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APRESENTAÇÃO
Uma nova eleição, novas expectativas, novos trabalhos e realizações. Nas eleições de 2012
lançamos nosso primeiro e-book “Internet e Eleições 2012: a prática do compartilhamento”, já como
resposta dos nossos primeiros trabalhos no ambiente digital, durante as eleições. Ali, descrevemos
os caminhos que entendemos importantes para a estruturação de um bom trabalho a ser realizado
na internet. Agora, aproveitamos para falar um pouco mais sobre o uso da rede em uma disputa
eleitoral.
Quatro anos depois, quatro anos mais madura, a Vincere Comunicação se posiciona como uma
empresa totalmente voltada ao trabalho no ambiente digital e político. Acreditamos que podemos
contribuir, como temos feito ao longo dos sete anos de existência da empresa, com todos aqueles
que querem saber um pouco mais sobre a dinâmica da internet, suas especificidades e os caminhos
que devem ser seguidos para o fortalecimento da imagem dos candidatos e, consequentemente, o
engajamento de seus eleitores, para que o resultado seja a conversão em voto.
Mais do que nunca, o eleitor sabe o que quer, sabe o que busca e o que deve ser entregue a ele é
o que ele espera, mas sem mentiras ou fantasias. No fim, ele quer poder acreditar novamente que a
política pode nos levar a caminhos melhores.
Não trazemos neste e-book fórmulas mágicas, até porquê não acreditamos nelas. Acreditamos em
trabalho, em planejamento, entendimento e execução bem feitos.
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1. ELEIÇÕES 2016, MAIS CURTA E MUITO MAIS DIGITAL
O calendário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito de 2016 traz uma nova
realidade para partidos e candidatos: uma campanha mais curta, com apenas 45 dias, diferentemente
dos 90 dias das eleições anteriores. Em relação à propaganda no Rádio e na TV, o prazo também
ficou menor. Serão, apenas, 35 dias de propaganda por meio desses veículos. Por si só, tais
mudanças já devem promover alterações em todo o processo eleitoral. Mas, elas não para por aí.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a contribuição financeira de empresas para as
campanhas ajudam a termos uma realidade diferente dos pleitos anteriores: partidos e coligações
terão, em tese, menos dinheiro em caixa para a campanha.

