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Sobre o Instituto Desenvolve T.I

“Não existem novas invenções em tecnologia sem a descoberta de novas
possibilidades educacionais”.
Bruno Ladeia Marinho (Fundador)

O Instituto Desenvolve T.I é a primeira escola do Paraná com o foco
total em educação proﬁssionalizante digital em áreas como
Comércio Eletrônico, Redes Sociais, Comunicação e Marketing
Digital. O Instituto atua no mercado educacional há quatro anos e
se

dedica

ao

máximo

para

desenvolver

uma

sociedade

democrática, com os benefícios e vantagens da tecnologia aliada a
um ensino de qualidade por meio de uma metodologia e didática
única, na qual o centro do aprendizado está totalmente no aluno.

Inovação, tecnologia, empreendedorismo e relações humanas
sempre foram palavras que ﬁzeram parte da rotina do Instituto
Desenvolve T.I e, por isso, trabalhamos com o foco em um ensino
que tem como objetivo priorizar as necessidades de cada aluno fazendo com que o conhecimento seja trabalhado por meio
modalidades de ensino, com o acompanhamento e orientação de
proﬁssionais altamente qualiﬁcados no mercado digital. de materiais
didáticos exclusivos em
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PLANEJAMENTO COMUNICACIONAL EM REDES SOCIAIS (CAMPANHAS)

O

amadurecimento da publicidade mundial fez com que as
estratégias persuasivas passassem por um gradativo
processo de aprimoramento e diversificação, tornando-se

cada vez mais criativas e inovadoras para melhor chamar e manter
a atenção do seu público-alvo. Porém, para que o resultado final
possa ser obtido da maneira mais correta possível, é imprescindível
que exista um planejamento ou uma abordagem completa das
decisões mercadológicas e publicitárias, com base na análise
situacional

da

empresa

no

mercado,

nos

seus

recursos

característicos e na sua capacidade atual.

A

elaboração

de

planejamentos

de

comunicação

e,

consequentemente, da interação entre empresa e consumidor por
meios

convencionais

é

requerida

para

a

criação

de

um

posicionamento empresarial, fazendo com que a instituição obtenha
e mantenha seu lugar no mercado. Contudo, em um cenário mais
recente, a elaboração de um planejamento de comunicação com
foco nas redes sociais virtuais atuais tem se caracterizado como um
diferencial às organizações, devido à atualidade de tais veículos, à
facilidade de utilização e ao constante desenvolvimento dos
mesmos.
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Atualmente, uma empresa com número significativo de seguidores
ou curtidores nas redes sociais é vista positivamente pela
sociedade em geral e, particularmente no âmbito empresarial,
realça o seu posicionamento no mercado. Consequentemente, um
planejamento

de

comunicação

criado

e

desenvolvido

exclusivamente para as redes sociais virtuais é uma iniciativa a ser
valorizada por uma empresa, dada a sua análise positiva no cenário
empresarial atual.

No âmbito comunicacional, a essência de um planejamento de
comunicação é a que o mesmo deve ser entendido como uma
derivação do planejamento de marketing tradicional. Trata-se de um
processo de administração e sistemática, com a função primária de
coordenar os objetivos, estratégias determinadas e as diferentes
etapas de uma campanha propagandística, divulgação e promoção
de vendas ou de relações públicas, com as estipulações do
planejamento de marketing, buscando alcançar o maior retorno
possível sobre o investimento utilizado.
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Com o passar dos anos, as redes sociais virtuais foram ganhando
cada vez mais usuários no mundo todo, sendo acessadas não só
por meio de computadores pessoais, como também dos telefones
móveis,

tablets,

videogames,

entre

outros

eletrônicos.

São

ambientes nos quais o usuário pode unir a facilidade de uso em
conjunto à vontade de se expressar e, assim, as discussões
abrangendo diversos usuários se tornam possíveis e altamente
participativas.

A imensidão nas possibilidades comunicacionais das novas
ferramentas - desde a transformação de uma página da Internet em
diário pessoal até discussões sobre política e demais assuntos em
comunidades virtuais - fez com que as empresas passassem a
prestar mais atenção nos acontecimentos dentro das redes sociais
virtuais. Nelas, os consumidores de determinado produto ou clientes
de determinado serviço, têm a liberdade de falar o que quiserem,
além de obter respostas de outros participantes das mesmas redes
www.desenvolveti.com.br
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- o que pode ser um ótimo meio de comunicação entre empresa e
consumidor.

