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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um plano de ação para os próximos cinco anos da DMC 

Digital Marketing Cube LTDA – ME, uma empresa de treinamento e consultoria em 

marketing digital já constituída. O plano proposto se baseou no uso de uma ferramenta 

de marketing digital, propondo-a como uma inovação incremental a ser utilizada em 

dois cenários: estruturação do planejamento de marketing digital em empresas dos mais 

diversos tamanhos e segmentos do mercado (cliente final, veículos e agências) e como 

ferramenta de ensino para profissionais que buscam desenvolver suas habilidades e 

competências na área. A ferramenta será utilizada para explorar as oportunidades de 

ganhos através de suas prestações de serviços. Para a validação da ferramenta junto ao 

mercado, foram realizadas entrevistas com aproximadamente dez profissionais em 

quatro áreas específicas do marketing digital: marketing de conteúdo, mídias sociais, 

marketing de busca e e-mail marketing. A partir da análise dos dados obtidos, foram 

identificadas oportunidades para a DMC ou para outras empresas que oferecem 

consultoria e treinamento em marketing digital. 

 

Palavra-Chave: Inovação Incremental. Empreendedorismo. Marketing Digital.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present paper shows an action plan for the next five years of DMC Digital 

Marketing Cube LTDA - ME, a digital marketing training and consulting company 

already constituted. The proposed plan was based on the use of a digital marketing tool, 

suggesting it as an incremental innovation to be used in two scenarios: digital marketing 

planning structuring in companies of many different sizes and segments of the market 

(such as end customer, mainstream and agencies) and as a teaching tool for 

professionals who seek developing their skills and competences in the area.  The tool 

will be used to explore the opportunities of profits through its services. For the 

validation of the tool in the market, interviews were conducted with approximately ten 

professionals in four specific digital marketing areas: content marketing, social media, 

search engine marketing and e-mail marketing. From the analysis of the obtained data, 

several opportunities were identified for DMC or for other companies who offer both 

consulting and training in digital marketing. 

 

Key Words: Incremental Innovation, Entrepreneurship, Digital Marketing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito moderno de marketing surgiu após a II Guerra Mundial, em 1950, 

quando foi possível perceber um avanço na industrialização mundial. Esse fenômeno 

deu início à competição acirrada entre empresas e uma disputa maior por mercados. 

Contudo, foi em 1960 que o marketing se tornou ainda mais importante para o mundo 

dos negócios, quando McCarthy criou o conceito do composto de marketing, também 

conhecido como marketing mix. Segundo McCarthy (1996), o composto de marketing 

compreende decisões que uma organização deve tomar baseada no que ele apresenta 

como variáveis controláveis, com o objetivo de atingir o mercado-alvo. Essas variáveis 

controláveis foram organizadas pelo autor em quatro grupos, que são conhecidas como 

os quatro “Ps” do marketing: produto, preço, promoção e praça (distribuição).  

 

De acordo com o site Netonomy (2013), foi em 1979, apenas dezenove anos 

depois do surgimento dos quatro “Ps”, que a história das compras on-line começou, 

quando Michael Aldrich usou uma TV doméstica conectada através de uma linha 

telefônica a um processador de transação central para criar o Videotex. Mesmo assim, o 

sistema foi usado principalmente como uma tecnologia de compras entre empresas 

apenas. Na década de 80, Ryan (2018) apresenta, em sua linha do tempo, uma grande 

evolução na área do marketing e destaca o surgimento do conceito de database 

marketing, do conceito de marketing de relacionamento, do termo SPAM (Sending and 

Posting Advertisement in Mass). Menciona, ainda, que o termo marketing de guerrilha 

foi introduzido ao mercado, sendo que o objetivo era desenvolver ações de marketing 

para pequenos e médios negócios, com investimentos reduzidos, mas, ao mesmo tempo, 

com grande eficácia.   

 

Entre 1995 e 2001, Ryan (2018) afirma que ocorreu uma redefinição no marketing 

baseado no grande volume de empresas que surgiram no mercado e que ficaram 

conhecidas como as empresas.com (empresas que já nasceram no ambiente on-line).  

Embora Geier (2015) apresente o estouro da bolha da internet no fim desse período, 

Bicchierai (2012) expõe uma grande transformação para a publicidade digital no 

período entre 2000 e 2009.  
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Esse período foi muito significante e mudou a forma como os usuários usavam a 

internet, o que fez com que a web deixasse de ser vista como web 1.0 e passasse a ser 

conhecida como web 2.0, como afirma O'Reilly (2005), ou seja, uma internet em que as 

pessoas não consumiam apenas informação, mas eram também capazes de produzir 

informação de qualidade. Para Castells (2007), começava, nesta fase, o fim da audiência 

de massa e o surgimento da audiência de nicho.  

 

O ano de 2010 ficou marcado como o ano em que a internet passou a ser o meio 

mais usado por americanos para buscarem notícias, superando os jornais tradicionais. 

No mesmo ano, o Pinterest foi lançado e, em 2011, foi a vez do Google Plus.       

 

Mais de 50 anos se passaram desde que McCarthy propôs os quatro “Ps” e, desde 

então, uma grande mudança vem acontecendo na forma de aplicar o marketing nas 

empresas. E, assim, surge uma pergunta: como os profissionais de marketing atualmente 

vem usando todos esses recursos digitais, canais sociais, plataformas, ferramentas e 

tecnologias para melhorar os resultados nas empresas? Seria por meio de um 

planejamento eficiente e com foco em resultados no curto, médio e longo prazos? 

 

Kotler (2010) apresenta essa mudança como uma evolução do marketing, que está 

dividida em três fases. A primeira fase é o marketing 1.0, que foi a era fordista, na qual 

“o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto”. A segunda fase é o marketing 

2.0, que surgiu com a era da informação e, consequentemente, tornou-se mais 

complexo, já que a tecnologia da informação é o núcleo dessa fase do marketing. 

Consumidores mais bem informados determinam o valor do produto, motivo pelo qual 

esta fase ficou conhecida como o marketing voltado para o cliente e o marketing 3.0, 

que modifica a relação entre mercado e consumidor. Se antes o marketing considerava 

os consumidores como um público de massa e passivo ou, simplesmente, um alvo a ser 

atingido, nesta nova fase, os consumidores são vistos como seres humanos, com toda 

sua complexidade, preocupações sociais e hábitos de consumo que também ficaram 

mais complexos.  

 

Mais recentemente, Kotler (2017) afirma que o marketing ao longo de décadas 

tem feito uma transição do que antes era chamado de tradicional para o digital. Explana, 

para tanto, que o caminho do consumidor precisa ser redefinido para acomodar as 
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mudanças que vieram com a internet e a conectividade. Nessa última definição, o autor 

chama de Marketing 4.0 e possui uma relação direta com as mudanças de 

comportamento do consumidor por meio do ambiente digital e uma presença ativa cada 

vez maior desse consumidor em plataformas de mídias sociais, criando comunidades 

conectadas.  

 

Ainda é possível encontrar, no mercado, empresários e departamentos que 

consideram o marketing como uma atividade simples, que não demanda um 

planejamento mais completo. Nesses casos, as empresas simplesmente executam ações 

táticas em marketing que, por não terem sido planejadas, muitas vezes não trazem os 

resultados esperados. De acordo com Kotler (2003), é imprescindível o 

desenvolvimento e o detalhamento de um plano de marketing, e este deve ser composto 

por seis passos: análise situacional, objetivos de marketing, estratégias, táticas, 

orçamento e controles. 

  

Diante de uma evolução tão grande e rápida, o mundo dos negócios 

contemporâneos tornou-se complexo e cheio de detalhes, e muitas ferramentas e 

metodologias foram propostas, dividindo o marketing em off-line e on-line ou em 

marketing tradicional e digital.  

 

De acordo com Kotler (2017), mais importante que entender a diferença entre o 

marketing on-line e o marketing off-line é perceber que atualmente ambos estão cada 

vez mais convergindo e se complementando.  

 

Com todas estas mudanças ao longo de décadas, os profissionais que atuam na 

gestão e na execução de marketing acabam necessitando de novos métodos, ferramentas 

ou sistemas que ajudem na estruturação de um planejamento de forma eficiente. É 

preciso apenas entender, como o mercado se divide, quais as áreas do marketing digital 

que mais demandam atividades atualmente e como vem ocorrendo o crescimento em 

faturamento desse mercado principalmente no Brasil. 

 

 Este trabalho descreve: (1) a experiência adquirida na validação de uma 

ferramenta de marketing digital junto a profissionais de mercado, e (2) o processo de 

identificação e exploração de oportunidades encontradas nesse mercado pelo uso da 
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ferramenta citada e pela prestação de serviço nos formatos de treinamento e consultoria. 

Os serviços de treinamento e consultoria são oferecidos por uma firma denominada 

DMC (Digital Marketing Cube LTDA – ME). De acordo com Coase (1937), as firmas 

trabalham com o lado da oferta de mercado, ou seja, com os produtos ou serviços que 

vão oferecer aos consumidores, e é exatamente dessa forma que a Digital Marketing 

Cube (a partir de agora, apenas DMC) atua no mercado. 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de propor uma inovação 

incremental para estruturação do planejamento de marketing digital em quatro áreas 

específicas: marketing de conteúdo, marketing de busca, mídias sociais e e-mail 

marketing. Para alcançar esse objetivo, realizou-se a validação de uma ferramenta 

digital junto a especialistas de cada área. Além do objetivo geral exposto, propõe-se 

como objetivo específico, apresentar um plano estratégico e um plano de ação para a 

DMC explorar as oportunidades de ganhos e de aumento de receita, por meio de 

consultoria e treinamento, nos próximos cinco anos de operação.  

 

Para atingir o objetivo geral, a metodologia de pesquisa adotada no trabalho foi a 

pesquisa qualitativa aplicada com roteiro semiestruturado. Esta técnica foi escolhida em 

função da necessidade de validação por meio de entrevistas individuais com 

profissionais de diversas áreas do marketing digital. A análise de dados foi feita, 

utilizando o discurso do sujeito coletivo, também conhecida como DSC.  

 

Para o objetivo específico, foi usada apenas uma ferramenta, para a definição da 

nova proposta de valor; uma segunda ferramenta, para sugerir o novo modelo de 

negócios; e uma terceira ferramenta específica, para a estratégia de diferenciação e de 

criação de uma nova curva de valor para a empresa.  

 

Por ser um trabalho de conclusão de curso de Mestrado Profissional, seguiram-se 

às recomendações de estrutura proposta por Marcondes, Miguel, Franklin e Perez 

(2017), no que se refere à organização do projeto em cinco partes, as quais sintetizam as 

contribuições do estudo e apresentam o diagnóstico e as hipóteses iniciais, bem como 

uma proposta de solução da exploração de oportunidades. São estas: (a) introdução; (b) 

contexto e realidade investigada; (c) entendimento do problema ou oportunidade; (d) 
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diagnóstico do problema ou da oportunidade; e (e) proposta inicial de solução que 

potencialize o aproveitamento de oportunidade.  
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2. ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE  

 

2.1. O serviço e o negócio da empresa.  

 

A DMC surgiu, informalmente, em outubro de 2016, para prestar consultoria em 

Marketing de Busca (SEO) para a agência de marketing digital VTA Solutions. Com a 

demanda de algumas instituições de ensino em contratarem prestadores de serviço como 

professores convidados e representados por uma pessoa jurídica, a empresa foi 

formalizada como DMC Digital Marketing Cube Ltda – ME, em março de 2017. Sua 

estrutura societária conta com dois sócios, sendo um deles majoritário com 99% da 

participação da empresa e mais atuante nos treinamentos e consultorias na área de 

marketing digital.  

 

Como a DMC surgiu de uma demanda do mercado, a empresa já foi criada com as 

Classificações Nacionais de Atividades Econômicas – CNAE – principais previstas, 

sendo estas: (1) atividades de consultoria em gestão empresarial – exceto consultoria 

técnica específica – a descrição da atividade econômica principal e outras atividades de 

publicidade não especificadas anteriormente; (2) educação superior –  pós-graduação e 

extensão, educação profissional de nível tecnológico, atividades de apoio à educação, 

exceto caixas escolares; (3) ensino de arte e cultura não especificado anteriormente; (4) 

treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, sendo as descrições das 

atividades econômicas secundárias.  

 

Em novembro de 2016, a empresa participou da segunda edição do MackInova, 

evento de inovação organizado pela Incubadora do Mackenzie e que funcionava como 

uma porta de entrada para o programa de pré-incubação na mesma instituição. Durante 

o evento, mesmo sem a empresa estar formalizada, foi apresentado o Digital Marketing 

Canvas: uma versão inicial de uma ferramenta de planejamento de marketing digital e 

que será mais bem detalhada durante o trabalho. 

 

Em fevereiro de 2017, a empresa começou a fazer parte do programa de pré-

incubação da incubadora de empresas do Mackenzie e, em maio de 2018, já registrada 

como DMC, a empresa participou da terceira edição do MackInova, apresentando uma 

versão melhorada da mesma ferramenta de planejamento de marketing digital.  
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Durante o programa de pré-incubação, a DMC desenvolveu um plano de negócios 

com o objetivo inicial de ser uma escola de marketing digital com marca própria, mas 

encontrou dificuldades em validar um modelo de negócios que demandasse menos 

investimento inicial para as operações e para as atividades relacionadas ao marketing. A 

empresa também se deparou com a dificuldade de encontrar um local estratégico para 

oferecer os cursos presenciais, já que a ideia nunca foi oferecer ensino a distância. 

Embora na planilha e o plano de negócios apresentasse a possibilidade do payback, em 

um período de um ano a um ano e meio no máximo, o investimento inicial com aluguel, 

marketing e operação inicial fez com que a empresa entendesse que o caminho melhor e 

menos arriscado seria o de oferecer os treinamentos e consultoria em agências, 

instituições de ensino superior e empresas de treinamento já consolidadas, mediante 

alianças estratégicas e cooperação.     

 

Durante o curto período de operação, a empresa já prestou serviços de treinamento 

em marketing digital e comércio eletrônico para diversas empresas conveniadas da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), para a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 

além da prestação de serviço de consultoria em marketing digital para diversas agências, 

startups e empresas de pequeno e médio porte.  

 

2.2. Missão, visão e valores da DMC. 

 

Apresentam-se, a seguir, a missão, a visão e os valores da DMC. 

 

Missão: “Capacitar e auxiliar profissionais e empresas com a oferta e aplicação de 

treinamentos e/ou consultoria em marketing digital, ajudando-as a alcançarem seus 

objetivos de marketing e vendas. Para profissionais, oferece atualização, permitindo que 

eles se mantenham no mercado.” 

 

Visão: “Ser uma empresa reconhecida por sua qualidade de treinamento e 

capacitação de profissionais nas principais capitais brasileiras, por meio de ferramenta 

própria de ensino.” 
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Valores:  ”Transparência, ética, comprometimento, liderança e respeito. Além 

disso, fazendo a diferença por oferecer qualidade superior nas capacitações dos 

profissionais do mercado”. 

 

2.3. Os concorrentes e o mercado. 

 

De acordo com Madruga, Chi, Simões e Teixeira (2006), fazem parte do ambiente 

de concorrência a percepção dos consumidores com relação às ofertas existentes, as 

ações e as reações das empresas e também a disputa pelos clientes. Os autores ainda 

afirmam que a concorrência pode ser organizada em três níveis: produtos similares, 

produtos substitutos ou por tipo de cliente.   

 

Sendo assim, a DMC considera – como seus oponentes diretos os consultores – e 

as empresas que atuam no mercado, prestando serviço de treinamento e consultoria em 

marketing digital, principalmente no estado de São Paulo. Para atingir seus propósitos e 

manter a receita necessária, a DMC precisa de alunos inscritos em cursos de extensão 

ou especialização lato sensu nas instituições de ensino superior ou empresas de 

treinamento onde já presta serviço atualmente. Caso os interessados não se inscrevam 

em cursos oferecidos pelas instituições em que a DMC seja a prestadora de serviços, há 

um impacto direto no faturamento da empresa. Desta forma, faz-se necessário obter um 

mapeamento inicial dos principais consultores do mercado digital que poderiam criar 

barreiras de atuação para os serviços da empresa.  

 

A seguir, o Quadro 01 apresenta alguns profissionais que atuam nesse mercado de 

treinamento e consultoria em marketing digital e que podem ser vistos como 

concorrentes diretos da empresa em questão: 

 

Quadro 1. Possíveis Concorrentes Diretos da DMC. 

Nome Empresa Atuação como 

profissional, 

consultor ou 

professor. 

Publicações (Livros, E-books, 

sites pessoais ou Blogs). 

Conexões nas 

mídias sociais 

Fabio 

Ricotta 

Agência 

Mestre e 

Trabalha em sua 

agência de 

Possui um site pessoal, um blog 

e alguns e-books sobre 

Tem mais de 

1.000 conexões 
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Mestre 

Academy. 

marketing digital e 

como professor em 

sua escola de 

marketing digital 

com foco em SEO e 

Google Analytics. 

marketing de busca 

(http://www.fabioricotta.com/) 

 

no Facebook e é 

seguido por mais 

de 10.000 

pessoas na 

mesma rede. No 

Twitter, possui 

mais de 17.000 

seguidores.  

Felipe 

Moraes 

FM 

Consultoria  

Atua como 

consultor de 

marketing digital e 

ministra aulas nos 

cursos da Impacta e 

do SENAC. 

Escreveu um livro sobre 

planejamento de marketing 

digital 

(https://felipemorais.com/livro-

planejamento-estrategico-

digital/) 

e também possui um site 

pessoal 

(https://felipemorais.com/home

/) 

 

Tem mais de 

4.000 conexões 

no Facebook e é 

seguido por mais 

de 490 pessoas 

na mesma rede. 

No Twitter, 

possui mais de 

5.000 

seguidores. 

Conrado 

Adolpho 

Webiliv  Tem livro publicado sobre 

marketing digital 

(http://8ps.com/) e um site 

pessoal 

(http://www.conrado.com.br/) 

 

Tem mais de 

4.000 conexões 

no Facebook e é 

seguido por mais 

de 16.000 

pessoas na 

mesma rede. Em 

sua FanPage 

possui mais de 

130.000 pessoas 

curtindo e 

seguindo a 

página própria 

do Facebook. No 

Twitter, possui 

mais de 12.000 

seguidores.  

Martha 

Gabriel 

Martha 

Gabriel 

Consulting e 

Education 

 Tem vários livros publicados 

sobre marketing digital 

(https://www.martha.com.br/liv

ros/) e um site pessoal 

O perfil desta 

profissional não 

mostra as 

conexões ou a 

http://www.fabioricotta.com/
https://felipemorais.com/livro-planejamento-estrategico-digital/
https://felipemorais.com/livro-planejamento-estrategico-digital/
https://felipemorais.com/livro-planejamento-estrategico-digital/
https://felipemorais.com/home/
https://felipemorais.com/home/
http://8ps.com/
http://www.conrado.com.br/
https://www.martha.com.br/livros/
https://www.martha.com.br/livros/
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(https://www.martha.com.br/) 

 

quantidade de 

seguidores no 

Facebook, mas 

sua FanPage 

possui mais de 

56.000 pessoas 

curtindo e 

seguindo a 

página própria 

do Facebook.  

No Twitter, 

possui mais de 

58.000 

seguidores. 

Rafael 

Rez 

Nova Escola 

de 

Marketing. 

É consultor de 

marketing digital e 

também atua como 

professor em 

diversas faculdades 

e universidades. 

Tem um livro publicado sobre 

marketing de conteúdo 

(http://www.livromarketingdec

onteudo.com.br/) e um site 

pessoal 

(http://www.rafaelrez.com/) 

 

O perfil deste 

profissional não 

mostra as 

conexões ou a 

quantidade de 

seguidores no 

Facebook. No 

Twitter, possui 

mais de 5.000 

seguidores. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

Para o desenvolvimento de um plano estratégico para a empresa, além de mapear 

os concorrentes diretos da DMC, também é fundamental entender o tamanho do 

mercado de T&D (Treinamento e Desenvolvimento) do país.  

 

O Blog Na Integra (2018) apresenta a décima segunda edição do relatório 

“Panorama do Treinamento no Brasil 2017”, a carga horária média por colaborador é de 

21h de treinamento e desenvolvimento, sendo que 51% dos investimentos em 

treinamentos são direcionados para líderes. O valor médio investido em treinamento por 

colaborador é de R$ 788,00 e 77% das empresas utilizam ensino a distância (EAD) e e-

learning para capacitar seus funcionários.  

 

https://www.martha.com.br/
http://www.rafaelrez.com/
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De acordo com os dados do relatório, as empresas elevaram os investimentos na 

qualificação de suas equipes em busca de maior eficiência nos processos e resultados 

financeiros positivos para o negócio.  

 

A pesquisa foi realizada pela ABTD - Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento - em parceria com a Integração Escola de Negócios em 2017, e 

considerou o cenário de 738 empresas nacionais e multinacionais de cinco setores 

(administração pública direta, comércio, indústria, organização sem fins lucrativos e 

serviços) respondentes. Além disso, é possível contar com um planejamento em 

educação corporativa, já que 89% das empresas trabalham com um Orçamento Anual de 

T&D – ou seja, sabem quanto têm e quanto podem investir nos próximos 12 meses. As 

empresas, no Brasil, destinam um valor correspondente a 10% da folha de pagamento 

aos investimentos anuais em T&D. 

 

A média de investimento anual em T&D no Brasil foi de R$1.821.000: 

R$283.687, em empresas com 101 a 500 colaboradores; R$687.174, em empresas com 

501 a 1.000 colaboradores; R$1.488.747, em empresas com 1.001 a 5.000 

colaboradores; R$5.775.902, para empresas com mais de 5.001 colaboradores.  

 

Os critérios para a definição da verba anual em T&D são: 

 

- 59% - previsão, considerando valores dos anos anteriores; 

- 52% - previsão, considerando planejamento futuro; 

- 17% - porcentagem sobre a folha de pagamento; 

- 17% - valor fixado, independentemente do faturamento; 

- 16% - porcentagem sobre o faturamento; 

- 12% - indicadores de mercado. 

- 6%   - quantidade de horas de treinamento, por efetivo da empresa. 

 

Assuntos como marketing digital e comércio eletrônico estão relacionados 

diretamente a atividades-fim em agências, anunciantes e veículos de mídia digital e, de 

acordo com o relatório, a distribuição de treinamento para não líderes nas atividades de 

operação e produção ou em atividades do core business para empresas de serviços ou 

comércio são de respectivamente 45% e 40%. Se for considerado o tipo de treinamento, 
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em treinamentos técnicos, a distribuição é de 49% em empresas de serviço e 42% em 

empresas de comércio. 

 

Ao olhar para o futuro, as previsões reforçam a ideia de que continuar investindo 

em educação corporativa é uma questão estratégica para as companhias. De acordo com 

pesquisa realizada entre profissionais de RH pelo site Great Place To Work (2017), o 

orçamento da área de T&D das empresas, aumentaria em 41% em relação ao ano de 

2016.  

 

Ainda, segundo os dados do estudo do “Panorama do Treinamento no Brasil 

2017”, treinar, capacitar e preparar é menos oneroso e mais vantajoso do que contratar 

novos colaboradores. Como consequência, a seleção de pessoas é vista como prioridade 

apenas em 3% das companhias ouvidas na mesma pesquisa. 

 

Analisando especificamente as frentes em que a DMC já atua, não há um número 

fechado com relação às turmas em que a empresa poderia atuar, mas existem 

estimativas. Na Universidade Mackenzie, seria possível atuar em duas turmas de 

especialização lato sensu por ano, com treinamentos em Gestão de Negócios em 

Ambientes Virtuais e, em uma turma de Gestão de marketing digital, nos cursos de 

extensão da mesma instituição. Na FGV, em São Paulo, há a possibilidade de formação 

de duas turmas por ano em cada unidade (Paulista e Berrini), ou seja, quatro turmas por 

ano. Na Grande São Paulo, existe a possibilidade de formação de pelo menos uma 

turma por ano em Osasco, Santo André e Alphaville (Barueri).  

 

Atualmente, a FGV trabalha com a regra de indicação de professores que tenham 

avaliações superiores a 9,0 e que morem na capital ou na grande São Paulo. Existe, 

ainda. a possibilidade de convite para conveniadas em outras regiões do Brasil, como 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Região Sul e Nordeste, mas a prioridade seria para 

convites a professores de regiões próximas. Neste caso, o sócio da DMC só seria 

convidado se sua disciplina não contasse com um professor local para que o módulo 

seja oferecido. Como existem muitas variáveis para um possível convite para 

treinamentos, a DMC precisa expandir suas possibilidades de treinamentos para cursos 

lato sensu em outras instituições de ensino superior. 
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2.4. Oportunidade identificada 

 

A DMC tem capacidade de atuar em diversas áreas do marketing digital e a 

ferramenta que será apresentada mais adiante pretende dar suporte inicialmente ao 

planejamento de quatro áreas específicas: marketing de conteúdo, mídias sociais, 

marketing de busca e e-mail marketing.  

 

Conforme apurado pela Smart Insights (2017), o Gráfico 1 apresenta o somatório 

das principais técnicas de marketing digital. Dentre estas, as seguintes são contempladas 

pela ferramenta da DMC: marketing de conteúdo, automação de marketing, mídias 

sociais, otimização de taxa de conversão, busca orgânica e publicidade online, o que 

representa um total de 54% de todas as técnicas de marketing digital mais utilizadas 

globalmente. 

 

Gráfico 1. Principais técnicas de marketing digital usadas em 2017 

 

Fonte: Smart Insights (2017) 

 

Há alguns anos, os números referentes ao crescimento do comércio eletrônico no 

Brasil são muito positivos. Embora o país ainda esteja passando por uma crise, 2017 

não foi um ano ruim para o varejo on-line. Inclusive, de acordo com o site E-commerce 

Brasil (2018), que apresentou o 37º relatório Webshoppers, o comércio eletrônico 

nacional andou na contramão da crise e fechou o ano com números muito positivos.  
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Segundo esse relatório, em 2017, o e-commerce brasileiro faturou R$47,7 bilhões, 

obtendo um crescimento nominal de 7,5%, em relação ao ano de 2016; 55,15 milhões 

de consumidores compraram no comércio eletrônico pelo menos uma vez, o que 

corresponde a uma alta de 15%, comparando com o ano anterior, 27,3% das transações 

on-line foram realizadas via dispositivos móveis, enquanto, no ano anterior, o share do 

m-commerce (mobile commerce) foi de 21,5%. 

 

Esses números mostram o quanto esse mercado, dentro do qual se pretende atuar 

na qualificação de profissionais por meio de treinamentos para os envolvidos na 

operação de lojas virtuais, possui um volume financeiro impactante para a economia 

nacional.  

 

2.5. Caracterização da Oportunidade 

 

Uma vez que os mercados de marketing digital e comércio eletrônico apresentam 

um potencial promissor de crescimento, a DMC considerava o oferecimento de 

consultoria e treinamentos tradicionais, uma proposta de valor comum e que não a 

diferenciaria dos concorrentes.  

 

Refletindo sobre isso, a empresa entendeu que precisava inovar em marketing e, 

como o sócio majoritário da empresa, anteriormente ao seu surgimento, desenvolveu 

uma ferramenta para facilitar o planejamento como profissional de marketing, faz-se 

necessário entender como ocorreu a criação e a evolução da ferramenta de planejamento 

de marketing digital, sua validação junto ao mercado e como esta ferramenta pode ser 

uma geradora de oportunidade para a prestação de serviços da DMC.  

 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento ou 

Econômico [OCDE] (2005), site OECD.org, onde está disponível para download o 

Manual de Oslo, a inovação se divide em quatro áreas: (1) produto, (2) processo, (3) 

marketing e (4) organização. Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou 

serviço novo ou significativamente melhorado em suas características ou aplicabilidade. 

Incluem-se melhorias em especificações técnicas, componentes e materiais, softwares 

incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. Já a inovação de 

processo é a implementação de um método novo ou significativamente melhorado de 
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produção ou distribuição, em que se incluem mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares utilizados. A inovação de marketing é a implementação de 

um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto 

ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação 

de preços e a inovação organizacional é a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas.  

 

O trabalho preocupa-se com as inovações em processos e marketing, mais 

precisamente processos em marketing. O requisito mínimo para se definir uma inovação 

é que o produto, o processo, o método de marketing ou organizacional sejam novos (ou 

significativamente melhorados) para a empresa. Outra forma de classificar as inovação é 

como: incremental, disruptiva, radical e aberta. 

 

Como mencionado, treinamentos em marketing digital não são novidade e há 

muita oferta no mercado para a capacitação dos profissionais dessa área. Portanto, 

desenvolver uma ferramenta que fosse um diferencial na prestação do serviço da DMC 

pode ser considerada uma inovação incremental em marketing. 

 

Alvares (2016) afirma que a inovação incremental demanda canais de 

comunicação abertos e administração participativa, e ambos foram utilizados pela 

DMC. Já, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) reforçam que melhorias contínuas têm recebido 

considerável atenção nos últimos anos e, além disso, afirmam que essas melhorias na 

produtividade são um reflexo da inovação incremental.  

 

Aproveitando-se das reflexões de Osterwalder (2017), com o desenvolvimento de 

um “canvas dentro do canvas”, é possível melhorar o desenvolvimento da proposta de 

valor e a identificação correta do segmento de clientes das empresas. Como os dois 

canvas propostos por Osterwalder e Pigneur têm, como objetivo, resolver questões 

relacionadas ao modelo de negócios (2011) e à proposta de valor (2014) das empresas – 

não se aprofundando ou tendo como foco questões relacionadas aos departamentos, 

planejamento ou planos de ação em marketing – criou-se um canvas específico para 

cada área do marketing digital. 
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Para Schumpeter (1950a), o sucesso da inovação é proporcionado pelos lucros do 

monopólio. Este economista é considerado, por muitos, o pai da inovação, adverte que, 

num breve intervalo de tempo, outras organizações tendem a imitar a organização que 

obteve sucesso. Com o Business Model Canvas, ferramenta proposta por Osterwalder, 

em 2010, apresentado em sua defesa de sua tese de doutorado (The Business Model 

Ontology - a proposition in a design science approach.), em 2004, não foi diferente. 

  

Entre 2010 e 2015, foram apresentados diferentes propostas de canvas para 

inúmeras aplicações. São mencionadas três na sequência: 

 

(1) Scherer (2014) apresenta diversos canvas, os quais ajudam na inovação das 

empresas e, dentre estes destaca-se um conhecido como Marketing Campaign Model 

Canvas, desenvolvido pelo time da empresa GetITComms;  

 

(2) Bell (2012) e Corman (2016) também apresentam as suas propostas de canvas 

de marketing digital, sendo que cada uma destas possui forma diferente de 

preenchimento e nem todas seguem a mesma organização em nove quadros proposta 

inicialmente por Osterwalder e Pigneur (2011);  

 

(3) Low (2012) apresenta uma proposta específica de canvas para as mídias 

sociais que, contudo, segue exatamente o mesmo modelo visual usado pelos criadores 

do Business Model Canvas.  

 

O que não se sabe, em nenhum dos casos apresentados anteriormente, é o número 

de empresas que aplicaram essa ferramenta e qual foi o resultado alcançado com essa 

aplicação. 

