
Por Tiago Bosco Atualmente, no processo de planejamento estratégico de uma em

presa, é impossível investir em ações de marketing sem pensar no 

meio digital, mais precisamente nas mídias sociais. Confira nesta 

reportagem os primeiros passos para propagar sua marca nesse 

universo e saiPa como medir o desempenho de uma campanha e 

como gerir crises na weP 2.0. 

Nos dias de hoje, pode-se dizer que, no processo de 
divulgação e relacionamento de marcas e produtos, 
as mídias sociais têm exercido um papel crucial, 
tornando-se um ponto forte na estratégia de empre
sas que investem em marketing digital. Só para se ter 
uma ideia, hoje o Brasil Já atinge mais de 75 milhões 
de usuários, que gastam em média cerca de 71 horas 
por mês conectados à internet. 

Apesar desses números expressivos, muitos 
empreendedores ainda não se ligaram nos benefí
cios de se investir em campanhas de marketing na 
web 2.0. "As mídias sociais representam um novo 
canal entre a empresa e o consumidor, sendo mais 
uma forma de se dialogar com ele. Eu disse dialo
gar, e não falar, porque esse é um dos pontos focais 

que diferencia esses novos canais dos tradicionais: 
um diálogo cliente-empresa, e não um monólogo 
empresarial. As mídias sociais tomaram carona no 
novo paradigma que vivemos, o do Groundswell, 
no qual os consumidores se ajudam, apóiam-se uns 
nos outros para formar uma opinião sobre determi
nada marca/produto. Não estão mais somente à 
mercê do que a empresa diz dela mesma, como o 
que ocorria antes da web 2.0. Com essas platafor
mas, os consumidores querem interagir e fazer per
guntas, pois desejam ser bem atendidos", diz Paula 
Neves, planner de marketing digital com foco em 
mídias sociais da Tools Comunicação (www.tools -

comunicacao .com.br) , empresa do Grupo Approach 

(www.approach .com.br) . 
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ara Roberto Cassano, diretor de estra

tégia e mídias sociais da agência Frog 

(www.agenciafrog.com.br), é preciso 

entender que se deve considerar as 

redes sociais como fator crucial em 

todo o plano de negócios, e não apenas no plano de marketing. 

"Isso significa incorporar a cultura de redes sociais - ou de negó

cios sociais - ao marketing, à comunicação, ao RH, à inteligên

cia, ao atendimento ao consumidor. O principal e básico bene

fício é garantir que sua empresa continuará existindo daqui a 

cinco anos", afirma. 

PLANO DE MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS: PRIMEIROS PASSOS 
De acordo com Fabio Lima, gerente de mídia do Videolog Inc 

(www.videoiog.tv), um plano de marketing para mídias sociais, 

conceitualmente, não é muito diferente do plano tradicional. Ele 

acredita que podemos adaptá-lo e relaciona os principais pontos 

da seguinte forma: 

1 - Objetivo: decidir o que se deseja conseguir com a ação. Será 

fortalecer o brand da empresa, trazer mais seguidores, gerar 

cadastros, gerar venda de um determinado produto, viralizar 

alguma ideia ou ação específica? É preciso traçar o tipo de obje

tivo e entender onde se quer chegar. 

2 - Target: é preciso conhecer bem o público que se deseja 

atingir para poder ajudar a escolher o tipo de linguagem que 

será adotada e que tipo de canais de relacionamentos serão 

utilizados. 

3 - Linguagem: depois de conhecer o target e compreendê-lo 

melhor, será necessário estudar que tipo de linguagem será 

adequada para conseguir informá-lo. Por exemplo, se poderá 

usar mensagens mais descontraídas ou precisará manter uma 

linha mais conservadora. Sua mensagem vai se adequar mais 

a que tipo de tecnologia? Vai usar texto, áudio ou vídeo? Seu 

público vai assimilar seu conteúdo se ele for entregue em qual 

desses tipos de canais? Cada um deles precisará de uma lingua

gem diferente para se produzir conteúdo, então é preciso pen

sar nisso com bastante cuidado. 

4 - Conteúdo: depois de escolher a linguagem, é importante 

saber o que vai divulgar. O conteúdo é a parte mais importante 

do planejamento, pois ele, bem elaborado, permitirá que o canal 

de relacionamento com o usuário se solidifique. Pense em um 

conteúdo autêntico, apresentado de forma inovadora e sendo 

fiel à linguagem de seu target. Não invente coisas e seja apenas 

sincero, buscando sempre a relevância no que for apresentado. 

