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Como chegamos até aqui?

Internet como plataforma

Internet como rede de colaboração



Como chegamos até aqui?



Como chegamos até aqui?



Linguagem da Nova Mídia

Representação numérica -> natureza digital

Modularidade -> partes interdependentes

Automação -> algoritmos 

Variabilidade -> personalização

Transcodificação -> dados maleáveis



Redes Sociais

representação (perfil), conexão e amigos

Mídias Sociais

Ambiente

Sites de Redes Sociais

agregadores de redes sociais



O Cenário

4,4 bilhões de usuários no mundo - 3,4 bi ativos

2,3 bi estão no Facebook

142 minutos por dia gastos em redes sociais

90% dos usuários do Instagram tem menos de 35 anos

Os usuários gastam, em média, 15 minutos 

por dia no Instagram



O Cenário
R$40 bi foi o fluxo de publicidade gerado 

pelas redes sociais em 2016

95% das empresas brasileiras dizem 

estar nas redes sociais

85,3% das empresas dizem estar nas redes sociais 

para aumentar a sua visibilidade online

64,8% buscam interagir com o seu público

Fontes: Hootsuite (We Are Social), Social Media Trends e Brandwatch



Mídias Massivas Mídias Pós-MassivasX





Premissas Estratégicas

Sentimento EngajamentoRelacionamento



Premissas Estratégicas

Fonte: Insightee



Premissas Estratégicas

Formação de bases engajadas

planejamento e integração de 

equipes (real-time marketing*)

Propósito

público-alvo, interesse e 

motivação corporativa

Experiência

marketing e vivência

Mobilidade

ubiquidade



Premissas Estratégicas

A mídia impacta e ativa

O Social seduz e converte



Sentimento

Emoções importam

Information overload : como se destacar?

Conteúdo que inspira, entretém e gera 

questionamento

O valor da experiência



Sentimento

Uma experiência emocional positiva com a marca gera resultados:

têm 8,4 vezes mais chances de confiar na empresa

são 7,1 vezes mais propensos a comprar novamente

6,6 vezes mais propensos a perdoar o erro de uma empresa

Fonte: Temkin Group 2016 Consumer Benchmark Study



Sentimento

Autenticidade: ações próprias, conteúdo criativo e focado

Relevância: você conhece o seu público?

Humanização: elemento humano como central



Natura: Make Up Mash Up

Utilização de influenciadores e 

microinfluenciadores

Integração de universos 

distintos

ACEITAÇÃO



Daifiti e Dia dos Pais

Marketing de experiência

interação e participação ativa 

dos usuários na ação

SAUDOSISMO



Burger King

Identificação de oportunidade

Polêmica

REFLEXÃO



Sentimento
Sistemas de vínculo:

Maternal -> proximidade e pertencimento

Como fazer: questionamentos positivos, uso de material do 

usuário, pedido de opinião (consideração)

Filiação -> pertencimento e comunidades

Como fazer: agregação, aposta no coletivo (menos no 

individual) e criação de ambiências



Sentimento
Sistemas de vínculo:

Sexual -> identidade e tribalismo

Como fazer: instintividade, respeito e reconhecimento

Paternal -> autoridade na produção de conteúdo

Como fazer: segurança, controle pelo conteúdo e 

capacidade de correção



Relacionamento

Premissas da presença online:

Propósito: posicionamento, política e interesses da marca;

Públicos: quem a marca precisa/quer impactar?

Objetivos: engajamento, reputação, vendas, informação, etc;

Mensagem: qual é a linguagem que será utilizada?

Canais: quais canais a marca precisa estar presente e por quê?

Avaliação de resultados: mensuração, alcance, engajamento, etc



Relacionamento
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Relacionamento

Premissas da presença online:

Mídia Social É relacionamento

Consumidor/cliente no centro da estratégia

Evocação das emoções

Proximidade: local, sentimental e de propósitos



Relacionamento

Premissas da presença online:

Qual o seu público-alvo?

Qual a PERSONA do seu público?