Mais curta e com menos recursos, a disputa eleitoral deste ano deve favorecer ainda mais o
uso do ambiente digital pelos candidatos. Na verdade, o uso das redes sociais, por exemplo, já era
algo para o qual se tinha grande expectativa. As decisões tomadas no fim de 2015 só contribuíram
para que o foco no digital seja ainda maior.
Com certeza, a comunicação digital será
um caminho não só natural, mas necessário,
principalmente para os candidatos que não
estão no poder e não podem fazer uso da
máquina pública na divulgação do trabalho
que realizam. Mais do que nunca, para
estreitar o laço com o eleitor, o ambiente
digital será o caminho a ser seguido,
ampliando o seu poder em relação ao visto
nas eleições municipais de 2012.
Esse e-book tem como intenção apresentar
alguns caminhos, possibilidades e
alternativas para que o uso do ambiente
digital seja o melhor possível por parte de
candidatos e equipes de campanha. Afinal,
por mais que muitos achem que entendem
de comunicação e, principalmente do uso
das ferramentas digitais, nós sabemos que o
trabalho profissional é imprescindível para o
sucesso dos candidatos que querem utilizálas para se aproximar do seu eleitor.
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2. USAR A INTERNET PARA VENCER A ELEIÇÃO OU PARA NÃO
PERDÊ-LA?
A resposta para esta pergunta pode parecer
a mesma, mas não. Na verdade, ela é
fundamental para a definição do trabalho a
ser realizado, durante todo o período eleitoral,
inclusive a pré-campanha. E a resposta é
simples, pois é uma questão de foco.
Explicamos: se a resposta para a pergunta for
vencer, toda a estrutura deverá considerar,
desde o início, o papel da internet no
planejamento estratégico da campanha, num
alinhamento completo com a concepção e
execução das ações de todos os envolvidos no
processo, desde os candidatos, coordenadores,
marqueteiros, cabos eleitorais até a militância.
Agora, se a resposta for usar a rede apenas
para não perder a eleição, o seu uso pode
acabar sendo muito aquém do ideal, desperdiçando uma ótima oportunidade de estar mais próximo do
eleitor e mostrar a ele todo o potencial do candidato, deixando de levar um conteúdo de qualidade,
que surpreenda e que o engaje à campanha. Isso ocorre pelo fato de que se a internet não é
vista com prioridade, ela acaba sendo negligenciada no planejamento de campanha, e isso acaba
resultando em uso equivocado da rede, com falta de conteúdo adequado, de relacionamento, de
respostas assertivas, o que pode ser ainda mais prejudicial do que estar fora da internet.
Não podemos ignorar que o eleitor de hoje é um consumidor e um produtor de informação. Sendo
assim, ele sabe o que quer quando navega na rede, sabe onde buscar as informações que o
interessam, assim como o bom uso do que encontra.
O uso das redes sociais digitais e das ferramentas de
interação em rede tem proporcionado ao consumidorcidadão a oportunidade de informar-se... Opinião de amigos
nas redes sociais ou de outros consumidores podem levar
ao êxito ou ao fracasso em determinado item... Essa mesma
dinâmica se estabelece com a opinião sobre políticos e
personalidades.
(Castillo & Manhanelli, 2012)
Por essa razão, não se pode correr o risco de ignorar o eleitor ou acreditar que tudo o que for
produzido vai convencê-lo. É preciso entender algo que os autores citados ressaltam com muita
sensatez, que é o fato de que a internet não é um veículo de massa, mas sim “um ambiente no qual
as pessoas interagem em diversos nichos e a lógica quando vamos utilizá-la é da segmentação”.
E para segmentar o uso é preciso, antes de mais nada, entender o público, saber o máximo ao seu
respeito, definir qual ou quais pessoas quer atingir, para que a produção do conteúdo vá ao encontro
de seus anseios.
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3. CONSTRUIR MAIS DO QUE DESCONSTRUIR: O QUE AS
ELEIÇÕES DE 2014 NOS ENSINARAM
As eleições de 2014, mais que as de 2010 e 2012, trouxeram à tona um uso bastante equivocado
das redes sociais nas campanhas eleitorais. Infelizmente, se viu muito mais desconstrução do que
construção. Militantes de vários partidos e várias frentes partidárias se digladiaram pela rede,
trocando acusações, ofensas e, principalmente, mentindo, tentando manipular o eleitor.
Esse uso equivocado talvez tenha criado uma sensação de que a internet não é o ambiente
ideal para um trabalho sério durante uma campanha eleitoral. No entanto, alguns políticos têm
demonstrado que é possível prestar contas de seus mandatos, informar seus eleitores e, a partir
desse relacionamento, apresentar propostas para um país melhor.
Infelizmente, não temos a ilusão de que a internet será usada da melhor forma durante a disputa
em 2016, mas sabemos que aqueles que apostarem em construir, muito mais do que desconstruir,
darão um passo importante para a vitória real nas urnas, e não apenas temporária, como vimos em
2014, quando logo após o encerramento da disputa, a aceitação da candidata vencedora começou
a despencar, pelo simples fato dos eleitores terem percebido que a propaganda eleitoral foi muito
distante da realidade constatada pós-eleição.
Por tudo isso, se vamos para a internet que o façamos de forma correta, responsável e com
objetivos bem traçados e que caminhem além da eleição pura e simples, mas que vá ao encontro
do que quer o eleitor, que é recuperar o país, sair da crise e ter uma classe política na qual possa
realmente confiar.
Sem dúvida que as eleições municipais são muito mais acirradas do que as eleições estaduais e
federais. Mesmo que tenhamos tido, em 2014, uma disputa bastante intensa com uma participação
pesada da militância, em especial dos dois partidos que foram para o segundo turno da eleição
presidencial, com certeza, nada se compara ao que está por vir pelos próximos meses.
Mais do que nunca, a responsabilidade daqueles que vão disputar as eleições ou que vão coordenar,
planejar e trabalhar em campanhas é muito grande. O lado positivo é que deve ser enaltecido; é
possível fazer certo e colher os frutos do bom trabalho.
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4. A IMPORTÂNCIA DE ALINHAR COORDENAÇÃO DE CAMPANHA,
CORPO JURÍDICO, MARKETING E O USO DA INTERNET
Nossa preocupação, desde que começamos a atuar com marketing digital político, foi o pensamento
equivocado existente de que esse importante ambiente é um apêndice da campanha. Por sorte, as
coisas têm caminhado de forma positiva e o pensamento começado a mudar.
Importantes profissionais como Alexandre Gibotti, Diretor Executivo – ABRADi; Alexandre Secco,
da Medialogue e da campanha presidencial digital do Aécio Neves; Alexandre Atheniense, Sócio
na Sette Câmara, Corrêa e Bastos Advogados Associados; Gil Castillo, Presidente da Asociación
Latinoamericana de Consultores Políticos; e Maria Claudia Bacci, Consultora em Comunicação Digital,
durante o Expo Fórum de Marketing Digital 2015, se posicionaram quanto ao tema, demonstrando a
mesma preocupação.
Assim como nós, eles concordam que o pensamento é equivocado, e que isso promove perdas
durante as disputas eleitorais, já que há um potencial enorme que acaba sendo desperdiçado, pois
fica fora do contexto, no momento do planejamento global.
Veja que estamos falando de integração. Prova disso foi que a consultora Maria Claudia Bacci
destacou que é importante que os trabalhadores da área digital não pensem que o trabalho digital
nasce e morre nele, sem observar que ele faz parte do todo, integrado com o marketing da
campanha. “É importante que o estrategista tenha visão ampla da comunicação e não apenas sobre o
digital”, finalizou.
Assim como abordamos no nosso primeiro
e-book “Internet e Eleições 2012: a prática
do compartilhamento”, é fundamental que a