5 - Escolher canais: > preciso analisar e compreender os canais 

e as ferramentas que você utilizará. Depois que o target for defi

nido, é preciso identificar onde ele está. Na verdade, agora não 

existe um público-alvo; é preciso colocar um alvo no público, 

pois é a empresa que deve ir onde ele está. É a informação que 

precisa ser levada ao usuário, e a comunicação precisará dos 

canais certos para se tornar ativa. Então, se você vai escrever 

u m blog, se estará em sites de compartilhamento de vídeos, 

em sites de redes de relacionamento ou compartilhamento de 

áudio, entenda a ferramenta escolhida, estude-a e aproveite ao 

máximo o que ela pode oferecer para a divulgação de sua marca 

e para receber o feedback de seus seguidores também. 

6-Convergência:planejar como integrar os canais e/ou as fer

ramentas, caso se identifique a necessidade de usar mais de um 

para divulgar a ação. 

7 - Relacionamento: tenha sempre uma forma de manter o 

canal aberto pra receber feedback do usuário e, principalmente, 

sempre responda a seu usuário. É preciso lembrar que um dos 

principais objetivos é criar "defensores da marca", e nossos 

defensores precisam ter todas as suas perguntas respondidas. 

O mais importante é sempre buscar engajamento e cativar o tar

get ao qual vai atingir. 

8- Análise SWOT: é interessante entender o que seu concor

rente também está fazendo com mídias sociais para poder 

sempre estar um passo à frente. Então, a velha e boa análise de 

ameaças e oportunidades precisará ser bem feita nesse estágio 

do planejamento. Inovar e buscar meios para que o canal inte

rativo de relacionamento que você criou seja eficaz para seu 

usuário é imprescindível, o que nos leva a ter que pensar em 

pontos fortes e fracos desse canal em relação aos objetivos da 

empresa. 

9 - Processos de equipe nessa fase, é preciso definir as tarefas 

de cada membro da equipe na ação que será implementada 

e por quais canais cada um ficará responsável. É preciso defi

nir também a padronização da linguagem a ser utilizada, pois 

todos terão que seguir o tipo de linguagem definida no início do 

planejamento. 

10 - Cronograma: sempre é muito importante manter um cro

nograma para que todos os processos sejam cumpridos no 

tempo certo. Será preciso definir a periodicidade com que a 

equipe terá que alimentar com conteúdo os meios que estão 

sendo utilizados. 

11 - Monitoramento: é preciso fazer o monitoramento deta

lhado de cada ação. Para cada uma delas, é necessário gerar 

dados estatísticos dos resultados, assim a campanha não corre 

o risco de seguir em uma direção estratégica errada. O monito

ramento também é necessário para que se descubra, o quanto 

antes, possíveis problemas, para que sejam solucionados de 

forma rápida. 

MEDINDO O DESEMPENHO DE UMA CAMPANHA NAS MÍDIAS SOCIAIS 
No que se refere à medição do desempenho de uma campanha 

de marketing dentro das mídias sociais, é preciso pensar em sair 

das "regrinhas" de mercado, segundo Hélio Basso, sócio-diretor 

de operações da agência de mídias sociais Ideia S/A (wwwideiasa. 
com). "Defina o que você quer atingir, depois adapte seus objeti

vos às redes. Fora isso, logicamente, você terá que determinar 

também a metodologia para que essa mensuração ocorra. Isso 

ocorre na montagem do planejamento." 
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Roberto Cassano aponta três camadas de mensuração: "A pri

meira, mais básica, é composta pelas métricas técnicas. É medir 

a afiliação (fãs, membros, seguidores, amigos) e a interação (men

ções, mensagens, engajamento, replicações, impactos, alcance 

etc). São indicadores válidos e importantes, mas ainda distantes 

da realidade e dos desafios de negócios. A segunda camada é 

orientada a custo. Busca atribuir um valor (na verdade, um custo) 

a cada resultado. O final é uma cifra, um valor que a empresa teria 

que ter desembolsado se quisesse ter o mesmo resultado obtido 

com boca a boca usando mídia 100% paga. Por fim, há a camada 

orientada a valor, na qual se descobre o real valor de um fã, de um 

seguidor, quanto esse cara vale para a companhia, para a linha de 

produtos ou para a campanha. Essa é a mais nobre - e difícil - das 

métricas", afirma. 

Para Christian Roças, diretor geral da GrudaemMim ( w w w . 
grudaemmim.com.br) agência responsável pela campanha digi

tal do Rock in Rio 4, há muitas maneiras de se medir resultados 

por meio das #hashtags, tratando-se do Twitter, por exemplo. 

São diversas ferramentas, algumas gratuitas, outras não, que 

auxiliam na coleta de dados. Apesar disso, ele faz uma ressalva 

importante, desprezada por alguns profissionais. "A leitura real e 

interpretativa fica a cargo de um software muito bom chamado 

Ser Humano, ainda o melhor nesse quesito", diz. 