Mesmo que determinado público não seja o seu alvo, 

é preciso ficar atento



Relacionamento

Consumidores -> consumidores diretos do produto/organização

Consumo “compartilhado”: Esfera pública x Esfera íntima

É preciso não só alcançá-las, mas ouvi-las



Relacionamento

Influenciadores -> indivíduos destacados que exercem influência

Influência por volume

Influência por relevância de conteúdo



Esporte Clube Bahia

“Time do povo” / “Time de 

Todos”

Boas impressões nas redes 

sociais, compartilhamento em 

massa

Relacionamento pela via do 

respeito e da diversidade



Samsung e Pedro Andrade

Sofisticação, produtividade e 

portabilidade

Ações integradas: offline-

online | instagram-TV



Engajamento

Relacionamento e prolongamento da experiência

Envolvimento Interação Intimidade Influência

Ativação, marketing de conteúdo, publicidade paga, anúncio, 

real-time marketing… -> engajar o usuário com a sua marca

Consumer x Prosumer



Engajamento

Participar

Provocar a ação do outro

Engajar

Provocar a ação do outro

e se envolver



Engajamento

Ouvir Falar Engajar Medir Aprender



Engajamento

Prova Social: seguir o que está sendo comentado

Emoções positivas: reforço da marca e relacionamento

FOMO (Fear of Missing Out): “você não sabe o que está perdendo”

Curiosidade: atiçamento de interesse

Comunidade: sentimento de pertencimento

Estratégias de engajamento



Disney #ShareYourEars

Valorização do 

relacionamento do público 

com a marca: as orelhas

Call to Action com 

responsabilidade social

Transparência



Netflix

Diálogos contínuos

Linguagem jovem e arrojada

Cultura pop: 

novidade x saudosismo



Branding



Branding

Porque algumas marcas se destacam e outras não?

Porque algumas marcas são lembradas “automaticamente”?

O que sua marca tem de diferente a oferecer?

Como se destacar em meio a tantas marcas que fazem a 

mesma coisa que eu?



Branding

ações de marketing -> gestão da marca

• tornar a marca mais conhecida

• consolidar a marca naquele segmento

• tornar a marca mais positiva perante as 

pessoas

• consolidar valores

Processo longo…



Branding

…Mas o que exatamente é uma MARCA?

logo, site, perfil, mascote...

Marca é tudo aquilo que remete a você

Cor, slogan, logo, valores...

É TUDO QUE TE REPRESENTA



Branding

Posicionamento e propósito em um 

ambiente global de negócios

Retorno “automático” -> clientes mais 

propensos a consumir

Recomendações, a moeda mais valiosa do 

mercado



Branding

Os produtos são criados na 

fábrica. As marcas são criadas 

na mente



Branding

Marca Consumidor

Motivações

Sentimentos

propósitos



Branding

As pessoas não compram o 

que você vende, mas porque 

você vende

Simon Sineck



Branding

Ter propósito é construir um negócio tendo em 

mente a marca que sua empresa quer deixar na 

sociedade. O que produz, como produz, com o 

que produz, quem produz, onde produz, onde 

vende, quando vende, quem vende, por quanto 

vende e, claro, o que comunica

Garage IM



Branding

o que produz

como produz

com o que produz

quem produz

onde produz

onde vende

quando vende

por quanto vende

Vamos pensar a respeito?

Como você quer que sua marca seja vista em relação a:



BB Seguro

Qual o papel de uma 

seguradora? 

Para ir além dele, o BB 

Seguros criou o "Todo 

Cuidado Importa". Uma 

plataforma que une quem 

está precisando de uma 

forcinha com quem está a fim 

de ajudar.



Kerococo

Juntar uma marca com um 

grande propósito com pessoas 

que possuem ideias semelhantes. 

Kero Coco foi às ruas encontrar 

pessoas que inspiram e 

transformam o lugar em que 

vivem em busca de um mundo 

melhor.



Branding

Como o público interno enxerga sua marca?

Conhecimento: o quanto as pessoas entendem os valores e 

objetivos da sua marca.

Missão e valores podem se transformar em ações

Proteção: o quanto ela está protegida de diversas maneiras.