 

Devido à incerteza da efetividade das ferramentas encontradas e citadas 

anteriormente, foi criada, em 2015, uma ferramenta para uso específico em uma 

empresa do segmento gráfico.  
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2.5.1. O Canvas de Social Media para o Segmento Gráfico  

 

Em uma das empresas na qual a ferramenta foi usada anteriormente, a solução 

ajudou uma loja virtual do segmento gráfico a crescer 550% em faturamento em 2015, 

em comparação com o ano anterior e também a dobrar o faturamento de 2016, em 

relação ao ano de 2015.  

 

A Figura 1 mostra como ficou a primeira versão do canvas específico para as 

atividades referentes às mídias sociais da empresa. 

 

Figura 1. A primeira proposta de canvas de mídias sociais utilizada na gráfica on-line 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

Os nove novos quadros do canvas de mídias sociais desenvolvido exclusivamente 

para a gráfica eram: (1) objetivos estratégicos, (2) comportamento do cliente nas redes 

sociais, (3) engajamento, (4) canais sociais, (5) social KPIs, (6) atividades-chave, (7) 

parceiros, (8) time e (9) outros recursos e custos com time e demais custos. Durante o 

período de três meses, a ferramenta foi testada e os resultados foram positivos. Vários 

dos objetivos, que tinham sido traçados, foram atingidos. Posteriormente a esse período, 

a equipe também desenvolveu um segundo canvas específico para ações de marketing 

de busca (SEO) e um terceiro canvas específico para ações de e-mail marketing.  
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Neste mesmo período, a ferramenta Social Media Canvas foi utilizada em duas 

turmas de cursos de extensão: um presencial e um a distância, nas Faculdades 

Integradas Rio Branco, com o objetivo de auxiliar o aprendizado dos alunos. No dia 16 

de setembro de 2015, a ferramenta foi apresentada no Social Media Week SP (2015) 

para aproximadamente 40 pessoas e, em 10 de outubro de 2015, foi apresentada no 

TEDx Indaiatuba (2015), no interior do estado de São Paulo, para aproximadamente 

140 pessoas.    

 

Após estas apresentações, a ferramenta foi utilizada em uma agência de marketing 

digital de pequeno porte, mais especificamente com o objetivo de resolver as questões 

relacionadas ao marketing de busca orgânica, como será explicado a seguir.   

 

2.5.2. O Canvas de Marketing de Busca (SEO) para uma Agência de marketing 

digital.   

 

Utilizada somente como solução para marketing de busca, em uma agência de 

marketing digital de pequeno porte, a ferramenta Canvas de Marketing de Busca 

também ajudou quatro indústrias de segmentos diferentes a obterem um crescimento 

superior a 30% ao mês, durante seis meses, do tráfego orgânico de seus sites.  

 

A ferramenta foi aplicada em indústrias de rolamentos, chapas de policarbonato e 

PVC, compressores e cabos e esteiras portacabos.  O universo do Marketing de Busca 

tem particularidades diferentes das encontradas nas ações de mídias sociais e, por isso, 

os nove quadros usados para estruturar o planejamento das mídias sociais não poderiam 

ser aproveitados em sua totalidade para o canvas de marketing de busca. Foram 

necessários outros itens para resolver questões de planejamento específico para essa 

área. 
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A Figura 2 apresenta a versão inicial utilizada na gráfica on-line e que foi 

aproveitada e aplicada também na agência de marketing digital de pequeno porte.  

 

Figura 2. A primeira proposta de canvas de SEO utilizado na gráfica on-line e na agência de pequeno 

porte.

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

Os nove novos quadros do canvas de marketing de busca desenvolvido 

primeiramente para a gráfica, e que também foram aplicados, posteriormente, na 

Agência de marketing digital de pequeno porte, foram: (1) objetivos estratégicos, (2) 

palavras-chave, (3) SEO On-page, (4) SEO Off-page, (5) SEO KPIs, (6) atividades-

chave, (7) parceiros, (8) time e outros recursos e custos com time, e (9) demais custos. 

 

Na agência de marketing digital, a ferramenta foi utilizada de outubro de 2016 até 

maio de 2017 e também atingiu o seu principal propósito de ajudar na estruturação do 

planejamento das ações específicas de marketing de busca. Os sites das quatro 

indústrias de segmentos diferentes, que eram clientes da agência, obtiveram crescimento 

superior a 30% ao mês, durante seis meses, do tráfego orgânico.  

 

Neste mesmo período, a ferramenta SEO Canvas foi utilizada em algumas turmas 

de cursos de extensão em Marketing de Busca, na Fundação Getúlio Vargas, também 
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com o objetivo de auxiliar no aprendizado dos alunos, e foi apresentada na Semana do 

Empreendedor do SEBRAE, em fevereiro de 2017, para mais de 200 pessoas.  Na 

sequência, também foi usada em uma startup com foco em soluções para e-commerce. 

 

2.5.3. Content Marketing, SEO, Social Media e E-mail Marketing para a ShopBack 

 

A ShopBack foi a terceira empresa a fazer uso da ferramenta e, dentre as 

atividades de marketing desenvolvidas na empresa, as quatro áreas que mais tinham 

demandas para serem estruturadas eram: Marketing de Conteúdo, Marketing nas Mídias 

Sociais, Marketing de Busca (SEO) e Campanhas de E-mail Marketing.  

 

O canvas de E-mail Marketing já havia sido aplicado na Gráfica On-line, mas em 

nenhum dos dois projetos anteriores (Gráfica On-line e Agência de pequeno porte) tinha 

surgido a demanda de desenvolvimento de uma ferramenta específica para o Marketing 

de Conteúdo. Como a Shopback tinha algumas particularidades, um novo incremento na 

ferramenta inicial foi necessário para atender às necessidades específicas da empresa. 

  

A Figura 3 apresenta a ferramenta que foi aplicada na empresa e as mudanças 

baseada nos conceito de inovação incremental aplicado ao Business Model Canvas.  

 

Figura 3. A Ferramenta de Marketing Digital usada na ShopBack 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Embora a solução tenha sido utilizada por apenas quatro meses na Shopback, ou 

seja, entre agosto e dezembro de 2017, a ferramenta tinha contribuído para a obtenção 

de melhorias significativas em relação ao crescimento de número de cadastros nos 

formulários do site, canal que a empresa usava para trabalhar os clientes potenciais.  

 

No período entre 10 de agosto e 10 de novembro, ocorreram os primeiros 

downloads de e-books como resultado da elaboração e disponibilização desses 

materiais, chegando a quarenta e um downloads. Já, entre 11 de novembro e 30 de 

novembro, foram 119 leads gerados por e-books e, durante o mês de dezembro de 2017, 

foram 131 leads gerados. 

 

No período entre 10 de agosto e 18 de setembro, o número de tráfego por canais 

cresceu 14,25% em relação a 01 de julho e 09 de agosto e a conversão, no site, cresceu 

5,7%. Entre 10 de outubro e 10 de novembro, o tráfego por canais cresceu 59% em 

relação ao período entre 19 de setembro e 09 de outubro, e a conversão cresceu 66% no 

período. O período entre 10 de novembro e 10 de dezembro também foi positivo 

comparado com o de 09 de outubro a 09 de novembro, em que o crescimento do tráfego, 

por canais, foi de 37%, e o aumento de conversões foi de 11%. 
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3. DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE  

 

Para Marcondes et al. (2017), a finalidade do diagnóstico é encontrar as causas 

efetivas para os aproveitamentos de oportunidades. Embora a ferramenta tenha 

mostrado que é eficiente em sua aplicação, é necessário aplicar alguns ajustes, para que 

essa ferramenta seja oferecida por meio de consultoria e treinamento, bem como mapear 

o que a empresa realmente entregará como valor para os respectivos segmentos de 

clientes com os quais a DMC trabalha. 

 

3.1. Processo e técnicas adotadas no diagnóstico  

 

Para o diagnóstico da oportunidade, em primeiro lugar, buscou-se a validação da 

ferramenta proposta pela DMC como solução para a maior parte das empresas e para 

profissionais que precisam estruturar seus planejamentos de marketing digital. Com esse 

objetivo, foi realizada, em segundo lugar, uma pesquisa de campo junto a profissionais 

do marketing digital.  

 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas, apoiadas em um roteiro 

semiestruturado durante o período de março a maio de 2018.  

 

Para a análise dos dados, em terceiro lugar, ou seja, das respostas dadas pelos 

entrevistados, utilizou-se o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O DSC foi escolhido 

após avaliação da possibilidade de utilização de outras duas técnicas, que são a análise 

de conteúdo e a análise de discurso.  

 

Neste sentido, a primeira técnica de análise, de acordo com Vergara (2015), a 

análise de conteúdo é uma técnica de análise de dados que tem como objetivo identificar 

o que está sendo dito sobre determinado tema em questão. A técnica é muito utilizada 

para a transcrição de entrevistas e, sendo assim, poderia ser utilizada na pesquisa. A 

análise de conteúdo pode ser usada em pesquisas quantitativas e qualitativas e, de 

acordo com Bardin (1977), compreendendo três etapas: (1) pré-análise, (2) exploração 

de material, e (3) tratamento de dados e interpretação.  
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Ainda de acordo com Vergara (2015), a segunda técnica de análise, a análise de 

discurso, apresenta um método que visa não só a apreender como uma mensagem é 

transmitida, como também a explorar o seu sentido. É importante considerar o discurso 

do ponto de vista do emissor e do destinatário da mensagem. A análise do discurso não 

avalia só o que está sendo dito sobre um determinando tema, mais do que isso, investiga 

como o conteúdo é usado para alcançar determinando efeito.  

 

A terceira técnica de análise foi o Discurso do Sujeito Coletivo que, embora tenha 

semelhanças com a análise de discurso, possui, entre outras características, figuras 

metodológicas diferenciadas. Para tanto, o DSC busca organizar as diversas 

individualidades de cada sujeito participante em coletivos. Lefèvre e Lefèvre (2005, 

p.19) afirmam que: 

a proposta do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), como forma de conhecimento 

ou redução da variabilidade discursiva empírica, implica um radical rompimento 

com essa lógica quantitativo-classificatória, na medida em que se busca resgatar o 

discurso como signo de conhecimento dos próprios discursos. 

 

Segundo Marcondes et al. (2017), a clareza na identificação de uma oportunidade 

é essencial, pois esta deve contribuir para as soluções que efetivamente melhorem o 

desempenho das empresas em que a ferramenta será aplicada. Como o objetivo da 

pesquisa é conhecer o pensamento de uma comunidade de profissionais de marketing 

digital e sua subjetividade, optou-se, como metodologia, pelo uso da pesquisa 

qualitativa aplicada com roteiro semiestruturado. Esta técnica foi aplicada em função da 

necessidade de validação por meio de entrevistas individuais com profissionais de 

marketing de conteúdo, mídias sociais, marketing de busca e e-mail marketing 

especificamente.  

 

Para cada área do marketing digital citada anteriormente, foram criados coletivos 

diferentes, e as ideias centrais dos vários entrevistados por área foram organizadas em 

discursos para que fossem analisadas, segundo a técnica do discurso do sujeito coletivo 

que, de acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005), é uma forma de resgatar 

metodologicamente e apresentar as representações sociais como esquemas 

sociocognitivos obtidos de pesquisas empíricas.  
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Marcondes et al. (2017) complementam e reforçam que a análise empírica 

contempla levantamentos das mais variadas naturezas sobre a realidade da pesquisa, 

com o objetivo de se ouvir histórias e conhecer valores sociais e culturais dos 

participantes para o projeto. Assim, para Lefèvre & Lefèvre (2005), o diferencial do 

DSC é que a cada categoria estão associados os conteúdos das opiniões de sentido 

semelhante presentes em diferentes depoimentos, de modo a formar, com tais 

conteúdos, um depoimento síntese, redigido na primeira pessoa do singular, como se 

tratasse de uma coletividade falando na pessoa de um indivíduo. 

 

As figuras metodológicas envolvidas na confecção de um discurso do sujeito 

coletivo são: (1) expressões-chave, (2) ideias centrais e (3) ancoragem.  

 

Conforme Lefèvre e Lefèvre (2005), as expressões-chave (ECH) são partes, 

trechos ou transcrições literais do discurso. Complementam, expondo que as ideias 

centrais (IC) são a expressão linguística que revela de maneira mais precisa o sentido de 

cada um dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de EHC, que vai 

resultar posteriormente no DSC. Esclarecem, ainda, que a ancoragem é uma 

manifestação linguística explícita de uma dada teoria ou ideologia, ou ainda uma crença 

que o sujeito produtor do discurso professa; é uma afirmação genérica. 

 

3.1.1 – O Discurso do Sujeito Coletivo dos Profissionais de Marketing de Conteúdo 

 

De acordo com o Content Marketing Institute (2017), o marketing de conteúdo é 

uma abordagem de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, 

relevante e consistente para atrair e reter uma audiência claramente definida e, em 

última análise, impulsionar a ação lucrativa dos clientes. Embora não esteja associado 

somente às ações digitais, Rez (2016) afirma que o conteúdo é mais eficiente no 

ambiente digital, principalmente, quando a empresa prestadora do serviço também atua 

nesse segmento.   

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise de dados feita na pesquisa 

qualitativa com profissionais de marketing de conteúdo. Foram nove perguntas 

relacionadas as atividades de planejamento de marketing de conteúdo. No total, foram 
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oito entrevistados entre eles: professores universitários e de cursos livres, analistas, 

coordenadores, gestores e consultores atuando especificamente nesta área.        

 

3.1.1.1 Discurso do sujeito coletivo n.1 – definição do objetivo 

  

De acordo com Sá e Lima (2018), os objetivos no planejamento de comunicação 

e marketing devem usar a lógica SMART, acrônimo de specific, measurable, attainable, 

relevant, e timely.  

 

Para Morrison (2010), essa lógica de planejamento foi encontrada inicialmente 

nos trabalhos de Peter Drucker, na década de 1950. 

 

De acordo com os entrevistados, a definição do objetivo é importante pois a 

produção de conteúdo deve ter um direcionamento, ou seja, deve haver um motivo para 

a comunicação e toda a estratégia precisa ter um objetivo final. Deve-se trabalhar com 

as etapas do funil de vendas e, sendo assim, as definições de objetivos e metas são 

muito importantes em um planejamento de conteúdo. Afinal, o que vai orientar o 

resultado do projeto são os objetivos que a empresa ou quem está financiando o projeto 

de conteúdo tem para alcançar, pois se você não sabe onde quer chegar, não consegue 

medir as etapas para alcançar os objetivos, e o planejamento fica vago. Por todos os 

argumentos apresentados acima, os objetivos e metas para uma estratégia de conteúdo 

são essenciais, pois tornam o planejamento mais concreto e com um norte a seguir. Um 

planejamento que não tenha objetivos e metas não é um planejamento, e o projeto não 

fica bem desenvolvido. 

 

3.1.1.2 Discurso do sujeito coletivo n.2 – definição do público alvo e personas 

 

De acordo com Kusinitz (2014), o buyer persona é uma representação fictícia do 

consumidor ideal de uma empresa baseado em pesquisa de mercado e informações e 

dados dos clientes reais desta empresa. Os buyer personas do inbound marketing, são 

formas mais específicas de desenhar e de entender melhor, e com mais detalhes, quem é 

o público alvo de uma empresa. É possível, inclusive, criar campanhas específicas para 

cada tipo de buyer persona e avaliar quais trazem os melhores resultados.   
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De acordo com Ruffolo (2015), as empresas que utilizam plataformas de 

automação de inbound e oferecem conteúdo orientado por buyer persona atingem um 

aumento de 45% no volume de vendas geradas através de leads.  

 

Para os entrevistados, o conteúdo deve ter uma relação de identidade com seu 

público e, além disso, todo planejamento precisa ter muito bem definida a persona para 

quem serão produzidos os conteúdos. Embora o público-alvo e as personas sejam 

importantes, são coisas diferentes. A maioria das empresas possui algo entre 10 

personas, mas é importante definir quais são prioritárias e quais são secundárias antes de 

começar a desenvolver qualquer estratégia. Sem saber exatamente com quem a empresa 

está falando, o conteúdo passa a ser desenvolvido de forma aleatória, pois não está 

personalizado para as necessidades dessas personas: é preciso saber quais são os 

problemas ou dores de cada persona para saber resolvê-los individualmente. Sendo 

assim, definir o público alvo e personas, é essencial para a assertividade da produção de 

conteúdo, de forma a manter claramente o foco e assim os resultados desejados. Em 

uma estratégia de conteúdo não falamos com o público A ou B, falamos com o João, a 

Maria, o Guilherme. São pessoas reais, com necessidades e problemas reais, objetivos, 

dores, etc. Assim, é possível entregar um conteúdo de acordo com as expectativas do 

público. 

 

3.1.1.3 Discurso do sujeito coletivo n.3 – definição dos KPIs 

 

 A utilização de indicadores específicos e não apenas a medição padrão e formal 

de maneira genérica tem papel importante para o desempenho dos negócios (Bourne, 

Kennerley & Franco-Santos, 2005). Tal procedimento tem se mostrado útil para a 

gestão do dia a dia e para ampliar a experiência dos gestores, assim como seus insights, 

na definição de indicadores que realmente são relevantes para as operações pelas quais 

são responsáveis. 

 

Segundo os entrevistados, quando se trata de conteúdo, há muitas empresas que 

usam métricas quantitativas como avaliadores de sucesso, e números nem sempre 

revelam a verdadeira performance de um conteúdo. KPIs qualitativos parecem ser mais 

apropriados do que os quantitativos. Indicadores são fundamentais para ter certeza de 

que foi planejado e para mensurar se a campanha está indo pelo caminho desejado, 
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embora, às vezes, sejam difícil definir esses KPIs. Às vezes, é importante entender 

primeiro o que são métricas e o que são KPIs. Uma estratégia possível é separar os 

indicadores em quatro etapas. Sem KPIs há muita chave de dispersão, muita “bola na 

trave”. Por tudo citado anteriormente, os indicadores de performance são essenciais para 

mostrar se o planejamento que está sendo executado está dando resultados ou não. Os 

clientes demandam cada vez mais números e o que não se mede não se controla. 

 

3.1.1.4 Discurso do sujeito coletivo n.4 – definição dos canais de entrega de 

conteúdo 

 

Os canais são mecanismos importantes para proporcionar a possibilidade de 

experiência do consumidor uma vez que servem para divulgar as novidades e para 

receber um feedback (Osterwalder & Pigneur, 2011). Os canais possuem funções e 

algumas destas são: (a) apresentar aos clientes sobre uma campanha de produtos e 

serviços, (b) ajudar os clientes na avaliação da proposta de valor da empresa, (c) dar 

permissão aos clientes comprarem produtos e serviços específicos, (d) entregar proposta 

de valor para os clientes, (e) oferecer suporte pós-venda ao cliente. 

 

De acordo com o coletivo de profissionais de marketing de conteúdo, os canais 

de entrega devem estar de acordo com seus públicos.  A estratégia deve estar alinhada 

de acordo com a persona que será trabalhada. Cada canal tem seu formato e seu público 

portanto, cada canal tem as suas particularidades, os conteúdos a serem produzidos 

devem levar estas diferenças em consideração, e é importante definir esses canais no 

planejamento. A maioria das empresas tenta englobar mais canais do que dão conta de 

atualizar. Uma recomendação seria a de trabalhar com no máximo três canais de mídias 

sociais, sendo um canal principal e dois canais de apoio. Esta recomendação se dá pelo 

fato de poucas empresas de pequeno e médio porte terem estrutura para alimentar mais 

de três canais sociais. Os canais principais devem ser aqueles mais utilizados pelas 

personas, e cada canal tem suas próprias particularidades e formatos de conteúdo, então 

é essencial mapeá-los e escolhê-los de maneira assertiva, afinal, se a distribuição é 

falha, os resultados não aparecem. 
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3.1.1.5 Discurso do sujeito coletivo n.5 – definição do calendário editorial 

 

Para os entrevistados, o calendário cria hábitos no consumidor de conteúdo. A 

audiência se acostuma com promoções em um dia específico da semana e novidades em 

outro dia, por exemplo. É importante definir previamente alguns conteúdos e materiais-

chave que serão sempre atuais. Além disso, o calendário também ajuda muito a não 

perder o foco e a ver, de forma rápida, se está repetindo conteúdo. Ele é importante para 

deixar uma prévia de datas que podem ser aproveitadas, e serve como insights para as 

campanhas e ações que serão feitas. Apesar da importância de manter um calendário e 

seguir um planejamento, o mercado acaba obrigando todo mundo a publicar com a 

mesma frequência. Existem informações que circulam no mercado dizendo que as 

empresas têm que postar duas vezes por semana no blog, têm que produzir um e-book 

por mês, e uma série de outras métricas que são um tanto aleatórias. Entretanto, é mais 

vantajoso, em alguns casos, produzir poucos conteúdos e investir muito na divulgação 

desses conteúdos, para que eles alcancem todas as pessoas que precisam saber de sua 

existência Isso pode ser mais produtivo do que ficar postando infinitamente e não 

promover o conteúdo. O calendário não é necessariamente uma ferramenta só para o 

produtor de conteúdo publicar com frequência, mas pode ser uma ferramenta de 

intensidade também, sendo assim, é essencial pois é um grande facilitador do trabalho e 

deve estar em linha com o planejamento. Além disso, ajuda a poupar tempo e a produzir 

melhores resultados. Outro fator importante para se ter um calendário editorial é o fato 

de ajudar a entender quais conteúdos serão produzidos considerando campanhas 

sazonais (ligadas a datas comemorativas, por exemplo) e até mesmo materiais que já 

foram produzidos. Ou seja, o calendário é fundamental para todos os envolvidos 

estarem na mesma página do projeto. 

 

3.1.1.6 Discurso do sujeito coletivo n.6 – definição de atividades-chave 

 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), a etapa de definição de 

atividades-chave descreve quais as principais ações que a empresa deve realizar para 

fazer com que seu modelo de negócio funcione. Produção e resolução de problemas são 

apenas alguns exemplos de atividades-chave. 
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Na visão do coletivo de profissionais de marketing de conteúdo, a definição de 

atividades-chave é importante, e deve ser bem definida. Esse ponto mexe também com a 

questão de prazos. Independente do segmento de atuação, é crucial listar as atividades-

chave e os deadlines para cada uma delas. Isso facilita a execução. Quanto mais o 

produtor de conteúdo desce para o nível das tarefas que precisam ser executadas, mais 

fácil fica a elaboração do plano, já que existem o plano no nível macro e o plano no 

nível de execução, e as atividades determinam as prioridades a serem seguidas. Por tudo 

que já foi mencionado, acredita-se que as atividades são essenciais, pois através do 

conteúdo uma empresa pode se tornar autoridade em determinado assunto, sendo assim, 

suas atividades-chave devem ser consideradas no planejamento de conteúdo, para não 

perder o foco e o resultado que elas podem trazer. De qualquer forma, para alguns 

casos, vai depender muito do projeto e estratégia de conteúdo. 

 

3.1.1.7 Discurso do sujeito coletivo n.7 – definição de ferramentas e parceiros 

 

Neste bloco, são definidos os principais parceiros que a empresa em questão 

possui e quais as principais atividades que estes parceiros executam (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). Em um caso de um jornal ou uma revista, por exemplo, a gráfica é, em 

muitos casos, um parceiro-chave. As agências de marketing digital também possuem os 

seus parceiros e em alguns trabalhos específicos, precisam de ferramentas que ajudem 

nas atividades.  

 

Para os profissionais de marketing de conteúdo entrevistados, esse tipo de 

mapeamento é um recurso valioso, porque pode haver equipes que flutuam muito, ou 

até mesmo trocas de setores ou de recursos humanos dentro da empresa. As pessoas 

trocam de posto, e ter um documento que concentre informações atualizadas sobre 

parceiros é valioso para evitar retrabalhos. De qualquer forma, depende da estratégia 

que será adotada: se esses recursos forem utilizados, essa lista é importante. As 

ferramentas possuem força para determinados canais e fraqueza para outros, 

necessitando, às vezes, de uma ou mais ferramentas.  Por isso, é primordial ter um 

contato de backup em caso de férias de alguém da equipe ou, em um momento de aperto 

de prazo, é possível aumentar a equipe momentaneamente para cumprir o cronograma. 

Além disso, listar as ferramentas permite prever os custos de operação com as 

atividades de conteúdo, e isso ajuda a mensurar o ROI de uma campanha ou de um 
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trabalho em execução. Ajuda também na definição de perfil de equipe, pois é 

importante saber se os profissionais envolvidos sabem usar as ferramentas. Muitas 

ferramentas online são utilizadas para fazer o planejamento, e foram desenvolvidas 

algumas metodologias próprias de organização, utilizando planilhas e processos 

internos para fazer as coisas casarem. A principal ferramenta utilizada é o SEMRush, 

para determinar volume de busca e intenção de busca, e entender o que os concorrentes 

usam como palavras-chave. De um modo geral, pode-se afirmar que as ferramentas e 

parceiros adequados são muito importantes para o sucesso do planejamento, pois essa 

atividade pode abrir um leque de opções para a empresa na busca de profissionais 

especializados na produção e gestão de conteúdo. As ferramentas e parceiros muitas 

vezes são a base de onde partirá o conteúdo. 

 

3.1.1.8 Discurso do sujeito coletivo n.8 – definição de recursos e equipe 

 

Recursos e capacidades de uma firma são classificados por Barney e Hesterly 

(2004) em quatro tipos: (1) recursos financeiros (por exemplo, capital próprio e 

reservas, dívidas ou recursos de terceiros, retenção de ganhos, etc.), (2) recursos físicos 

(por exemplo, máquinas, fábricas e outros ativos fixos usados pela firma), (3) recursos 

humanos (por exemplo, experiência, inteligência, treinamento, julgamento e sabedoria 

das pessoas associadas à firma), e (4) recursos organizacionais (por exemplo, trabalho 

em equipe, confiança, amizade e reputação de grupos de pessoas associadas à firma). 

 

Na visão dos profissionais de marketing de conteúdo, definir os recursos e 

equipe envolvidos na estratégia de conteúdo está diretamente relacionado com o 

investimento da marca na produção de conteúdo, e faz parte do planejamento. Definir a 

equipe e os to do's de cada um é fundamental. O projeto de marketing de conteúdo é um 

projeto como qualquer outro, e, por isso, é possível definir, na etapa do planejamento, o 

tempo necessário para desenvolvê-lo. Os entrevistados procuram ter um entendimento 

de qual vai ser a equipe envolvida nesse projeto antes de iniciá-lo, até para ter uma ideia 

de qual será a demanda de tempo de cada uma dessas pessoas e do papel que será 

executado por cada um: quem vai escrever, quem vai diagramar, quem vai atender o 

cliente, quem vai montar as páginas, quem vai montar a estratégia. Essa estrutura é 

definida antes de o projeto começar, e as pessoas envolvidas devem ter produção de 

qualidade e alinhadas ao planejamento, uma vez que os papeis devem estar bem 
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definidos (planejamento, produção de conteúdo, revisão, edição, aprovação) para que as 

atividades sejam controladas de maneira mais assertiva. Sem definição de recursos e 

equipe, o projeto pode dar um lucro marginal ou não se pagar. 

 

3.1.1.9 Discurso do sujeito coletivo n.9 – definição dos custos 

 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), este bloco tem como principal 

objetivo, mapear os principais custos envolvidos nas atividades relacionadas à operação. 

Neste bloco, é valoroso registrar os custos envolvidos na operação do negócio. Custos 

de equipe, terceirização, investimentos em software são alguns exemplos. 

 

De acordo com o coletivo de marketing de conteúdo, é difícil pensar em um 

planejamento sem a definição de custos. Para que a agência possa obter algum lucro, e 

para que a marca que contrata tenha transparência no seu relacionamento com a agência, 

isso é essencial. Inclusive, há uma prática brasileira de não cobrar pelo planejamento 

antes de iniciar o projeto, o que é um erro grande. A definição dos custos é importante 

para saber quais recursos poderão ser usados ao longo do processo e para evitar 

surpresas, além de, no caso de necessidade, aumentar a equipe, contratar mais uma 

ferramenta, etc. Todo mundo prega que marketing de conteúdo é uma estratégia de 

marketing mais barata que as outras, mas ela também gera custos. É preciso ter uma 

previsão dessas despesas para conseguir mensurar o que está funcionando em cada 

etapa, calcular o retorno sobre esse investimento e saber onde alocar mais recursos. 

Desta forma, a definição do orçamento é essencial para um bom planejamento, do 

contrário, todo o projeto poderá ficar comprometido ou claudicante. É uma atividade 

fundamental também para entender o retorno dos investimentos que estão sendo 

realizados em conteúdo. A não definição pode impactar no não resultado do projeto. 

 

3.1.2 – O Discurso do Sujeito Coletivo dos profissionais de Mídias Sociais  

 

É necessário esclarecer que mídias sociais na internet não significam o mesmo 

que redes sociais.  

 

Cada termo possui uma definição diferente: Social Media é “um grupo de 

aplicações para internet, construídas com base nos fundamentos ideológicos e 
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tecnológicos da Web 2.0, e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo 

usuário” (Kaplan & Haenlein, 2010, p.61).  

 

É possível analisar as mídias sociais como um meio intermediando uma rede 

social, ou seja, quando se operam as redes sociais com a intenção de anunciar e vender 

produtos ou serviços, de modo que estas sejam utilizadas como um veículo.  

 

De acordo com Boyd & Ellison (2007), redes sociais são definidas como aqueles 

sistemas que permitem: (i) a construção de uma persona por meio de um perfil ou 

página pessoal; (ii) a interação mediante comentários; e (iii) a exposição pública da rede 

social de cada ator. 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise de dados feita na pesquisa 

qualitativa com profissionais de mídias sociais. Foram nove perguntas relacionadas as 

atividades de planejamento em mídias sociais. No total, foram oito entrevistados entre 

eles: donos de agências digitais que atuam com mídias sociais, professores de cursos de 

extensão e especialização lato sensu, coordenadores, gestores e consultores atuando 

com mídias sociais. 

 

3.1.2.1 Discurso do sujeito coletivo n.1 – definição do objetivo 

 

Rocha e Christensen (1999) organizam o planejamento de marketing em três 

âmbitos: (1) o estratégico, (2) o tático, e (3) o âmbito da auditoria de marketing. 

 

Como já mencionado, o marketing tradicional, ainda usado muitas vezes por 

empresas no mercado e denominado por Kotler (2010) como sendo o marketing 1.0 e 

2.0, vem sendo considerado uma forma menos efetiva de comunicar uma empresa. É 

questionado cada vez mais por consumidores que esperam estratégias e táticas de 

comunicação mais inteligente e menos invasiva. O autor afirma que o empoderamento 

do consumidor, o surgimento de novas mídias, as novas ondas de tecnologia e as crises 

globais ou nacionais têm provocado muitas mudanças na maneira em que as empresas 

fazem marketing na atualidade.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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O primeiro discurso do sujeito coletivo feito, a partir das percepções reveladas 

pelos entrevistados, foi focado na importância da definição do objetivo para o 

planejamento nas mídias sociais. 

 

Como resultado, observou-se que a definição de metas e objetivos é primordial 

para medir se o resultado esperado está sendo alcançado ou não e, consequentemente, 

replanejar se for necessário. Sendo assim, quando se fala de planejamento - não importa 

se para mídias sociais, publicidade on/off ou outra categoria de planejamento - 

necessariamente se pressupõe o estabelecimento de um objetivo e de indicadores que 

permitirão saber se o objetivo foi atingido. Desta maneira, com o objetivo claro, é 

possível saber onde a empresa deve estar e o que deve ser feito para alcançar as metas. 