Atualmente,

algumas

desenvolver

organizações

planejamentos

já

de

estão

começando

comunicação

a

voltados

exclusivamente para redes sociais virtuais e, como parte de suas
estratégias

comunicacionais,

almejaram

ou

almejam

fatores

econômicos provenientes de tal capacidade comunicacional. Em
seletas ocasiões, algumas empresas atuam neste tipo de mídia com
as

chamadas

“promoções

relâmpago”

-

havendo

a

total

segmentação do público-alvo e o objetivo final de conclusão de
venda. Porém, a estratégia mais utilizada pelas empresas com este
tipo de comunicação é a de manutenção da marca e constante
relacionamento com clientes e colaboradores.

As possibilidades de comunicação entre usuários de uma mesma
rede social estão em processo de constante transformação e
aprimoramento

e,

consequentemente,

os

departamentos

de

Marketing de várias corporações e empresas pertencentes à cadeia
de comunicação mercadológica ainda estão estudando a melhor
abordagem possível envolvendo estas redes. O fato é que o
mercado de comunicação precisa se adaptar à comunicação entre
consumidores, tendo a marca como suporte; e não somente com os
consumidores, tendo a marca como veículo de interação entre a
empresa e seus potenciais mercados.
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O

processo

de

desenvolvimento

de

um

planejamento

de

comunicação é executado a partir do pressuposto de que já exista
um planejamento de Marketing; ou seja, de que já exista uma
análise profunda sobre o ambiente externo e interno da empresa
em questão, constatações sobre o seu diagnóstico no âmbito
mercadológico e a previsão de possíveis cenários decorrentes de
tais fatores. Vale ressaltar, também, que o planejamento de
Marketing apresenta toda e qualquer análise que tenha relação com
o faturamento da empresa, uma vez que todas as ações propostas
devem trabalhar em conjunto para que o maior lucro possível seja
obtido. Por conseguinte, na fase de planejamento de comunicação,
ocorre o afunilamento das informações do planejamento de
Marketing,

visando

desenvolver

a

melhor

estratégia

de

comunicação para a empresa no cenário em que está inserida considerando os já disponíveis fatores financeiros.

A efetividade do processo de comunicação envolve a compreensão
do

mesmo

por

parte

dos

profissionais

envolvidos:

o

desenvolvimento de um processo que engloba os agentes emissor
e receptor; os instrumentos mensagem e meios; e, por fim, as
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funções codificação, decodificação, resposta e feedback (retorno de
respostas). O último elemento, o ruído, deve ser evitado como
consequência

do

processo.

Todo

o

desenvolvimento

da

transmissão da comunicação ocorre por meio das seguintes etapas:
1. O emissor envia a mensagem a outro elemento, sendo que a
mesma

passa

pela

função

de

codificação,

ou

seja,

transformação do pensamento em símbolos;
2. O conjunto de símbolos (mensagem) é então transmitido
através do meio de comunicação escolhido;
3. A mensagem passa então pela função de decodificação, ou
seja, atribuição de significado aos símbolos codificados;
4. O receptor recebe a mensagem e desenvolve reações a
respeito da mesma (respostas), enviando, eventualmente, o
feedback (retorno de respostas) ao emissor.

Caso haja alguma distorção na mensagem utilizada no processo de
comunicação, as informações enviadas serão diferentes das
informações recebidas; resultando, então, no ruído comunicacional.
O ruído pode ser ocasionado por um único ou uma série de fatores,
porém, para minimizar ao máximo o risco de seu estabelecimento,
os processos de codificação e decodificação devem ser similares ou seja, o emissor deve utilizar em sua mensagem uma linguagem
www.desenvolveti.com.br
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que o receptor esteja apto a compreender. Portanto, para a
possibilidade

do

desenvolvimento

de

um

planejamento

de

comunicação eficaz, é preciso começar pelo entendimento do
público-alvo e percorrer o caminho inverso até o emissor da
mensagem, devendo-se:
1. Identificar quem realmente constitui o público-alvo;
2. Estabelecer os objetivos e metas da comunicação a ser
transmitida;
3. Desenvolver um conteúdo para a mensagem;
4. Escolher os meios e canais midiáticos para veiculação dessa
mensagem;
5. Selecionar a fonte das informações e obter a resposta dos
receptores.