O primeiro defensor da marca é o público interno



Branding

Como o público interno enxerga sua marca?

Comprometimento: o quanto a empresa se compromete 

com o que a marca defende.

As ações da Organização condizem 

com o que ela apregoa?

Capacidade de adaptação: o quanto a marca está alinhada 

ao mercado.

DNA não pode ser perdido, mas é preciso se adaptar



Budweiser

Como as pessoas avaliam sua marca?

Autenticidade: sua marca precisa ter valores claros



Blue Label

Como as pessoas avaliam sua marca?

Autenticidade: sua marca precisa ter valores claros



Skol

Como as pessoas avaliam sua marca?

Relevância: ela precisa provocar mudança 

na vida das pessoas



E.C. Bahia

Como as pessoas avaliam sua marca?

Relevância: ela precisa provocar mudança 

na vida das pessoas



Skol

Como as pessoas avaliam sua marca?

Relevância: ela precisa se distinguir claramente

da concorrência



Skol



Prefeitura de Salvador

Como as pessoas avaliam sua marca?

Presença: ela precisa estar presente nos locais 

certos, nos momentos certos e nas situações 

certas



Inhotim

Como as pessoas avaliam sua marca?

Entendimento: as pessoas precisam entender 

a que você veio



Coca-Cola 

e Bob’s

Como as pessoas avaliam sua marca?

Consistência: sua marca precisa atender as 

expectativas



Branding

Brand Lovers

Sentimento > Relacionamento > Engajamento > sentimento positivo

Não é apenas um seguidor, mas um propagador



Branding
Brand Lovers

Inspiração é a palavra

Ações sociais integradas

Empresa e público juntos



Branding

Brand Advocate

Sentimento > Relacionamento > Engajamento > defensor

Não é apenas um seguidor, mas um vendedor

O engajamento é ativo



Branding
Brand Advocate

Confiança é a palavra

https://ideas.starbucks.com/

https://ideas.starbucks.com/




As redes e suas características



As redes e suas características

Rede dinâmica e de repercussão instantânea

Onde estão os formadores de opinião

Canal direto de conversação:

SAC 2.0 e real-time marketing

Twitter



As redes e suas características
Bom para: 

Comunicação com o cliente >> monitoramento de 

palavras-chave de modo instantâneo e criação de 

relacionamento do tipo bonding

Divulgação da marca >> viralização de conteúdo 

e ativação via promoções

Tráfego para o site >> relevância de conteúdo 

(cuidado com o click bait)Twitter



As redes e suas características
Não importa que tipo de Organização, seu 

público está lá

Diversidade de usuários, diversidade de formas 

de atingi-lo

O Brasil é o terceiro país mais ativo no 

Facebook (atrás de EUA e Índia)

Usuário - Conversa - Métricas bem afiadas

Facebook



As redes e suas características
É bom para:

Comunicação com o cliente: criação de relacionamento 

e comunidades de fãs

Divulgação da marca: branding e posts patrocinados

Tráfego para o site: menos efetivo, mas gera resultados 

(principalmente se a ativação for via posts 

patrocinados)

Facebook



As redes e suas características

Segmentação e comunidade de fãs

O fenômeno dos youtubers

Tendência: crescimento do tráfego gerado em 

vídeo online

YouTube



As redes e suas características

Bom para:

Comunicação com o cliente: proximidade e 

viralização

Divulgação da marca: branding ou publicidade 

paga

Tráfego para o site: links internos ou na 

descriçãoYouTube



As redes e suas características

Networking e fomento ao ecossistema

Posicionamento estratégico (branding do tipo 

‘especialista’) e criação de comunidades

Conteúdo direcionado e com foco no mundo 

corporativo

Linkedin



As redes e suas características

57 milhões de usuários no Brasil

Alto índice de engajamento

Diversificação de conteúdo: stories, timeline, IG 

TV e Loja

Instagram



As redes e suas características

Bom para:

Comunicação com o cliente: 

relacionamento direto -> público e privado

Divulgação da marca: branding social para 

engajamento

Tráfego para o site: nova funcionalidade da 

Loja e anúnciosInstagram



Conteúdo em Mídias Sociais



Produção de conteúdo

Relacionamento

Posicionamento pleno

e

Ações táticas



Conteúdo em Mídias Sociais

Posicionamento Pleno: presença constante nos perfis

criar, atualizar e interagir

É branding

É relacionamento

É engajamento



Conteúdo em Mídias Sociais

Ações Táticas: planejamento de pautas e gestão de oportunidades

Analisar, planejar e agir

É branding

É relacionamento

É engajamento



Conteúdo em Mídias Sociais

...E se falarem MAL de mim?

