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Descoberta
As plataformas de mídia social são 
redes de descoberta, o foco não 
está na compra e venda.

Os usuários procuram novidades, 
tendências e principalmente 
relacionamento.

Embora não estejam na rede para 
comprar, muitos são inflienciados 
nas suas decisões de compra.

[ Porto, 2018 ]
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Descoberta
10% dos usuários estão a procura 
do seu serviço agora.

30% se interessam mas não 
pretendem adquirir no momento.

60% das pessoas não estão 
interessadas no seu serviços e ou 
produtos.

[ PORTO, 2018 ]
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Descoberta

atrair

engajar

converter 
em ação

60%

30%

10%
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Uma tendência social na qual as 
pessoas usam a tecnologia para obter o 
que desejam umas das outras, e não 
com instituições tradicionais como as 
corporações. 
[Li e Bernoff]

Conseguir engajamento é um processo 
de construção fundamentado no 
conteúdo


engajamento
groundswell
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60% de conteúdo para 
aqueles
que ainda não conhecem a 
empresa.

Assuntos mais amplos, mas dentro 
da missão e estratégia central de 
conteúdo. 

Assuntos pertinente aos valores da 
empresa ou aos interesses da 
persona.






aproximadamente…
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60% de conteúdo para 
aqueles
que ainda não conhecem a 
empresa.

Assuntos mais amplos, mas 
dentro da missão e estratégia 
central de conteúdo. 

Assuntos pertinente aos valores 
da empresa ou aos interesses 
da persona.






aproximadamente…
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30% de conteúdo para 
aqueles que já 
demonstram algum 
interesse.

Temas pertinentes ao produto 
ou serviço que estimulem o 
público ao relacionamento.

Reforçar o benefício que o seu 
produto pode oferecer.

Assuntos que levam o seu 
produto para a vida cotidiana 

e/ou que demonstrem a rotina 
diária da empresa.





aproximadamente…
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10% de conteúdo para 
aqueles que já conhecem 
bem seu serviço.

Focado no produto/serviço.

Tirar qualquer dúvida sobre o 
produto ou preço

Estimular a compra ou uma 
ação efetiva: ir até a empresa, 
preencher um cadastro de 
fidelidade, etc.




aproximadamente…
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10% de conteúdo para 
aqueles que já conhecem 
bem seu serviço.

Focado no produto/serviço.

Tirar qualquer dúvida sobre o 
produto ou preço

Estimular a compra ou uma 
ação efetiva: ir até a empresa, 
preencher um cadastro de 
fidelidade, etc.




aproximadamente…
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Plano tático
Plano Tático de cada plataforma 
(o que é e como funciona)


Por quê?
Como?
Quem?
Quando?
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plano tático


Fazer um calendário
de publicações, 
relacionado datas 
com os temas / 
assuntos
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①  Fale a linguagem do seu público. 
Escreva de modo simples;

②  Escrever resumos ou sumários para o 
conteúdo mais extenso, títulos e 
cabeçalhos interessantes;

③  Infodesign - Use recursos gráficos 
como apoio ou ponto de atenção

④  Valorize a emoção - o tom emocional 
pode cativar e gerar fidelidade.

conteúdo 
para web
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conteúdo 
para web#hashtag  

síntese

Hashtag pode ser uma palavra ou uma 
frase que identifique o assunto 
abordado naquele texto.

Ele tem que ser sumário, objetivo, 
sintético.

A tag é um ferramenta para a  
descoberta.
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conteúdo 
para web

Bem planejada pode fazer o seu 
conteúdo chegar a quem já se interessa 
pelo assunto.

Melhor Organização no Conteúdo
Maior facilidade de ser encontrado
Entrega melhor experiência ao usuário.

Usar no máximo 3 #s.
	

#voudebike
#debikeaotrabalho


#hashtag  
síntese
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A ideia de que o conteúdo escrito 
por uma pessoa e para pessoas 
modifica a relação marca/público-
alvo.

Lidar com o conteúdo de uma 
plataforma digital online como se 
tudo fosse material noticioso ou 
meramente publicitário - e por 
isso só recebe destaque durante 
algum tempo - é uma técnica da 
mídia impressa que não se aplica 
ao ambiente digital.

O conteúdo deve ser pertinente, 
contextualizado, atualizado e 
perene (evergreen).

conteúdo 
para web
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Induza o retorno. A partir da 
interação constante com o 
visitante e das adaptações 
realizadas no conteúdo, 
quando necessário, também 
se cria relacionamento.

Conteúdo sem interação  é  
apenas informação. 
Comunicação interativa gera 
conhecimento.

inter
ação

conteúdo 
para web
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Interação

O conteúdo pode ultrapassar 
as fronteiras de uma 
plataforma e se espalhar pela 
rede, através de ações 
programadas ou espontâneas 
que partem do usuário

Considere a unidade na 
comunicação: 
o on-line e off-line devem estar 
ligados.

Leve o público para realizar a 
ações também fora do on-line.



 


"QUEM" refere-se ao 
protagonista da ação.

" O QUÊ" indaga sobre o 
fato.

"QUANDO" informa o 
período do evento.

