Técnicas de Relações Públicas – 2º teste
Organização de Eventos
Definição
“Um evento é um ato planeado, que ocorre num determinado lugar e tempo, que visa promover
a relação entre a organização e o seu público de interesse, tendo em atenção um conjunto de
objetivos.”
Um evento é qualquer acontecimento que foge à rotina, com o objetivo de reunir um grupo de
pessoas, em que todos os detalhes fazem a diferença.
Características
▪ Ser inovador
▪ Satisfazer as necessidades do público
▪ Criar expectativas
▪ Ser acessível a um grande número de pessoas
▪ Possuir um nome de fácil memorização
▪ Forte apelo promocional
Características
Micro: até 100 participantes
Pequeno: entre 101 e 500 participantes
Médio: entre 501e 3000 participantes
Grande: entre 3001 e 80000 participantes
Mega: +100000 participantes
Características
✓INFORMAIS: Totalmente despojados de formalidades
✓SEMI FORMAIS: algum protocolo - discurso, saudação de boas vindas, apresentação de
autoridades locais e visitantes
✓FORMAIS: cumprimento de normas protocolares (Decreto-Lei n.º150/87, de 30 de março)
Tipologia
Técnicos / Científicos: • conferência, congresso, convenção, workshops
• debate, fórum, jornada, mesa redonda
Comerciais / Institucionais • exposição, mostra, feira, lançamento
• vernissage, tomada de posse, leilão
Sociais • cocktail, brunch, coffee-break, festival
• sarau, espetáculo
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Questões-base
✓Qual é o objetivo da reunião/evento?
✓Quanto tempo vai durar?
✓Quem deverá participar/assistir?
✓Que equipamento/ logística vão ser necessárias?
✓Onde deve Ter lugar?
✓Qual a melhor altura para a sua realização?
PRÉ-EVENTO (ETAPA 0)
✓Reconhecimento das necessidades do evento
✓Concretização dos objetivos a atingir: O quê? Como? Quando? Quanto?
✓Listagens dos resultados desejados
✓Elaboração de alternativas para preencher as suas necessidades
✓Pesquisa de informações sobre participantes e patrocinadores
✓Estimativa da viabilidade económica e técnica
✓Estimativa do tempo necessário à sua preparação e concretização
✓Estimativa de Recursos Humanos necessários
PRÉ-EVENTO (ETAPA 1)
❖Comissão organizadora
❖Funções:
✓Angariação de orçamentos;
✓Seleção e contratação de fornecedores de serviços e materiais;
✓Coordenação e supervisão da execução dos serviços e fornecimentos contratados.
✓Inscrições: recebimento, confirmações e controle.
✓Correspondência: preparação, expedição, arquivo.
✓Seleção e treino de mão-de-obra contratada.
✓Criação da imagem do evento: logótipo; convites; certificados; crachás; programas; cartas para
patrocinadores; cartas de agradecimento.
✓Público-alvo: definição do perfil;
✓ Criação de bases de dados: participantes; patrocinadores; oradores; imprensa; fornecedores,
etc.
✓Gestão financeira;
✓Organização protocolar do evento.
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Planeamento
❖Agenda: Tema, programa
❖Data, hora, local, formato
❖Quem? Assistir, Apresentar
❖Recursos audiovisuais: computador, vídeo projector, Tv’s interativas, quadro branco, canetas,
microfones
❖Divulgação – criação website, roll up, jornais, cartaz / poster, folheto, livro de atas, livro de
resumos
Planeamento - local
❖Acessibilidade
❖Visibilidade do local
❖Acessos ao local do evento
❖Salas/auditórios com capacidade para os participantes esperados
❖ Estacionamento disponível
❖Espaços para eventos paralelos
❖Área de circulação
❖Sanitários
❖Iluminação
❖Equipamento técnico
❖Acústica das salas
❖Ar condicionado
❖Decoração do espaço
❖Limpeza
Planeamento – viabilidade económica
❖Que tipo de inscrição?
✓Gratuita
✓Sujeita a pagamento
▪Categorias
▪Valores das taxas
▪Prazos de pagamento
▪Formas de pagamento
❖ Patrocínio
❖ Pode-se criar “Pacote de patrocínios”
✓Inclusão do logótipo da empresa nos crachás do evento; colocação de roll up’s na Receção e
entrada dos auditórios alusivos à empresa;
✓Material para participantes: pastas, canetas, blocos com o logótipo da empresa;
✓Coffee-break patrocinado por uma empresa
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Planeamento – divulgação
❖ Estratégias
✓Meios a usar
✓Formato das mensagens
✓Quando vai ser feita a divulgação
✓Durante quanto tempo
✓Recursos humanos necessários para a divulgação
Planeamento – recursos materiais
❖Material audiovisual (computadores, microfones – fixos, de mão, de lapela, vídeo-projetores,
máquina de filmar e fotografar)
❖Expediente: todo o acervo de documentos necessários ao Secretariado e Comissão
Organizadora no seu dia-a-dia
❖Equipamentos
❖Material participantes
❖Material divulgação
❖Diversos
Planeamento – hotel e outros espaços
❖data da reunião
❖nº de participantes
❖tamanho das salas de reuniões e de refeições
❖equipamento para as salas
❖eventos sociais - tours, festas, recepções
❖registo e informação
❖carros para o aeroporto
❖segurança
Planeamento - kits
❖programa
❖material para registo
❖etiqueta com o nome da pessoa e senhas de refeição
❖mapa com a localização da reunião
❖transportes
❖informação sobre hotéis, custos
❖descrição do programa social, atividades possíveis e locais de interesse
❖atividades disponíveis para acompanhantes
❖descrição de exercícios e facilidades de desporto
❖lista de doutores / especialistas da área
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Planeamento – Recursos Humanos
❖Quantidade de colaboradores (remunerações)
❖Categorias básicas de colaboradores: Profissionais: secretariado, rececionistas,
coordenadores, supervisores, mestre de cerimónias, técnicos de som e luz, técnicos
informáticos, fotógrafos, designers, decoradores, limpeza, tradução/interpretação, etc.