SAC

Melhorar problemas

Antecipar e gerir crises

Aprimoramento de conteúdo

...E se falarem BEM de mim?

Analisar os satisfeitos

Perceber e reforçar nos pontos 

fortes

Influenciar outros usuários



Tipos de conteúdo
Informação e Entretenimento



Tipos de conteúdo
Comunidades



Tipos de conteúdo
Influenciadores/advocacia



Tipos de conteúdo
Virais



Tipos de conteúdo
Crowdsourcing

Fiat Mio



Tipos de conteúdo
Publicidade paga e impulsionamento



Estratégias de Conteúdo

Conteúdo próprio Conteúdo de terceiros

Relacionamento: os usuários se sentem parte da marca se você 

os considera e utiliza conteúdo produzido por eles

Conteúdo de terceiros -> Curadoria de conteúdo



Estratégias de Conteúdo



Estratégias de Conteúdo

Conteúdo em torno do SETOR

Conteúdo em torno do PÚBLICO

Conteúdo POPULAR



Estratégias de Conteúdo
Publique conteúdo original voltado ao setor, ao público 

e temas populares, de forma diversificada

Balanceie conteúdo original, curadoria de conteúdo e 

conteúdo sobre a marca

Conteúdo que possa ser associado positivamente ao 

universo da marca

Respeite as características de cada mídia, 

sem repetir conteúdo



Estratégias de Conteúdo
Conteúdo em torno do setor

Bom para B2B



Estratégias de Conteúdo
Conteúdo em torno do público

Quanto mais segmentado, 

mais eficiente

Qual a persona da sua 

marca?



Estratégias de Conteúdo
Conteúdo em torno do público

Quanto mais segmentado, 

mais eficiente

Qual a persona da sua 

marca?



Estratégias de Conteúdo
Conteúdo Popular

Marketing de oportunidade

Constante monitoramento e 

Planejamento

Datas comemorativas -

Festas Populares -

Falecimentos - Memes -

Virais

Seara e Chaves, o maior fã de sanduiche de presunto do mundo



Estratégias de Conteúdo
Conteúdo Popular



Estratégias de Conteúdo
Conteúdo Popular

Marketing de oportunidade

Constante monitoramento e 

Planejamento

Datas comemorativas -

Festas Populares -

Falecimentos - Memes -

Virais



Estratégias de Conteúdo

Google Trends



Estratégias de Conteúdo



Estratégias de Conteúdo
Gatilhos Mentais

Decisões tomadas inconscientemente

Decisões sem filtro

Os facilitadores do cérebro



Estratégias de Conteúdo
Gatilhos Mentais

Escassez: o valor da coisa pela sua falta

Urgência: exclusividade e necessidade urgente

Novidade: reiteração do moderno

Prova Social: o valor do que todos 
estão comentando



Estratégias de Conteúdo
Gatilhos Mentais - Escassez

Demonstre que sua Organização trabalha produtos únicos

O que sua Organização oferece de exclusivo?

Ênfase na sensação positiva

Exemplo: oferecer algo extra para os 100 primeiros 
que acessarem seu conteúdo (isso também é bom 
para capturar dados do seu público)

Originalidade + Exclusividade



Estratégias de Conteúdo
Gatilhos Mentais - Urgência

Uso da urgência sem ser alarmista ou fatalista

Enfatizar a oportunidade única de ter acesso 
àquele conteúdo/produto

Explique o porquê da urgência

Exemplo: “Só até hoje”, “Sua última chance”, “Hoje é 
o último dia”, “Imediato” e “Agora”

Originalidade + Exclusividade - TEMPO



Estratégias de Conteúdo
Gatilhos Mentais - Novidade

As pessoas estão sempre procurando pelo novo

Uma novidade que seja útil para 
as pessoas, por menor que seja

Ênfase no que a pessoa vai ganhar se acessar 
aquela novidade: tempo, praticidade, originalidade, 
diferenciação etc.