campanha como um todo considere o ambiente
digital. O candidato, por exemplo, precisa fazer
parte do processo, pois ele terá uma interação
direta com o eleitor que vai, muitas vezes, cobrálo sobre algo que foi dito em seus canais oficiais e
ele não pode correr o risco de não saber o que foi
dito. Ele é partícipe do processo, não pode apenas
terceirizar.
Assim como o candidato, a equipe de marketing e
estratégia deve considerar o digital como parte
e não apêndice, sob o risco de perder diversas
possibilidades de engajamento, de solução de crises,
de realinhamento da campanha, tudo o que as redes
sociais podem sinalizar de forma rápida e direta.
Para as eleições deste ano, como dissemos, há uma
expectativa de tom mais acirrado do que as de
2014, pois o consenso é de que a campanha municipal é mais envolvente. Infelizmente, por isso, é
esperado um trabalho duro pelas redes sociais de ataques e contra-ataques, o que vai requerer da
Justiça Eleitoral uma atenção maior, e dos corpos jurídicos das campanhas ainda mais cuidado.
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É importante destacar a importância de que haja uma integração e interação entre os vários
setores, em especial comunicação e jurídico, para que as respostas e ações sejam sempre rápidas e
eficientes.
A parceria com o corpo jurídico pode ajudar a evitar problemas para o candidato, pois uma equipe
bem amparada sobre a legislação eleitoral vai conseguir evitar erros, assim como poderá acionar a
Justiça em caso de erros cometidos pelos adversários.
É importante que advogados entendam que os juízes não são amplamente capacitados quanto ao
ambiente digital, e suas especificidades. Por essa razão, é necessário que, na elaboração das ações,
seja feito um trabalho quase que didático, de fácil compreensão para que o sucesso seja alcançado.
O melhor é que as agências que forem trabalhar nas campanhas tenham um escritório de advocacia
especializado em legislação eleitoral digital, para poderem dar o suporte necessário. Mais do que
isso. Segundo Maria Bacci, é importante capacitar as equipes de criação, conteúdo e vídeos, para
que, na execução dos trabalhos já seja dada a devida atenção para que possíveis erros legais sejam
evitados.
Para finalizar, outro assunto importante a ser considerado é o fato de a internet mobile ter
começado a superar a web, aumentando o número de pessoas prontas ao ataque. O advogado
Alexandre Atheniense lembrou que, “no âmbito local, o contato do cidadão com o político é maior,
ele é a própria mídia.” Isso significa que o cuidado a cada passo deve ser aprimorado, pois o
acompanhamento é instantâneo e a propagação também.
Assim como em outros setores, o importante é entender os ambientes e agir de maneira ordenada,
planejada e ética.
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5. A RESPONSABILIDADE LEGAL ANTES E DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL
As eleições na internet, como já sabemos, já começaram. Na verdade, eles apenas acirraram os
ânimos, pois, ao longo dos últimos anos, temos vistos nos municípios diversos grupos criados no
Facebook, por exemplo, para acompanhar os mandatos de prefeitos e vereadores. É óbvio que
esses espaços têm sido utilizados, também, como plataforma eleitoral para alguns que querem se
candidatar ou que apoiam futuros candidatos.
Nesses grupos, há participação direta da população, que tem visto ali um espaço não apenas de
reclamação, mas de solução de muitos de seus problemas, pois diversas prefeituras e câmara fazem
de maneira correta o trabalho de monitoramento e de resposta aos questionamentos que ali surgem.
O uso adequado da rede social como espaço para reclamação e reivindicação é extremamente
positiva, mas, infelizmente, muitas pessoas extrapolam certos limites e se utilizam do espaço para
ofensas e agressões.
Aos candidatos e suas equipes, é importante ressaltar que a justiça tem estado atenta aos exageros
cometidos por muitos daqueles que confundem o direito constitucional de expressão com a ideia de
que na internet tudo é aceitável, inclusive mentir, ofender, agredir, ameaçar.
Por sorte, ações e decisões rápidas têm tirado do ar páginas e perfis que se equivocam no uso de
seus direitos e cometem crimes, como calúnia e difamação. Muitos têm sido os exemplos de decisões
a favor daqueles que se sentem prejudicados, assim como muitas tem sido as ações nesse sentido.

