

seguido na eventualidade de nos depararmos com esse tipo de situação, que como já vimos 

anteriormente, são inevitáveis no ambiente das mídias sociais. 

Seja por erro da marca ou forma como os participantes das mídias sociais vão encarar uma 

determinada atitude da marca, o fato é que mesmo tomando-se todos os cuidados, mais cedo 

ou mais tarde você acabará envolvido em uma crise de maior ou menor porte. 

Uma outra vantagem de termos um Protocolo de Crise é que através dele eliminamos o 

improviso e sistematizamos os procedimentos da equipe. Com essa sistematização, 

poderemos ao final de tudo analisar os procedimentos e aprimorarmos essa rotina. 

Abaixo listamos alguns pontos que devem fazer parte de um Protocolo de Crise. É claro que 

são apenas tópicos que devem ser desenvolvidos de acordo com as características e 

necessidades de cada empresa, mas de maneira geral, esses são os principais pontos. 

Sugestão de protocolo de gerenciamento de crises 
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• Definir uma resposta padrão para iniciar a solução do problema 

• Interromper campanhas de marketing associadas ao produto ou serviço 

• Provocar um flood de timeline para tirar o problema do foco 

• Tentar, de forma proativa, levar o assunto para o ambiente off-line 

• Entrar em contato imediatamente com o setor responsável 

• Identificar o cliente e levantar o histórico interno da questão 

• Buscar uma solução rápida para o problema 

• Manter o cliente sempre informado 

• Se retratar publicamente no mesmo canal onde a crise se iniciou 

• Tentar obter um feedback positivo do cliente para a solução da crise 

 

Aprendendo com a crise 

 

Passada a crise é importante aprendermos com ela, principalmente quando a marca estiver 

dando seus primeiros passos no campo das mídias sociais. Mesmo fazendo um planejamento 

detalhado das providências a serem tomadas em uma situação de crise, sempre teremos algo 

a aprender com elas. 

Passado o impacto inicial, é interessante que se faça uma reunião entre os diversos agentes 

envolvidos no problema, para discutir o que funcionou, o que não funcionou e o que pode ser 

melhorado.  

Itens como a origem do problema, tempo de resposta, comunicação entre as partes envolvidas 

e outros que envolvem uma situação dessas devem ser meticulosamente analisados para que 

se possa fazer ajustes no Protocolo de Crises, visando deixa-lo ainda mais eficiente. 

É importante também analisar a origem de toda a crise, principalmente aquelas que envolvem 

problemas com produtos e serviços da marca, para saber se existem ajustes que podem ser 

feitos nos processos internos para evitar a repetição do problema. 

Lembre-se que o trabalho em mídias sociais não se restringe pura e simplesmente a interação 

com os cliente e público-alvo da marca, mas também propor soluções e aprimoramentos em 

produtos e processos.  
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Instrutor 

Alberto Valle 

Telefone: (21) 3415-0911 
Site: www.albertovalle.com.br 
E-mail: contato@albertovalle.com.br 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/albertovalle 
Facebook: https://www.facebook.com/albertovallebr 
Instagram: https://www.instagram.com/albertovallebr 
Google+ : https://plus.google.com/+AlbertoValleBr 
Twitter: https://twitter.com/albertovallebr 

 

Nossa Grade de Cursos 

A Academia do Marketing oferece uma série de treinamentos voltados para aa áreas do 
marketing digital e mídias sociais. Os cursos são oferecidos nos formatos presenciais e online. 

 Marketing Digital - Também no formato online 
 SEO - Otimização de Sites Para Ferramentas de Busca – Também no formato online 
 Google Analytics e Web Análise – Também no formato online 
 Google AdWords – Também no formato online 
 Redes Sociais e Marketing em Mídias Sociais – Também no formato online 
 Marketing Pessoal no LinkedIn – Somente no formato online 
 Facebook Marketing – Também no formato online 
 Facebook Ads – Também no formato online 
 Marketing no Instagram – Também no formato online 
 WordPress – Criação de sites e blogs com a plataforma WordPress 
 Google AdSense – Somente no formato online 
 Marketing Político nas Redes Sociais – Também no formato online 
 Marketing Pessoal nas Redes Sociais – Somente no formato online 

Acesse nosso site e mantenha-se informado sobre datas e horários. 

Equipe Academia do Marketing 
 
Site: www.academiadomarketing.com.br 
Twitter: @AcademiaDoMkt 
Facebook: https://www.facebook.com/academiadomarketing 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/academia-do-marketing 

Direitos Autorais 

O conteúdo desta apostila é protegido por direitos autorais da Academia do Marketing, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro. Todos os direitos reservados.  

As informações do site, incluindo, sem limitação, textos, imagens e som não podem ser 
reproduzidas, transferidas, distribuídas ou armazenadas sem a permissão prévia por escrito da 
Academia do Marketing, a não ser para propósitos estritamente particulares ou caso haja alguma 
outra indicação. Modificações no conteúdo do site são expressamente proibidas.  
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Algumas partes do site contêm imagens que estão sujeitas a leis de direitos autorais de seus 
provedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