Originalidade + Novidade + Autoridade



Estratégias de Conteúdo
Gatilhos Mentais – Prova Social

Metáfora do Restaurante vazio x cheio

Conquiste pelo exemplo dos outros

Recorra à sua comunidade de seguidores

Use depoimentos, quantidade, referências e 
autoridades no assunto

Originalidade + Autoridade



Estratégias de Conteúdo
Storytelling

Exposição de um acontecimento ou de uma série de 
acontecimentos mais ou menos encadeados

Como sua marca tem feito a 
diferença na vida das pessoas?

A humanização vende cada vez mais: Empatia



Estratégias de Conteúdo
Storytelling

Estrutura narrativa: personagens, lugares e enredo

ANTES DEPOIS



Estratégias de Conteúdo

Storytelling

https://youtu.be/xY2UCbITFcs

https://youtu.be/xY2UCbITFcs


Estratégias de Conteúdo

Storytelling

https://youtu.be/3fSFvNdmmNs

https://youtu.be/3fSFvNdmmNs


Informação Comunidade Influenciadores/
Advocacia

Entretenimento Crowdsourcing

O que: TCE vai 
apreciar as 
Contas do 
Estado nesta 
terça

Conteúdo 
próprio

Conteúdo de 
terceiros

Em torno do 
setor

Em torno do 
público

Popular

Escassez

Urgência

Novidade

Prova Social



O que é Inbound Marketing?

É também conhecido como Marketing 

de Atração. 

Por meio do Inbound, as empresas não correm atrás de 

seus prospects, mas os atraem através de conteúdos de 

qualidade. 



O que é Inbound Marketing?

Desse modo, conseguimos vender 

para quem precisa e no momento 

propício para o consumidor. 

Assim, garantimos maior assertividade e qualidade dos 

usuários alcançados.



Inbound Marketing
SEO

Conteúdo
Atração

Foco no Consumidor 

Outbound Marketing
Mensagens genéricas

E-mails sem personalização
Anúncios fora de contexto

Foco na Marca



Fazer Inbound Marketing é fazer o 
marketing que as pessoas amam. 

Por quê?

Porque responde às suas perguntas, resolve seus 
problemas no momento exato, é relevante.

Inbound Marketing



Metodologia Inbound

Atrair Converter Fechar Encantar

Desconhecido Visitante Lead Cliente Divulgador

Blog

Keywords

Social Media

Formulários

Call-to-Action

Landing Pages

E-mail

Signals

Workflows

Eventos

Personalização

Dinamismo



Metodologia Inbound



Metodologia Inbound

É importante também lembrar de 4 
itens fundamentais para qualquer 
estratégia de Inbound Marketing:

Buyer Personas
Buyer Journey

Conteúdo relevante
Distribuição.



Persona

O modelo ideal de nosso 
consumidor:

Perfil detalhado, histórico, objetivos e 
desafios – uma pessoa real com quem 

vamos nos comunicar



Fonte: Hotmart



João, 25-50 anos, é um profissional bem sucedido. Possui uma

empresa há alguns anos, com bons resultados e destaque no

mercado de atuação.

No entanto, ele se sente estagnado e sem novas perspectivas. O

objetivo de João é conseguir um upgrade profissional a fim de

vislumbrar novas formas de gerir o seu negócio, como também

engajar e envolver sua equipe nos valores e metas da empresa.

Nesse contexto, o desafio é identificar quais são as ferramentas

para vender melhor seu negócio de um modo inovador e promover o

entusiasmo de seus funcionários. O Super Humanos, por meio de seu

método, vai proporcionar essa transformação em João e sua equipe.