Fonte: http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2014/12/prefeito-de-cacapava-processa-internautas-por-criticas-no-facebook.html
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Fonte: http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2015/09/quase-7-mil-processos-najustica-do-espirito-santo-por-ameaca-e-crimes-contra-a-honra.html

Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/01/justica-mantem-condenacao-de-moradora-que-criticou-prefeito-no-facebook-4956164.html

Fonte: http://seculodiario.com.br/27275/9/professor-universitario-e-condenado-por-fazer-ijperfil-fakeij-em-eleicao-na-ufes
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Por tudo isso, é importante frisar o uso responsável que as campanhas devem fazer das redes
sociais. Mesmo que haja a tentação de criação de perfis “fakes”, resista a ela. Explique ao candidato
que, ao contrário do que ele acredita, o resultado pode ser muito mais prejudicial do que benéfico
para sua candidatura.
Já adiantamos que não vai ser uma tarefa fácil. Um dos principais motivos é que muitos políticos e
coordenadores de campanha, inclusive diversos marqueteiros, ainda acreditam na antiga forma de
fazer política. Muitos acreditam que a agressão é um caminho que ajuda a angariar votos. Inclusive,
recente pesquisa divulgada pelo portal Uol até sinaliza que ataques não são de todo ruins.

Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/01/26/quem-bate-perde-estudo-diz-que-ataques-em-campanha-beneficiam-candidato.htm

Gaudêncio Torquato explica melhor essa questão ao fazer a seguinte indicação no livro “Novo
Manual de Marketing Político”. Segundo ele, há dois tipos de ataques e suas diferenças podem
definir um resultado positivo ou negativo para quem ataca e quem é atacado.
Quando o ataque tem substância, envolvendo questões
centrais de caráter e personalidade do atacado, torna-se
pertinente, sendo aceito pelos telespectadores. Quando
atinge valores como a honra e transborda pelos porões
da baixaria, afundando nos compartimentos da intimidade,
o ataque é rejeitado.
(Torquato, 2014)
No entanto, em se tratando de internet e redes sociais, é essencial considerar, além da opinião
pública, os olhos da Justiça, que vai estar sim mais rigorosa.
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http://www.jornalacidade.com.br/politica/politica_internaNOT.aspx?idnoticia=1120292

http://kaiosergiokk.blogspot.com.br/2016/01/a-justica-eleitoral-mais-rigorosa.html