GESTÃO DE CRISE NA WEB 2.0 
A relação com o público-alvo em uma campanha nas mídias 

sociais é pautada e caracterizada pela interatividade, diferente

mente dos meios mais tradicionais de publicidade (TV, impresso, 

rádio). Sob essa perspectiva, há sempre um risco de o público 

receptor gerar comentários negativos sobre uma determinada 

campanha/marca. 

Então, o que uma empresa deve fazer para reverter esse 

tipo de situação e como ela deve se posicionar? De acordo com 

André Telles, diretor da Mentes Digitais (www.mentesdig i ta is .com. 

br), agência especializada em marketing digital, sempre haverá 

um risco quando a empresa não está preparada para ouvir ou 

conversar com o seu consumidor e quando não há o traquejo 

das mídias sociais e da comunicação como um todo por parte 

de quem está interagindo. "A gestão de crise 2.0 é um dos assun

tos que mais preocupa o posicionamento estratégico de uma 

empresa hoje. Se a empresa não responde a uma crítica, se não 

há conversa, sua imagem é prejudicada, fazendo com que a con

fiança na marca perca valor, e isso pode e irá refletir nas vendas. 

Respostas rápidas e transparentes são a melhor maneira de se 

reverter uma crise, além de um monitoramento preciso para se 

avaliar o processo de comunicação entre empresa e detratores 

da marca", lembra. 

Para cada cliente há um plano de gestão de crise. No entanto, 

o que vale para todas as empresas é transparência e honesti

dade. É o que aconselha Paula Neves: "Nada de apagar comen

tários negativos. Esse tipo de atitude tirânica só agrava a crise. 

Detectem os usuários insatisfeitos e entrem em contato com eles. 

'Escutem' suas críticas, busquem melhorar e atender a necessi

dade do cliente, tentem resolver o problema". Opinião também 

compartilhada por Fabio Lima: "O usuário deve se sentir especial, 

deve sentir que recebeu atenção por parte da empresa. Mesmo 

o crítico pode se tornar um defensor da marca e, por isso, precisa 

ser ouvido, respondido e levado a sério, pois 'críticos' são mais 

amigos da marca do que eles mesmos imaginam", afirma. 

Cocriação, assim pode-se definir a base da cam
panha intitulada PepsiRefresh Everything, que foi 
lançada com um investimento de mais de US$ 
20 milhões. Nela, a Pepsi trocou seus tradicionais 
comerciais (feitos há 23 anos) nos intervalos do 
Superbowl para investir em mídias sociais. 

Os projetos deveriam engajar pessoas por meio de ações indivi

duais. Os participantes podiam escolher entre algumas catego

rias, como saúde, arte e cultura, comida, vizinhança, educação e 
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planeta. Bastava elaborar um projeto e submetê-lo ao site da Pepsi 
para a divulgação. Os vencedores foram aqueles que conseguiram 
mobilizar o maior número de pessoas por meio da rede, e isso foi 
medido com o número de votos de cada participante. A campanha 
também ofereceu ofertas exclusivas da Pepsi para quem "curtiu" a 
página da empresa no Facebook. 

Todas as ações foram muito bem cotadas perante a imprensa nor
te-americana, como uma das campanhas que mais obteve retorno de 
imagem. Frank Cooper, um dos CEOs da PepsiCo, anunciou que o movi
mento gerado no Twitter e no Facebook Já vinha sendo acompanhado 
e isso motivou a empresa a organizar uma campanha nas mídias 
sociais 

Em 2010, a agência Espalhe fez uma ação de 
marketing de guerrilha para o cliente Trident. Ela 
tinha como objetivo criar a primeira competição 
de Golfe Urbano de São Paulo e, para isso, foram 
reunidas três equipes compostas por três partici
pantes. As equipes eram formadas por um jogador 
profissional e um twiteiro/blogueiro escolhido por 
meio das redes sociais, além de um videologger, 
selecionado no portal Videolog.tv. 

Cada equipe representou um sabor da linha Trident Connections, iden
tificados pelos nomes de três localidades (London, Bali e Manhattan), 
disputando, nos circuitos montados em São Paulo, o prêmio de viajar 
para a cidade que representavam. Somente dois participantes jogavam, 
pois o Videologger da equipe tinha apenas que registrar tudo e depois 
produzir vídeos fantásticos dos treinos e da competição. O evento teria 
seu vencedor conhecido após somar os pontos do jogo e dos vídeos, 
pois as produções realizadas valiam 30% do peso da pontuação final e 
foram medidas por meio de uma votação no Facebook. 

A campanha utilizou de forma muito inteligente e eficaz as três pla
taformas (Facebook, Videolog.tv e Twitter), viralizando ao máximo a 
ação e conseguindo, com isso, o engajamento das comunidades para 
fazer da ação um sucesso. Fonte: Fabio Lima. 
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