Persona



Buyer’s Journey

A buyer’s journey compreende todo o 
processo de compra do consumidor:

Desde o momento em que ele não entende 
a sua necessidade até o ponto em que ele 
já sabe do que precisa. E, para cada etapa, 
nos comunicamos de um modo diferente, 
respeitando seus estágios.



Buyer’s Journey

O usuário entende que tem 
um problema. Compreende 
que algo está errado, mas 
não identifica o que é. 
Nesse estágio, por meio dos 
sintomas, busca na rede de 
pesquisa por respostas 
genéricas para saber o que 
está ocorrendo.

Aqui, ele já entendeu o seu
problema e já busca uma
solução. Por isso, busca
por material educativo que
o oriente nesse sentido:

>> posts em sites, blog, e-
books, pesquisas etc.

Uma vez já sabendo
qual é o seu problema
e a solução para tal, o
usuário faz a sua
escolha e está pronta
para comprar o
serviço/produto.

Conhecimento Consideração Decisão



Buyer’s Journey

Conhecimento Consideração Decisão

PROBLEMA SOLUÇÃO SERVIÇO/PRODUTO

Pesquisando em sites 
especializados, entendeu o 

seu problema: o seu 
dispositivo não baixa a 

maioria dos apps, que foram 
desenvolvidos para as duas 
plataformas mais populares.

João Cliente é um heavy 
user de internet e apps. 
Mas nunca consegue 

acompanhar as novidades 
em seu novo celular. Já 

tentou baixar alguns, mas 
não sabe a razão de não 
encontrar os aplicativos.

Neste momento, João já 
sabe que precisa mudar de 
celular. E busca através de 
comparativos e demos a 

melhor opção para comprar 
o seu novo aparelho.



Conteúdo é REI

Inbound Marketing é sobre fazer e 
entregar conteúdo relevante para a sua 

buyer persona.

Conteúdo relevante é aquele buscado 
pelo cliente

É o que as pessoas vão querer ver, 
compartilhar e buscar por mais.



O processo do conteúdo

Um Marketing de Conteúdo bem sucedido precisa de processos documentados.

Planejar AnalisarDistribuirCriar Repetir



Planejamento de Conteúdo

Planejar o conteúdo 
direcionado para sua 
buyer persona parte 

de três pontos básicos:

1. Propósito (Por que)
Oferta ou blogpost? Engajamento com a 
marca ou retenção de clientes? Gerar 
leads ou educar o mercado?

2. Formato (Como)
blogpost, estudo de caso, e-book, vídeo, 
webinars, cheklists, infográficos, etc.

3. Tópico (O que)
Sobre o que falar e como: mapeamento 
de conteúdo, pesquisa de palavras-
chave, FAQs, dúvidas dos clientes...



Distribuição de Conteúdo
A distribuição faz com que o seu conteúdo se torne 

relevante. Trabalhar a promoção do conteúdo tanto 
quanto a sua produção, maximiza a vida útil do seu 
conteúdo.

Blog
Redes 
Sociais

E-mails
Marketing

Materiais 
Ricos

Landing 
Pages



Landing Pages

Landing Pages são páginas focadas em 
conversão, em fazer com que seus 
visitantes forneçam informações
pessoais e se tornem seus Leads.

Por isso é importante que ela favoreça a 
conversão, orientando a ação do 
visitante, explicando as vantagens e 
retirando links externos. Logo depois 
vem a página de agradecimento.



Conteúdo – O poder dos blogs

O blog é um dos principais canais de 
distribuição de conteúdo do 
Inbound Marketing.

Ele é personalizável, suporta 
diversos formatos, ajuda a atrair 
novos visitantes e a convertê-los 
em leads. Por possuir tráfego 
próprio, também pode melhorar o 
ranqueamento nos mecanismos 
de busca.



Conteúdo – E-mail Marketing

O E-mail ainda é uma das mais 
potentes ferramentas de 
relacionamento, fechamento e de 
venda online.

Porque e-mails permitem que você seja 
pessoal, constroem e fortalecem 
relacionamentos com os clientes, e 
podem ser automatizados.

Eles já são direcionados para pessoas 
interessadas no seu produto ou marca.
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