Avalie com muita atenção as possibilidades e veja se vale à pena arriscar a campanha com ações
que podem resultar em processos, suspensões dos canais proprietários do candidato e uma imagem
negativa junto ao eleitor. Nós, da Vincere Comunicação, acreditamos que não vale.
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6. ENTENDA O ELEITOR E VÁ AO SEU ENCONTRO USANDO
DADOS, INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
O mundo mudou, o comportamento dos consumidores mudou, a maneira de se consumir produtos e
informações mudou, e ainda há muitos políticos, coordenadores e marqueteiros que ainda acham que
as campanhas podem ser feitas da maneira como sempre foram. Não estar atento a essas mudanças,
é um erro que pode custar uma eleição.
Felipe Morais, no livro Planejamento Estratégico Digital – publicação que indicamos para todos
aqueles que atuam no ambiente digital – destaca que precisamos “ir além do sexo, idade e
localização geográfica. É preciso entender quem é esse consumidor, e uma das premissas básicas
para isso é procurar saber o que se passa na cabeça do consumidor que queremos atingir”.
Sem conhecer e perceber esse comportamento, as estratégias adotadas podem não surtir o efeito
desejado.
Precisamos entender como esse consumidor/eleitor age nas redes sociais, como ele se comporta
quanto ao uso das redes sociais, os canais de pesquisa, os acessos que realiza. Gilberto Musto
relembra algo que não podemos nos esquecer jamais.
Não imagine que a internet seja uma rede de computadores
ligada por diversos tipos de conexões. A internet é uma
rede de pessoas que se comunicam entre si por intermédio
das engenhocas eletrônicas disponíveis. Desse modo, a
internet tem calor e sentimento.
(Musto, 2014)
Para finalizar esse tópico sobre o entendimento do eleitor e seu comportamento, o que o motiva,
o que o desestimula, o que norteia suas escolhas, o que o agrada e desagrada, como pesquisa, se
posiciona, se impõe, se manifesta, e a importância de conhecer tudo isso, retomamos Felipe Morais
que ressalta que o consumidor, que no caso da eleição se configura como eleitor, deve ser o centro
das atenções.
É para ele que devemos falar, é com ele que queremos
conversar, é com essas pessoas que se deve começar
um relacionamento de longa data, pois, hoje, o poder de
recomendação e de indicação é grande.
(Morais, 2015)
Por tudo isso, foque o planejamento da campanha no eleitor, entenda seu comportamento, planeje
e execute para alcança-lo, onde ele estiver, nos canais que ele estiver usando e na linguagem
adequada de cada rede, cada plataforma.
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6.1. A IMPORTÂNCIA DA BASE DE DADOS
Falamos que o eleitor deve ser o foco do nosso trabalho. É para ele que planejamos e executamos. Para fazer isso, precisamos conhecê-lo da melhor maneira e da forma mais completa possível.
Entender seu comportamento, o que influencia suas escolhas, já reafirmamos aqui diversas vezes,
é essencial. Para isso, é necessário que se leve em consideração todos os dados possíveis de serem
levantados.
Dados transformados em informação resultam em inteligência e isso faz total diferença. É uma pena,
no entanto, vermos que muitos políticos, assessores, coordenadores e marqueteiros desprezam os
relatórios realizados pela equipe que atua no ambiente digital. Muitos ainda não se atentaram sobre
o quanto isso é um erro e o quanto perdem com tal desprezo.
Essa postura vai na contramão da equipe daquele que mostrou ao mundo o que o bom uso da internet é capaz de fazer em uma eleição, o presidente americano Barack Obama. Na caminhada rumo à
reeleição, sua equipe fez da combinação entre informação e tecnologia um caminho crucial para a
vitória.
A informação foi confirmada em matéria publicada pela revista veja, que trouxe relatos do diretor
de pesquisas da campanha do democrata, David Simas: “todas as decisões eram tomadas por consenso. Se alguém fazia uma recomendação, tinha de justificar com dados”, ressalta Simas. “Tudo, tudo
mesmo que fizemos nesta campanha foi baseado em números”.
Por aqui, infelizmente, estamos um pouco longe disso, pelo menos nos pequenos e médios municípios.
Torcemos para que haja uma mudança de comportamento, pois isso significará um passo importante
para o bom uso da rede durante todo o período eleitoral.

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/tudo-foi-baseado-em-numeros-diz-diretor-da-campanha-de-obama

Se você ainda não tem uma base de dados dos seus eleitores, corra, pois o tempo é curto e você
precisa dessa base para realizar um trabalho melhor.
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7. NUNCA SE ESQUEÇA DO RELACIONAMENTO, QUE CONTINUA
SENDO O MAIS IMPORTANTE
As redes sociais têm como base o relacionamento e é justamente esse ponto que muitos políticos
e assessores não entendem. Acham que as plataformas sociais são apenas depositários de ego e
daquilo que acham que é importante. Essa dura realidade dificulta o trabalho, muitas vezes, dos
analistas de mídias sociais que querem um trabalho voltado ao eleitor, atendendo seus anseios e
suprindo suas necessidades.
Martha Gabriel (2010) reafirma algo que já falamos aqui, que é o simples fato de que “redes sociais
têm a ver com pessoas, relacionamento entre pessoas, e não com tecnologia e computadores. Tem a
ver com como usar as tecnologias em benefício do relacionamento social”.
Aquilo que afirmamos no e-book “Internet e Eleições 2012: a prática do compartilhamento”, em
2012, continua mais do que atual: “de nada adianta analisarmos e identificarmos influenciadores,
promovermos o aumento de fãs e seguidores, se não criarmos com eles um relacionamento. Para
isso, é preciso conversar, responder, participar”.