“COMO" descreve o modo.

"ONDE" esclarece em que 
lugar o fato ocorreu.

"POR QUÊ" esclarece os 
motivos que causaram o 
fato.

pirâmide 
invertida
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O texto começa com uma 
exposição dos fatos que serão 
julgados, ou seja, ambienta o leitor 
sobre a informação necessária a 
respeito do tema a ser tratado (o 
quê - quem - quando - onde);

Em seguida há a interpretação 
desses fatos em relação ao que foi 
exposto e (como) ;

Finalmente, obtem-se a sentença 
(síntese) após o “diálogo” da 
primeira parte com a segunda. 
(por quê)
[modelo 1 Álex Grijelmo]

+ jornalismo          
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+ publicidade

Parte de uma afirmação de 
princípio ou sentença;

Depois esta deve-se apoiar 
com argumentos 
demonstrativos;

Finalmente há uma conclusão 
em forma de 'nova 
sentença', baseada nos 
argumentos precedentes e 
coincidente com a afirmação 
inicial.
 



aula 
quatro


Se a sua marca está 
no Facebook, então 
faça parte da vida  
das pessoas desta 
comunidade.

Conte sempre uma 
história nova e passe 
a mensagem  
homeopaticamente.

facebook
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Facebook favorece conteúdos 
compartilhados por usuários, 
em detrimento de páginas, é 
essencial encontrar meios 
alternativos de fazer sua 
audiência se engajar, 
compartilhando o conteúdo.

Pessoas são tão 
interessantes quanto as 
marcas. (cyberstalker)

Conteúdo
facebook
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Deixar o produto/serviço 
mais coloquial, mais 
divertido. Não é assim 
que os amigos são 
tratados?

Conteúdo
facebook
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Ser original, na medida do 
possível, ao utilizar 
conteúdo que faça alusão à 
identidade da marca e ao 
repertório do usuário.

Frames, frases, diálogos, 
imagens, objetos, que 
lembrem a inserção da 
marca no cotidiano dos 
consumidores. 

conteúdo
facebook
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Utilizar perguntas nas 
atualizações do Feed, pode 

despertar a atenção.  Mas 
não transforme o mural da 

marca em um questionário: 
as perguntas devem ser 

pertinentes e de acordo com 
a predisposição do  target. 

conteúdo
facebook
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Explore o cotidiano e insira sua 
marca (stories - boomerangs 
videos - live- conteúdos real time - 
bastidores/making of

Humanize a marca 
(@nomedeusuario)

Posts com localização geram + 
mais engajamento. 

instagram
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Torne-se follower de perfis  
contextualizados.
Faça menções a outros perfis
Integre-se a  outros microblogs.
Encare como um espaço de 
discussão.
Leia os comentários feitos aos seus 
e responda quando pertinente. 
Evite usá-lo como espaço de 
conversa. 
Cuidado com as atualizações 
muito frenéticas e/ou esporádicas.
Explore @mentions


twitter
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Use mas não abuse da 
exclamação. Quando as 
palavras são limitadas, o 
imagético pode incrementar o 
texto.

É possível a utilização dos dois 
pontos [:] como elemento de 
destaque: a palavra/frase que 
precede este sinal é a temática 
do assunto.

Prefira os numerais e algumas 
abreviações.

twitter
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twitter
Além disso, a saber, agora, ainda 
que, aliás, ao menos, 
aparentemente, apesar disso, 
assim, até certo ponto, 
certamente, com efeito, contudo, 
de fato, de toda forma, depois de 
tudo, dito isto, em troca, em 
consequência, etc.
meu, minhas, seus, sua  etc.
o, as, um, umas etc.
de repente, além,  rapidamente,  
de modo algum, efetivamente,  
bastante, provavelmente, onde 
etc .

Não começar com expressões 
de ligação e evitar o uso 
indiscriminado de pronomes 
pessoais, os artigos, advérbios, 
adjetivos, os gerúndios e 
palavras repetidas.
Use as palavras que pertençam 
ao repertório do público.
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Nebraska es tá rep le ta de a t rações 
internacionalmente reconhecidas, que atraem 
multidões a cada ano, sem falta. Em 2015, 
alguns dos destinos mais populares foram 
Fort Robinson State Park (355.000 visitantes), 
Scotts Bluff National Monument (132.166), 
Arbor Lodge State Historical Park & Museum 
(100.000), Carhenge (86.598), Stuhr Museum 
of the Prairie Pioneer (60.002) e Buffalo Bill 
Ranch State Historical Park (28.446). [424 
caracteres]

twitter
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avali
ação

Plano de Presença
Conteúdo on-line

Utilizar o Levantamento de Dados
Já trabalhado, assim como como as definições de
Brand Persona e Persona.
Seguir a Estratégica de Conteúdo apresentada em aula
bem como o modelo de Plano de Presença.
Utilizar pelos menos três plataformas e fazer exemplos de postagens de 
conteúdo. Pelo menos uma para cada tema escolhido em cada 
plataforma.
Apresentação no final da aula do que foi produzido até o momento.
Entrega final por e-mail: profgracicampos@gmail.com
Até o dia 28 de maio.
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