É necessário ter uma linha de pensamento estratégico mediada pela definição antecipada 

dos objetivos até mesmo na hora de produzir conteúdo para os próprios perfis pessoais. 

Ou seja, definir bem as metas é fundamental para saber a direção, o caminho e 

estabelecer parâmetros de sucesso, bem como antecipar ou reagir a situações. É mister, 

ao menos, alinhar as expectativas com o cliente, de modo que, neste alinhamento, 

constem os objetivos do projeto. Sem um objetivo definido, é inviável analisar se o 

planejamento está sendo bem executado ou não. 

 

3.1.2.2 Discurso do sujeito coletivo n.2 – mapeamento do comportamento do 

público-alvo 

Na definição de Chetochine (2006), o Buzz Marketing faz boca a boca por meio 

de seus clientes evangelistas. Esses evangelistas comentam entre eles sobre os produtos 

e os serviços e difundem as vantagens das soluções das empresas sem passarem pelos 

processos tradicionais do marketing. McConnel e Huba (2006) também reforçam que o 

marketing boca a boca acontece pelo evangelismo dos clientes e é mediante as 

interações, os compartilhamentos e os comentários que os usuários possuem, nas redes 

sociais, que as empresas buscam aprender mais sobre seus públicos-alvo e sobre como 

melhorar seus produtos e serviços. 

 

Pelo que foi dito pelos entrevistados, notou-se que é importante definir o 

comportamento do público-alvo pois, desta forma, fica mais claro pensar conteúdos 

específicos para cada persona mapeada, gerando, consequentemente, um maior 
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engajamento. Afinal, marcas e instituições são direcionadas a muitas pessoas diferentes 

e entender o comportamento delas pode significar a efetividade do planejamento e da 

execução diária. Sendo assim, é possível ser mais assertivo para o público-alvo, 

entender comportamentos, afinidades, desejos e, enfim, voltar a comunicação/ação para 

essa premissa. 

  

De toda forma, é preciso entender que o estudo de comportamento, 

principalmente o estudo baseado na definição de personas, não pode ser um estudo de 

“gaveta”, em que as estratégias são definidas e aplicadas em um perfil estático e 

imutável. Por isso, o importante é antecipar as possíveis reações para estabelecer como 

agir em certos casos, o que garante maior segurança na gestão de mídias sociais.  

 

Assim, sem mapear o comportamento do público, tanto demográfico quanto 

comportamental, é inviável começar o projeto. Este mapeamento é um guia para quem a 

comunicação precisa ser desenvolvida e, por isso, é importante definir uma persona de 

acordo com a personalidade da marca como padrão de linguagem e atendimento. O 

comportamento do usuário deverá ser “o norte” para a entrega de um conteúdo 

comercial e/ou promocional e, a partir da definição da persona, o conteúdo será 

desenvolvido de forma que dialogue com o estilo do público a ser atingido, de forma 

mais natural e assertiva. 

 

3.1.2.3 Discurso do sujeito coletivo n.3 – Definição de KPIs 

 

A definição de indicadores-chave é vista pelos entrevistados que compõem o 

coletivo de mídias sociais como importante, pois para cada tipo de campanha pode-se 

ter indicadores diferentes. Para o canal Combate, por exemplo, as interações gerais são 

medidas como indicador de performance, enquanto que, em campanhas de lançamento 

de filmes para cinema, o indicador são as visualizações de trailer no Youtube. Como é 

parte fundamental de qualquer planejamento estabelecer um objetivo a ser alcançado, é 

igualmente fundamental que esse objetivo não seja subjetivo. Este precisa ser 

claramente definido, e isso acontece por meio de KPIs, dos indicadores-chave de 

performance. Dessa forma, estes mostrarão mensurações definidas anteriormente e 

apontarão algum plano futuro. Assim, sem a definição dos indicadores de performance 

em uma estratégia de mídias sociais, não há como mensurar se o que foi planejado será 
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alcançado, pois os KPIs irão pautar se a estratégia está ou não indo no caminho 

estimado: são os parâmetros de compreensão se o trabalho está atendendo às 

expectativas, se está superando essas expectativas ou se é preciso mudar de rota para 

atingir os objetivos do cliente ou cativar a audiência.  

 

3.1.2.4 Discurso do sujeito coletivo n.4 – Definição de canais 

 

Segundo os entrevistados, cada rede tem suas características e particularidades e 

podem ajudar “mais ou menos” no alcance de cada objetivo traçado. Um planejamento 

deve, por um raciocínio lógico e sustentado por dados, apontar quais redes sociais ou 

canais são pertinentes aos objetivos pretendidos. Ou seja, trata-se de um mercado em 

que cada vez mais a decisão de compra se torna uma decisão de compra social, e que a 

oferta de espaço entre as inúmeras redes sociais disponíveis se torna o maior inimigo de 

uma marca. Isto não significa dizer que uma marca precisa estar presente em todas as 

plataformas. Por outro lado, também é necessário que esteja prevista a revisão 

constante, seja na presença ou para adesão a novos canais a fim de manter o objetivo. 

Na última década, surgiram inúmeros formatos disponíveis nos canais sociais, e é 

necessário compreender como distribuir melhor as mensagens mediante os formatos 

disponíveis nestes canais. Os diferentes públicos-alvo estão em diversas redes sociais e 

agem e interagem de maneira específica, pois cada rede social tem o seu objetivo e 

premissa. Para tanto, o usuário busca um tipo de conteúdo em uma rede e outro tipo em 

outra. Então, é importante adequar o conteúdo para atingir o público de maneira certa, 

no local ideal e no momento correto de sua jornada. É precípuo entender onde estão as 

pessoas e como elas usam canais sociais diferentes. 

 

3.1.2.5 Discurso do sujeito coletivo n.5 – Definição da dinâmica de engajamento 

 

De acordo com Bowden (2009), o conceito de engajamento do consumidor é 

originário das teorias de marketing de serviços e, dada sua natureza interativa e 

dinâmica, seu entendimento é essencial para a criação de valor e desenvolvimento de 

negócios. Marra e Damacena (2013) consideram o engajamento um processo 

contextualizado baseado em interações com o objeto de engajamento ao longo de um 



 

36 
 

determinado período, ou melhor, o foco do conceito para este autor é no objeto em si e 

não necessariamente no consumidor, apesar do termo utilizado.  

 

Já, com foco um pouco maior no indivíduo, Bowden (2009) propõe que o 

engajamento do cliente é um processo psicológico que tem como consequência a 

fidelização e lealdade de clientes, sejam estes novos ou não. 

 

Na visão dos profissionais de mídias sociais que compõem esse coletivo, desde 

que tenha sido feita uma pesquisa para identificar o que motiva o engajamento, esta se 

torna importante. Observa-se que esta foi a percepção dos entrevistados com relação à 

importância de definir o engajamento na estratégia de mídia social. Atrelada à definição 

do KPI, está a definição da ação que é esperada de cada pessoa no engajamento com a 

campanha. Neste sentido, o planejamento pode ajudar a ter ideias de dinâmicas de 

engajamento e é fundamental testar. De certo, o engajamento tornou-se uma palavra 

genérica no mercado de mídias sociais. Portanto, é preciso pensar nas possíveis reações 

e interações para antecipar questões de relacionamento. Em ambientes de livre 

interatividade e compartilhamento público, é necessário antever as diversas 

possibilidades (cenários), até mesmo para elaborar um plano alternativo. É significativo 

também criar regras de: (a) interação, (b) tempo de resposta, (c) dinâmica de como agir 

em relação a fakes, trolls, (d) estratégias para como envolver os influenciadores, ainda 

mais se o KPI da campanha for a taxa de engajamento. 

 

3.1.2.6 Discurso do sujeito coletivo n.6 – Importância das atividades a serem 

executadas 

 

Como o discurso do sujeito coletivo de profissionais de mídias sociais, busca-se 

identificar, se as atividades de produção e solução de problemas relacionados às 

atividades de mídias sociais seriam fundamentais, importantes ou apenas recomendadas 

em uma primeira etapa do planejamento. 

 

A definição das atividades mais importantes, ou seja, uma hierarquia de 

prioridades das atividades a serem executadas em um determinado espaço de tempo no 

trabalho com mídias sociais foi associada pelos entrevistados à visibilidade. Sem estas, 

todo o trabalho prévio fica sem visibilidade. Isso normalmente é mapeado e 
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documentado pelas equipes como forma de controle das atividades.  É considerável 

ressaltar que existem dois níveis de planejamento, que são documentos diferentes: (1) 

um é o planejamento estratégico; macro; (2) outro é o planejamento tático, de ações. 

Dessa forma, ter publicações para atender às necessidades empresariais diárias, 

semanais e/ou mensais está focado em atender à necessidade de ''o que estão fazendo 

nas redes sociais'' do que efetivamente um conteúdo de relevância. No entanto, existem 

duas maneiras de se compreender essa importância de um fluxo contínuo predefinido 

nas mídias sociais: (1) linha definida por períodos: a criação de padrões fixos de datas e 

horários, por exemplo, possibilitará analisar com mais maturidade o contexto e a 

narrativa das mensagens publicadas; (2) linha em que não se definem as atividades-

chave com tantos detalhes: a parte do calendário, momentos e formatos é útil, mas 

podem surgir experimentos e necessidades não pensadas previamente, que devam ser 

levados em conta durante a execução. 

 

3.1.2.7 Discurso do sujeito coletivo n.7 – Ferramentas e parceiros na gestão, 

produção e execução 

 

Para o trabalho em questão, era importante identificar se, na opinião dos 

profissionais de mídias sociais, haveria a definição de ferramentas e parceiros 

envolvidos em seus planejamentos.  

 

Pela percepção dos entrevistados, estas ferramentas ajudam a executar diversas 

análises e a ter mais agilidade. Algumas ferramentas muito utilizadas são o 

Socialbakers, para benchmark, e o Stilingue, para análise da presença digital. É bom 

listar não apenas as ferramentas, como também alternativas a estas, com a finalidade de 

definir o valor que será cobrado pelo serviço. Para que tudo fique claro e transparente 

entre o gestor e o cliente, é recomendável listar todas as ferramentas e seus recursos. 

Assim, as expectativas ficam alinhadas. Esta informação, porém, deverá ser interna da 

agência ou do departamento de Marketing. Se o planejamento for apresentado para 

cliente e/ou outros departamentos, os aplicativos e/ou sistemas deverão ser listados 

como recursos, mas não apresentados individualmente. Por analogia, isso ou é fixo e já 

predeterminado ou é de escolha de quem opera.  
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3.1.2.8 Discurso do sujeito coletivo n.8 – Recursos e equipe 

 

Com o budget definido, é possível calcular o esforço que deverá ser utilizado. Em 

alguns modelos de trabalho, esses dados não fazem parte do planejamento, mas um 

consenso entre os entrevistados é que as empresas precisam investir mais em pessoas do 

que em ferramentas, pois pessoas ajudam na execução da ferramenta. O que não é visto 

como boa prática é definir o planejamento de um projeto sem recursos suficientes para 

prever riscos, pois uma vez que a equipe faz parte do orçamento investido, o gestor 

precisa ter total controle sobre os insumos e equipe utilizados. Sem essas definições, os 

planos não saem do papel. De acordo com o tamanho do cliente e da demanda, na 

proposta comercial devem estar descritas: a equipe que cuidará da conta, as ferramentas 

e a frequência dos relatórios. Entretanto, há casos em que os recursos e as equipes 

devem ser definidos internamente. 

 

3.1.2.9 Discurso do sujeito coletivo n.9 – Custos 

 

A pesquisa se preocupou em identificar se os profissionais de mídias sociais 

definem custos de equipe, ferramentas e até mesmo custos com terceiros em seus 

planejamentos de mídias sociais.  

 

Ter um orçamento bem estruturado é fundamental na execução de um 

planejamento, conforme revelado pelos entrevistados. A visão de custos é importante 

pois, sem esta, não é possível ter qualquer percepção de ROI, de viabilidade econômica 

do que está sendo proposto, afinal, o investimento para a companhia precisa ser 

justificado. Já o custo de mídia pode variar de acordo com possíveis mudanças 

estratégicas ao longo da campanha, isto é, eventos podem alterar a gestão de custo da 

campanha (seja uma ferramenta que alterou valores, a necessidade de contração de um 

profissional etc.). Por isso, além de relevante, essa definição é exigida pelos clientes. 

Como em qualquer ação de marketing, o orçamento e os custos devem estar claros tanto 

para o gestor quanto para o cliente. 
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3.1.3 O Discurso do Sujeito Coletivo dos profissionais de SEO 

 

SEO é a sigla para Search Engine Optimization, ou seja, otimização de sites para 

mecanismos de busca. Seu foco de atividade no universo do marketing digital é 

posicionar bem um site ou uma página entre as primeiras posições dos resultados 

orgânicos (resultados gratuitos, sem relação com links patrocinados) nos mecanismos de 

busca, como o Google, o Yahoo! ou o Bing, por exemplo.  

 

De acordo com Ramos (2011), empresas e profissionais que pretendem utilizar as 

técnicas de SEO para melhorar o posicionamento de um site em um mecanismo de 

pesquisa devem dominar o funcionamento dos buscadores e seus algoritmos.  

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise de dados feita na pesquisa 

qualitativa com profissionais de marketing de busca. Foram nove perguntas 

relacionadas as atividades de planejamento para SEO. No total, foram sete entrevistados 

entre eles: donos professores de cursos de extensão e especialização lato sensu, 

coordenadores, gestores, donos de agência especializadas em marketing de busca e 

consultores atuando nesta área. 

 

3.1.3.1 Discurso do sujeito coletivo n.1 – definição do objetivo 

 

O primeiro discurso do sujeito coletivo, feito a partir das percepções reveladas 

pelos entrevistados, foi focado na importância da definição do objetivo para o 

planejamento de marketing de busca. 

 

Como resultado, observou-se que a definição de metas e objetivos é primordial 

para medir se o resultado esperado está sendo alcançado ou não e isso é meritório em 

todo projeto, para nortear as ações necessárias e o monitoramento. Objetivos não 

necessariamente são posições para palavras-chave, mas um planejamento de 

priorizações é fundamental. Sem estratégia clara nem visão holística, o trabalho de SEO 

será afetado negativamente e isto ocorre se não houver objetivos e metas claras. Esta 

definição é elogiável, principalmente, para equalizar as expectativas, sejam as dos 

clientes ou dos stakeholders.  
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Além disso, a concorrência é muito grande e é difícil ranquear. Sem metas e 

objetivos, não há como saber para onde a equipe está indo, ou seja, a sua trajetória. 

Dessa forma, o responsável pela estratégia poderá focar nas ações que mais ajudam no 

alcance da meta estipulada. Porém, mais importante que definir metas é alinhar as 

expectativas com o cliente e/ou projeto, e sempre na fase de planejamento, pois isso 

evita as "refações" e contribui para o sucesso do projeto. 

 

3.1.3.2 Discurso do sujeito coletivo n.2 – KeyWords 

 

De acordo com os entrevistados, é preciso definir se o objetivo inicial será long 

ou head (com relação a keywords), qual mercado atacar inicialmente, que produtos 

serão os primeiros a serem trabalhados, pois isso influencia no tempo em que os 

resultados serão obtidos e de que maneiras será possível usar melhor as estratégias. Um 

bom mapeamento prévio de palavras-chave permite encontrar oportunidades. Desse 

mapeamento, deve nascer uma definição de quais palavras-chave, ou melhor, tópicos, 

serão atacadas. Estas já devem ser levantadas na fase inicial ou briefing, pois já ajudarão 

na definição da estratégia para o marketing de conteúdo também. Além disso, definir as 

palavras-chave estratégicas ajuda a fugir da concorrência e auxilia os times de conteúdo 

e de programação. Em certos casos, as palavras-chave devem ser substituídas por 

estratégias mais modernas, que incorporem a semântica no planejamento, como o 

domínio semântico e a construção de vocabulário (taxonomias, ontologias, etc). Ou seja, 

palavras-chave ainda têm seu peso em SEO mas, no planejamento, pode ser mais 

relevante a definição de uma estratégia de marca e de conteúdo. 

 

3.1.3.3 Discurso do sujeito coletivo n.3 – Definição de KPIs 

 

A definição de indicadores-chave é vista pelos entrevistados como fundamental. 

Os indicadores devem ser usados apenas como referência, podendo ser mudados quando 

necessário. Em SEO, podem surgir oportunidades de momento que possam ser 

exploradas, tirando foco dos indicadores. Uma vez definidos os KPIs, é indicado 

recolher as métricas antes de começar o trabalho, pois só assim será possível mensurar o 

que foi realizado e, consequentemente, comprovar os resultados. Um dos problemas 
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mais comuns é a expectativa errada do cliente. Se todos entenderem o que o SEO pode e 

deve alcançar, o risco de ruído diminui e a reputação do SEO como um todo não é 

afetada. Os KPIs dão um foco maior no que precisa ser feito e ajudam no alinhamento 

de expectativas. Por isso, é recomendado definir os indicadores para todas as ações, 

tanto on page quanto off page. Desta forma, ao longo do projeto, o responsável pela 

estratégia será capaz de intensificar os resultados, pois ele terá noção de quais ações 

geram mais valor para o projeto/negócio.  

 

3.1.3.4 Discurso do sujeito coletivo n.4 – On Page 

 

Para os entrevistados, essa definição ajuda na priorização de trabalho, mas isso 

vai depender muito do que for preciso realizar, pois cada site é um mundo à parte. 

Portanto, existem checklists, mas não existe um padrão único, por isso é preciso 

começar um trabalho de SEO por uma auditoria completa em termos da plataforma 

usada e do conteúdo produzido para, em seguida, criar o planejamento sob medida. 

Definindo as ações, o responsável pela estratégia poderá checar se a empresa tem os 

recursos necessários e, caso não tenha, poderá indicar o impacto da não execução da 

tarefa com base no objetivo estipulado. Em certos casos, por ser muito técnico, basta 

passar a quantidade de tarefas que serão feitas e o tempo. Acredita-se que obter uma 

lista mais descritiva quando se estiver interagindo com um time mais técnico. Já, em 

outros cenários, essa definição só será importante em um segundo momento do 

planejamento, como um “dever de casa” que a empresa pode fazer. 

 

3.1.3.5 Discurso do sujeito coletivo n.5 – Off Page 

 

No entendimento do coletivo de especialistas de marketing de conteúdo, as 

ações Off Page fazem parte das estratégias de SEO. Determinando as ações off page, o 

responsável pela estratégia poderá definir, com a empresa, as melhores abordagens para 

que as ações sejam executadas, conforme o planejado, porém, é mais difícil prever os 

resultados. Trabalham-se em duas frentes em off page: (1) execução do plano, e (2) 

educação do cliente. É fundamental a educação do cliente, para que a otimização seja 
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integrada como visão de negócio. Isso pode ser feito a partir de uma auditoria em 

termos dos conteúdos compartilhados. Uma estratégia off page tem que estar alinhada 

com todo o planejamento do projeto: as estratégias de distribuição de links têm suas 

deficiências e é preferível investir em conteúdo compartilhável e importante para a 

marca que, inclusive, ajuda a ranquear e performar bem. Em certos casos, essa definição 

pode não ser prioritária, deveria vir depois de ter as partes técnicas e de conteúdo bem 

organizadas, a não ser que a empresa esteja com problemas de links tóxicos, apontando 

para seu site: neste caso, esta etapa pode chegar antes no planejamento. 

 

3.1.3.6 Discurso do sujeito coletivo n.6 – Importância das atividades a serem 

executadas 

 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), a etapa de definição de atividades-

chave descreve quais as principais ações que a empresa deve realizar para fazer com que 

seu modelo de negócio funcione. Produção e resolução de problemas são apenas alguns 

exemplos de atividades-chave. Para este trabalho, montou-se um discurso do sujeito 

coletivo para identificar, junto aos profissionais de mídias sociais, se as atividades de 

produção e solução de problemas relacionados às atividades de mídias sociais seriam 

fundamentais, importantes ou apenas recomendadas em uma primeira etapa do 

planejamento. 

 

A definição das atividades mais importantes, ou seja, uma hierarquia de 

prioridades das atividades a serem executadas em um determinado espaço de tempo no 

trabalho com marketing de busca foi associada pelos entrevistados ao alcance da meta 

ou do objetivo. Dessa forma, ficará claro para todos o porquê de uma tarefa ser ou não 

prioritária. Contudo, não precisa ser algo descritivo demais. Uma lista de tarefas com o 

que se espera de resultado já basta para o acompanhamento, pois esta ilustra com mais 

facilidade ao cliente o que deve ser feito. No caso do on page, é recomendável deixar 

mudanças de URL para depois e fazer as mudanças em Titles antes, por motivos de 

complexidade, impacto, resultado alcançado, etc. Como exposto anteriormente, é 

sempre bom focar nos problemas urgentes (consertos) e nos "quick-wins". Não basta 
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fazer uma auditoria: depois, com esta “em mão”, é necessário priorizar suas ações no 

planejamento.  

 

3.1.3.7 Discurso do sujeito coletivo n.7 – Ferramentas e parceiros na gestão, 

produção e execução 

 

Pela percepção dos entrevistados, as ferramentas são, sim, importantes de serem 

mapeadas no planejamento. 

 

3.1.3.8. Discurso do sujeito coletivo n.8 – Recursos e equipe 

 

De acordo com os entrevistados, em projetos em que a infraestrutura fica com o 

cliente e a agência cuida somente da consultoria, a infraestrutura, o time interno e o 

espaço físico não são de competência dos profissionais de planejamento. Por outro lado, 

no caso de anunciantes, listar as ferramentas que ajudam nas atividades de SEO é 

importante, pois já define os custos da estratégia de início e ainda favorece alternativas 

de melhor custo/benefício ao cliente. No fechamento do contrato, isso pode ser um 

diferencial. Muitas empresas não têm esse conhecimento sobre os seus recursos e a 

documentação é fundamental para a continuidade do trabalho, independentemente de 

quem esteja executando, tanto internamente como terceirizado. De qualquer forma, 

depende muito do projeto. 

 

3.1.3.9 Discurso do sujeito coletivo n.9 – Custos 

 

A pesquisa se preocupou em identificar se os profissionais de marketing de busca, 

definem custos de equipe, ferramentas e até mesmo custos com terceiros em seus 

planejamentos de SEO.  

 

No entendimento dos entrevistados, existem ferramentas caras e que pouco 

agregam em projetos e, por isso, dependendo do projeto, podem ser necessários recursos 

extras como desenvolvedores, redatores, designers, etc. para conseguir realizar um bom 

trabalho de SEO. Ferramentas também ajudam muito, e é preciso levar tudo isso em 

conta no orçamento, por exemplo. Então, não só listar, mas custear. Erra-se bastante em 

orçamentos, nesse caso, é preciso arcar com clientes que pagavam menos do que 
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consumiam. Definir custos é importante no planejamento, pois já lista os custos da 

estratégia de início e ainda favorece alternativas de melhor custo/benefício ao cliente. O 

custo deve ser mensurado e acomodado dentro do orçamento de marketing e 

acompanhado constantemente o ROI. Além disso, nem toda empresa possui equipe ou 

recursos necessários para um bom projeto de SEO. Dessa forma, o responsável pela 

estratégia poderá redefinir a estratégia de SEO. 

 

3.1.4 – O Discurso do Sujeito Coletivo dos profissionais de E-mail Marketing 

 

O E-mail Marketing é uma ótima forma de gerar negócios, pois é um tipo de ação 

direcionada e altamente mensurável. Não significa simplesmente disparar e-mails para 

todos os contatos, sejam eles pessoais ou profissionais, o que para Torres (2009) é 

considerado spam, mas sim fazer e-mail marketing com profissionalismo, organizando 

uma base de contatos segmentada e usando sistemas específicos para disparar essa 

comunicação por e-mail. Para Ramos (2011), atualmente os e-mails são amplamente 

utilizados com fins comerciais, e as mensagens oferecem muitos benefícios por serem 

fáceis de usar e por terem um baixo custo. Outra vantagem para esta atividade é a 

possibilidade de automatização das campanhas de e-mail que, de acordo, com o 

relatório da Smart Insights (2017), representa 10,3%, sendo uma das atividades com a 

maior porcentagem no relatório.  

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise de dados feita na pesquisa 

qualitativa com profissionais de e-mail marketing. Foram nove perguntas relacionadas 

as atividades de planejamento pra ações de e-mail marketing. No total, foram sete 

entrevistados entre eles: donos de agências digitais que atuam com campanhas de e-mail 

marketing, professores de cursos de extensão, graduação e especialização lato sensu, 

coordenadores, gestores e consultores envolvidos diariamente em ações de comunicação 

mediada por e-mail. 

 

3.1.4.1 Discurso do sujeito coletivo n.1 – Definição de objetivos e metas  

 

Na opinião do coletivo de profissionais de e-mail marketing, definir objetivos e 

metas ajuda a melhorar as conversões e, consequentemente, o faturamento do negócio. 

Inclusive, é interessante dividir o planejamento em duas áreas: o planejamento técnico e 
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o planejamento estratégico. Essa definição também é importante porque as pessoas 

confundem configurar uma ação de e-mail com apenas um disparo e planejar uma ação 

de e-mail marketing. Sendo assim, é essencial definir objetivos e metas, pois somente 

através desses KPIs é possível acompanhar as campanhas disparadas e entender se elas 

estão chegando nos objetivos traçados. Nesse sentido, todo e qualquer projeto que busca 

alcançar um sucesso, é preciso que tenha definido o que é considerado o sucesso para 

esse projeto. Por isso, durante o planejamento de e-mail marketing é necessário saber 

com quem falaremos, em qual momento, sobre o quê e utilizando que tipo de 

linguagem. Sem KPIs fica impossível medir a efetividade de qualquer ação de 

comunicação e se tratando de internet, onde tudo é perfeitamente mensurável, desprezar 

a análise de métricas e KPIs é um desperdício absurdo. 

 

3.1.4.2 Discurso do sujeito coletivo n.2 – Definição de comportamento dos usuários 

no uso do e-mail  

 

De acordo com os especialistas em ações de e-mail marketing, saber como o 

usuário se comporta é essencial para criar campanhas mais eficazes. Uma forma de 

fazer isso é estudar os KPIs que as ferramentas de marketing digital oferecem. O 

planejamento estratégico da campanha permite o preparo dos pontos de entrada, saída e 

de entraves que uma campanha possa ter pra que seja possível alcançar o resultado 

planejado. Por isso, é fundamental mapear o comportamento do usuário na base e ter a 

previsão de comportamento dos usuários em relação às campanhas disparadas. Além 

disso, é totalmente necessário ter a previsão de comportamento dos usuários em relação 

as campanhas disparadas. Quando você tem um mapeamento do comportamento do seu 

leitor, você consegue prever ações e desejos, podendo aprender a ofertar para o seu 

seguidor, exatamente o que ele deseja e precisa para aquele momento. Por isso, 

Compreender como os destinatários se comportam em reação ao uso de seus e-mails é 

importante, pois a concorrência pelo inbox tem ficado mais acirrada. Mesmo assim, 

apesar de ser complicado controlar a hora em que o usuário vai receber a mensagem, já 

que os servidores de envio disparam em blocos e dependendo da base isso pode durar 

até um dia inteiro, é importante mensurar esse comportamento. 
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3.1.4.3 Discurso do sujeito coletivo n.3 – Definição de KPIs para o planejamento de 

ações de e-mail marketing  

 

Para os especialistas em e-mail marketing, os KPIs estão ligados diretamente ao 

planejamento de metas, e são a bússola para navegar na vastidão de métricas recebidas. 

Eles ajudam a definir se o planejamento está no caminho ou não. Por isso, antes de 

disparar qualquer campanha ou configurar a conta de um cliente, uma lista mínima de 

KPIs deve ser elaborada para mensurar o sucesso das campanhas. Além disso, é 

importante saber o que realmente é o ponto que fará seu projeto ser um sucesso, não 

podemos entrar em um projeto sem saber o que fazer. Parafraseando o ditado popular, 

“para quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve”. Os KPI’s são 

fundamentais para mensurar o sucesso das ações de e-mail e para indicar correções de 

estratégia fundamentais, como reavaliar conteúdos ou CTAs. Por isso, sem KPIs fica 

impossível medir a efetividade da ação. 

 

3.1.4.4 Discurso do sujeito coletivo n.4 – Definição de dinâmica de engajamento 

 

De acordo com o coletivo de profissionais de e-mail marketing, os ISPs 

(Hotmail, Gmail, Yahoo e outros) estão cada vez mais eficazes no combate ao spam. 

Então, é importante que os negócios foquem em conteúdos com relevância para cada 

destinatário. O mais importante da automação é quando ela é eficiente o bastante para 

guiar os leads para o ponto de oportunidade, mas sutil o bastante para que eles pensem 

que chegaram lá sozinhos, e, para isso, não bastam apenas ferramentas eficientes, é 

necessário também um profissional qualificado e com sensibilidade o bastante para 

compreender que, do outro lado da campanha, existem pessoas. Embora essa pareça 

uma ideia óbvia, nem sempre ela é levada em consideração. De qualquer forma, mesmo 

sendo importante, em alguns casos a régua não é necessária, pois o engajamento já 

resolve. Em outros casos, a régua de automação é importante, pois o objetivo é uma 

ação baseada em um comportamento do usuário do e-mail. Réguas de relacionamento 

não necessariamente estão atreladas só ao e-mail ou à metodologia de inbound 

marketing. É possível construir uma régua de e-mail para as ações de e-mail, mas a 

régua de relacionamento pode ser feita usando outros meios também. Ou seja, só é 

possível iniciar uma automação depois que existe uma régua de condições lógicas 

criadas. Cada vez temos métodos mais inovadores para fazer essas medições, hoje em 
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alta o sistema de Pontuação de Leads, permite definir um ponto que o lead ganha a cada 

ação que executa, para que possa medir o engajamento de seu lead. Se existe uma régua 

de automação, é preciso pensar nela como um diálogo, com etapas bem definidas e 

muitos hubs de decisão (sim/não, engajou/não engajou, etc). O trabalho de 

planejamento envolve o desenho de uma régua de relacionamento para medir todos os 

pontos de contato com o cliente e trazer mais efetividade às ações. 

 

3.1.4.5 Discurso do sujeito coletivo n.5 – Definição de bases e segmentos  

 

Para os profissionais entrevistados, é importante segmentar a base de e-mails e 

definir a comunicação para cada usuário, pois as bases são heterogêneas. Assim, é 

possível criar campanhas mais assertivas e melhorar o engajamento. A segmentação de 

leads é uma das técnicas mais eficientes no que diz respeito à conversão, pois quanto 

mais qualificado é o lead, mais assertiva vai ser a comunicação de vendas e mais 

atraente será a oferta. Por isso, é importante definir isso no início. De qualquer forma, é 

necessário levar em conta que algumas segmentações que só serão definidas após um 

período de disparos. Algo importante é que segmentação não é algo apenas para email 

marketing, mas acredito que a ação de definir um segmento o qual quer trabalhar deve 

ser feito para todas as ações. Por mais que as bases de e-mail marketing contenham uma 

preferência em comum, são heterogêneas, sendo assim, sem inteligência de banco de 

dados não existe segmentação, sem segmentação não existe personalização, sem 

personalização não é marketing direto. 