7.1. USE O FACEBOOK DE FORMA INTELIGENTE E NÃO COMO
DEPOSITÁRIO DO EGO
Como alguns candidatos e assessores ainda não entenderam, eles usam o Facebook, a rede social
mais badalada, como o um depósito de egos, pois não há planejamento, não há finalidade. O único
propósito no uso da rede é realizar postagens e mais postagens, muitas sem sentido, mas que
satisfazem o ego.
São fotos posadas, que estão longe da naturalidade, vídeos sem contexto, falas ao vento. Como
resultado, praticamente não possuem qualquer engajamento. Mas, por mais incrível que possa
parecer, para alguns políticos esse engajamento não importa. Ele não consegue entender que a falha
é sua, ele não enxerga. Para ele, a falha é da assessoria ou do eleitor, que não entende os motivos
que o levaram a realizar determinadas postagens.
O ego fica satisfeito, e só. O eleitor, que deveria ser o objetivo, o foco, esse não é tocado, pois o
conteúdo produzido não foi ao encontro de seus anseios. Por isso, o papel do profissional que atua
no ambiente digital é fundamental e precisa ser respeitado.
A célebre frase: “sempre fiz desse jeito e deu certo” está com os dias contados. Se tudo está
mudando, se as formas de consumir produtos, serviços e informações estão sofrendo alterações, não
se esqueça que a maneira como o eleitor escolhe seus candidatos também está sendo alterada. Não
se atentar a isso pode ser o primeiro passo para o fim das aspirações políticas dos candidatos que
ainda acham que tudo continua sendo feito como sempre.
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8. AS REDES SOCIAIS DO MOMENTO
O Facebook ainda é a menina dos olhos de políticos e assessores. É, sem dúvida, a rede mais
badalada e uma das que mais têm sido utilizadas pela classe política, por governos e pelo legislativo.
A população está lá também, por isso a atenção tão especial voltada à ferramenta. Mas existem
outras redes que merecem atenção.
Temos visto a propagação de várias redes sociais e várias plataforma que, se bem utilizadas, podem
ser grandes aliadas.
Para identificar quais redes podem ser utilizadas, além do Facebook, é importante conhecer, como já
dissemos o público, saber como ele se comporta, que ferramentas usa. Cada cidade, cada localidade
tem características próprias que sofrem interferências diversas. Por exemplo, há cidades em que
o acesso à banda larga ocorre por meio das operadoras tradicionais, há locais em que o acesso à
internet ocorre apenas por rádio, outros em que o acesso mobile é mais fácil do que em outros, em
que o sinal de telefone celular é mais acessível do que outros. Tudo isso deve ser considerado ao se
elaborar a estratégia e escolher as redes sociais nas quais se vai estar.
Ao contrário do que muitos ainda acreditam, você não precisa estar presente em todas as redes
sociais, você precisa estar presente nas redes
certas para acessar o seu público e, estando
lá, aja da forma correta, produza conteúdo
de qualidade, e, principalmente, se relacione,
pois as redes sociais existem para promover
relacionamento, nunca nos cansaremos de falar
sobre isso.
Muito mais do que focar nas plataformas,
foque no que você vai produzir e como vai
se relacionar. Mais do que ferramentas, dê
atenção às tendências. Com a melhora de
acesso via dispositivos móveis, por exemplo,
os vídeos ganham cada vez mais espaço e sua
produção merece cada vez mais atenção.
Entenda comportamento, entenda presença. Dê
atenção, por exemplo, à presença feminina na
rede. O seu conteúdo vai ao encontro do público
feminino? Segundo dados do Blog Tecmundo,
você deveria, pois as mulheres têm presença
predominante na internet.
Como o tópico fala sobre as redes do momento,
não ignore, pelo contrário, dê atenção e use da
forma correta também o Instagram, Snapchat,
Periscope, Whatsapp, Youtube, LinkedIn, entre
outras.
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