Identificar
PúblicoAlvo
Estabelecer
Objetivos e
Metas

Planejamento
de
Comunicação
Selecionar
fonte e
obter
feedback

Desenvolver
Conteúdo
Escolher
Meios e
Canais para
veiculação
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Todo

planejamento,

independentemente

de

seu

nível

e

especificidade, exige a definição de objetivos, estratégias e táticas.
Para que possam ser compreendidos sem equívocos, as suas
respectivas definições são:
a) Objetivos: são fatores amplos que as empresas pretendem
atingir e, assim, devem ser fixados de forma a atender os
interesses das mesmas. Cada objetivo possui uma derivação:
a meta, a qual pode ser entendida como o tempo total no qual
a empresa pretende cumprir o citado objetivo, envolvendo
também os valores numéricos que ela almeja neste mesmo
período;
b) Estratégias: são os caminhos pelos quais a empresa
pretende seguir para alcançar seus objetivos. Para ser
traçada de maneira correta, a estratégia exige que sejam
levadas em consideração as ações dos concorrentes no
cenário mercadológico, de forma a encará-los de maneira
inequívoca e proporcional;
c) Táticas: são as ações que deverão ser utilizadas para que as
estratégias

sejam

atendidas.

Podem

ser

consideradas

diversas táticas, desde que seja realizada uma completa
análise situacional da empresa e, assim, constatadas as suas
reais características e necessidades.
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Objetivos

Planejamento
Táticas

Estratégias

É preciso, em algum momento em meio à definição de objetivos,
estratégias e táticas, estipular qual será o tipo de campanha e as
estratégias comunicacionais utilizadas na comunicação empresarial,
visto que são duas informações cruciais para o planejamento de
comunicação. Neste ponto, devem ser definidos os “como” da
campanha: qual o melhor gênero de campanha para atingir o
objetivo geral? Qual a melhor abordagem para que o tipo de
campanha seja o mais satisfatório possível?

Primeiramente, existem diversos tipos de campanha para empresas
ou produtos/serviços. Alguns exemplos mais relevantes são:
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Campanha de
Propaganda

•Tem como principal característica a divulgação de
determinada empresa, produto ou serviço, tornando
conhecidos seus diferenciais, benefícios,
particularidades e atributos

Campanha de
Lançamento

•É ideal quando a empresa for nova ou possuir algum
produto/serviço novo no mercado. Com esta
campanha, o apelo é feito na “novidade” em questão

Campanha
Promocional

•É utilizada para divulgar a promoção de venda de
produtos/serviços ou incentivar que pessoas
conheçam uma empresa e suas atividades em troca de
sorteios, entre outros

Campanha
Institucional

•Utilizada normalmente com apelo emocional,
realçando a importância de uma empresa ou marca
para seus clientes e/ou ambiente no qual está inserida

Campanha
Industrial

•Realizada por empresas que disponibilizam produtos
ou serviços a outras empresas, sendo direcionada a
profissionais que podem ter suas capacidades
empresariais aprimoradas pela utilização dos recursos
em questão.

Portanto, devido à existência de diferentes tipos de campanha, é
preciso estudar e escolher com cautela qual seria a mais indicada
para que o objetivo geral seja alcançado. Uma escolha equivocada,
aqui, pode não gerar resultados satisfatórios e acumular prejuízos à
empresa.

Em conjunto com o tipo de campanha, devem ser escolhidas as
estratégias da mesma, sendo as diretrizes para a escolha da melhor
www.desenvolveti.com.br
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linguagem a ser veiculada. É preciso definir como as mensagens
serão transmitidas aos clientes; sendo destacadas as seguintes
estratégias:

Estratégia de
Informação

•Visa especificar os componentes de destaque de uma
empresa, produto ou serviço, além de suas vantagens frente
às demais marcas

Estratégia de
Testemunho

•É quando um cliente ou consumidor comprova a qualidade
da empresa, produto ou serviço com suas próprias palavras
após ter usufruído os mesmos

Estratégia de
Posicionamento

•Aqui, deve ser utilizado o posicionamento da empresa
traçado na primeira etapa, apelando para como a mesma
quer ser vista pelo cliente

Estratégia de
Humor

•Utiliza de linguagem humorística e visa fazer uma empresa,
produto ou serviço serem lembrados pelos clientes de
forma descontraída

Estratégia de
Comparação

•É utilizada quando uma empresa, produto ou serviço se
destaca frente à concorrência e, por isso, faz-se uma
comparação amigável entre dois ou mais elementos

Estratégia
Ofensiva

•Diferentemente da estratégia de comparação, a estratégia
ofensiva faz uma comparação não amigável ou atinge a
concorrência em seus pontos fracos. Normalmente, é
utilizada para interromper a ação de concorrentes diretos

A definição de todos os elementos citados é muito importante para
o sucesso da campanha: se um ou mais fatores estiverem
incoerentes em relação ao restante do planejamento, a presença da
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empresa nas redes sociais pode não receber o feedback esperado
e resultar em tempo e investimentos desnecessários.