 

3.1.4.6 Discurso do sujeito coletivo n.6 – Definição de atividades-chave  

 

De acordo com os especialistas que participaram da pesquisa, essa é uma parte 

importante do planejamento. Para cada negócio existe uma ação imprescindível, mas 

não no tempo da campanha ou no tempo do executor: neste caso, o mais importante é o 

tempo do lead, e afinar esse tempo pode fazer com que a campanha se torne mais 

eficiente e converta mais. Ou seja, é importante definir as atividades-chave, pois o 

workflow ajuda a fazer com que as atividades sejam executadas ou produzidas. Além do 

mais, são esses milestones que definem o fluxo principal das campanhas planejadas, 

criando uma agenda de ações obrigatórias que definem pontos de tomada de decisão. 

Isso entra um pouco na parte de estratégia, o qual você tem de definir quando será 
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iniciada e terminada uma campanha para os prospectos, sendo assim, é definir sempre 

uma deadline para ação que está sendo executada. Quando elaboramos a ação (ou as 

ações) de e-mail marketing, esperamos que determinados comportamentos sejam 

seguidos. Os objetivos de cada disparo precisam estar bem definidos para que os 

reenvios e/ou repliques não inundem a caixa postal do cliente. 

 

3.1.4.7 Discurso do sujeito coletivo n.7 – Definição de ferramentas e parceiros 

 

De acordo com os especialistas entrevistados, ter um checklist de ferramentas e 

conhecer suas funcionalidades e capacidades ajuda a mensurar os resultados, metas e, 

principalmente, a evitar desperdícios de gastos com ferramentas subutilizadas. Mesmo 

assim, ter muitas ferramentas nem sempre é a melhor solução em todos os casos, às 

vezes, elas podem até atrapalhar, e cabe ao profissional de automação a experiência para 

entender a audiência, o processo e a oferta e assim, aplicar apenas o necessário para 

evitar distrações com ferramentas que, além de não contribuírem, podem causar 

problemas no processo. Por isso, esse tipo de lista é importante para a campanha como 

um todo, mas para o planejamento em um cenário de agência não é fundamental. Ou 

seja, isso é importante, porém não é o principal. Saber quais são as ferramentas 

disponíveis, suas funcionalidades e capacidades é importante para direcionar os 

trabalhos a realizar para cada uma, explorando seus potenciais. ferramentas 

complementares como envio de SMS e Chtabots são imprescindíveis hoje em dia, 

porque as taxas de abertura dos e-mail estão cada vez menores. Mesmo assim, em 

alguns casos, vai depender do projeto. 

 

3.1.4.8 Discurso do sujeito coletivo n.8 – Definição de recursos e equipe 

 

Na opinião do coletivo de profissionais especializados em comunicação mediada 

por e-mail, todo planejamento ajuda a otimizar os gastos e a melhorar o desempenho 

das conversões. É fundamental dar o passo até onde a perna alcança: na hora da 

execução, quando menos "aventureiro" for o projeto, melhor. Ou seja, os recursos de 

infraestrutura são importantes num planejamento, e é necessário definir logo no começo 

da estratégia quais serão os recursos-chave e quais serão os papéis, pois somente assim 

será possível criar um fluxo de campanhas e evoluções estratégicas. Quando você tem 

um time que está bem engajado, eles buscam o crescimento com você, para que possa 



 

49 
 

executar aquilo que deseja. Por isso, saber os recursos humanos envolvidos é 

importante, pois isso determina a velocidade com a qual as ações são criadas, e também 

o nível de especialização com o qual são concebidas. Com os recursos alocados é 

possível desenhar o time e as ferramentas que serão usadas. 

 

3.1.4.9 Discurso do sujeito coletivo n.9 – Definição de custos  

 

Para os entrevistados, definir os custos envolvidos ajuda sobretudo a medir o 

ROI (retorno sobre o investimento). A base de todo planejamento é ter ROI positivo, se 

você não sabe quanto gastou para ter o resultado que teve, basicamente não sabe foi 

positivo ou negativo. Neste ponto, o custo não pode ser um dificultador, mas por outro 

lado, nem sempre será necessário usar a ferramenta mais cara. O planejamento é uma 

etapa que vem depois do orçamento, e então é preferível ter o orçamento primeiro e 

fazer o planejamento depois que ele for aprovado, principalmente quanto se tem uma 

verba curta. Saber qual o orçamento disponível para as ações colabora para um melhor 

acompanhamento do ROI, sem dúvida. De qualquer forma, em alguns casos um chatbot 

por exemplo será mais efetivo e barato. 

 

3.2. Oportunidade definida 

 

De acordo com Lemos, Pinto, Zotes e Fridman (2012), existem eventos que 

ocorrem na sociedade e que as empresas não conseguem controlar, mas que, de alguma 

forma, conseguem impactar em decisões estratégicas, em resultados e, de uma forma 

geral, afetam até mesmo um setor inteiro da economia.  

 

O Quadro 2, a seguir, expõe aspectos externos que podem impactar no negócio da 

DMC e apresenta um cenário externo que pode influenciar a situação atual e a tendência 

de acontecimentos, mostrando o impacto que essas tendências podem causar, ou seja, 

mostra qual é a porcentagem de Oportunidade (O) ou Risco (R) para a empresa. 

 

Quadro 2. Cenário do ambiente externo.  

Aspecto Situação atual Tendências 

Impacto 

O R 
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Econômico 

Economia em 

crescimento em 

2017 e previsão de 

crescimento em 

2018.  

Crescimento da 

economia do Brasil 

que, em 2017, 

obteve o PIB 

crescendo 1%, em 

comparação com 

2016. Em valores 

correntes, o valor 

do PIB em 2017 

atingiu R$ 6,6 

trilhões.  

O resultado de 2017 “dá a base e confirma as 

expectativas [do governo] de um crescimento 

de 3% no ano de 2018”. (Fonte: Agência 

Brasil). 

65

% 

35

% 

O investimento em 

publicidade digital 

no Brasil cresce de 

acordo com 

pesquisa Digital 

AdSpend 2018 do 

IAB Brasil. 

Investimento de 

14,8 bilhões em 

2017 e com 

crescimento de 

25,4% em relação 

a 2016.  

Destaque para 44% do investimento (6,5 

bilhões) em marketing de busca e 34% do 

investimento (5,03 bilhões) em display e social. 

Isso justifica um maior investimento em 

conhecimento na área para apresentar os 

resultados alcançados com esses investimentos 

em publicidade digital. 

80

% 

20

% 

Tecnológico 

Utilização de 

Internet das Coisas 

para divulgar 

produtos e serviços 

de acordo com 

comportamento de 

consumo.  

Estima-se que 

atualmente há no 

mundo 

aproximadamente 

20 bilhões de 

coisas com acesso 

à internet enquanto 

existem apenas 5 

bilhões de 

assinantes móveis 

no mundo (de 

acordo com o 

GSMA 

Intelligence). 

Em 2021, o número de coisas conectadas pode 

ultrapassar os 28 bilhões de dispositivos. Além 

do mais as oportunidades de negócios para o 

mercado de internet das coisas podem chegar 

até USD 11 trilhões na economia mundial até 

2025 (Fonte: Computer world) 

60

% 

40

% 

77% das 

empresas 

utilizam ensino 

a distância 

(EAD) e e-

learning para 

capacitar seus 

funcionários. 

(Fonte: 

Panorama do 

Treinamento no 

Brasil 2017) 

A educação a 

distância está em 

contínua ascensão 

dentro das 

empresas. No 

Brasil, quase um 

terço das empresas 

(31%) já utiliza a 

modalidade para 

treinar seus 

profissionais, 

segundo a pesquisa 

TIC Domicílios e 

Empresas 2013, 

realizada pelo 

Comitê Gestor da 

Internet no Brasil. 

Pesquisa de 2013 da consultoria Deloitte 

aponta que há uma forte tendência de 

crescimento para cursos de EAD nos próximos 

anos: dos investimentos feitos em treinamento 

pelas empresas consultadas, 33% foram 

destinados à educação a distância. (Fonte: 

Revista Exame)  

55

% 

45

% 

Político 

Empresários estão 

otimistas com o 

Sete representantes 

do setor de 

O governo federal anunciou na quarta-feira, no 

Fórum Econômico Mundial, também em São 
65 35
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Brasil, mesmo em 

ano eleitoral. 

tecnologia 

consideram que 

incertezas do 

cenário político 

não devem 

contaminar planos 

para 2018. 

Paulo, um conjunto de medidas para fortalecer 

a indústria 4.0. As ações incluem a 

disponibilidade imediata de linhas de crédito de 

mais de R$ 10 bilhões do BNDES, Finep e 

Banco da Amazônia (BASA). (Fonte: O Globo) 

% % 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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4. Proposta de solução e aproveitamento de oportunidade 

  

Diante de alguns números do mercado e dos resultados obtidos na etapa de 

diagnóstico, entende-se que, com as respostas apresentadas e a formação do discurso do 

sujeito coletivo dos profissionais para cada área específica do marketing digital, fazem 

com que a DMC desenvolva ajustes em seu modelo de negócios com o objetivo de 

aproveitar as oportunidades na prestação de serviços de treinamento e consultoria em 

marketing digital e crie um diferencial em relação aos seus concorrentes, por meio da 

ferramenta que antes já havia sido aplicada em algumas empresas.   

 

4.1. Processo de elaboração da proposta 

 

 Entende-se que a oportunidade para a DMC está em usar a ferramenta de 

marketing digital. Antes era aplicada sem a pesquisa e validação e, em apenas três 

empresas de segmentos, com tamanhos diferentes, com todas as melhorias sugeridas por 

meio dos discursos do sujeito coletivo, os quais foram apresentados por mais de 30 

profissionais de mercado, com uma média de 15 anos de experiência nas suas 

respectivas áreas e tendo trabalhado em mais de 20 projetos diferentes, em cada uma 

das áreas específicas de seus discursos. As próximas etapas apresentam as mudanças no 

modelo de negócios da empresa e as criações de uma estratégia e de uma nova curva de 

valor para a DMC e seus clientes.      

 

4.2. Solução adotada 

 

Com o objetivo de propor um novo modelo de negócio para a DMC, foi adotada, 

como referência, a recomendação de Osterwalder e Pigneur (2014), de que a proposta 

de valor, com foco no segmento de clientes a quem se pretende entregá-lo, deve ser 

objeto de especial atenção na concepção do negócio. Para esse fim, os autores sugerem 

que se idealize o Quadro de Proposição de Valor (Value Proposition Canvas), composto 

por duas figuras que representam esses dois lados: (1) um quadrado, em que se define 

um “Mapa de Valor”, e (2) um círculo, correspondente à caracterização do “Perfil do 

Cliente”. O Mapa de Valor se destina a descrever como se pretende criar valor para o 

cliente, enquanto, no Perfil do Cliente, se declaram quais problemas desse cliente a 

empresa se propõe a resolver.  
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De acordo com Osterwalder e Pigneur (2014), o encaixe ocorre justamente 

quando um lado (Mapa de Valor) atende ao outro (Perfil do Cliente). O objetivo 

principal da integração dos dois aspectos é fazer com que a empresa atue no mercado 

com grandes possibilidades de avançar para um novo estágio no seu ciclo de vida, tendo 

um modelo de negócios em que o cliente percebe significativa diferenciação dos demais 

competidores atuantes no mercado. 

 

A Figura 4 apresenta o Quadro de Proposição de Valor idealizado para a DMC. 

Observa-se, na ilustração, que a proposta de criação de valor inclui, dentre outros 

recursos, uma ferramenta própria a ser usada durante os treinamentos. 

   

Figura 4. Quadro de Proposição de Valor (Value Proposition Canvas) da DMC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Para as definições dos elementos que compõem o quadro, considerou-se a 

metáfora proposta por Osterwalder e Pigneur (2014): o lado direito apresenta o 

segmento de clientes, as tarefas que eles desejam executar, suas “dores” e os ganhos que 

eles podem conquistar com a proposta de valor que lhes será entregue. O lado esquerdo 

do quadro descreve as fontes geradoras de ganhos, a lista de produtos e serviços que 

cumprirão o papel de “analgésicos”, de forma a adequar a proposta de valor às 

necessidades dos clientes. 
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O Quadro de Modelos de Negócios (CANVAS) possibilita a visão sumarizada 

da proposta de modelo de negócios que está sendo pensada e planejada para a empresa. 

Assim, favorece a implementação e proporciona condições de modificações para que se 

promovam as melhorias identificadas como necessárias. Como anteriormente, 

apresentou-se a proposta de valor e o segmento de cliente de forma detalhada com o uso 

da ferramenta Value Proposition Canvas, faz-se necessário apresentar a estrutura básica 

do novo modelo de negócio da DMC.  

 

A Figura 5 apresenta o resumo do novo de negócios da empresa. 

 

Figura 5. Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas) da DMC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

De posse do modelo de negócios da empresa, definiu-se, como próxima etapa, 

apresentar a Matriz Eliminar-Reduzir-Elevar-Criar, feita com o objetivo de apresentar a 

nova curva de valor da DMC. 
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4.2.1 Criação de uma Nova Curva de Valor para a DMC e seus clientes 

Diante do desenvolvimento da nova proposta de valor e do novo modelo 

negócios, o sócio majoritário da DMC entendeu que seria importante desenvolver 

também uma nova estratégia de diferenciação, criando, assim, uma nova curva de valor 

para a atuação da empresa no mercado. 

  

Com base em Kim e Mauborgne (2005), foi considerado o benefício potencial da 

criação de um novo espaço de mercado ainda não explorado por empresas que ofereçam 

o mesmo serviço que a DMC ou que possuam modelos de negócios similares sem, 

contudo, desconsiderar a necessidade de se operar com custos reduzidos, de modo a se 

oferecer valor superior para os contratantes. Essa é a maneira como se empreende um 

salto de valor tanto para a DMC, empresa contratada, quanto para os contratantes.  

 

A pedra angular dessa estratégia é justamente a inovação de valor que, por sua 

vez, é a busca simultânea por diferenciação e baixo custo. No projeto realizado, foram 

utilizados alguns instrumentos de análise propostos por Kim e Mauborgne (2005), 

dentre eles, a Matriz de Avaliação de Valor e o Modelo das Quatro Ações para a 

construção da Matriz Eliminar-Reduzir-Elevar-Criar. O objetivo é captar a situação 

atual no espaço de mercado conhecido e também descobrir o que os compradores 

recebem das ofertas competitivas existentes no mercado, evitando, assim, a limitação de 

tentar imitar ou mesmo superar os concorrentes, oferecendo apenas um pouco mais por 

um valor menor. Isso, portanto, afeta o posicionamento crescente e a lucratividade do 

negócio. 

 

O modelo das quatro ações propõe que a empresa deva reconstruir os elementos 

de valor para o comprador com o objetivo de criar uma nova curva de valor. Para isso, a 

organização precisa decidir que atributos já conhecidos no comércio digital devem ser 

reduzidos com relação aos outros players do mercado; quais atributos serão elevados em 

relação ao setor em questão; quais serão os atributos eliminados e quais serão os 

atributos criados (por força das necessidades de oferecer ao mercado novos atributos 

que só a DMC terá).  
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A Figura 6 apresenta a imagem do modelo das quatro ações para um melhor 

entendimento. 

 

Figura 6. Modelo das quatro ações 

 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (2005, p. 29). 

 

Os atributos encontrados no setor de consultoria e treinamento foram:  

- localização própria para ministrar os treinamentos; 

- exercícios práticos em aula; 

- foco dos treinamentos; 

- tecnologias de apoio para os treinamentos; 

- consultorias em Marketing Digital e E-commerce; 

- parceria com plataformas de E-commerce; 

- novos programas e ementas (Extensão e Especialização Lato Sensu);  

- alianças estratégicas com Instituições de Ensino Superior e empresas de 

treinamento. 

 

A partir da análise efetuada, segundo esses critérios, foi construída a Matriz com 

as quatro ações: Eliminar-Reduzir-Elevar-Criar, apresentada no Quadro 3, como base da 
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estratégia para a criação de valor adotada para o modelo de negócios, construído para a 

DMC. 

 

Quadro 3. Como a DMC pretende criar um novo espaço não explorado pelo mercado.  

Eliminar Elevar 

Localização própria para ministrar os 

treinamentos. 

Exercícios práticos em aula. 

Alianças estratégicas com IES e empresas 

de treinamento. 

Foco dos treinamentos. 

Reduzir Criar 

Consultorias em Marketing Digital e 

E-commerce. 

Parceria com plataformas de E-

commerce. 

Tecnologias de apoio para os treinamentos. 

Novos programas e ementas (Extensão e 

Especialização Lato Sensu). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

A seguir, esclarecem-se os itens detalhados da estratégia da DMC, com o objetivo 

de criação de uma nova curva de valor e aumento da competitividade da empresa. 

 

4.2.1.1. Alianças estratégicas com Instituições de Ensino Superior e empresas de 

treinamento 

 

Williamson (1985) destaca que é comum observar-se, no mercado, a opção pela 

integração da produção, em que a empresa internaliza diferentes etapas do processo 

produtivo, em vez da especialização em uma atividade específica da cadeia produtiva. 

De acordo com o autor, esse fato ocorre porque, nas relações econômicas entre as 

firmas, incidem “custos de transação as quais resultam de ineficiências decorrentes, 

principalmente, da racionalidade limitada do tomador de decisões, da incerteza sobre o 

futuro e da possibilidade do eventual comportamento oportunista por parte de 

determinados atores envolvidos nas transações. A dependência causada pela 

necessidade de confiança, de respeito mútuo e de comprometimento entre os agentes, 

portanto, tende a ser um fator determinante na composição de custos das operações. 
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Neste sentido, a DMC tem contratos com todas as instituições em que intervêm 

atualmente e pretende manter a política com as empresas onde venha a prestar serviço 

futuramente. 

 

A visão de Williamson (1985) considera, porém, que há benefícios que uma 

empresa pode obter quando os custos de transação são minimizados, de forma a 

favorecer a opção pela especialização na produção de um componente específico. Dessa 

forma, empresas como FGV e Mackenzie conseguem reduzir seus custos, terceirizando 

o serviço de treinamentos com a prestação de serviço da DMC.  

 

As empresas podem usufruir de vantagens competitivas em custo e canalizar o 

foco das operações às atividades essenciais do negócio ao compartilharem infraestrutura 

e tecnologia. Isso implica adotarem estratégias de cooperação que minimizem o efeito 

dos custos de transação, apontados por Williamson (1985), por meio do estabelecimento 

de parcerias que ocorrem entre empresas autônomas comprometidas, para a combinação 

das capacidades, competências essenciais e recursos, de modo a satisfazer interesses 

mútuos (Porter, 1989). Ganha a DMC que consegue atuar no mercado sem precisar ter 

custos com espaço físico e investimentos em marketing para divulgar seus serviços e 

ganham as instituições que contratam a empresa, pois a contratação é feita baseada na 

demanda e na formação de novas turmas.  

 

Esses arranjos empresariais envolvem troca, compartilhamento e desenvolvimento 

conjunto de tecnologia, produtos e serviços (GULATI, 1998), constituindo meios para 

responder a oportunidades e ameaças externas e desenvolver vantagem competitiva 

sustentável, de modo a potencializar as forças e minimizar as fraquezas (EIRIZ, 2001). 

Assim, mais do que prover meios para que as empresas deixem de perder, as estratégias 

de cooperação envolvem aspectos e oportunidades de criação de valor nas relações 

interempresariais. 

 

4.2.1.2. Tecnologias de apoio para os treinamentos  

 

A DMC entende que ter uma ferramenta ou tecnologia que ajude o estudante a 

praticar e desenvolver melhor suas habilidades e competências será uma maneira de 

criar valor para todos os steakholders. Por isso, a empresa pretende utilizar a ferramenta 
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anteriormente aplicada em empresas, mas fará os ajustes necessários, levando em conta 

o discurso do sujeito coletivo, aplicado em cada área do marketing digital.  

 

Embora não tenha ocorrido a unanimidade da real necessidade de utilização de um 

ou outro item específico como fundamental para um bom planejamento de marketing de 

conteúdo, a maioria das respostas confirmou a importância dos nove itens, sejam como 

itens fundamentais, sejam como itens importantes, ou até mesmo como itens 

recomendados e de boas práticas.  

 

Baseado no discurso do sujeito coletivo criado pelos profissionais de cada área 

específica, um bom planejamento poderia usar como estrutura os frameworks 

apresentados nas Matrizes 01 a 04 a seguir, já que esta ferramenta contempla os nove 

itens considerados essenciais ou importantes pelos profissionais. 

 

Matriz 01. Proposta de framework de marketing de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Objetivos e metas 

Quais objetivos e metas a empresa 

deseja atingir usando marketing de 

conteúdo?  

Onde o conteúdo será usado? 

Quais canais serão usados na 

estratégia de conteúdo? Sites, 

blogs, canais sociais, portais de 

notícias, mecanismos de pesquisa, 

lojas virtuais, ou aplicativos? 

Ferramentas e parceiros  

A estratégia de conteúdo 

necessita de parceiros ou 

ferramentas específicas para o 

trabalho de marketing de 

conteúdo? Se sim, quais? 

Buyer Personas 

Defina o público ou os buyer 

personas fundamentais para a 

estratégia de conteúdo de sua 

empresa ou de seu cliente. 

Atividades chave 

Quais as principais atividades 

devem ser desenvolvidas nos 

próximos dias, próximas semanas, 

ou próximos meses para o trabalho 

de Marketing de Conteúdo? 

Equipe e recursos 

Existe uma equipe interna ou 

outros recursos necessários para 

que o trabalho de marketing de 

conteúdo aconteça de forma 

bem-sucedida? 

Content KPIs 

Quais são os indicadores de 

resultados que vão ajudar a 

empresa a mensurar se os 

objetivos e metas estão sendo 

alcançados? 

Calendário editorial 

De uma forma simplificada, defina 

o calendário de conteúdo para os 

próximos dias, próximas semanas, 

ou próximos meses para o trabalho 

de Marketing de Conteúdo. 

Custos 

De uma forma bem genérica, 

quais são os custos envolvidos 

nas ações de marketing de 

conteúdo? 
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Matriz 02. Proposta de framework para o planejamento de Mídias Sociais.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos e metas 

Quais objetivos e metas que a 

empresa deseja atingir usando as 

mídias sociais?  

Canais sociais  

Quais canais serão usados na 

estratégia de mídias sociais? 

Ferramentas e parceiros  

A estratégia nas mídias sociais 

necessita de parceiros ou 

ferramentas específicas para o 

trabalho acontecer? Se sim, 

quais? 

Comportamento nas Mídias 

Sociais 

Defina o comportamento público 

ou dos buyer personas 

fundamentais para a estratégia nas 

mídias sociais de sua empresa ou 

de seu cliente. 

Dinâmica de engajamento  

Como pretende desenvolver as 

dinâmicas de engajamento no seu 

planejamento? 

Equipe e recursos 

Existe uma equipe interna ou 

outros recursos necessários para 

que o trabalho aconteça de forma 

bem-sucedida? 

Social KPIs 

Quais são os indicadores de 

resultados que vão ajudar a 

empresa a mensurar se os 

objetivos e metas estão sendo 

alcançados com as ações nas 

mídias sociais? 

Atividades-chave 

Quais são as principais atividades 

que devem ser desenvolvidas nos 

próximos dias, próximas semanas, 

ou próximos meses para o trabalho 

de Mídias Sociais? 

Custos 

De uma forma bem genérica, 

quais são os custos envolvidos 

nas ações de Mídias Sociais? 
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Matriz 03. Proposta de framework para o planejamento de marketing de busca. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos e metas 

Quais os objetivos e metas a 

empresa deseja atingir usando as 

ações de marketing de busca?  

SEO On Page 

Baseado no cenário atual, quais as 

ações dentro do site precisam ser 

desenvolvidas de maneira 

prioritária? 

Ferramentas e parceiros  

Há uma estratégia de busca de 

parceiros ou ferramentas 

específicas para o trabalho? Se 

sim, quais? 

KeyWords 

Defina as principais palavras que 

pretende ter uma boa indexação 

nos buscadores.  

SEO Off Page 

Baseado no cenário atual, quais 

ações, fora do site, precisam ser 

desenvolvidas de maneira 

prioritária? 

Equipe e recursos 

Existe uma equipe interna ou 

outros recursos necessários para 

que o trabalho de marketing de 

busca aconteça de forma bem- 

sucedida? 

Content KPIs 

Quais são os indicadores de 

resultados que vão ajudar a 

empresa a mensurar se os 

objetivos e metas estão sendo 

alcançados? 

Atividades-chave 

Quais são as principais atividades 

que devem ser desenvolvidas nos 

próximos dias, próximas semanas, 

ou próximos meses para o trabalho 

de Marketing de Busca? 

Custos 

De uma forma bem genérica, 

quais são os custos envolvidos 

nas ações de marketing de 

busca? 
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Matriz 4. Proposta de framework para o planejamento de e-mail marketing 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.1.3 Exercícios práticos em aula 

 

Outra forma de diferenciação da DMC no mercado é pelas aulas mais práticas. 

Com exercícios práticos e o uso das ferramentas citadas anteriormente, a DMC entende 

que pode oferecer, ao seu público, um grande diferencial diante dos concorrentes 

anteriormente citados.       

 

4.2.1.4. Parceria com plataformas de E-commerce 

 

Como o objetivo da DMC é não encerrar por completo as atividades de 

consultoria em comércio eletrônico, a parceria com a plataforma VTEX ajudará a 

empresa a se manter no mercado de consultoria, porém, de forma mais focada em 

implementação ou atendimento para lojas virtuais de médio porte. 

 

Objetivos e metas 

Quais os objetivos e metas a 

empresa deseja atingir usando e-

mail marketing?  

Dinâmica de engajamento e 

Réguas de Automação 

Como pretende desenvolver a 

dinâmica de engajamento e ou as 

réguas de comunicação de e-mail.  

Ferramentas e parceiros  

Na estratégia de e-mail 

marketing, quais os parceiros ou 

ferramentas específicas para o 

trabalho ser executado com 

sucesso?  

Comportamento no uso do e-

mail 

Defina o comportamento do 

público ou dos buyer personas 

fundamentais para a estratégia de 

e-mail marketing de sua empresa 

ou de seu cliente.  

Bases e Segmentos 

Quais as bases e segmentos iniciais 

para um bom trabalho de e-mail 

marketing? 

Equipe e recursos 

Existe uma equipe interna ou 

outros recursos necessários para 

que o trabalho de e-mail 

marketing aconteça de forma 

bem-sucedida? 

E-mail KPIs 

Quais são os indicadores de 

resultados que vão ajudar a 

empresa a mensurar se os 

objetivos e metas estão sendo 

alcançados? 

Atividades-chave 

Quais as principais atividades 

devem ser desenvolvidas nos 

próximos dias, próximas semanas, 

ou próximos meses para o trabalho 

de e-mail marketing? 

Custos 

De uma forma bem genérica, 

quais são os custos envolvidos 

nas ações de e-mail marketing? 
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4.2.1.5. Localização própria para ministrar os treinamentos 

 

Justamente por desejar desenvolver uma aliança estratégica e prestar serviço para 

diversas empresas, a DMC não tem a pretensão de oferecer cursos com marca própria 

ou oferecer cursos em sede própria. Os treinamentos e consultorias serão sempre 

oferecidos a parceiros estratégicos ou in company.    

 

4.2.1.6. Foco dos treinamentos 

 

A DMC, na verdade, pretende focar os treinamentos em poucas áreas de 

marketing digital e e-commerce. São estas: marketing de busca, mídias sociais, 

marketing de conteúdo, e-mail marketing e comércio eletrônico.   

 

4.2.1.7. Consultorias em marketing digital e E-commerce 

 

A DMC não visa a finalizar as atividades de consultoria, mas oferecerá esse 

serviço apenas de forma reduzida e pontual, e nunca para alunos de cursos, para evitar 

conflitos futuros ou o julgamento de comportamento oportunista por parte do professor 

e sócio majoritário da empresa.  

 

4.2.1.8. Novos programas e ementas (Extensão e Especialização Lato Sensu) 

 

Existe a oportunidade de oferta de cursos de marketing digital e de comércio 

eletrônico em instituições de ensino superior que ainda não oferecem esses cursos. 

Embora entre março de 2017 e maio de 2018 a DMC tenha atuado como prestadora de 

serviço de treinamento apenas na FGV e no Mackenzie, há um grande número de IES 

onde a DMC pode prestar serviço. Essa estratégia também minimizaria os riscos de a 

empresa ficar sem prestar serviços de treinamento por um período muito longo. 
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5. Plano de ações 

 

 No desdobramento das estratégias, entram as iniciativas que serão executadas 

para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Para Torres, Silva, Magalhães e 

Andrade (2013), o plano de ação é apresentado usando a ferramenta conhecida no 

mercado como 5W2H, sigla que contém as iniciais em inglês para as seguintes 

questões: o que será feito, onde será feito, quando será feito, por que será feito, quem 

fará, como será feito e quanto custará.  

 

5.1. Ações previstas e previsões sobre investimentos e custos 

 

Lemos et al. (2012) reforçam que o plano de ação é o detalhamento das atividades 

no nível tático e operacional.  

 

A seguir, o Quadro 4 apresenta o plano de ação das principais atividades táticas 

que serão executadas em um determinando período pela DMC. 

 

Quadro 4. Plano de ação da DMC. 

Ação Por que deve ser feito Quem fará Quando fará Como fará 

Lançamento do 

novo site da 

DMC. 

A empresa precisa, no 

mínimo, igualar-se aos 

seus concorrentes diretos 

no quesito ferramentas de 

comunicação e marketing, 

e informar quais são os 

serviços oferecidos, bem 

como as ferramentas para 

download gratuito. 

O sócio 

majoritário e um 

desenvolvedor 

PHP e 

especialista em 

Wordpress.  

Assim que o projeto 

de mestrado for 

aprovado, começará 

a nova etapa da 

DMC com site novo 

no ar.  

Usando 

recursos de 

CMS 

mediante o 

Wordpress.  

Terminar a 

Certificação em 

Atendimento 

VTEX 

Para ser parceiro VTEX, é 

importante ter as duas 

certificações da 

plataforma. 

O sócio 

majoritário.  

Depois que entregar 

o trabalho de 

mestrado, até o fim 

de julho.  

Basta fazer o 

curso e depois 

disso, fazer a 

prova.  

Oferta de 

Novos Cursos 

para a Caeli.TV 

Isso ajudará a empresa a 

faturar mais e ganhar mais 

visibilidade no mercado de 

treinamentos.  

O sócio 

majoritário.  

Assim que a equipe 

da Caeli.TV enviar 

os dois primeiros 

cursos sobre 

marketing de busca 

para aprovação.  

Basta enviar 

um e-mail 

com oferta de 

novos cursos e 

a ementa.  

Oferta de 

Cursos para a 

M2BR 

Isso ajudará a empresa a 

faturar mais e ganhar mais 

visibilidade no mercado de 

treinamentos. 

O sócio 

majoritário. 

Inicialmente, serão 

oferecidas palestras 

gratuitas para 

apresentar as 

ferramentas, mas 

depois serão 

oferecidos os 

treinamentos para 

aprofundamento. 

Basta enviar 

um e-mail 

com oferta de 

novos cursos e 

a ementa. 
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Provavelmente,  

isso acontecerá 

entre dezembro e 

janeiro.  

Divulgação do 

curso de Gestão 

em Marketing 

Digital para o 

Mackenzie 

Isso ajudará a empresa a 

faturar mais e ganhar mais 

visibilidade no mercado de 

treinamentos. 

O sócio 

majoritário. 

Já está sendo feito. Por meio de 

grupos 

específicos em 

redes sociais. 

