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ma, crê Cavalcanti, todas as agências 
dedicadas às mídias sociais já praticam 
SMO. "Mas a definição de um conceito 
específico ajuda a mostrar o que é pos
sível fazer para alinhar, no universo des
sas mídias, táticas distintas a objetivos 
únicos" observa. 

Para Wajnsztok, do Walmart, o concei
to do SMO auxilia na consolidação de co
nhecimentos, estratégias e cases. "Já sa
bemos da importância das redes sociais, 
mas agora falamos em otimização da pre
sença nesses espaços" diz. 

E o conjunto das técnicas, práticas e 
conhecimentos embutidos nessa tarefa 

de otimização pode gerar resultados bas
tante satisfatórios, afirma Rodrigues, da 
UnderDogs. Como exemplo dessa afir
mação, ele cita o trabalho desenvolvido 
pelo político Jacques Wagner, atual go
vernador da Bahia, que em meados do 
ano passado desenvolveu uma ativida
de de SMO composta, entre outros itens, 
por definição dos títulos de vídeos a par
tir de palavras-chave, aplicação de tags e 
replicação de vídeos por terceiros. "Em 
um mês, ele conseguiu quantidade de vi
sualizações de seus conteúdos em redes 
sociais superior àquela antes obtida em 
todo um ano" conta Rodrigues. 

Assim como a expansão da adoção dos 
mecanismos de buscas logo gerou 

uma disciplina dedicada a incrementar a 
performance em seu uso — o SEO (Sear-
ch Engine Optimization) —, o crescente 
interesse pelas mídias sociais hoje con
solida um conceito destinado a abranger 
as ferramentas capazes de potencializar 
a presença nesses espaços: SMO, sigla de 
Social Media Optmization. 

Não é exatamente um conceito novo, 
mas começa agora a se consolidar co
mo fonte de receita para as agências. É 
mais abrangente — comparativamente 
ao SEO —, pois, enquanto quem otimi
za buscas pensa nos softwares dos mo
tores de searchs, o SMO dialoga direta
mente com pessoas, materializadas nos 
usuários das mídias sociais. 

Ele se vale, porém, de algumas técni
cas já empregadas na atividade de SEO; 
afinal, um de seus objetivos é justamen
te otimizar os resultados das buscas rea
lizadas dentro das próprias redes sociais. 
Exemplo disso é melhorar a performance 
de um vídeo no YouTube pelo trabalho 
em itens como título, tags e descrição, es
pecifica Paola Zingman, diretora-geral da 
Lattitud (agência de marketing de perfor
mance do grupo Havas). "Da mesma for
ma, pode-se posicionar melhor conteú
dos no Linkedln, no Facebook, no Twit-
ter" acrescenta. 

Simultaneamente, o SMO deve forta
lecer os conteúdos inseridos nas mídias 
sociais nas buscas realizadas na internet. 
"As redes influem significativamente nos 
resultados: agora é comum suas páginas 
aparecerem entre os principais resulta
dos de buscas" observa Paola. 

Mas a otimização da performance em 
mídias sociais vai além da vinculação de 
conteúdos a buscadores, mesmo porque 
esse desempenho decorre também de 
fatores mais subjetivos, como a própria 

berto Wajnsztok, diretor de marketing 
do e-commerce Walmart Brasil, que diz 
já implementar ações e estratégias de 
SMO tanto por meio de sua equipe in
terna quanto via agência. 

Contribuem ainda para a otimização, 
prossegue Wajnsztok, o estímulo à inte
ratividade e a integração das plataformas 
das marcas às ferramentas específicas das 
redes (por exemplo, com o uso do botão 
curtir do Facebook). 

Atividade estratégica 
Ao dotarem os conteúdos de maior 

linkabilidade — a capacidade de ser linka-
dos a outros espaços digitais, e conse
quentemente mais expostos —, técnicas 
como o uso de encurtadores de URLs e 
a criação de feeds também fortalecem 
presenças em redes sociais, ressalta Fa
biano Rodrigues, sócio e vice-presiden
te de operações da agência UnderDogs. 
Segundo ele, "o SMO permeia a interfa
ce entre SEM e social media" 

Também a técnica do mashup — fun
damentada na possibilidade de combina
ção de conteúdos provenientes de fontes 
diversas — pode ajudar a disseminar con
teúdos pelo universo virtual, afirma Fabio 
Rowinski, diretor de operações da agência 
iProspect e presidente do comitê de search 
do IAB Brasil (capítulo brasileiro do Inte
ractive Advertising Bureau). "É importante 
colocar o conteúdo nas várias plataformas 
sociais, não apenas no Facebook, mas tam
bém em blogs, no Twitter, no Orkut — es
quecido por muita gente, mas ainda mui
to usado pela classe C" detalha. 

De acordo com Rowinski, "entendido 
em seu sentido pleno, o SMO é uma ne
cessidade estratégica, pois não basta sim
plesmente entrar nas mídias sociais, por
que os concorrentes estão ali. É necessá
ria uma presença bastante estruturada" 

É realmente como estratégia — em vez 
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