No ambiente virtual, a realidade do planejamento é basicamente a
mesma do mundo real, mas devem ser consideradas algumas
particularidades da virtualidade: o planejamento de comunicação
voltado para a Internet apresenta, em geral, as mesmas
características de um planejamento convencional, porém com
questões relacionadas ao posicionamento de determinada empresa
em meio ao espaço on-line. Por exemplo, uma comunicação
eletrônica pode envolver o desenvolvimento correto de um website,
de uma loja virtual, banners, anúncios ou até mesmo uma página no
Facebook, dependendo dos objetivos a serem alcançados por uma
empresa ao ingressar na Internet.

A presença de uma
empresa

na

Internet,

nos dias atuais, é prérequisito

para

formar

e/ou fortalecer a sua
imagem no mercado.
No ambiente comercial
dos dias atuais, o site
da empresa é a sua mais importante presença ao seu público-alvo.
Atualmente, o site é até mesmo mais importante do que o prédio da
corporação, do que os seus documentos criados e mais importante
do que toda a sua publicidade já realizada.

www.desenvolveti.com.br

Página 13

14

O site é o que propicia e cria uma primeira impressão,
representando uma verdadeira organização e abrindo uma
gigantesca

oportunidade

para

oferecimento

de

informações;

interação com clientes; obtenção e reunião de ideias e opiniões
sobre produtos; oferecimento de serviços; promoção de produtos e,
ainda mais importante, obtenção de vendas. O comércio mundial,
de maneira histórica, nunca teve à sua disposição uma ferramenta
tão versátil como o site.
Assim, partindo do princípio de que o site é o ponto de partida para
um planejamento de comunicação voltado para a Internet, é preciso
adaptar os itens que compõem a estrutura deste para as
capacidades e diversificações do ambiente on-line. É também
necessário adaptar as mensagens utilizadas em uma campanha por
meio da Internet, uma vez que esta apresenta características, em
geral,

mais

informais

quando

comparada

aos

meios

de

comunicação convencionais. Por fim, a fase de criação, em
especial, necessita de cuidados relacionados à acessibilidade e
usabilidade por parte do público-alvo da campanha em questão.

O desenvolvimento de um planejamento de comunicação voltado
para as redes sociais atuais deve considerar que o cenário das
mesmas aborda não só a escolha por determinada marca; mas
abrange também a organização de seus consumidores em torno da
mesma. A empresa que souber investir neste novo tipo de mídia,
seja para fins de comunicação ou vendas, pode ser capaz de atrair
consumidores em potencial, torná-los fiéis e grandes divulgadores
do produto ou serviço em questão.
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O modelo de planejamento padrão (contendo objetivos, estratégias
e táticas comunicacionais) pode ser até mesmo complementado ao
serem levadas em conta algumas etapas fundamentais: antes de se
traçar objetivos, estratégias e táticas, é necessário analisar a
situação da empresa, ou seja, descrever os problemas a serem
enfrentados e as oportunidades a serem aproveitadas.

Também pode ser feito um levantamento dos motivos que levaram
a empresa a fazer propaganda, uma breve análise da concorrência,
do público-alvo e dos esforços publicitários anteriores. Por fim,
depois de realizados todos os processos já citados, deve-se
trabalhar as questões de criação, produção e ação; ou seja, a
relação de tudo o que deve ser desenvolvido para atender às
definições estabelecidas, assim como os complementos de plano
www.desenvolveti.com.br
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de organização da estrutura necessária, montagem de logística,
fluxograma e, por fim, o cronograma de tarefas a serem
desenvolvidas.

Assim,

para

desenvolvimento

o
de

planejamento

um
de

comunicação com base em
um modelo completo, podese considerar que o mesmo
deve

seguir

estrutura:

a

seguinte

cenário

e

posicionamento da empresa;
promessa

básica

e

justificativa da campanha, assim como seu tipo e estratégias; táticas
(envolvendo período de campanha, análise do público-alvo,
definição de ações e cronograma de ações); criação (envolvendo
conceito, tom de voz, residual, tema e justificativa do tema da
campanha); e, por fim, raciocínio criativo (envolvendo assinatura,
slogan e layout básico). O que se comprova, a cada vez mais, é que
quanto mais detalhes o planejamento de comunicação tiver
estipulados, mais eficácia ele ficará inclinado a apresentar.

Esta obra foi licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Não
Comercial-Sem Derivados 3.0 Não Adaptada..
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Gostou do nosso conteúdo?
Acesse nosso site:
www.desenvolveti.com.br
ou curta nossa fan page!
www.facebook.com/desenvolvet
i
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