Oferta de novos 

cursos para a 

Descola  

Isso ajudará a empresa a 

faturar mais e a ganhar 

mais visibilidade no 

mercado de treinamentos. 

O sócio 

majoritário. 

Já está sendo feito. Pelo contato 

por e-mail.  

Participação de 

Treinamentos 

da FGV 

Isso ajudará o sócio e 

prestador de serviço da 

DMC a melhorar suas 

habilidades em 

treinamentos. 

O sócio 

majoritário. 

Já está sendo feito. Fazendo 

agendamento 

no sistema 

acadêmico da 

FGV. 

Montagem de 

um plano de 

desenvolviment

o profissional 

para manter ou 

melhorar as 

avaliações 

Isso ajudará o sócio e 

prestador de serviço da 

DMC a melhorar suas 

habilidades em 

treinamentos. 

O sócio 

majoritário. 

Será feito até 31 de 

dezembro de 2018, 

para entrar em 

execução em janeiro 

de 2019. 

Com a ajuda 

de um 

profissional de 

coaching e 

treinamentos 

relacionados, a 

liderança 

como leader 

training. 

Prospecção de 

serviços com 

novos 

coordenadores 

em novas 

instituições de 

ensino superior 

e empresas de 

treinamento em 

marketing 

digital 

Isso ajudará a empresa a 

faturar mais e ganhar mais 

visibilidade no mercado de 

treinamentos. 

O sócio 

majoritário. 

Já está sendo feito 

com frequência 

mas, como “quem 

não é visto não é 

lembrado”, com as 

ações de marketing 

e postagens de 

artigos, isso vai 

ajudar a gerar mais 

visibilidade para o 

profissional.  

Divulgando 

artigos 

publicados, 

lançamento de 

livros ou 

artigos no site 

ou no 

Linkedin.  

Publicação de 

relatos técnicos 

em eventos 

como 

EMPRAD, 

SEMEAD e 

Fórum de 

Liberdade 

Econômica do 

Mackenzie.  

Isso reforça o 

reconhecimento da 

Academia e aumentará a 

autoridade do sócio 

majoritário no assunto.  

O sócio 

majoritário. 

Serão cumpridas as 

datas do evento. O 

objetivo é 

apresentar nos 

eventos de 2018. 

Criando um 

recorte 

específico 

para o 

EMPRAD, 

outro para o 

SEMEAD e 

outro para o 

Fórum de 

Liberdade 

Econômica do 

Mackenzie 

Publicação de 

relatos técnicos 

em revistas 

acadêmicas. 

Isso reforça o 

reconhecimento da 

Academia e aumentará a 

autoridade do sócio 

majoritário no assunto. 

O sócio 

majoritário. 

Caso os relatos 

sejam aceitos nos 

eventos citados 

anteriormente, o 

objetivo é publicar 

os relatos em 

revistas acadêmicas: 

cada artigo sendo 

publicado em um 

semestre diferente. 

Caso os 

relatos tenham 

sido aceitos 

nos 

respectivos 

congressos 

citados acima, 

o caminho 

natural é 

publicar na 
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revista 

acadêmica do 

Mackenzie 

sobre 

Contabilidade 

e Gestão.  

Publicação de 

casos de ensino 

em 

Administração 

com a 

experiência da 

aplicação das 

ferramentas.  

Isso reforça o 

reconhecimento da 

Academia e aumentará a 

autoridade do sócio 

majoritário no assunto. 

O sócio 

majoritário. 

Assim que os 

relatos e artigos em 

revistas acadêmicas 

forem aceitos, a 

ideia é publicar 

casos de ensino. 

Provavelmente será 

feito até o final de 

2019. 

Os casos de 

ensino devem 

ser publicados 

em congressos 

que aceitem 

este tipo de 

publicação, 

mas precisarão 

de ajustes na 

formatação 

para esse tipo 

de publicação.  

Publicação de 

um livro sobre 

inovação 

incremental em 

marketing 

digital, 

explicando a 

ferramenta, 

com estudos de 

casos e 

exemplos 

Isso reforça o 

reconhecimento da 

Academia e aumentará a 

autoridade do sócio 

majoritário no assunto. 

O sócio 

majoritário. 

Assim que os 

relatos, artigos e 

casos de ensino em 

revistas acadêmicas 

forem aceitos, a 

ideia é publicar um 

livro. 

Provavelmente até o 

fim do primeiro 

semestre de 2020.  

Procurando 

uma boa 

editora que já 

tenha livros 

relacionados 

ao tema e 

enviando os 

originais para 

a avaliação. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 

 

5.2. Análise de riscos  

 

Como o modelo de negócio da DMC depende do convite por parte dos 

coordenadores ou responsáveis pelos cursos para prestar os serviços de treinamento, 

existe o risco de não se formarem turmas e, também, de o convite ser feito para outro 

profissional com um histórico de avaliações melhores que os do prestador de serviço da 

DMC. Nesse sentido, é importante ter “as portas abertas” em outras instituições que 

também ofereçam cursos de marketing digital e que estejam precisando de professores 

para ministrar determinadas disciplinas.  
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O Quadro 5 a seguir apresenta possíveis instituições que podem desenvolver 

alianças estratégicas futuras com a DMC em curto, médio e longo prazos. 

 

Quadro 5. IES com cursos lato sensu em Marketing Digital e E-commerce para prospecção. 

Nome da 

Instituição 

Disciplinas possíveis Localização Link do curso 

SENAC Gestão de Inovação 

em Negócios 

Digitais, 

Planejamento de 

Marketing Digital  

São Paulo, 

Santo André 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?ne

wsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.

CourseDataServer,selectCourse&course=

21869&template=397.dwt&unit=NONE

&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landi

ngpos  

Anhembi 

Morumbi 

Gestão de conteúdo e 

Branded Content, 

Marketing Digital 

São Paulo http://portal.anhembi.br/pos-

graduacao/cursos/mba-em-marketing-

digital/#sobre 

 

Belas Artes Marketing de 

Conteúdo e Inbound 

Marketing,  

São Paulo http://www.belasartes.br/pos-

graduacao/?pagina=cursos&curso=comun

icacao-e-marketing-digital  

Saint Paul BS Marketing de 

Ferramentas de 

Busca (SEO, SEM e 

Google AdWords) 

São Paulo http://cursos.saintpaul.com.br/pos-

graduacao/marketing-digital/objetivos-e-

diferenciais  

FIA Social & 

Engagement e 

Implementação de 

Marketing Digital 

São Paulo https://fia.com.br/pos-

graduacao/marketing-digital/ 

 

PUC-SP Comércio Eletrônico, 

CRM e E-mail 

Marketing, SEO e 

Marketing de Busca 

São Paulo http://www.pucsp.br/pos-

graduacao/especializacao-e-mba/gestao-

do-marketing-digital  

Mídias Digitais 

Mackenzie 

Empreendedorismo 

digital e inovação 

São Paulo http://up.mackenzie.br/lato-sensu/sao-

paulo/tecnologia-da-informacao/midias-

digitais/  

FIAP SEO e SEM 

 

São Paulo https://www.fiap.com.br/mba/mba-em-

digital-data-marketing/  

IMPACTA Gestão e Criação de 

Conteúdo, 

Estratégias de Redes 

Sociais 

São Paulo https://www.impacta.edu.br/mba/mba-

em-marketing-digital 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 

 

 

http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=21869&template=397.dwt&unit=NONE&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landingpos
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=21869&template=397.dwt&unit=NONE&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landingpos
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=21869&template=397.dwt&unit=NONE&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landingpos
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=21869&template=397.dwt&unit=NONE&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landingpos
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=21869&template=397.dwt&unit=NONE&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landingpos
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=21869&template=397.dwt&unit=NONE&testeira=724&type=P&sub=0&ad=landingpos
http://portal.anhembi.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-marketing-digital/#sobre
http://portal.anhembi.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-marketing-digital/#sobre
http://portal.anhembi.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-marketing-digital/#sobre
http://www.belasartes.br/pos-graduacao/?pagina=cursos&curso=comunicacao-e-marketing-digital
http://www.belasartes.br/pos-graduacao/?pagina=cursos&curso=comunicacao-e-marketing-digital
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6. Considerações finais e contribuições 

 

Os frameworks de marketing de conteúdo, mídias sociais, marketing de busca e e-

mail marketing possuem uma preocupação em atenderem uma necessidade de 

profissionais de mercado. O grau de inovação da ferramenta proposta foi pensado, 

estruturado e planejado para contribuir com a comunidade de profissionais que atuam 

em áreas ou em departamentos de marketing digital, mas especificamente nas áreas já 

citadas e que, principalmente, possuem dificuldade de estruturar seus respectivos 

planejamentos diariamente.  

 

Trata-se de uma pesquisa que trouxe como contribuição o entendimento de que, 

por maior que seja o número de ferramentas, plataformas ou tecnologias existentes com 

o objetivo de solucionar problemas em agências, veículos ou anunciantes, existem 

alguns itens que são considerados não só fundamentais como também importantes para 

a execução de um planejamento digital e são exatamente estes que são vistos nas 

matrizes propostas no trabalho.  

 

Diante da pesquisa apresentada e do planejamento estratégico sugerido para a 

DMC, existe atualmente uma grande possibilidade de ganhos não somente para a 

empresa com relação a faturamento, bem como valor agregado e reputação, mas 

também à possibilidade de ganhos para toda a comunidade de profissionais de 

marketing digital que atuam nas áreas de marketing de conteúdo, mídias sociais, 

marketing de busca e e-mail marketing especificamente.  

 

Acredita-se, ainda, que, com a publicação de artigos em sites especializados e 

relatos tecnológicos, a ferramenta ganhará uma visibilidade cada vez maior em território 

nacional e sua contribuição para o mercado que, desde 2016 é muito pequena, pode 

transformar a ferramenta em uma solução adotada por profissionais de marketing digital 

em todo o país, não apenas na região sudeste, como vem ocorrendo desde que a 

ferramenta foi desenvolvida e aplicada pela primeira vez no segmento gráfico. 

 

Para a DMC, os próximos passos serão focados na prospecção de novas 

oportunidades em novas instituições de ensino, em que a empresa ainda não atua como 

parceira, prestando serviços de treinamento, mas que poderiam ter os serviços prestados 
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em breve. Todo o plano de ação tem como principal objetivo ajudar no crescimento e 

lucratividade do negócio.  

 

     Entendendo as mudanças rápidas que ocorrem no mercado digital, há duas 

novas áreas com potencial para receberem a ferramenta proposta nesse trabalho e 

atender às demandas dos profissionais. São estas: (1) Mídia on-line e Mídia 

programática e, por último, (2) Mídia de performance, que focaria as campanhas pagas 

em veículos como o Google e o Facebook.  

 

Ademais, um novo estudo com um roteiro precisaria ser aplicado com 

profissionais dessas áreas específicas com o objetivo de entender as reais aplicações e 

benefícios para o mercado. Empresas também podem desenvolver as suas próprias 

matrizes para solucionar problemas específicos e indicar outras oportunidades existentes 

para a DMC pela ferramenta de marketing digital.  

 

No curto prazo, a intenção é levar a solução para diversos profissionais que muitas 

vezes não sabem como começar um planejamento.  

 

No médio prazo, o objetivo é obter o reconhecimento por parte do mercado, 

principalmente por parte dos profissionais que participaram das entrevistas e que 

tiveram uma grande participação.  

 

No longo prazo, o foco estará no aperfeiçoamento da ferramenta por meio de 

novas pesquisas que possam aprimorar o que foi feito até aqui através de sugestão de 

novas ferramentas, novas formas de aproveitamento de oportunidade ou até mesmo, 

novos modelos de negócios ou estratégias para empresas. 

 

Faz-se necessário o acompanhamento das mudanças frequentes no mercado e das 

tendências já pesquisadas anteriormente de forma constante para fazer as adaptações 

necessárias no modelo de negócios e na estratégia da empresa bem como as melhorias 

na ferramenta que deve acompanhar as necessidades dos profissionais atuantes nas áreas 

específicas do marketing digital.    

 



 

70 
 

Referências e fontes de consulta 

 

1stwebdesigner (2016). The History of Online Shopping – From the 1960’s to the 

1990’s. Recuperado em 10 maio, 2018, de https://1stwebdesigner.com/history-of-

online-shopping/. 

 

Agência Brasil (2018). Economia brasileira entra 2018 com crescimento sólido, 

destaca Meirelles. Recuperado em 14 maio, 2018, de 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/economia-brasileira-entra-

2018-com-crescimento-solido-destaca-meirelles 

 

Alvares, A. (2016, 29 novembro) . Inovação Incremental e Ambidestria. Linkedin Pulse. 

Recuperado em 07 julho, 2017, de 

https://pt.linkedin.com/pulse/inova%C3%A7%C3%A3o-incremental-e-ambidestria-

antonio-carlos-teixeira-alvares/ 

 

Bardin, L. (1977). Análise de Conteúdo. Lisboa. Edições 70.  

 

Barney, J. B., & Hesterly, W. (2004). Economia das organizações: entendendo a 

relação entre as organizações e a análise econômica. In S. R. Clegg, C. Hardy & W. R. 

Nord (Eds.), Handbook de estudos organizacionais: ação e análise organizacionais (vol. 

3). São Paulo: Atlas. 

 

Bell, J. (2012, 26 de junho). Digital Marketing Canvas. We Are Mind Scape Blog. 

Recuperado em 15 novembro, 2017, de 

https://www.wearemindscape.com/blog/2012/06/26/digital-marketing-canvas-2/ 

 

Bicchierai, L.F. (2012, 25 de setembro). The Evolution of Digital Advertising 

[INFOGRAPHIC]. Recuperado em 13 maio, 2018, de 

https://mashable.com/2012/09/25/the-evolution-of-digital-advertising-

infographic/#3CSbMiy79EqV. 

 

https://1stwebdesigner.com/history-of-online-shopping/
https://1stwebdesigner.com/history-of-online-shopping/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/economia-brasileira-entra-2018-com-crescimento-solido-destaca-meirelles
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/economia-brasileira-entra-2018-com-crescimento-solido-destaca-meirelles
https://pt.linkedin.com/pulse/inova%C3%A7%C3%A3o-incremental-e-ambidestria-antonio-carlos-teixeira-alvares/
https://pt.linkedin.com/pulse/inova%C3%A7%C3%A3o-incremental-e-ambidestria-antonio-carlos-teixeira-alvares/
https://www.wearemindscape.com/blog/2012/06/26/digital-marketing-canvas-2/
https://mashable.com/2012/09/25/the-evolution-of-digital-advertising-infographic/#3CSbMiy79EqV
https://mashable.com/2012/09/25/the-evolution-of-digital-advertising-infographic/#3CSbMiy79EqV


 

71 
 

BOURNE, Mike; KENNERLEY, Mike; FRANCO-SANTOS, Monica. (2005). 

Managing through measures: a study of impact on performance. Journal of 

Manufacturing Technology Management, 16 (4), pp.373-395. 

 

Bowden, J. The process of customer engagement: a conceptual framework. Journal of 

Marketing Theory and Practice, 17(1), p. 63–74, 2009. 

 

Boyd, D. , & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), pp. 210-230. 

 

Castells, M. (2007). A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 

 

Chaffey, D. (2017, 15 abril). Digital Marketing Trends for 2017. Smart Insights. 

Recuperado em 04 julho, 2017, de http://www.smartinsights.com/managing-digital-

marketing/marketing-innovation/digital-marketing-trends-2016-2017/ 

 

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica N.S., 4, pp. 386-405. 

 

Computer World (2017). IoT vai injetar US$ 11 trilhões na economia mundial em até 

2025, diz professor da FGV. Recuperado em 14 maio, 2018, de 

http://computerworld.com.br/iot-vai-injetar-us-11-trilhoes-na-economia-mundial-em-

ate-2025-diz-professor-da-fgv 

 

Content Marketing Institute (2017). What Is Content Marketing?. Recuperado em 12  

outubro, 2017, de https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/ 

 

Corman, J. (2016, 11 de janeiro). Introducing the Digital Marketing Canvas (DMC). 

Linkedin Pulse. Recuperado em 15 novembro, 2017, de 

https://www.linkedin.com/pulse/introducing-digital-marketing-canvas-dmc-jeremy-

corman/. 

 

E-Commerce Brasil (2018). E-commerce faturou R$ 47 bi em 2017, diz Ebit. 

Recuperado em 12 abril, 2018, de https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-

webshoppers-e-commerce-faturou-r-47-bi-2017/ 

http://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/digital-marketing-trends-2016-2017/
http://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/digital-marketing-trends-2016-2017/
http://computerworld.com.br/iot-vai-injetar-us-11-trilhoes-na-economia-mundial-em-ate-2025-diz-professor-da-fgv
http://computerworld.com.br/iot-vai-injetar-us-11-trilhoes-na-economia-mundial-em-ate-2025-diz-professor-da-fgv
https://www.linkedin.com/pulse/introducing-digital-marketing-canvas-dmc-jeremy-corman/
https://www.linkedin.com/pulse/introducing-digital-marketing-canvas-dmc-jeremy-corman/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-webshoppers-e-commerce-faturou-r-47-bi-2017/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-webshoppers-e-commerce-faturou-r-47-bi-2017/


 

72 
 

 

Eiriz, V. Proposta de tipologia sobre alianças estratégicas. Revista Administração 

Contemporânea, v. 5, n. 2, Curitiba, maio/agosto, 2001. 

 

Exame (2015). Educação a distância otimiza ações de desenvolvimento de pessoas. 

Recuperado em 14 maio, 2018, de https://exame.abril.com.br/pme/educacao-a-

distancia-otimiza-acoes-de-desenvolvimento-de-pessoas/ 

 

Geier, B. (2015, 12 de março). What Did We Learn From the Dotcom Stock Bubble of 

2000? Recuperado em 13 maio, 2018, de http://time.com/3741681/2000-dotcom-stock-

bust/ 

 

Great Place To Work (2017). O RH em 2017. Recuperado em 10 maio, 2018, de 

https://www.gptw.com.br/institucional/noticias/o-rh-em-2017.htm 

 

Gulati, R. Alliances and Network. Strategic Management Journal, v. 19, p. 293–317, 

1998. 

 

IAB Brasil (2018). INFOGRÁFICO IAB Brasil – Pesquisa Digital Adspend 2018. 

Recuperado em 14 maio, 2018, de https://iabbrasil.com.br/infografico-iab-brasil-

pesquisa-digital-adspend-2018/ 

 

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. ScienceDirect, 53(1), pp. 59-68. 

 

Kim, W. C., Mauborgne, R. (2005). A estratégia do Oceano Azul – Como criar novos 

mercados e tornar a concorrência irrelevante. São Paulo: Elsevier. 

 

Kotler, P. (2003). Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa saber. 

Rio de Janeiro: Campus. 

 

Kotler, P. (2010). Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing 

centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

https://exame.abril.com.br/pme/educacao-a-distancia-otimiza-acoes-de-desenvolvimento-de-pessoas/
https://exame.abril.com.br/pme/educacao-a-distancia-otimiza-acoes-de-desenvolvimento-de-pessoas/
http://time.com/3741681/2000-dotcom-stock-bust/
http://time.com/3741681/2000-dotcom-stock-bust/
https://www.gptw.com.br/institucional/noticias/o-rh-em-2017.htm
https://iabbrasil.com.br/infografico-iab-brasil-pesquisa-digital-adspend-2018/
https://iabbrasil.com.br/infografico-iab-brasil-pesquisa-digital-adspend-2018/


 

73 
 

Kotler, P. (2017). Marketing 4.0. Moving from traditional to digital. New Jersey: John 

Wiley & Sons.  

 

Kusinitz, S. The Definition of a Buyer Persona [in Under 100 Words]. HubSpot 2014. 

Disponível em: <https://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-definition-under-

100-sr/>. Acesso em 07/07/2017 às 15:32 h. 

 

Lefèvre, F., Lefèvre, A.M.C. (2005). O discurso do Sujeito Coletivo: um novo em 

pesquisa qualitativa (desdobramentos). Caxias do Sul: Educs. 

 

Lemos, P.M., Pinto, F.R.T., Zotes, L.P., Fridman, S. (2012). Gestão estratégica de 

empresas. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

 

Low, R. (2012, 02 de maio). Social Media Canvas. Linkedin SlideShare. Recuperado 

em 07 julho, 2017, de https://pt.slideshare.net/robinlow/social-media-canvas/ 

 

Madruga, R.P., Chi, B.T., Simões, M.L.C., Teixeira, R.F. (2006). Administração de 

Marketing no Mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

 

Marra, G.; Damacena, C. Engajamento do consumidor: revisão teórica do conceito 

e seus antecedentes. REGE, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 233-249, abr./jun. 2013. 

 

Marcondes, R.C., Miguel, L.A. P., Franklin, M.A., & Perez, G. (2017). Metodologia 

para elaboração de trabalhos práticos e aplicados: administração e contabilidade. 

Recuperado em 02 fevereiro, 2017 de http://up.mackenzie.br/stricto-

sensu/administracao-do-desenvolvimento-de-negocios-profissional/ 

 

Mashable (2012). The Evolution of Digital Advertising [INFOGRAPHIC]. Recuperado 

em 25 setembro, 2017, de https://mashable.com/2012/09/25/the-evolution-of-digital-

advertising-infographic/#3CSbMiy79EqV 

 

McCarthy, J. (1996). Basic Marketing - A Global Managerial Approach. USA: 

McGraw-Hill. 

 

https://pt.slideshare.net/robinlow/social-media-canvas/
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-do-desenvolvimento-de-negocios-profissional/
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-do-desenvolvimento-de-negocios-profissional/
https://mashable.com/2012/09/25/the-evolution-of-digital-advertising-infographic/#3CSbMiy79EqV
https://mashable.com/2012/09/25/the-evolution-of-digital-advertising-infographic/#3CSbMiy79EqV


 

74 
 

Morrison, M. History of Smart Objectives. Rapid Business Improviment, 22 jun. 2010. 

Recuperado 13 maio, 2018, de https://rapidbi.com/history-of-smart-objectives/ 

 

Na Integra. (2018, 12 janeiro). Pesquisa O Panorama Do Treinamento No Brasil  2017 - 

2018. Recuperado 24 junho, 2017, de http://blog.integracao.com.br/blog--pesquisa-o-

panorama-do-treinamento-no-brasil-2017---2018/ 

 

Netonomy.NET. (2013, 30 outubro). Online Shopping Started in 1979. Birthplace: the 

UK. Netonomy.NET. Recuperado em 13 maio, 2018, de 

http://netonomy.net/2013/10/30/online-shopping-started-in-1979-birthplace-the-uk/ 

 

O Globo (2018). Empresários estão otimistas com Brasil, mesmo em ano eleitoral. 

Recuperado em 14 maio, 2018, de https://oglobo.globo.com/economia/empresarios-

estao-otimistas-com-brasil-mesmo-em-ano-eleitoral-22493701#ixzz5ILEdckfM 

 

 

O'Reilly, T. (2005, 30 setembro). What Is Web 2.0. O'Reilly. Recuperado em 13 maio, 

2018, de https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 

 

Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science 

approach. Doctoral Thesis. Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland. 

 

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation – Inovação em 

Modelos de Negócios: um manual para visionários e revolucionários. Rio de Janeiro: 

Alta Books. 

 

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2014). Value Proposition Design: Como Construir 

propostas de valor inovadoras. São Paulo: HSM do Brasil. 

 

Osterwalder, A. (2017, 12 maio). Value Proposition Design. Youtube. Recuperado em 

09 dezembro, 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=b_X18bmpHaw/ 

 

 

https://rapidbi.com/history-of-smart-objectives/
http://blog.integracao.com.br/blog--pesquisa-o-panorama-do-treinamento-no-brasil-2017---2018/
http://blog.integracao.com.br/blog--pesquisa-o-panorama-do-treinamento-no-brasil-2017---2018/
http://netonomy.net/2013/10/30/online-shopping-started-in-1979-birthplace-the-uk/
https://oglobo.globo.com/economia/empresarios-estao-otimistas-com-brasil-mesmo-em-ano-eleitoral-22493701#ixzz5ILEdckfM
https://oglobo.globo.com/economia/empresarios-estao-otimistas-com-brasil-mesmo-em-ano-eleitoral-22493701#ixzz5ILEdckfM
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
https://www.youtube.com/watch?v=b_X18bmpHaw/


 

75 
 

OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 

Data, 3rd Edition. Recuperado em 15 maio, 2018, de 

http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovati

ondata3rdedition.htm 

 

Porter, M. E. (1989). Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho 

superior.(26. ed.) Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Ramos, E. (2011). E-commerce. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

 

Rez, R. (2016). Marketing de Conteúdo: a moeda do século XXI. São Paulo: DVS 

Editora. 

 

Ryan, J. (2018). Interactive Timeline: The History and Evolution of Marketing. 

Recuperado em 13 maio, 2018, de https://www.digitalsearchgroup.co.uk/seo-blog/the-

history-and-evolution-of-marketing/ 

 

Sá, P. Lima, V. (2018). Comunicação, planejamento e convergência de mídias. Rio de 

Janeiro: FGV Editora. 

 

Scherer, F. (2014, 27 al). 15 Canvas para fazer a inovação decolar. Exame. Recuperado 

em 15 novembro, 2017, de https://exame.abril.com.br/blog/inovacao-na-pratica/15-

canvas-para-fazer-a-inovacao-decolar/ 

 

Schumpeter, J. (1950a). The creative response in economic history. Journal Of 

Economic History. 

 

Social Media Week SP (2015). Social Media Canvas - Social Media para Start-ups. 

Recuperado em 14 maio, 2018, de https://socialmediaweek.org/saopaulo/events/social-

media-canvas-social-media-para-start-ups/ 

 

TEDx Indaiatuba (2015). Como a minha ideia pode mudar o mundo? Recuperado em 

14 maio, 2018, de https://www.ted.com/tedx/events/13829 

 

http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovationdata3rdedition.htm
http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovationdata3rdedition.htm
https://www.digitalsearchgroup.co.uk/seo-blog/the-history-and-evolution-of-marketing/
https://www.digitalsearchgroup.co.uk/seo-blog/the-history-and-evolution-of-marketing/
https://exame.abril.com.br/blog/inovacao-na-pratica/15-canvas-para-fazer-a-inovacao-decolar/
https://exame.abril.com.br/blog/inovacao-na-pratica/15-canvas-para-fazer-a-inovacao-decolar/
https://socialmediaweek.org/saopaulo/events/social-media-canvas-social-media-para-start-ups/
https://socialmediaweek.org/saopaulo/events/social-media-canvas-social-media-para-start-ups/
https://www.ted.com/tedx/events/13829


 

76 
 

Tidd, J., Besant, J., Pavitt, K. (2008). Gestão da inovação. São Paulo: Artmed. 

 

Torres, C. (2009). A Bíblia do Marketing Digital. São Paulo. Novatec Editora. 

 

Torres, M.C.. Silva, H. H., Magalhães, M. A., Andrade, N. R. (2013). Estratégia de 

Empresas. São Paulo. Editora FGV. 

 

Vergara, S.C. (2015). Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo. Atlas. 

 

Williamson, O. E. (1985). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications. 

New York: The Free Press. 

 

Ruffolo, B. 35 Stats That Prove the ROI of Inbound Marketing. IMPACT 2015. 

Disponível em: <https://www.impactbnd.com/blog/35-stats-that-prove-the-roi-of-

inbound-marketing/>. Acesso em 07/07/2017 às 15:32 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

APÊNDICE A – Coletivo de Marketing de Conteúdo 

 
Tabela 1. DSC sobre a importância da definição do objetivo e metas no planejamento de Marketing de 

Conteúdo. 

Você acredita que, para uma estratégia de conteúdo, é importante definir objetivos e metas a 

serem alcançadas na etapa de planejamento? Sim ou Não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim, a produção de conteúdo deve ter 

um direcionamento, deve ter um motivo para a 

comunicação. 

 

Abelha - Sim. Toda estratégia precisa ter um 

objetivo final. 

 

Bruno - Sim. temos que trabalhar com as etapas 

do "funil" de vendas 

 

Peduzzi - Sim eu acredito, são na verdade muito 

importantes em um planejamento de conteúdo. 

 

Rez - Sim, com certeza. O que vai orientar o 

resultado do projeto são os objetivos que a 

empresa ou quem está financiando o projeto de 

conteúdo tem para alcançar. Se você não sabe 

onde quer chegar, você não consegue medir as 

etapas para alcançar os objetivos. 

 

Tardin - Sim, pois sem objetivos e metas o 

planejamento fica vago, tipo "não temos meta, 

mas quando a alcançarmos dobraremos a meta", 

para citar nossa ex-presidente. 

 

Nunes - Sim, com certeza. Os objetivos e metas 

para uma estratégia de conteúdo são essenciais, 

pois tornam o planejamento mais concreto e com 

um norte a seguir.  

 

Mello - Sim, sem dúvida. Um planejamento sem 

objetivo e metas não é planejamento. E só com 

estes objetivos e metas definidos o projeto ficará 

bem desenvolvido. 

É importante pois a produção de conteúdo deve ter 

um direcionamento, ou seja, deve haver um 

motivo para a comunicação e toda a estratégia 

precisa ter um objetivo final. Deve-se trabalhar 

com as etapas do funil de vendas e, sendo assim, 

as definições de objetivos e metas são muito 

importantes em um planejamento de conteúdo. 

Afinal, o que vai orientar o resultado do projeto 

são os objetivos que a empresa ou quem está 

financiando o projeto de conteúdo tem para 

alcançar, pois se você não sabe onde quer chegar, 

não consegue medir as etapas para alcançar os 

objetivos, e o planejamento fica vago. Por todos os 

argumentos apresentados acima, os objetivos e 

metas para uma estratégia de conteúdo são 

essenciais, pois tornam o planejamento mais 

concreto e com um norte a seguir. Um 

planejamento que não tenha objetivos e metas não 

é um planejamento, e o projeto não fica bem 

desenvolvido.  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 2. DSC sobre a importância de definir o público-alvo ou personas envolvidos na estratégia. 

Ainda sobre planejamento de conteúdo. Na sua opinião, é importante definir o público-alvo ou 

personas envolvidos na estratégia? Sim ou Não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim, fundamental. Porque o conteúdo 

deve ter uma relação de identidade com seu 

público. Deve falar a mesma linguagem, deve 

usar trejeitos ou formalidades, deve possuir uma 

estética específica e que seja a mesma utilizada 

pela audiência. 

 

Abelha – Sim. Todo planejamento precisa ter 

muito bem definido a persona para quem você 

vai produzir os conteúdos. Saber seus interesses, 

gosto, idade, profissão entre outras 

características. São essas informações que vão 

ajudar a produzir o melhor material 

 

Bruno – Sim, é de suma importância.  

 

Peduzzi – Sim, é importante sim, o público alvo 

e personas são importantes, mas são coisas 

diferentes: O público alvo mais amplo e genérico 

com segmentações tradicionais pode te ajudar 

inicialmente a gerar os primeiros resultados e 

inclusive serviria como insumo para gerar as 

personas num segundo momento. 

 

Rez - é fundamental. A maioria das empresas 

possuem algo entre 10 personas, mas é 

importante definir quais são prioritárias e quais 

são secundárias antes de começar a desenvolver 

qualquer estratégia. Sem saber exatamente com 

quem a gente está falando, o conteúdo passa a ser 

desenvolvido de forma aleatória. 

 

Tardin - Sim, pois é essencial para a 

assertividade da produção de conteúdo, de forma 

a manter claramente o foco e assim os resultados 

desejados. 

 

Nunes - Sim, com certeza. É essencial a 

definição de personas, uma vez que em uma 

estratégia de conteúdo não falamos com o 

público A ou B, falamos com o João, a Maria, o 

Guilherme. São pessoas reais, com necessidades 

e problemas reais, objetivos, dores, etc. 

 

Mello - Com certeza, porque assim eu consigo 

entregar um conteúdo de acordo com as 

expectativas do meu público. 

O conteúdo deve ter uma relação de identidade 

com seu público e, além disso, todo planejamento 

precisa ter muito bem definida a persona para 

quem serão produzidos os conteúdos. Embora o 

público-alvo e as personas sejam importantes, são 

coisas diferentes. A maioria das empresas possui 

algo entre 10 personas, mas é importante definir 

quais são prioritárias e quais são secundárias antes 

de começar a desenvolver qualquer estratégia. Sem 

saber exatamente com quem a empresa está 

falando, o conteúdo passa a ser desenvolvido de 

forma aleatória, pois não está personalizado para 

as necessidades dessas personas: é preciso saber 

quais são os problemas ou dores de cada persona 

para saber resolvê-los individualmente. Sendo 

assim, definir o público alvo e personas, é 

essencial para a assertividade da produção de 

conteúdo, de forma a manter claramente o foco e 

assim os resultados desejados. Em uma estratégia 

de conteúdo não falamos com o público A ou B, 

falamos com o João, a Maria, o Guilherme. São 

pessoas reais, com necessidades e problemas reais, 

objetivos, dores, etc. Assim, é possível entregar 

um conteúdo de acordo com as expectativas do 

público. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 3. DSC sobre a importância de definir KPIs para mensurar os resultados 

Você acredita que seja importante definir os indicadores de performance chave na estratégia de 

conteúdo? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Depende. Para conteúdos há muitas 

empresas que usam métricas quantitativas como 

avaliadores de sucesso, e números, nem sempre, 

revelam a verdadeira performance de um 

conteúdo. Acredito que as KPIs qualitativas são 

mais apropriadas do que as quanti.  

 

Abelha - Sim. O que não é medido não é 

gerenciado. Indicadores são fundamentais para 

ter certeza que o que você planejou está no 

caminho certo 

 

Bruno - Sim, acredito ser importante para 

mensurar se a campanha está indo do jeito e pelo 

caminho desejado. 

 

Peduzzi - Sim, muito importante, mas às vezes é 

difícil definí-los. As vezes é importante até 

entender primeiro o que são métricas e o que são 

KPIs. 

 

 

Rez - Sim, eu inclusive separo os indicadores em 

quatro etapas. Geralmente as pessoas olham para 

os KPIs de uma forma única. Todas elas com o 

mesmo valor. Eu costumo mensurar as KPIs em 

quatro tipos de mensuração.  

 

Tardin - Sim, pois do contrário há muitas chaves 

de dispersão e bolas na trave. 

 

Nunes - Sim. Os indicadores de performance 

chave (KPIs) são essenciais para mostrar se o 

planejamento que está sendo executado está 

dando resultados ou não. Sem eles, não 

conseguimos ter uma visão de resultados, o que é 

essencial. 

 

Mello - Sim. Os clientes demandam cada vez 

mais números e o que não se mede não se 

controla. É extremamente importante. 

Para conteúdo, há muitas empresas que usam 

métricas quantitativas como avaliadores de 

sucesso, e números nem sempre revelam a 

verdadeira performance de um conteúdo. KPIs 

qualitativos parecem ser mais apropriados do que 

os quantitativos. Indicadores são fundamentais 

para ter certeza de que foi planejado e para 

mensurar se a campanha está indo pelo caminho 

desejado, embora, às vezes, sejam difícil definir 

esses KPIs. Às vezes, é importante entender 

primeiro o que são métricas e o que são KPIs. 

Uma estratégia possível é separar os indicadores 

em quatro etapas. Sem KPIs há muita chave de 

dispersão, muita “bola na trave”. Por tudo citado 

anteriormente, os indicadores de performance são 

essenciais para mostrar se o planejamento que está 

sendo executado está dando resultados ou não. Os 

clientes demandam cada vez mais números e o que 

não se mede não se controla. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 4. DSC sobre a importância de definir os canais de entrega de conteúdo. 

Em uma estratégia de conteúdo, você acredita que seja importante definir onde serão 

divulgados esses conteúdos (os canais)? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim, porque eles devem estar de acordo 

com seus públicos.  

 

Abelha - Sim. A estratégia deve estar alinhada de 

acordo com a persona que será trabalhada. 

 

Bruno - Sim, cada canal tem sua maneira de 

escrever(formato) e seu público a ler. 

 

Peduzzi - Sim, importante demais. Cada canal 

tem as suas particularidades e é importante 

definir esses canais no planejamento. 

 

Rez - Sim, a maioria das empresas tenta abraçar 

mais canais do que da conta de atualizar. Eu 

tenho insistido muito com os meus clientes que 

eles devem trabalhar com no máximo três canais 

de mídias sociais. É o suficiente para você ter um 

canal principal e dois canais de apoio. Por que 

poucas empresas de pequeno e médio porte tem 

estrutura para alimentar mais de três canais 

sociais. 

 

Tardin - Sim, pois os canais possuem 

características próprias e os conteúdos a serem 

produzidos devem levar estas diferenças em 

consideração. 

 

Nunes - Sim. Os canais devem ser aqueles mais 

utilizados pelas personas e cada canal possui suas 

próprias particularidades e formatos de conteúdo, 

então é essencial mapeá-los e escolhê-los de 

maneira assertiva. 

  

Mello - Sim, pois parte importante do conteúdo é 

o resultado dele. Muito se peca na distribuição. 

Se tenho uma distribuição falha eu não alcanço 

bons resultados. 

Os canais de entrega devem estar de acordo com 

seus públicos.  A estratégia deve estar alinhada de 

acordo com a persona que será trabalhada. Cada 

canal tem seu formato e seu público portanto, cada 

canal tem as suas particularidades, os conteúdos a 

serem produzidos devem levar estas diferenças em 

consideração, e é importante definir esses canais 

no planejamento. A maioria das empresas tenta 

englobar mais canais do que dão conta de 

atualizar. Uma recomendação seria a de trabalhar 

com no máximo três canais de mídias sociais, 

sendo um canal principal e dois canais de apoio. 

Esta recomendação se dá pelo fato de poucas 

empresas de pequeno e médio porte terem 

estrutura para alimentar mais de três canais 

sociais. Os canais principais devem ser aqueles 

mais utilizados pelas personas, e cada canal tem 

suas próprias particularidades e formatos de 

conteúdo, então é essencial mapeá-los e escolhê-

los de maneira assertiva, afinal, se a distribuição é 

falha, os resultados não aparecem.  

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 5. DSC sobre a importância de definir o calendário editorial na estratégia de conteúdo. 

O calendário editorial é uma ferramenta importante no planejamento de marketing de 

conteúdo?  Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim, porque cria hábitos no consumidor 

de conteúdo. A audiência vai se acostumar com 

promoções em um dia específico da semana e 

novidades em outro dia, por exemplo.  

 

Abelha - Sim. É importante definir previamente 

alguns conteúdos e materiais chave que serão 

sempre atuais. 

 

Bruno - Sim, ajuda muito a não perder o foco, 

auxilia a você ver, de forma rápída se está 

repetindo conteúdo inclusive. 

 

Peduzzi - Sim, o calendário editorial é 

importante para deixar uma prévia de datas que 

você pode aproveitar e serve como insights para 

as campanhas e ações que serão feitas. 

 

Rez - Como eu tenho que escolher pelo sim ou 

pelo não eu vou optar pelo sim. É importante, ter 

um calendário e existir um planejamento a ser 

seguido, mas o mercado acaba obrigando todo 

mundo a publicar com a mesma frequência. 

Existem informações que circulam no mercado 

dizendo que as empresas tem que postar duas 

vezes por semana no blog, tem que produzir um 

ebook por mês e uma série de outras métricas que 

são um tanto aleatórias. Eu costumo não partilhar 

dessa visão. Eu acredito que é mais vantagem em 

alguns casos você produzir poucos conteúdos e 

investir muito na divulgação desses conteúdos, 

para que todas as pessoas que precisam ver que 

isso existe, vejam do que ficar postando 

infinitamente e não promover o conteúdo. Então 

eu acredito que o calendário de conteúdo não é 

necessariamente a ferramenta para você publicar 

só com frequência, ele pode ser uma ferramenta 

de intensidade também. 

 

Tardin - Sim. Diria que é essencial pois é um 

grande facilitador do trabalho e deve estar em 

linha com o planejamento. Poupa tempo e produz 

melhores resultados. 

 

Nunes - Sim, pois ajuda a entender quais 

conteúdos serão produzidos considerando 

campanhas sazonais (ligadas a datas 

comemorativas, por exemplo) e até mesmo 

conteúdos que já foram produzidos. 

 

Mello - Sim. Fundamental para todos os 

envolvidos estarem na mesma página do projeto. 

O calendário cria hábitos no consumidor de 

conteúdo. A audiência se acostuma com 

promoções em um dia específico da semana e 

novidades em outro dia, por exemplo. É 

importante definir previamente alguns conteúdos e 

materiais-chave que serão sempre atuais. Além 

disso, o calendário também ajuda muito a não 

perder o foco e a ver, de forma rápida, se está 

repetindo conteúdo. Ele é importante para deixar 

uma prévia de datas que podem ser aproveitadas, e 

serve como insights para as campanhas e ações 

que serão feitas. Apesar da importância de manter 

um calendário e seguir um planejamento, o 

mercado acaba obrigando todo mundo a publicar 

com a mesma frequência. Existem informações 

que circulam no mercado dizendo que as empresas 

têm que postar duas vezes por semana no blog, 

têm que produzir um e-book por mês, e uma série 

de outras métricas que são um tanto aleatórias. 

Entretanto, é mais vantajoso, em alguns casos, 

produzir poucos conteúdos e investir muito na 

divulgação desses conteúdos, para que eles 

alcancem todas as pessoas que precisam saber de 

sua existência Isso pode ser mais produtivo do que 

ficar postando infinitamente e não promover o 

conteúdo. O calendário não é necessariamente uma 

ferramenta só para o produtor de conteúdo 

publicar com frequência, mas pode ser uma 

ferramenta de intensidade também, sendo assim, é 

essencial pois é um grande facilitador do trabalho 

e deve estar em linha com o planejamento. Além 

disso, ajuda a poupar tempo e a produzir melhores 

resultados. Outro fator importante para se ter um 

calendário editorial é o fato de ajudar a entender 

quais conteúdos serão produzidos considerando 

campanhas sazonais (ligadas a datas 

comemorativas, por exemplo) e até mesmo 

materiais que já foram produzidos. Ou seja, o 

calendário é fundamental para todos os envolvidos 

estarem na mesma página do projeto.  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 6. DSC sobre a importância de definir as atividades mais importantes a serem executadas em um 

espaço de tempo determinado. 

As atividades-chave (as mais importantes em um determinado período) são importantes no 

planejamento de marketing de conteúdo? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal -  Depende muito do cenário onde será 

trabalhado e como será definida a estratégia de 

conteúdo. 

 

Abelha - Depende de como será trabalhado o 

conteúdo.  

 

Bruno - São importantes, e devem ser bem 

definidas. Esse ponto mexe também com a 

questão de prazos 

 

Peduzzi - Independente do segmento que você 

atua é sim crucial listar as atividades chave e 

deadlines para cada uma delas (atividades). 

 

Rez - Acredito sim porque facilita a execução. 

Quanto mais você desce para o nível das tarefas, 

que precisam ser executadas, mas fácil fica a 

elaboração do plano. Você tem o plano no nível 

macro e o plano de nível de execução. 

 

Tardin - Sim, pois determinam as prioridades a 

serem seguidas. 

 

Nunes - Se sim, acredito que é muito importante 

pois através do conteúdo uma empresa pode se 

tornar autoridade em determinado assunto, sendo 

assim, suas atividades chave devem sim serem 

consideradas no planejamento de conteúdo. 

 

Mello - Sim. Precisamos ter em mente para não 

perder o foco e resultado que elas trazem. 

São importantes, e devem ser bem definidas. Esse 

ponto mexe também com a questão de prazos. 

Independente do segmento de atuação, é crucial 

listar as atividades-chave e os deadlines para cada 

uma delas. Isso facilita a execução. Quanto mais o 

produtor de conteúdo desce para o nível das 

tarefas que precisam ser executadas, mais fácil fica 

a elaboração do plano, já que existem o plano no 

nível macro e o plano no nível de execução, e as 

atividades determinam as prioridades a serem 

seguidas. Por tudo que já foi mencionado, 

acredita-se que as atividades são essenciais, pois 

através do conteúdo uma empresa pode se tornar 

autoridade em determinado assunto, sendo assim, 

suas atividades-chave devem ser consideradas no 

planejamento de conteúdo, para não perder o foco 

e o resultado que elas podem trazer. De qualquer 

forma, para alguns casos, vai depender muito do 

projeto e estratégia de conteúdo. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 7. DSC sobre a importância das ferramentas pra gestão, produção e execução de ações de 

conteúdo. 

Listar ou mapear as ferramentas e parceiros (freelas ou agências terceirizadas) que auxiliam na 

execução de conteúdo é algo importante no planejamento? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim, são recursos valiosos. Porque pode 

acontecer de haver equipes que flutuam muito. 

Pode acontecer de haver trocas de setores dentro 

da empresa, ou simplesmente, troca de recursos 

humanos. As pessoas trocam de posto. E ter um 

documento que concentre informações 

atualizadas sobre parceiros é valioso para evitar 

retrabalhos. 

Abelha - Depende da estratégia que será adotada. 

Se você for utilizar esses recursos sim. 

Bruno - Sim, é importante. As ferramentas tem 

sua força para determinados canais e fraco para 

outros, necessitando as vezes de uma ou mais 

ferramentas. Equipes são primordiais termos um 

contato de um backup em caso de férias de 

alguém da equipe ou, num momento de aperto de 

prazo, podemos aumentar a equipe 

momentaneamente para cumprir o prazo. 

Peduzzi - Sim, é válido ter as ferramentas pois 

você consegue prever os custos de operação com 

as atividades de conteúdo e ajuda você a 

mensurar o ROI de uma campanha ou de um 

trabalho em execução. Ajuda na definição de 

perfil de equipe, pois é importante saber se os 

profissionais envolvidos sabem usar as 

ferramentas.  

Rez - Sim, a gente utiliza uma série de 

ferramentas online para fazer o planejamento e a 

gente desenvolveu algumas metodologias 

próprias de organização utilizando planilhas e 

processos internos para fazer as coisas casarem. 

As principais que a gente utiliza são: SemRush, 

para determinar volume de busca e intencão de 

busca e entender também o que que os 

concorrentes usam em termos de palavras chave. 

Tardin - Sim, pois as ferramentas e parceiros 

adequados são muito importantes para o sucesso 

do planejamento. 

Nunes - Sim, pois essa atividade pode abrir um 

leque de opções para a empresa na busca de 

profissionais especializados na produção e gestão 

de conteúdo. 

Mello - Sim. Muitas vezes eles são a base de 

onde partirá o conteúdo. 

Esse tipo de mapeamento é um recurso valioso, 

porque pode haver equipes que flutuam muito, ou 

até mesmo trocas de setores ou de recursos 

humanos dentro da empresa. As pessoas trocam de 

posto, e ter um documento que concentre 

informações atualizadas sobre parceiros é valioso 

para evitar retrabalhos. De qualquer forma, 

depende da estratégia que será adotada: se esses 

recursos forem utilizados, essa lista é importante. 

As ferramentas possuem força para determinados 

canais e fraqueza para outros, necessitando, às 

vezes, de uma ou mais ferramentas.  Por isso, é 

primordial ter um contato de backup em caso de 

férias de alguém da equipe ou, em um momento de 

aperto de prazo, é possível aumentar a equipe 

momentaneamente para cumprir o cronograma. 

Além disso, listar as ferramentas permite prever os 

custos de operação com as atividades de conteúdo, 

e isso ajuda a mensurar o ROI de uma campanha 

ou de um trabalho em execução. Ajuda também na 

definição de perfil de equipe, pois é importante 

saber se os profissionais envolvidos sabem usar as 

ferramentas. Muitas ferramentas online são 

utilizadas para fazer o planejamento, e foram 

desenvolvidas algumas metodologias próprias de 

organização, utilizando planilhas e processos 

internos para fazer as coisas casarem. A principal 

ferramenta utilizada é o SEMRush, para 

determinar volume de busca e intenção de busca, e 

entender o que os concorrentes usam como 

palavras-chave. De um modo geral, pode-se 

afirmar que as ferramentas e parceiros adequados 

são muito importantes para o sucesso do 

planejamento, pois essa atividade pode abrir um 

leque de opções para a empresa na busca de 

profissionais especializados na produção e gestão 

de conteúdo. As ferramentas e parceiros muitas 

vezes são a base de onde partirá o conteúdo.  

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 8. DSC sobre a importância de definir os recursos e equipe de pessoas envolvidas na estratégia de 

conteúdo (gestão, produção e execução). 

Definir os recursos e equipe na estratégia de conteúdo é importante para o planejamento? Sim 

ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim, porque está diretamente 

relacionado com o investimento da marca na 

produção de conteúdo. 

 

Abelha - Sim. Isso faz parte do planejamento. 

Definir a equipe e os to do's de cada um é 

fundamental. 

 

Bruno - sim, a resposta aqui seria a mesma que 

mencionei anteriormente. 

 

Peduzzi - Sim, bastante importante: O projeto de 

marketing de conteúdo é no fim do dia um 

projeto e por isso você consegue definir no 

planejamento o tempo necessário para 

desenvolver um projeto de marketing de 

conteúdo. 

 

Rez - Sim, a gente procura ter um entendimento 

de qual vai ser a equipe envolvida nesse projeto 

antes de iniciar o projeto até para ter uma ideia de 

quanto tempo de cada uma dessas pessoas a gente 

vai precisar e de quem vai executar cada papel. 

Quem vai escrever, quem vai diagramar, quem 

vai atender o cliente, quem vai montar as 

páginas, quem vai montar a estratégia. A gente 

define essa estrutura antes do projeto começar. 

 

Tardin - Sim, pois as pessoas envolvidas devem 

ter produção de qualidade e alinhadas ao 

planejamento. 

 

Nunes - Sim, uma vez que os papeis devem estar 

bem definidos (planejamento, produção de 

conteúdo, revisão, edição, aprovação) para que as 

atividades sejam controladas de maneira mais 

assertiva. 

 

Mello - Sim. Se não o projeto pode dar um lucro 

marginal ou não se pagar. 

Definir os recursos e equipe envolvidos na 

estratégia de conteúdo está diretamente 

relacionado com o investimento da marca na 

produção de conteúdo, e faz parte do 

planejamento. Definir a equipe e os to do's de cada 

um é fundamental. O projeto de marketing de 

conteúdo é um projeto como qualquer outro, e, por 

isso, é possível definir, na etapa do planejamento, 

o tempo necessário para desenvolvê-lo. Os 

entrevistados procuram ter um entendimento de 

qual vai ser a equipe envolvida nesse projeto antes 

de iniciá-lo, até para ter uma ideia de qual será a 

demanda de tempo de cada uma dessas pessoas e 

do papel que será executado por cada um: quem 

vai escrever, quem vai diagramar, quem vai 

atender o cliente, quem vai montar as páginas, 

quem vai montar a estratégia. Essa estrutura é 

definida antes de o projeto começar, e as pessoas 

envolvidas devem ter produção de qualidade e 

alinhadas ao planejamento, uma vez que os papeis 

devem estar bem definidos (planejamento, 

produção de conteúdo, revisão, edição, aprovação) 

para que as atividades sejam controladas de 

maneira mais assertiva. Sem definição de recursos 

e equipe, o projeto pode dar um lucro marginal ou 

não se pagar. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 9. DSC sobre a importância de definir os custos envolvidos nas ações de conteúdo. 

Definir os custos envolvidos no planejamento de conteúdo é importante para um bom 

planejamento? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Erthal - Sim. Essencial, para que a agência possa 

obter algum lucro e para que a marca que 

contrata tenha transparência no seu 

relacionamento com a agência. Inclusive há uma 

prática brasileira que é a de não cobrar pelo 

planejamento do planejamento, o que é um erro 

grande.  

 

Abelha - Sim. É importante para saber quais 

recursos poderão ser usados ao longo do 

processo. 

 

Bruno - Importantíssimo para evitar surpresas e, 

no caso de necessidade, aumentar a equipe, 

contratar mais uma ferramenta, etc. 

 

Peduzzi - Sim, não consigo ver nenhum 

planejamento sem a definição de custos. Sem 

definir custos. 

 

Rez - Sim, sem dúvida. Todo mundo prega que 

marketing de conteúdo é uma estratégia de 

marketing mais barato que as outras, mas elas 

geram custos. A gente precisa ter uma previsão 

disso para conseguir ter a mensuração do que é 

que está funcionando em cada etapa e conseguir 

calcular o retorno sobre esse investimento e para 

saber onde alocar mais recursos. 

 

Tardin - Sim, a definição do orçamento é 

essencial para um bom planejamento, do 

contrário todo o projeto poderá ficar 

comprometido ou claudicante. 

 

Nunes - Sim, com certeza. É uma atividade 

fundamental para entender também o retorno dos 

investimentos que estão sendo realizados em 

conteúdo. 

 

Mello - Sem dúvida. Pois pode acontecer como 

na resposta anterior. 

É difícil pensar em um planejamento sem a 

definição de custos. Para que a agência possa obter 

algum lucro, e para que a marca que contrata tenha 

transparência no seu relacionamento com a 

agência, isso é essencial. Inclusive, há uma prática 

brasileira de não cobrar pelo planejamento antes 

de iniciar o projeto, o que é um erro grande. A 

definição dos custos é importante para saber quais 

recursos poderão ser usados ao longo do processo 

e para evitar surpresas, além de, no caso de 

necessidade, aumentar a equipe, contratar mais 

uma ferramenta, etc. Todo mundo prega que 

marketing de conteúdo é uma estratégia de 

marketing mais barata que as outras, mas ela 

também gera custos. É preciso ter uma previsão 

dessas despesas para conseguir mensurar o que 

está funcionando em cada etapa, calcular o retorno 

sobre esse investimento e saber onde alocar mais 

recursos. Desta forma, a definição do orçamento é 

essencial para um bom planejamento, do contrário, 

todo o projeto poderá ficar comprometido ou 

claudicante. É uma atividade fundamental também 

para entender o retorno dos investimentos que 

estão sendo realizados em conteúdo. A não 

definição pode impactar no não resultado do 

projeto.  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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APÊNDICE B – Coletivo de Mídias Sociais 
 

Tabela 10. DSC sobre a importância da definição do objetivo para o planejamento nas Mídias Sociais. 

Você acredita que, para um planejamento de mídias sociais, é importante definir objetivos e 

metas a serem alcançadas? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim. Para poder medir se está 

alcançando o resultado esperado ou não e, 

consequentemente, replanejar, se for necessário. 

 

Cassano - Sim! Planejamento - não importa se 

para mídias sociais, publicidade on/off ou para 

acampar numa montanha - necessariamente 

pressupõe o estabelecimento de um objetivo e de 

algum (ou alguns) indicadores que lhe permitirão 

saber se você atingiu seu objetivo. 

 

Siegel - Sim, afinal o objetivo claro, sabemos 

onde precisamos estar, o que deveríamos fazer 

para alcançar tais metas. 

 

Caldas - Com certeza. Atualmente, precisamos 

ter uma linha de pensamento estratégico mediada 

pela definição antecipada dos objetivos até 

mesmo quando vamos produzir conteúdo para 

nossos perfis pessoais. 

 

Telmo - Sim, pois elas são fundamentais para 

saber a direção, caminho e estabelecer 

parâmetros de sucesso, bem como antecipar ou 

reagir a situações. 

 

Moura - Para todo planejamento de 

comunicação, é importante, ao menos, alinhar as 

expectativas com o cliente. E, neste alinhamento, 

constam os objetivos do projeto. 

 

Frossard - Para mim, é fundamental a definição 

de metas e objetivos. 

 

Costa - Sim, porque sem um objetivo definido é 

inviável analisar se o planejamento está dando 

certo ou não. 

A definição de metas e objetivos é primordial para 

medir se o resultado esperado está sendo 

alcançado ou não e, consequentemente, replanejar 

se for necessário. Sendo assim, quando se fala de 

planejamento - não importa se para mídias sociais, 

publicidade on/off ou para acampar numa 

montanha - necessariamente se pressupõe o 

estabelecimento de um objetivo e de indicadores 

que permitirão saber se o objetivo foi atingido.  

Afinal, com o objetivo claro, é possível saber onde 

a empresa deve estar e o que deve ser feito para 

alcançar as metas. É necessário ter uma linha de 

pensamento estratégico mediada pela definição 

antecipada dos objetivos até mesmo na hora de 

produzir conteúdo para os próprios perfis pessoais. 

Ou seja, definir bem as metas é fundamental para 

saber a direção, o caminho e estabelecer 

parâmetros de sucesso, bem como antecipar ou 

reagir a situações.  

É importante, ao menos, alinhar as expectativas 

com o cliente, de modo que, neste alinhamento, 

constem os objetivos do projeto. Sem um objetivo 

definido, é inviável analisar se o planejamento está 

dando certo ou não. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 11. DSC sobre a importância de mapear o comportamento do público-alvo ou personas 

envolvidos nas ações de Mídias Sociais. 

Ainda sobre o planejamento de mídias sociais, em sua opinião, é importante para o 

planejamento definir o comportamento dos usuários, público ou personas nas mídias sociais? 

Sim ou não, e por que é importante? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma – Sim, também, pois desta forma fica 

mais fácil pensar conteúdos específicos para cada 

persona mapeada, gerando, consequentemente, 

um maior engajamento. 

 

Cassano - Sim. Marcas e instituições falam com 

muitas pessoas diferentes (vou evitar o termo 

"público" aqui, pois estamos falando de 

plataformas bidirecionais). Entender o 

comportamento dessas pessoas pode fazer toda a 

diferença no planejamento e na execução diária. 

 

Siegel - Sim, assim conseguimos ser mais 

assertivos para o nosso público-alvo, entendemos 

comportamentos, afinidades, desejos, enfim, 

podemos voltar a comunicação/ação para essa 

premissa. 

 

Caldas - Sim. O que precisamos entender é que o 

estudo de comportamento, principalmente o 

estudo baseado na definição de personas, não 

pode ser um estudo de “gaveta” onde eu defino e 

aplico as minhas estratégias em um perfil estático 

e imutável. 

 

Telmo - Sim. O importante é antecipar as 

possíveis reações para estabelecer como agir em 

dados casos, o que garante maior segurança na 

gestão de mídias sociais. 

 

Moura - Sem dúvida. Sem mapear o 

comportamento do público tanto demográfico 

quanto comportamental é inviável começar o 

projeto. Este mapeamento é um guia para quem a 

comunicação precisa ser desenvolvida. 

 

Frossard - Costumo definir uma persona, de 

acordo com a personalidade da marca como 

padrão de linguagem e atendimento. 

 

Costa - Sim. O comportamento do usuário 

deverá ser “o norte” para a entrega de um 

conteúdo comercial e/ou promocional e, a partir 

da definição da persona, o conteúdo será 

desenvolvido de forma que dialogue com o estilo 

do público a ser atingido, de forma mais natural e 

assertiva. 

É importante definir o comportamento do público-

alvo, pois, desta forma, fica mais fácil pensar 

conteúdos específicos para cada persona mapeada, 

gerando, consequentemente, um maior 

engajamento.  

Afinal, marcas e instituições falam com muitas 

pessoas diferentes e entender o comportamento 

dessas pessoas pode fazer toda a diferença no 

planejamento e na execução diária. Sendo assim, é 

possível ser mais assertivo para o público-alvo 

entender comportamentos, afinidades, desejos e, 

enfim, voltar a comunicação/ação para essa 

premissa.  

De qualquer forma, é preciso entender que o 

estudo de comportamento, principalmente o estudo 

baseado na definição de personas, não pode ser um 

estudo de “gaveta”, em que as estratégias são 

definidas e aplicadas em um perfil estático e 

imutável. Por isso, o importante é antecipar as 

possíveis reações para estabelecer como agir em 

dados casos, o que garante maior segurança na 

gestão de mídias sociais.  

Sem mapear o comportamento do público, tanto 

demográfico quanto comportamental, é inviável 

começar o projeto. Este mapeamento é um guia de 

para quem a comunicação precisa ser desenvolvida 

e, por isso, é importante definir uma persona de 

acordo com a personalidade da marca como 

padrão de linguagem e atendimento.  

O comportamento do usuário deverá ser “o norte” 

para a entrega de um conteúdo comercial e/ou 

promocional e, a partir da definição da persona, o 

conteúdo será desenvolvido de forma que dialogue 

com o estilo do público a ser atingido, de forma 

mais natural e assertiva. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 12. DSC sobre a importância de definir KPIs para mensurar os resultados em planejamento nas 

Mídias Sociais 

Você acredita que seja importante definir os indicadores-chave de performance no 

planejamento de mídias sociais? Sim ou não, e porquê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim, pois, para cada tipo de 

campanha, podemos ter indicadores diferentes. 

Para o canal Combate, por exemplo, nós 

medimos interações gerais como indicador de 

performance, enquanto que, por exemplo, em 

campanhas de lançamento de filmes para Cinema 

o indicador é visualizações de trailer no Youtube. 

 

Cassano - Como é parte fundamental de 

qualquer planejamento estabelecer um objetivo a 

ser alcançado, é igualmente fundamental que esse 

objetivo não seja subjetivo. Ele precisa ser 

claramente definido, e isso acontece por meio de 

KPIs, dos indicadores-chave de performance. 

 

Siegel - Sim, eles mostrarão mensurações 

definidas anteriormente e apontarão algum plano 

futuro. 

 

Caldas - Sim. Sem a definição dos indicadores 

de performance em uma estratégia de mídias 

sociais, eu não tenho como mensurar se o que foi 

planejado será alcançado. 

 

Telmo - Sempre! Sim, os KPIs irão pautar se 

estamos, ou não, indo no caminho estimado. 

 

Moura - Sim. Os KPIs, na minha visão, são 

parâmetros de compreensão se o trabalho está 

atendendo às expectativas, se está superando 

essas expectativas ou se é preciso mudar de rota 

para atingir os objetivos do cliente ou para 

cativar a audiência. 

 

Frossard - Não é só importante como, para mim, 

é a única forma de provar que o trabalho de redes 

sociais traz resultados. 

 

Costa - Sim, pois os KPIs irão indicar se a 

estratégia desenhada está funcionando ou não. 

Essa definição de indicadores-chave é importante, 

pois para cada tipo de campanha pode-se ter 

indicadores diferentes.  

Para o canal Combate, por exemplo, as interações 

gerais são medidas como indicador de 

performance, enquanto que, em campanhas de 

lançamento de filmes para cinema, o indicador são 

as visualizações de trailer no Youtube.  

Como é parte fundamental de qualquer 

planejamento estabelecer um objetivo a ser 

alcançado, é igualmente fundamental que esse 

objetivo não seja subjetivo.  

Este precisa ser claramente definido, e isso 

acontece por meio de KPIs, dos indicadores-chave 

de performance. Dessa forma, eles mostrarão 

mensurações definidas anteriormente e apontarão 

algum plano futuro.  

Sendo assim, sem a definição dos indicadores de 

performance em uma estratégia de mídias sociais, 

não há como mensurar se o que foi planejado será 

alcançado, pois os KPIs irão pautar se a estratégia 

está ou não indo no caminho estimado.  

Estes são os parâmetros de compreensão se o 

trabalho está atendendo às expectativas, se está 

superando essas expectativas ou se é preciso 

mudar de rota para atingir os objetivos do cliente 

ou cativar a audiência.  

Os KPIs são a única forma de provar que o 

trabalho de redes sociais traz resultados e irão 

indicar se a estratégia desenhada está funcionando 

ou não. 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 13. DSC sobre a importância de definir os canais que serão usados na estratégia de mídias sociais. 

Em sua opinião, é importante definir quais os canais ou redes sociais que serão usados para um 

bom planejamento? Sim, não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim, pois cada rede tem suas 

características e particularidades e em função 

podem ajudar mais ou menos no alcance de cada 

objetivo traçado. 

 

Cassano - Depende. Um planejamento deve, por 

um raciocínio lógico e sustentado por dados, 

apontar quais redes sociais ou canais são 

pertinentes aos objetivos pretendidos. 

 

Siegel - Com certeza, afinal, precisamos entender 

onde estão as pessoas e  se elas usam canais 

sociais diferentes. 

 

Caldas - Sim. Estamos falando de um mercado 

em que cada vez mais a decisão de compra se 

torna uma decisão de compra social e que a 

oferta de espaço entre as inúmeras redes sociais 

disponíveis se torna o maior inimigo de uma 

marca. É um grande mito dizer que a sua marca 

precisa estar presente em todas as plataformas. 

 

Telmo - Sim, mas também é necessário que 

esteja prevista a revisão constante, seja na 

presença ou para aderir a novos canais para 

manter o objetivo. 

 

Moura - Sem dúvida. Hoje, temos inúmeros 

formatos disponíveis nos canais sociais e 

precisamos compreender como melhor distribuir 

as mensagens através(sic) dos formatos 

disponíveis nestes canais.  

 

Frossard - Sim, é muito importante. Os 

diferentes públicos-alvo estão em diversas redes 

sociais e agem e interagem cada um à sua 

maneira.  

 

Costa - Sim. Cada rede social tem o seu objetivo 

e premissas. Ou seja, o usuário busca um tipo de 

conteúdo em uma rede e outro tipo em outra, 

então é importante adequar o conteúdo para 

atingir o público de maneira certa, no local ideal 

e no momento correto de sua jornada. 

Cada rede tem suas características e 

particularidades, e podem ajudar mais ou menos 

no alcance de cada objetivo traçado. Um 

planejamento deve, por um raciocínio lógico e 

sustentado por dados, apontar quais redes sociais 

ou canais são pertinentes aos objetivos 

pretendidos. Ou seja, trata-se de um mercado em 

que cada vez mais a decisão de compra se torna 

uma decisão de compra social, e que a oferta de 

espaço entre as inúmeras redes sociais disponíveis 

se torna o maior inimigo de uma marca.  

Não se faz necessário afirmar que uma marca 

precisa estar presente em todas as plataformas. Por 

isso, também é necessário que esteja prevista a 

revisão constante, seja na presença ou para aderir a 

novos canais para manter o objetivo. 

Hoje, existem inúmeros formatos disponíveis nos 

canais sociais, e é necessário compreender como 

distribuir melhor as mensagens pelos formatos 

disponíveis nestes canais.  

Os diferentes públicos-alvo estão em diversas 

redes sociais e agem e interagem cada um à sua 

maneira, pois cada rede social tem o seu objetivo e 

premissa. Ou seja, o usuário busca um tipo de 

conteúdo em uma rede e outro tipo em outra, então 

é importante adequar o conteúdo para atingir o 

público de maneira certa, no local ideal e no 

momento correto de sua jornada.  

É necessário entender onde estão as pessoas e se 

elas usam canais sociais diferentes. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 14. DSC sobre a importância de definir a dinâmica de engajamento na estratégia de mídia social. 

Em um planejamento de mídias sociais, você acredita que seja importante definir a dinâmica de 

engajamento da campanha ou da ação?  Sim ou não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim, desde que tenha sido feito uma 

pesquisa para identificar o que motiva o 

engajamento. 

 

Cassano - Sim. Ao definir o KPI, 

automaticamente define-se que ação é esperada 

de cada pessoa que se engaje com a campanha. 

 

Siegel - O planejamento pode nos ajudar a ter 

ideias de dinâmicas de engajamento. É 

fundamental testarmos. 

 

Caldas - Com certeza. Engajamento tornou-se 

uma palavra meio genérica no mercado de mídias 

sociais. 

 

Telmo - Sim, pois é preciso pensar nas possíveis 

reações e interações para antecipar questões de 

relacionamento. 

 

Moura - Sim. Em ambientes de livre 

interatividade e compartilhamento público, 

precisamos nos antever a diversas possibilidades 

(cenários) até mesmo para elaborar um plano B. 

 

Frossard - É importante criar regras de 

interação, tempo de resposta, como agir em 

relação a fakes, trolls, como envolver os 

influenciadores.  

 

Costa - Sim. Mas só se o KPI da campanha for a 

taxa de engajamento. 

Desde que tenha sido feita uma pesquisa para 

identificar o que motiva o engajamento se torna 

importante. Ao definir o KPI, automaticamente 

define-se que ação é esperada de cada pessoa que 

se engaje com a campanha. Neste sentido, o 

planejamento pode ajudar a ter ideias de dinâmicas 

de engajamento, e é fundamental testar.  

De qualquer forma, o engajamento tornou-se uma 

palavra meio genérica no mercado de mídias 

sociais. É preciso pensar nas possíveis reações e 

interações para antecipar questões de 

relacionamento.  

Em ambientes de livre interatividade e 

compartilhamento público, é preciso antever as 

diversas possibilidades (cenários), até mesmo para 

elaborar um plano B.  

É importante também criar regras de interação, 

tempo de resposta, como agir em relação a fakes, 

trolls, como envolver os influenciadores, ainda 

mais se o KPI da campanha for a taxa de 

engajamento. 

 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 15. DSC sobre definir as atividades mais importantes a serem executadas em um espaço de tempo 

determinado no trabalho com mídias sociais. 

As atividades-chave, ou seja, as ações mais importantes a serem executadas em um espaço de 

tempo determinado (postagens semanais, mensais ou impulsionamentos, por exemplo) no 

planejamento são importantes? Sim, não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Obviamente que sim. Sem elas, todo 

o trabalho prévio fica sem visibilidade. 

 

Cassano - Sim. Importante ressaltar aqui que 

existem dois tipos de planejamento, que são 

documentos diferentes: um é o planejamento 

estratégico, macro; outro são os planejamentos 

táticos, de ações. 

 

Siegel - Ter publicações para atender às 

necessidades empresariais diárias, semanais e/ou 

mensais são mais para atender a necessidade de 

''o que estão fazendo nas redes sociais'' do que 

efetivamente um conteúdo de relevância. 

 

Caldas - Sim. No entanto, existem duas maneiras 

de se compreender essa importância de um fluxo 

contínuo predefinido nas mídias sociais: a 

primeira, como já citada na pergunta, é uma linha 

definida por períodos. A criação de padrões fixos 

de datas e horários, por exemplo, nos 

possibilitará analisar com mais maturidade o 

contexto e a narrativa das mensagens publicadas. 

 

Telmo - Sim, mas talvez não com tantos 

detalhes. A parte do calendário, momentos e 

formatos sim, é útil, mas podem surgir 

experimentos e necessidades não antes pensadas 

que devam ser levados em conta durante a 

execução. 

 

Moura - Isso sempre é mapeado e documentado 

pela equipe como forma de controle das 

atividades. 

 

Frossard - O grande problema da gestão de redes 

sociais é lidar com pessoas que não tratam esse 

tipo de trabalho com a seriedade que ele 

demanda. Achar que não precisa planejar ou que 

a cada dia pode pensar rapidinho e postar 

“qualquer coisa” não vai fazer diferença é um 

grande erro. 

 

Costa - Sim, mas apenas de maneira macro. Os 

detalhes como linha editorial, cronograma e 

planejamento de mídia devem ser parte do 

planejamento, mas não como um todo. 

Sem elas, todo o trabalho prévio fica sem 

visibilidade. Isso normalmente é mapeado e 

documentado pelas equipes como forma de 

controle das atividades.   

É importante ressaltar que existem dois tipos de 

planejamento, que são documentos diferentes: um 

é o planejamento estratégico, macro; outro é o 

planejamento tático, de ações.  

Dessa forma, ter publicações para atender às 

necessidades empresariais diárias, semanais e/ou 

mensais é mais para atender a necessidade de ''o 

que estão fazendo nas redes sociais'' do que 

efetivamente um conteúdo de relevância.  

No entanto, existem duas maneiras de se 

compreender essa importância de um fluxo 

contínuo predefinido nas mídias sociais: a 

primeira, como já citada na pergunta, é uma linha 

definida por períodos. 

A criação de padrões fixos de datas e horários, por 

exemplo, possibilitará analisar com mais 

maturidade o contexto e a narrativa das mensagens 

publicadas. Porém, talvez não seja necessário 

definir as atividades-chave com tantos detalhes.  

A parte do calendário, momentos e formatos é útil, 

mas podem surgir experimentos e necessidades 

não pensadas previamente, que devam ser levados 

em conta durante a execução.  

O grande problema da gestão de redes sociais é 

lidar com pessoas que não tratam esse tipo de 

trabalho com a seriedade que ele demanda. Achar 

que não precisa planejar ou que a cada dia pode 

pensar rapidinho e postar “qualquer coisa” não vai 

fazer diferença é um grande erro. Porém, vale 

lembrar que isso deve ser feito de maneira macro.  

Os detalhes, como linha editorial, cronograma e 

planejamento de mídia, por exemplo, devem ser 

parte do planejamento, mas não como um todo. 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 16. DSC sobre definir as ferramentas que auxiliam na gestão, produção e execução de ações nas 

mídias sociais. 

Listar as ferramentas que auxiliam na execução das campanhas ou na automação das ações de 

mídias sociais é importante no planejamento? Sim ou não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim, porque elas nos ajudam a 

executar diversas análises. Eu curto o 

socialbakers para benchmark e stilingue para 

análise da presença digital 

 

Cassano - Não. Isso ou é fixo e já 

predeterminado ou é de escolha de quem opera. 

O importante é o milagre, não o santo. 

 

Siegel - Sim, acredito que ajudam a ter agilidade. 

 

Caldas - Não é o mais importante dentro da 

estratégia, mas sim, é importante que tenhamos 

conhecimentos das ferramentas que vão nos 

auxiliar no processo de automação. 

 

Telmo - Sim, é bom listar não apenas as 

ferramentas, como alternativas a estas. 

 

Moura - Sim e sempre que possível, vejo 

equipes e profissionais preocupados em conhecer 

e testar novas ferramentas. 

 

Frossard - São importantes para definir o valor 

que será cobrado pelo serviço então, para que 

tudo fique claro e transparente entre o gestor e o 

cliente, eu prefiro listar todas as ferramentas, 

bem como os seus recursos. Assim, as 

expectativas ficam alinhadas. 

 

Costa - Não. Esta informação deverá ser interna 

da agência ou do departamento de Marketing. Se 

o planejamento for apresentado para cliente e/ou 

outros departamentos, os aplicativos e/ou 

sistemas deverão ser listados como recursos, mas 

não apresentados individualmente. 

Elas ajudam a executar diversas análises e a ter 

mais agilidade.  

Algumas ferramentas muito utilizadas são o 

socialbakers para benchmark e o stilingue para 

análise da presença digital. É bom listar não 

apenas as ferramentas, como também alternativas 

a elas. Elas também são importantes para definir o 

valor que será cobrado pelo serviço então, para 

que tudo fique claro e transparente entre o gestor e 

o cliente, é recomendável listar todas as 

ferramentas e seus recursos.  

Assim, as expectativas ficam alinhadas. Esta 

informação, porém, deverá ser interna da agência 

ou do departamento de Marketing. Se o 

planejamento for apresentado para cliente e/ou 

outros departamentos, os aplicativos e/ou sistemas 

deverão ser listados como recursos, mas não 

apresentados individualmente. 

De qualquer forma, isso ou é fixo e já 

predeterminado ou é de escolha de quem opera. O 

importante é o milagre, não o santo. Ou seja, não é 

o mais importante dentro da estratégia, mas sim, é 

importante que tenhamos conhecimentos das 

ferramentas que vão auxiliar no processo de 

automação. 

 

 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 17. DSC sobre a importância de definir os recursos e equipe de pessoas envolvidas nas estratégias 

de mídias sociais (gestão, produção e execução). 

Definir os recursos e equipe de pessoas envolvidas no planejamento e no plano de ação é algo 

importante para o sucesso do planejamento nas mídias sociais? Sim ou não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim, com o budget definido nós 

conseguimos calcular o esforço que vamos 

utilizar. 

 

Cassano - Em nosso modelo de trabalho, esses 

dados não fazem parte do planejamento. 

 

Siegel - Claro, ainda acredito que precisamos 

investir mais em pessoas do que ferramentas, 

pessoas ajudam na execução da ferramenta. 

 

Caldas - Sim. O que não é o ideal é definir o 

planejamento de um projeto sem recursos 

suficientes para prever riscos. 

 

Telmo - Sim, uma vez que a equipe faz parte do 

orçamento investido, o gestor precisa ter total 

controle sobre os insumos e equipe utilizados. 

 

Moura - Sim, sem dúvida. Sem essas definições 

os planos não saem do papel. 

 

Frossard - Com certeza. De acordo com o 

tamanho do cliente e da demanda, na proposta 

comercial devem estar descritos a equipe que 

cuidará da conta, ferramentas, e frequência dos 

relatórios. 

 

Costa - Não. Os recursos e as equipes devem ser 

definidos internamente. 

Com o budget definido é possível calcular o 

esforço que deverá ser utilizado. Em alguns 

modelos de trabalho, esses dados não fazem parte 

do planejamento, mas um consenso é que as 

empresas precisam investir mais em pessoas do 

que em ferramentas, pois pessoas ajudam na 

execução da ferramenta.  

O que não é o ideal é definir o planejamento de um 

projeto sem recursos suficientes para prever riscos, 

pois uma vez que a equipe faz parte do orçamento 

investido, o gestor precisa ter total controle sobre 

os insumos e equipe utilizados. Sem essas 

definições, os planos não saem do papel.  

De acordo com o tamanho do cliente e da 

demanda, na proposta comercial devem estar 

descritos a equipe que cuidará da conta, as 

ferramentas e a frequência dos relatórios. 

Entretanto, há casos em que os recursos e as 

equipes devem ser definidos internamente. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 18. DSC sobre a importância de definir os custos envolvidos no planejamento de mídias sociais. 

Definir os custos envolvidos nas ações ou campanhas nas mídias sociais é importante para um 

bom planejamento? Sim ou não, e por que isso é importante, na sua opinião? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Chamma - Sim, porque ter um orçamento bem 

estruturado é fundamental na execução de um 

planejamento. 

 

Cassano - Sim. A visão de custos é importante 

pois, sem ela, não se consegue ter qualquer 

percepção de ROI, de viabilidade econômica do 

que está sendo proposto. 

 

Siegel - Claro, afinal essa verba sempre precisa 

ser justificada, em um ROI para a companhia. 

 

Caldas - O custo de operação, sim. Já o custo de 

mídia, na minha opinião, pode variar de acordo 

com possíveis mudanças estratégias ao longo da 

campanha. 

 

Telmo - Sim. Idem resposta anterior. Pois 

eventos podem alterar a gestão de custo da 

campanha (seja uma ferramenta que alterou 

valores, a necessidade de contração de um 

profissional, etc.). 

 

Moura - É importante e é exigido pelos clientes 

rotineiramente. 

 

Frossard - Não há trabalho em marketing sem 

budget (custos), então como em qualquer ação de 

marketing o orçamento e custos devem estar 

claros tanto para o gestor quanto para o cliente.  

 

Costa – É importante. pois os custos ajudam a 

calcular o retorno de investimento das 

campanhas. Sem saber os custos em mídias 

sociais, fica complicado saber se a campanha 

gerou resultados.   

Ter um orçamento bem estruturado é fundamental 

na execução de um planejamento. A visão de 

custos é importante pois, sem ela, não é possível 

ter qualquer percepção de ROI, de viabilidade 

econômica do que está sendo proposto, afinal, essa 

verba sempre precisa ser justificada, em um ROI 

para a companhia. 

Já o custo de mídia pode variar de acordo com 

possíveis mudanças estratégicas ao longo da 

campanha. Ou seja, eventos podem alterar a gestão 

de custo da campanha (seja uma ferramenta que 

alterou valores, a necessidade de contração de um 

profissional etc.). Por isso, além de importante, 

essa definição é exigida pelos clientes.  

Não há trabalho em marketing sem budget então, 

como em qualquer ação de marketing, o 

orçamento e os custos devem estar claros tanto 

para o gestor quanto para o cliente. 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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APÊNDICE C – Coletivo de Marketing de SEO 
 

 
Tabela 19. DSC sobre a importância da identificação dos objetivos e metas em um planejamento de SEO. 

Você acredita que para uma estratégia de SEO, é importante definir objetivos e metas a serem 

alcançadas na etapa de planejamento? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim. Objetivos não necessariamente 

são posições para palavras-chave, mas um 

planejamento de priorizações. 

 

Apesteguy - Sim, porque sem estratégia clara 

nem visão holística, o trabalho de SEO será 

afetado negativamente. Sem objetivos e metas 

claras, mesma coisa. 

 

Rodrigues - Sim, claro. Principalmente para 

equalizar as expectativas, seja dos clientes ou dos 
stakeholders. 

 

Evangelho - Sim, aliás isso é importante em 

qualquer projeto. É importante para nortear as 

ações necessárias e monitoramento. 

 

Rego - Sim, mas mais importante que definir 

metas é alinhar expectativas com o cliente e/ou 

projeto, e sempre na fase de planejamento, isso 

evita as famosas "refações" e contribui “pro” 

sucesso do projeto. 

 

Medeiros - Sim. Porque a concorrência é muito 

grande e é difícil ranquear. Sem metas e 

objetivos, não sabemos para onde estamos indo e 

qual o nosso gol. 

 

Baptista - Sim. Desta forma, o responsável pela 

estratégia poderá focar nas ações que mais 

ajudam no alcance da meta estipulada. 

Isso é importante em qualquer projeto, para 

nortear as ações necessárias e o monitoramento. 

Objetivos não necessariamente são posições para 

palavras-chave, mas um planejamento de 

priorizações é importante.  

Sem estratégia clara nem visão holística, o 

trabalho de SEO será afetado negativamente, e o 

mesmo ocorre se não houver objetivos e metas 

claras. Essa definição é importante, 

principalmente, para equalizar as expectativas, 

sejam as dos clientes ou dos stakeholders.  

Além disso, a concorrência é muito grande e é 

difícil ranquear. Sem metas e objetivos, não há 

como saber para onde a equipe está indo. Dessa 

forma, o responsável pela estratégia poderá focar 

nas ações que mais ajudam no alcance da meta 

estipulada. 

Porém, mais importante que definir metas é 

alinhar as expectativas com o cliente e/ou projeto, 

e sempre na fase de planejamento, pois isso evita 

as famosas "refações" e contribui para o sucesso 

do projeto.  

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 20. DSC sobre a importância de listar as palavras-chave nas ações de SEO. 

Ainda sobre o planejamento de SEO, na sua opinião, é importante definir as palavras-chave 

envolvidas na estratégia? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim, escolher se o objetivo inicial será 

long ou head, qual mercado atacar primeiro, que 

produtos serão os primeiros a serem trabalhados 

influenciam no tempo que os resultados serão 

obtidos, quais maneiras podemos usar melhor as 

estratégias. 

 

Apesteguy - Sim, um bom mapeamento prévio 

de palavras-chave permite encontrar 

oportunidades. Desse mapeamento, deve nascer 

uma definição de quais palavras-chaves ou 

melhor, tópicos, serão atacadas. 

 

Rodrigues - Não. Palavras-chave devem ser 

substituídas por estratégias mais modernas, que 

incorporem a semântica no planejamento. Eu 

pessoalmente trabalho com domínio semântico e 

construção de vocabulário (taxonomias, 

ontologias e etc) 

 

Evangelho - Sim, elas já devem ser levantadas 

na fase inicial ou briefing. Elas já darão um norte 

em termos da definição da estratégia para o 

marketing de conteúdo também. 

 

Rego - Mais ou menos, eu acho que palavras-

chave ainda têm seu peso em SEO, mas, nessa 

etapa, eu acho mais importante a definição de 

uma estratégia de marca e de conteúdo. 

 

Medeiros - Sim. Para fugir da concorrência e 

ajudar o time de conteúdo e programação. 

 

Baptista - Sim. Entretanto vale frisar também o 

campo semântico das palavras envolvidas. As 

vezes, o trabalho para ranquear um termo é 

complicadíssimo, em compensação ranquear para 

um termo derivado dele pode não ser e também 

ajudará no alcance do objetivo/meta.  

É preciso definir se o objetivo inicial será long ou 

head (com relação a keywords), qual mercado 

atacar primeiro, que produtos serão os primeiros a 

serem trabalhados, pois isso influencia no tempo 

em que os resultados serão obtidos e de que 

maneiras será possível usar melhor as estratégias. 

Um bom mapeamento prévio de palavras-chave 

permite encontrar oportunidades. Desse 

mapeamento, deve nascer uma definição de quais 

palavras-chaves ou melhor, tópicos, serão 

atacadas. Elas já devem ser levantadas na fase 

inicial ou briefing, pois já darão um norte em 

termos da definição da estratégia para o marketing 

de conteúdo também. 

Além disso, definir as palavras-chave estratégicas 

ajuda a fugir da concorrência e auxilia os times de 

conteúdo e de programação. Entretanto, vale frisar 

também o campo semântico das palavras 

envolvidas. 

Às vezes, o trabalho para ranquear um termo é 

complicadíssimo, em compensação, ranquear para 

um termo derivado dele pode não ser e também 

ajudará no alcance do objetivo/meta. 

Em alguns casos, as palavras-chave devem ser 

substituídas por estratégias mais modernas, que 

incorporem a semântica no planejamento, como o 

domínio semântico e a construção de vocabulário 

(taxonomias, ontologias e etc).  Ou seja, palavras-

chave ainda têm seu peso em SEO mas, no 

planejamento, pode ser mais importante a 

definição de uma estratégia de marca e de 

conteúdo. 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 21. DSC sobre a importância de definir KPIs para mensurar os resultados em Planejamento de 

SEO. 

Você acredita que seja importante definir os indicadores-chave de performance na estratégia de 

SEO? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim, mas os indicadores devem ser 

usados apenas como referência e podendo ser 

mudados. Em SEO, podem surgir oportunidades 

de momento que podem ser exploradas e tirando 

foco dos indicadores. 

 

Apesteguy – Sim, é importante. Como é 

importante uma vez eles definidos, recolher as 

métricas antes de começar o trabalho. Só assim 

você poderá mensurar o que foi realizado e, 

consequentemente, comprovar resultados. 

 

Rodrigues - Sim, fundamental. Como na 

primeira pergunta, um dos problemas mais 

comuns é a expectativa errada do cliente. Se 

tivermos todos acertados do que o SEO pode e 

deve alcançar, não teremos ruído e nem ferimos a 

reputação do SEO como um todo. 

 

Evangelho - Sim, pois os KPIs já darão um foco 

maior em termos do que precisa ser feito.  

 

Rego - Sim, alinhamento de expectativas.  

 

Medeiros - Não é necessário. Os indicadores já 

existem: ranqueamento, tráfego etc. não é preciso 

inventar a roda. Só performar bem. 

 

Baptista - É imprescindível definir os 

indicadores para todas as ações, tanto on page 

quanto off page. Desta forma, ao longo do 

projeto, o responsável pela estratégia será capaz 

de intensificar os resultados, pois ele terá noção 

de quais ações geram mais valor para o 

projeto/negócio.  

Os indicadores devem ser usados apenas como 

referência, podendo ser mudados quando 

necessário. Em SEO, podem surgir oportunidades 

de momento que possam ser exploradas, tirando 

foco dos indicadores. Uma vez definidos os KPIs, 

é importante recolher as métricas antes de começar 

o trabalho, pois só assim será possível mensurar o 

que foi realizado e, consequentemente, comprovar 

os resultados.  

Um dos problemas mais comuns é a expectativa 

errada do cliente. Se todos entenderem o que o 

SEO pode e deve alcançar, não haverá ruído e a 

reputação do SEO como um todo não será ferida. 

Os KPIs dão um foco maior no que precisa ser 

feito, e ajudam no alinhamento de expectativas. 

Por isso, é imprescindível definir os indicadores 

para todas as ações, tanto on page quanto off page. 

Desta forma, ao longo do projeto, o responsável 

pela estratégia será capaz de intensificar os 

resultados, pois ele terá noção de quais ações 

geram mais valor para o projeto/negócio. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 22. DSC sobre a importância de definir as ações on page no planejamento de SEO. 

Em um planejamento de SEO, você acredita que seja importante definir as ações on page em 

sua estratégia? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim, inclusive priorização de trabalho. 

 

Apesteguy - Sim, é importante. Mas isso vai 

depender muito do que tiver para realizar. Cada 

site sendo um mundo à parte, existem checklists, 

mas não existe receita de bolo. Por isso, é preciso 

começar um trabalho de SEO por uma auditoria 

completa para em seguida criar esse 

planejamento sob medida. 

 

Rodrigues - Não. Acho que por ser muito 

técnico, na maioria das vezes, basta passar a 

quantidade de tarefas que serão feitas e o tempo. 

Talvez ter uma lista mais descritiva quando 

estivermos interagindo com um time mais 

técnico. 

 

Evangelho -  Sim, a partir de uma auditoria bem 

completa em termos da plataforma e conteúdo 

produzido. 

 

Rego -  Sim, mas acho que em um segundo 

momento do planejamento. 

 

Medeiros - Sim. Porque está sob o nosso 

controle. É um “dever de casa” que podemos 

fazer. 

 

Baptista - Sim. Definindo as ações, o 

responsável pela estratégia poderá checar se a 

empresa possui recursos necessários e, caso não 

possua, poderá indicar o impacto da não 

execução da tarefa (baseado no objetivo 

estipulado). 

Essa definição ajuda na priorização de trabalho, 

mas isso vai depender muito do que for preciso 

realizar, pois cada site é um mundo à parte. 

Portanto, existem checklists, mas não existe receita 

de bolo e, por isso, é preciso começar um trabalho 

de SEO por uma auditoria completa em termos da 

plataforma usada e do conteúdo produzido para, 

em seguida, criar o planejamento sob medida. 

Definindo as ações, o responsável pela estratégia 

poderá checar se a empresa tem os recursos 

necessários e, caso não tenha, poderá indicar o 

impacto da não execução da tarefa com base no 

objetivo estipulado. 

Em certos casos, por ser muito técnico, basta 

passar a quantidade de tarefas que serão feitas e o 

tempo. Talvez ter uma lista mais descritiva quando 

estivermos interagindo com um time mais técnico.  

Já, em outros cenários, essa definição só será 

importante em um segundo momento do 

planejamento, como um “dever de casa” que a 

empresa pode fazer. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 23. DSC sobre a importância de definir as ações off page no planejamento de SEO. 

Em um planejamento de SEO, você acredita que seja importante definir as ações off page em 

sua estratégia? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim, porém este é mais difícil de 

prever os resultados. 

 

Apesteguy - É importante sim, porém, não é 

prioritário. Isso, no meu entendimento só vem 

depois de ter arrumado a casa (técnico, 

conteúdo). A não ser que você esteja com 

problemas de links tóxicos, apontando para seu 

site e, nesse caso, pode chegar antes no 

planejamento. 

 

Rodrigues - Sim, aí sim. Eu trabalho sempre em 

duas frentes em off page: execução do plano e 

educação do cliente. Vejo como fundamental a 

educação do cliente, para que a otimização seja 

integrada como visão de negócio. 

 

Evangelho -  Sim, a partir de uma auditoria bem 

completa em termos dos conteúdos 

compartilhados. 

 

Rego -  Também, mas eu acredito que uma 

estratégia off page tem que estar alinhada com 

todo o planejamento do projeto, não acredito 

mais em estratégias de distribuição de links de 

qualquer maneira, eu acredito em conteúdo 

compartilhável e importante para a marca. 

 

Medeiros - Sim. Porque ajudam a ranquear e 

performar bem. Faz parte das estratégias de SEO. 

 

Baptista - Sim. Definindo as ações off page, o 

responsável pela estratégia poderá definir com a 

empresa as melhores abordagens para que as 

ações sejam executadas conforme planejado. 

É importante, e faz parte das estratégias de SEO. 

Definindo as ações off page, o responsável pela 

estratégia poderá definir com a empresa as 

melhores abordagens para que as ações sejam 

executadas conforme o planejado, porém, é mais 

difícil de prever os resultados.   

Trabalha-se sempre em duas frentes em off page: 

execução do plano e educação do cliente. É 

fundamental a educação do cliente, para que a 

otimização seja integrada como visão de negócio. 

Isso pode ser feito a partir de uma auditoria bem 

completa em termos dos conteúdos 

compartilhados. 

Uma estratégia off page tem que estar alinhada 

com todo o planejamento do projeto: as estratégias 

de distribuição de links não funcionam mais, e é 

melhor investir em conteúdo compartilhável e 

importante para a marca, que, inclusive, ajuda a 

ranquear e performar bem.  

Em alguns casos, essa definição pode não ser 

prioritária. Ela deveria vir depois de ter arrumado 

a casa (parte técnica, conteúdo, etc), a não ser que 

a empresa esteja com problemas de links tóxicos 

apontando para seu site: nesse caso, essa etapa 

pode chegar antes no planejamento.  

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 24. DSC sobre definir as atividades mais importantes a serem executadas em um espaço de tempo 

determinado no trabalho com SEO. 

Em sua opinião, você acredita que é importante listar as atividades-chave (as mais prioritárias a 

serem executadas) no planejamento de SEO? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim, no caso do on page, deixar 

mudanças de URL para depois e mudanças em 

titles antes, por motivos de complexidade, 

impacto, resultado alcançado... 

 

Apesteguy - Sim, muito importante. Como 

falado anteriormente, é sempre bom focar nos 

problemas urgentes (consertos) e nos "quick-

wins". Não basta fazer uma auditoria, depois com 

ela em mão, você precisa priorizar suas ações no 

planejamento. 

 

Rodrigues - Sim, mas não precisa ser nada 

descritivo demais. Uma lista de tarefas com o que 

se espera de resultado já basta para o 

acompanhamento. 

 

Evangelho - Sim, pois elas ilustram com mais 

facilidade ao cliente o que deve ser feito. 

 

Rego -  No planejamento eu não sei, eu acho que 

isso é mais importante na hora de gerir o projeto. 

 

Medeiros - Sim. Como em qualquer 

planejamento de execução de tarefas temos a 

regra 80-20. Onde algumas ações causam 

enormes impactos. Essas devem ser priorizadas. 

 

Baptista - Sim. Diria que não somente lista como 

também associá-las ao alcance da meta / objetivo. 

Dessa forma, ficará claro para todos porque uma 

tarefa é prioritária ou não.  

É muito importante, não apenas listá-las, mas 

também associá-las ao alcance da meta ou do 

objetivo. Dessa forma, ficará claro para todos o 

porquê de uma tarefa ser ou não prioritária. Mas 

não precisa ser algo descritivo demais. Uma lista 

de tarefas com o que se espera de resultado já 

basta para o acompanhamento, pois ela ilustra com 

mais facilidade ao cliente o que deve ser feito.  

 

No caso do on page, é recomendável deixar 

mudanças de URL para depois e fazer as 

mudanças em titles antes, por motivos de 

complexidade, impacto, resultado alcançado, etc. 

Como falado anteriormente, é sempre bom focar 

nos problemas urgentes (consertos) e nos "quick-

wins". Não basta fazer uma auditoria: depois, com 

ela em mãos, é necessário priorizar suas ações no 

planejamento. Como em qualquer planejamento de 

execução de tarefas, existe a regra 80-20, segundo 

a qual as ações que causem impactos maiores 

devem ser priorizadas.  

 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 25. DSC sobre definir as ferramentas que auxiliam na gestão, produção e execução de ações de 

SEO. 

Listar as ferramentas que auxiliam nas atividades de SEO é algo importante no planejamento? 

Sim ou não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Depende. Em projetos que a infra fica 

com o cliente e a agência cuida somente da 

consultoria, infra, time interno, espaço físico não 

são de competência. 

 

Apesteguy - Sim, pelas mesmas razões citadas 

anteriormente. 

 

Rodrigues - Na de planejamento não, mas no 

fechamento do contrato pode ser um diferencial. 

 

Evangelho - Sim, é importante pois já lista os 

custos da estratégia de início e ainda favorece 

alternativas de melhor custo/benefício ao cliente. 

 

Rego - Depende muito do projeto 

Medeiros - Sim, pois muitas empresas não 

possuem esse conhecimento recursos dentro de 

casa. A documentação é fundamental para a 

continuidade do trabalho, independente de quem 

esteja executando, tendo internamente como 

terceirizado. 

 

Baptista - Sim. Abordando o tema como alguém 

que executa as ações, possuo uma planilha com 

ferramentas que auxiliam no trabalho e baseado 

no escopo do projeto, utilizo ferramentas e 

parceiros diferentes.  

Em projetos em que a infraestrutura fica com o 

cliente e a agência cuida somente da consultoria, a 

infra, o time interno e o espaço físico não são de 

competência.  

Listar as ferramentas que ajudam nas atividades de 

SEO é importante, pois já define os custos da 

estratégia de início e ainda favorece alternativas de 

melhor custo/benefício ao cliente. No fechamento 

do contrato, isso pode ser um diferencial.  

Muitas empresas não têm esse conhecimento sobre 

os recursos dentro de casa, e a documentação é 

fundamental para a continuidade do trabalho, 

independentemente de quem esteja executando, 

tanto internamente como terceirizado. 

De qualquer forma, depende muito do projeto.  

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 26. DSC sobre a importância de definir os recursos e equipe de pessoas envolvidas nas estratégias 

de SEO (gestão, produção e execução). 

Definir os recursos (servidores, salas, etc) e a equipe (estagiários, analistas e link builders) 

envolvida no trabalho de SEO é importante na fase de planejamento? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Depende. Em projetos que a infra fica 

com o cliente e a agência cuida somente da 

consultoria, infra, time interno, espaço físico não 

são de competência. 

 

Apesteguy - Sim, pelas mesmas razões citadas 

anteriormente. 

 

Rodrigues - Sim, fundamental. Já errei bastante 

em orçamentos e tive que arcar com clientes que 

pagavam menos do que consumiam. 

 

Evangelho - Não, é melhor começar com o 

básico primeiro e depois escalar. Muitas 

empresas começaram a auditoria on page 

primeiro e depois incorporaram na equipe 

interna. 

 

Rego - Sim, para definição de custos e 

precificação. 

 

Medeiros - Sim. A documentação é fundamental 

para a continuidade do trabalho, e o melhor 

aproveitamento dos recursos. Como agente de 

projetos, mapeamentos são finalmente para 

melhorar a operação de a gestão do 

conhecimento. 

 

Baptista – Sim, pois nem toda empresa possui 

equipe ou recursos necessários para um bom 

projeto de SEO. Dessa forma, o responsável pela 

estratégia poderá redefinir a rota do projeto ou 

instruir a empresa na construção da equipe ou 

aquisição dos recursos (caso eles sejam 

imprescindíveis). 

Em projetos em que a infraestrutura fica com o 

cliente e a agência cuida somente da consultoria, a 

infra, o time interno e o espaço físico não são 

relevantes.  

Erra-se bastante em orçamentos e nesses casos é 

preciso arcar com clientes que pagavam menos do 

que consumiam.  

Existem casos em que é melhor começar com o 

básico primeiro, e depois escalar.  

Muitas empresas começaram a auditoria on page 

primeiro e depois incorporaram na equipe interna. 

Mesmo assim, pode-se dizer que isso é importante 

para a definição de custos e precificação, pois a 

documentação é fundamental para a continuidade 

do trabalho e o melhor aproveitamento dos 

recursos. O mapeamento é fundamental para 

melhorar a operação da gestão de conhecimento. 

Além disso, nem toda empresa tem a equipe ou os 

recursos necessários para um bom projeto de SEO 

e, fazendo essa definição, o responsável pela 

estratégia poderá redefinir a rota do projeto ou 

instruir a empresa na construção da equipe ou 

aquisição dos recursos (caso eles sejam 

imprescindíveis). 

 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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Tabela 27. DSC sobre a importância de definir os custos envolvidos no planejamento de SEO. 

Definir os custos envolvidos com as atividades de SEO (ferramentas, equipe e terceiros), na sua 

opinião, é importante para um bom planejamento? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Teixeira - Sim. Existem ferramentas caras e que 

pouco agregam em projetos.  

 

Apesteguy - Dependendo do projeto, você pode 

precisar de recursos extras como 

desenvolvedores, redatores, designers, etc. para 

conseguir realizar um bom trabalho de SEO. 

Ferramentas também ajudam muito, e é preciso 

levar tudo isso em conta no orçamento, por 

exemplo. Então, não só listar, mas custear.  

 

Rodrigues - Sim, fundamental. Já errei bastante 

em orçamentos e tive que arcar com clientes que 

pagavam menos do que consumiam. 

 

Evangelho - Sim, é importante pois já lista os 

custos da estratégia de início e ainda favorece 

alternativas de melhor custo/benefício ao cliente. 

 

Rego - Sim, para definição de custos e 

precificação 

 

Medeiros - Sim. Deve ser mensurado e 

acomodado dentro do orçamento de mkt e 

acompanhado constantemente o ROI. 

 

Baptista - Sim. Pois nem toda empresa possui 

equipe ou recursos necessários para um bom 

projeto de SEO. Dessa forma o responsável pela 

estratégia poderá redefinir a estratégia de SEO. 

Existem ferramentas caras e que pouco agregam 

em projetos e por isso, dependendo do projeto, 

você pode precisar de recursos extras como 

desenvolvedores, redatores, designers, etc. para 

conseguir realizar um bom trabalho de SEO. 

Ferramentas também ajudam muito, e é preciso 

levar tudo isso em conta no orçamento por 

exemplo. Então, não só listar, mas custear.  

Erra-se bastante em orçamentos e, nesse cas,o é 

preciso arcar com clientes que pagavam menos do 

que consumiam.  

Definir custos é importante no planejamento, pois 

já lista os custos da estratégia de início e ainda 

favorece nas alternativas de melhor 

custo/benefício ao cliente.  

O custo deve ser mensurado e acomodado dentro 

do orçamento de marketing e acompanhado 

constantemente o ROI. Além disso, nem toda 

empresa possui equipe ou recursos necessários 

para um bom projeto de SEO.  

Dessa forma, o responsável pela estratégia poderá 

redefinir a estratégia de SEO. 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2018. 
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APÊNDICE D – Coletivo de E-mail Marketing 
 

Tabela 28. DSC sobre a importância de definir os objetivos e metas em uma ação de E-mail Marketing. 

Você acredita que, para um planejamento de e-mail marketing, é importante definir objetivos e 

metas a serem alcançadas? Sim ou não? Por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Definir objetivos e metas ajuda a 

melhorar as conversões e consequentemente o 

faturamento do negócio.  

 

Borlot - Sim, eu gosto de dividir o planejamento 

em duas áreas, o planejamento técnico e o 

planejamento estratégico. 

 

Pereira - Sim, porque as pessoas confundem 

configurar uma ação de email com apenas um 

disparo e planejar uma ação de e-mail marketing. 

 

Ribeiro - Sim, é essencial definir objetivos e 

metas pois somente através desses KPIs que é 

possível acompanhar as campanhas disparadas e 

entender se estão chegando nos objetivos 

traçados. 

 

Mosko - Sim, todo e qualquer projeto que busca 

alcançar um sucesso, é preciso que tenha definido 

o que é considerado o sucesso para esse projeto. 

 

Gonçalves - É importante sim, sem dúvida. 

Durante o planejamento de e-mail marketing é 

necessário saber com quem falaremos, em qual 

momento, sobre o quê e utilizando que tipo de 

linguagem. 

 

Bernard - Importante não, é imprescindível. Sem 

KPIs fica impossível medir a efetividade de 

qualquer ação de comunicação e se tratando de 

internet, onde tudo é perfeitamente mensurável, 

desprezar a análise de métricas e KPIs é um 

desperdício absurdo. 

   

Definir objetivos e metas ajuda a melhorar as 

conversões e, consequentemente, o faturamento do 

negócio. Inclusive, é interessante dividir o 

planejamento em duas áreas: o planejamento 

técnico e o planejamento estratégico. Essa 

definição também é importante porque as pessoas 

confundem configurar uma ação de e-mail com 

apenas um disparo e planejar uma ação de e-mail 

marketing. Sendo assim, é essencial definir 

objetivos e metas, pois somente através desses 

KPIs é possível acompanhar as campanhas 

disparadas e entender se elas estão chegando nos 

objetivos traçados. Nesse sentido, todo e qualquer 

projeto que busca alcançar um sucesso, é preciso 

que tenha definido o que é considerado o sucesso 

para esse projeto. Por isso, durante o planejamento 

de e-mail marketing é necessário saber com quem 

falaremos, em qual momento, sobre o quê e 

utilizando que tipo de linguagem. Sem KPIs fica 

impossível medir a efetividade de qualquer ação 

de comunicação e se tratando de internet, onde 

tudo é perfeitamente mensurável, desprezar a 

análise de métricas e KPIs é um desperdício 

absurdo. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 29. DSC sobre a importância de definir o comportamento do usuário nas ações de E-mail 

Marketing. 

Ainda sobre o planejamento de e-mail marketing, é importante definir o comportamento dos 

usuários da base com relação a uso de e-mail? Sim, não e por que é importante, na sua opinião? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Saber como usuário se comporta 

é essencial para criar campanhas mais eficazes. 

Uma forma de fazer isso é estudar os KPIs que as 

ferramentas de mkt digital oferecem.  

 

Borlot - Sim, como na resposta anterior, o 

planejamento estratégico da campanha permite o 

preparo dos pontos de entrada, saída e de 

entraves que uma campanha possa ter pra que 

você consiga alcançar o resultado planejado. 

 

Pereira - Sim, é fundamental mapear o 

comportamento do seu usuário na base. 

 

Ribeiro - Sim, é totalmente necessário ter a 

previsão de comportamento dos usuários em 

relação as campanhas disparadas. 

 

Mosko - Sim, quando você tem um mapeamento 

do comportamento do seu leitor, você consegue 

prever ações e desejos, podendo aprender a 

ofertar para o seu seguidor, exatamente o que ele 

deseja e precisa para aquele momento. 

 

Gonçalves - Compreender como os destinatários 

se comportam em reação ao uso de seus e-mails é 

importante, pois a concorrência pelo inbox tem 

ficado mais acirrada. 

 

Bernard - Apesar de ser complicado controlar a 

hora em que o usuário vai receber a mensagem, 

já que os servidores de envio disparam em blocos 

e dependendo da base isso pode durar até um dia 

inteiro, é importante mensurar esse 

comportamento. 

Saber como o usuário se comporta é essencial para 

criar campanhas mais eficazes. Uma forma de 

fazer isso é estudar os KPIs que as ferramentas de 

marketing digital oferecem. O planejamento 

estratégico da campanha permite o preparo dos 

pontos de entrada, saída e de entraves que uma 

campanha possa ter pra que seja possível alcançar 

o resultado planejado. Por isso, é fundamental 

mapear o comportamento do usuário na base e ter 

a previsão de comportamento dos usuários em 

relação às campanhas disparadas. Além disso, é 

totalmente necessário ter a previsão de 

comportamento dos usuários em relação as 

campanhas disparadas. Quando você tem um 

mapeamento do comportamento do seu leitor, você 

consegue prever ações e desejos, podendo 

aprender a ofertar para o seu seguidor, exatamente 

o que ele deseja e precisa para aquele momento. 

Por isso, Compreender como os destinatários se 

comportam em reação ao uso de seus e-mails é 

importante, pois a concorrência pelo inbox tem 

ficado mais acirrada. Mesmo assim, apesar de ser 

complicado controlar a hora em que o usuário vai 

receber a mensagem, já que os servidores de envio 

disparam em blocos e dependendo da base isso 

pode durar até um dia inteiro, é importante 

mensurar esse comportamento. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 30. DSC sobre a importância de definir KPIs para mensurar os resultados em Planejamento de E-

mail Marketing. 

Você acredita que seja importante definir os indicadores-chave de performance no 

planejamento de e-mail marketing? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Os KPIs estão ligados 

diretamente ao planejamento de metas.  

 

Borlot - Sim, os KPIs são a bússola para navegar 

nessa vastidão de métricas que recebemos. 

 

Pereira - Sim, os KPIs ajudam a definir se o 

planejamento está no caminho ou não. 

 

Ribeiro - Sim. Antes de disparar qualquer 

campanha e ou configurar a conta de um cliente, 

uma lista mínima de KPIs deve ser elaborada 

para mensurar o sucesso das campanhas. 

 

Mosko - Sim, é importante saber o que realmente 

é o ponto que fará seu projeto ser um sucesso, 

não podemos entrar em um projeto sem saber o 

que fazer. 

 

Gonçalves - Parafraseando o ditado popular, 

“para quem não sabe onde quer chegar, qualquer 

destino serve”. Os KPI’s são fundamentais para 

mensurar o sucesso das ações de e-mail e para 

indicar correções de estratégia fundamentais, 

como reavaliar conteúdos ou CTAs 

 

Bernard - Sim, como respondido na questão 1, 

sem KPIs fica impossível medir a efetividade da 

ação. 

Os KPIs estão ligados diretamente ao 

planejamento de metas, e são a bússola para 

navegar na vastidão de métricas recebidas. Eles 

ajudam a definir se o planejamento está no 

caminho ou não. Por isso, antes de disparar 

qualquer campanha ou configurar a conta de um 

cliente, uma lista mínima de KPIs deve ser 

elaborada para mensurar o sucesso das campanhas. 

Além disso, é importante saber o que realmente é 

o ponto que fará seu projeto ser um sucesso, não 

podemos entrar em um projeto sem saber o que 

fazer. Parafraseando o ditado popular, “para quem 

não sabe onde quer chegar, qualquer destino 

serve”. Os KPI’s são fundamentais para mensurar 

o sucesso das ações de e-mail e para indicar 

correções de estratégia fundamentais, como 

reavaliar conteúdos ou CTAs. Por isso, sem sem 

KPIs fica impossível medir a efetividade da ação. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 31. DSC sobre a importância de definir a dinâmica de engajamento e réguas de automação para as 

ações de E-mail Marketing. 

Em um planejamento de e-mail, você acredita que seja importante definir as dinâmicas de 

engajamento e as réguas de automação de marketing para as ações de e-mail? Sim ou não, e por 

quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Os ISPs (Hotmail, Gmail, Yahoo 

e outros) estão cada vez mais eficazes no 

combate ao spam. Então é importante que os 

negócios foquem em conteúdos com relevância 

para cada destinatário.  

 

Borlot - O mais importante da automação é 

quando ela é eficiente o bastante para guiar os 

leads para o ponto de oportunidade, mas sutil o 

bastante para que eles pensem que chegaram lá 

sozinhos, para isto não bastam apenas 

ferramentas eficientes, é preciso um profissional 

qualificado e com sensibilidade o bastante para 

compreender que do outro lado da campanha 

existem pessoas, embora pareça uma ideia obvia, 

nem sempre é levada em consideração. 

 

Pereira - Claro, que é importante mas em alguns 

casos a régua não é necessária, apenas o 

engajamento resolve. Outros casos a régua de 

automação é importante pois você quer uma ação 

baseada em um comportamento do usuário do 

email. Régua de relacionamento não 

necessariamente está atrelada só a email ou a 

metodologia inbound marketing. É possível 

construir uma régua de e-mail para as ações de 

email, mas a régua de relacionamento pode ser 

feita usando outros meios também. 

 

Ribeiro - Sim. Porque só é possível iniciar uma 

automação depois que existe uma régua de 

condições lógicas criadas. 

 

Mosko - Sim, cada vez temos métodos mais 

inovadores para fazer essas medições, hoje em 

alta o sistema de Pontuação de Leads, permite 

definir um ponto que o lead ganha a cada ação 

que executa, para que possa medir o engajamento 

de seu lead 

 

Gonçalves - Se existe uma régua de automação, 

é preciso pensar nela como um diálogo, com 

etapas bem definidas e muitos hubs de decisão 

(sim/não, engajou/não engajou, etc). 

 

Bernard - Sim, o trabalho de planejamento 

envolve o desenho de uma régua de 

relacionamento para medir todos os pontos de 

contato com o cliente e trazer mais efetividade às 

ações. 

Os ISPs (Hotmail, Gmail, Yahoo e outros) estão 

cada vez mais eficazes no combate ao spam. 

Então, é importante que os negócios foquem em 

conteúdos com relevância para cada destinatário. 

O mais importante da automação é quando ela é 

eficiente o bastante para guiar os leads para o 

ponto de oportunidade, mas sutil o bastante para 

que eles pensem que chegaram lá sozinhos, e, para 

isso, não bastam apenas ferramentas eficientes, é 

necessário também um profissional qualificado e 

com sensibilidade o bastante para compreender 

que, do outro lado da campanha, existem pessoas. 

Embora essa pareça uma ideia óbvia, nem sempre 

ela é levada em consideração. De qualquer forma, 

mesmo sendo importante, em alguns casos a régua 

não é necessária, pois o engajamento já resolve. 

Em outros casos, a régua de automação é 

importante, pois o objetivo é uma ação baseada em 

um comportamento do usuário do e-mail. Réguas 

de relacionamento não necessariamente estão 

atreladas só ao e-mail ou à metodologia de 

inbound marketing. É possível construir uma régua 

de e-mail para as ações de e-mail, mas a régua de 

relacionamento pode ser feita usando outros meios 

também. Ou seja, só é possível iniciar uma 

automação depois que existe uma régua de 

condições lógicas criadas. Cada vez temos 

métodos mais inovadores para fazer essas 

medições, hoje em alta o sistema de Pontuação de 

Leads, permite definir um ponto que o lead ganha 

a cada ação que executa, para que possa medir o 

engajamento de seu lead. Se existe uma régua de 

automação, é preciso pensar nela como um 

diálogo, com etapas bem definidas e muitos hubs 

de decisão (sim/não, engajou/não engajou, etc). O 

trabalho de planejamento envolve o desenho de 

uma régua de relacionamento para medir todos os 

pontos de contato com o cliente e trazer mais 

efetividade às ações. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 32. DSC sobre a importância de definir bases e segmentações no planejamento de E-mail 

Marketing. 

Em um planejamento de ações de e-mail marketing, você acredita que seja importante definir as 

bases de disparo e as segmentações?  Sim, ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. É importante segmentar a sua 

base de e-mails e definir a comunicação para 

cada um. Assim você tem campanhas mais 

assertivas e melhora o engajamento.  

 

Borlot - A segmentação de leads é uma das 

técnicas mais eficientes no que diz respeito a 

conversão, quanto mais qualificado o Lead, mais 

assertiva vai ser a comunicação de vendas e mais 

atraente será a oferta. 

 

Pereira - Sim, e acho que é importante definir 

isso no início. 

 

Ribeiro - Sim., levando em conta que existem 

segmentações que somente serão definidas após 

um período de disparos. 

 

Mosko - Sim, segmentação não é algo apenas 

para email marketing, mas acredito que a ação de 

definir um segmento o qual quer trabalhar deve 

ser feito para todas as ações. 

 

Gonçalves - Obviamente. Por mais que as bases 

de e-mail marketing contenham uma preferência 

em comum, são heterogêneas. 

 

Bernard - Sim, sem inteligência de banco de 

dados não existe segmentação, sem segmentação 

não existe personalização, sem personalização 

não é marketing direto. 

É importante segmentar a base de e-mails e definir 

a comunicação para cada usuário, pois as bases são 

heterogêneas. Assim, é possível criar campanhas 

mais assertivas e melhorar o engajamento. A 

segmentação de leads é uma das técnicas mais 

eficientes no que diz respeito à conversão, pois 

quanto mais qualificado é o lead, mais assertiva 

vai ser a comunicação de vendas e mais atraente 

será a oferta. Por isso, é importante definir isso no 

início. De qualquer forma, é necessário levar em 

conta que algumas segmentações que só serão 

definidas após um período de disparos. Algo 

importante é que segmentação não é algo apenas 

para email marketing, mas acredito que a ação de 

definir um segmento o qual quer trabalhar deve ser 

feito para todas as ações. Por mais que as bases de 

e-mail marketing contenham uma preferência em 

comum, são heterogêneas, sendo assim, sem 

inteligência de banco de dados não existe 

segmentação, sem segmentação não existe 

personalização, sem personalização não é 

marketing direto. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 33. DSC sobre definir as atividades mais importantes a serem executadas em um espaço de tempo 

determinado no trabalho com E-mail Marketing. 

As atividades-chave, ou seja, as ações mais importantes a serem executadas em um espaço de 

tempo determinado no planejamento, são importantes? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Para cada negócio existe uma 

ação imprescindível.  

 

Borlot - Acredito que sim, mas não no tempo da 

campanha ou no tempo do executor, neste caso o 

mais importante é o tempo do Lead, afinar esse 

tempo pode fazer com que a campanha se torne 

mais eficiente e converta mais. 

 

Pereira - Sim, é importante definir sim as 

atividades chave pois o workflow ajuda a fazer 

com que as atividades sejam executadas ou 

produzidas. 

 

Ribeiro - Sim. Pois são esses milestones que 

definem o fluxo principal das campanhas 

planejadas, criando uma agenda de ações 

obrigatórias que definem pontos de tomada de 

decisão. 

 

Mosko - Sim, isso entra um pouco na parte de 

estratégia, o qual você tem de definir quando será 

iniciada e terminada uma campanha para os 

prospectos, sendo assim, é definir sempre uma 

deadline para ação que está sendo executada. 

 

Gonçalves - Isso é uma parte importante do 

planejamento. Quando elaboramos a ação (ou as 

ações) de e-mail marketing, esperamos que 

determinados comportamentos sejam seguidos. 

 

Bernard - Sim, os objetivos de cada disparo 

precisam estar bem definidos para que os 

reenvios e/ou repliques não inundem a caixa 

postal do cliente. 

Essa é uma parte importante do planejamento. 

Para cada negócio existe uma ação imprescindível, 

mas não no tempo da campanha ou no tempo do 

executor: neste caso, o mais importante é o tempo 

do lead, e afinar esse tempo pode fazer com que a 

campanha se torne mais eficiente e converta mais. 

Ou seja, é importante definir as atividades-chave, 

pois o workflow ajuda a fazer com que as 

atividades sejam executadas ou produzidas. Além 

do mais, são esses milestones que definem o fluxo 

principal das campanhas planejadas, criando uma 

agenda de ações obrigatórias que definem pontos 

de tomada de decisão. Isso entra um pouco na 

parte de estratégia, o qual você tem de definir 

quando será iniciada e terminada uma campanha 

para os prospectos, sendo assim, é definir sempre 

uma deadline para ação que está sendo executada. 

Quando elaboramos a ação (ou as ações) de e-mail 

marketing, esperamos que determinados 

comportamentos sejam seguidos. Os objetivos de 

cada disparo precisam estar bem definidos para 

que os reenvios e/ou repliques não inundem a 

caixa postal do cliente. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 34. DSC sobre definir as ferramentas que auxiliam na gestão, produção e execução de ações de E-

mail Marketing. 

Listar as ferramentas que auxiliam na execução das campanhas de e-mail marketing é 

importante no planejamento? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Ter um checklist de ferramentas 

ajuda a mensurar os resultados, metas e, 

principalmente, a evitar desperdícios de gastos 

com ferramentas subutilizadas.  

 

Borlot - Não acredito que ter muitas ferramentas 

seja a melhor solução em todos os casos, as 

vezes, podem até atrapalhar, cabe ao profissional 

de automação a experiência para entender a 

audiência, o processo e a oferta e assim aplicar 

apenas o necessário para evitar distrações com 

ferramentas que além de não contribuírem, 

podem até causar problemas no processo. 

 

Pereira - É importante para a campanha como 

um todo, mas para o planejamento em um 

cenário de agência não é fundamental. 

 

Ribeiro - Sim, são importantes, porém não o 

principal. 

 

Mosko - Diria que depende do projeto, em 

grande maioria, sim, é preciso conhecer e saber 

quais ferramentas quer e pode usar. 

 

Gonçaçves - Saber quais são as ferramentas 

disponíveis, suas funcionalidades e capacidades é 

importante para direcionar os trabalhos a realizar 

para cada uma, explorando seus potenciais. 

 

Bernard - Sim, ferramentas complementares 

como envio de SMS e Chtabots são 

imprescindíveis hoje em dia, porque as taxas de 

abertura dos e-mail estão cada vez menores. 

Ter um checklist de ferramentas e conhecer suas 

funcionalidades e capacidades ajuda a mensurar os 

resultados, metas e, principalmente, a evitar 

desperdícios de gastos com ferramentas 

subutilizadas. Mesmo assim, ter muitas 

ferramentas nem sempre é a melhor solução em 

todos os casos, às vezes, elas podem até atrapalhar, 

e cabe ao profissional de automação a experiência 

para entender a audiência, o processo e a oferta e 

assim, aplicar apenas o necessário para evitar 

distrações com ferramentas que, além de não 

contribuírem, podem causar problemas no 

processo. Por isso, esse tipo de lista é importante 

para a campanha como um todo, mas para o 

planejamento em um cenário de agência não é 

fundamental. Ou seja, isso é importante, porém 

não é o principal. Saber quais são as ferramentas 

disponíveis, suas funcionalidades e capacidades é 

importante para direcionar os trabalhos a realizar 

para cada uma, explorando seus potenciais. 

ferramentas complementares como envio de SMS 

e Chtabots são imprescindíveis hoje em dia, 

porque as taxas de abertura dos email estão cada 

vez menores. Mesmo assim, em alguns casos, vai 

depender do projeto.  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 35. DSC sobre a importância de definir os recursos e equipe de pessoas envolvidas nas estratégias 

de E-mail Marketing (gestão, produção e execução). 

Definir os recursos e equipe de pessoas envolvidas na estratégia de e-mail é importante para um 

bom planejamento? Sim ou não, e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Todo planejamento ajuda a 

otimizar os gastos e a melhorar o desempenho 

das conversões.  

 

Borlot - Sim. Acredito que é fundamental dar o 

passo até aonde a perna alcança, na hora da 

execução, quando menos "aventureiro" for o 

projeto, melhor.   

 

Pereira - Sim, os recursos de infraestrutura são 

importantes num planejamento sim. 

 

Ribeiro - Sim, é necessário definir logo no 

começo da estratégia quais serão os recursos 

chave e quais os papéis, pois somente assim será 

possível criar um fluxo de campanhas e 

evoluções estratégicas. 

 

Mosko - Sim, quando você tem um time que está 

bem engajado, eles buscam o crescimento com 

você, para que possa executar aquilo que deseja. 

 

Gonçalves - Saber os recursos humanos 

envolvidos é importante, pois isso determina a 

velocidade com a qual as ações são criadas, e 

também o nível de especialização com o qual são 

concebidas. 

 

Bernard - Sim, é fundamental. Com os recursos 

alocados é possível desenhar o time e as 

ferramentas que serão usadas. 

Todo planejamento ajuda a otimizar os gastos e a 

melhorar o desempenho das conversões. É 

fundamental dar o passo até onde a perna alcança: 

na hora da execução, quando menos "aventureiro" 

for o projeto, melhor. Ou seja, os recursos de 

infraestrutura são importantes num planejamento, 

e é necessário definir logo no começo da estratégia 

quais serão os recursos-chave e quais serão os 

papéis, pois somente assim será possível criar um 

fluxo de campanhas e evoluções estratégicas. 

Quando você tem um time que está bem engajado, 

eles buscam o crescimento com você, para que 

possa executar aquilo que deseja. Por isso, saber 

os recursos humanos envolvidos é importante, pois 

isso determina a velocidade com a qual as ações 

são criadas, e também o nível de especialização 

com o qual são concebidas. Com os recursos 

alocados é possível desenhar o time e as 

ferramentas que serão usadas. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 36. DSC sobre a importância de definir os custos envolvidos no planejamento de E-mail 

Marketing. 

Definir os custos envolvidos na estratégia de e-mail é importante para um bom planejamento? 

Sim ou não e por quê? 

 

Expressões-Chave 

 

 

DSC 

Barbosa - Sim. Definir os custos envolvidos 

ajuda sobretudo a medir o ROI (retorno sobre o 

investimento).  

 

Borlot - Acredito que neste ponto o custo não 

pode ser um dificultador, mas por outro lado, não 

é todo caso que se precisa da ferramenta mais 

cara.   

 

Pereira - Fundamental não, é importante. O 

planejamento eu entendo como uma etapa que 

vem depois do orçamento e então eu prefiro ter o 

orçamento primeiro e fazer o planejamento 

depois que orçamento foi aprovado. 

 

Ribeiro - Sim, principalmente quanto se existe 

uma verba bem curta. 

 

Mosko - A base de todo planejamento é ter ROI 

positivo, se você não sabe quanto gastou para ter 

o resultado que teve, basicamente não sabe foi 

positivo ou negativo. E como já falei, se não sabe 

o caminho que está indo, qualquer um serve. 

 

Gonçalves - Saber qual o orçamento disponível 

para as ações colabora para um melhor 

acompanhamento do ROI, sem dúvida. 

 

Bernard - Sim, porque em alguns casos um 

chatbot por exemplo será mais efetivo e barato. 

Definir os custos envolvidos ajuda sobretudo a 

medir o ROI (retorno sobre o investimento). A 

base de todo planejamento é ter ROI positivo, se 

você não sabe quanto gastou para ter o resultado 

que teve, basicamente não sabe foi positivo ou 

negativo. Neste ponto, o custo não pode ser um 

dificultador, mas por outro lado, nem sempre será 

necessário usar a ferramenta mais cara. O 

planejamento é uma etapa que vem depois do 

orçamento, e então é preferível ter o orçamento 

primeiro e fazer o planejamento depois que ele for 

aprovado, principalmente quanto se tem uma verba 

curta. Saber qual o orçamento disponível para as 

ações colabora para um melhor acompanhamento 

do ROI, sem dúvida. De qualquer forma, em 

alguns casos um chatbot por exemplo será mais 

efetivo e barato. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