❖Hospedagem (durante o evento)
❖Oradores, moderadores e apresentador

Timming
6 MESES A 1 ANO
❖Reservar um local para o encontro
❖Identificar e contratar os serviços de apoio
❖Notificar os participantes com os pormenores do encontro
❖Preparar os fatos relacionados com as viagens
❖Convidar os oradores e os VIP .
✓ Eventos académicos: Lançar o “call for pappers”
3 A 6 MESES
❖Identificar eventos locais e detalhar a informação
❖Planear um programa com eventos formais e lazer
❖Planear um programa de tópicos e identificar os oradores
❖Convidar VIP
❖ Criação de um site do evento – programa, identificar os keynote speakers, biografia dos
oradores
❖ Menus (catering)
❖ Começar a divulgação (publicidade, redes sociais, newsletters, folhetos, notas de imprensa)
3 SEMANAS ANTES
❖Confirmar menus, salas e outros elementos com o hotel
❖Reconfirmar os oradores, os eventos formais e recreativos
❖Reconfirmar os participantes
❖ Reforço da publicidade, criação de notas de imprensa e contacto com os jornalistas, criação
de notas de agenda
1 SEMANA ANTES
❖ Enviar o material para o local do evento pelo menos 24 horas antes da chegada dos elementos
da organização
❖ Confirmar a chegada do material ao local da realização do evento
❖ Confirmar refeições
❖ Trazer para o local suplementos de etiquetas, clips, canetas, lápis, blocos notas, tesouras, etc.
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VÉSPERA DO EVENTO
❖ Verificação de todos os pormenores
❖ Reunião com o responsável do evento e confirmar pormenores
❖ Infraestrutras o Informações essenciais estão afixadas e nos respetivos locais
❖Equipamento está a funcionar
❖ testar as diversas apresentações
❖As diversas áreas estão limpas
❖ Reunir com o serviço de hospedeiros e confirmar posições, tarefas.
❖ Alimentação devidamente tratada e confirmada
❖ Transportes confirmados
❖Programação social, cultural e turística revista e confirmada
❖Serviços programados confirmados e RH adequados às necessidades
❖Protocolo exigido é do conhecimentos de todos os envolvidos
❖ Confirmar a lista de participantes com a receção
❖ Verificar se há “welcome kit” para dar aos oradores, moderadores e convidados especiais nos
seus quartos (ex: cesto de fruta com produtos regionais))
DIA(S) DO EVENTO
❖ Visitar as salas do evento e outros espaços pelo menos uma hora antes do evento começar
❖ Confirmar que os oradores se registaram. Deixar mensagem para eles contactarem a
organização
❖ Confirmar com o responsável de audiovisual o material necessário
PÓS-EVENTO
❖ Reunir com o responsável do evento:
• Rever faturas, recibos
• Devolução de materiais não utilizados
❖Desmontagem física das infraestruturas
❖Retirar cartazes
❖Acondicionamento de materiais para futuras utilizações
❖Encerramento de pagamentos pendentes
❖Encerramento das contas
❖Envio de cartas / emails de agradecimentos (patrocinadores, convidados, palestrantes,
presença dos meios de comunicação social)
❖Realização de relatório de avaliação
❖Preparação para edição de atas
❖Preparação da documentação produzida no evento (press kit do evento):
✓Notas de imprensa
✓Anúncios
✓Espaços gratuitos obtidos na comunicação social
✓Notícias
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❖ Atualizar o website com fotografias, apresentações, teasers de apresentações
❖ Eventos académicos distribui-se os contactos
❖ criação de base de dados com todos os contactos
CONVITE
Não deve comportar mais de dois tipos de letra diferente. Deve mencionar:
1. o tema preciso
2. a eventual presidência
3. Data, lugar e hora
4. duração
5. estacionamento
6. data limite de resposta
7. onde e a quem devolver a resposta
8. preço
Pormenores

Kit de imprensa
O dossier da imprensa é um conjunto de textos complementares sobre a temática do evento.
Deverá conter o programa do evento, resumo das apresentações, bem como a nota biográfica
dos oradores. Estes textos são colocados dentro de uma capa institucional.
Nota: Utiliza-se no lançamento de um produto, de uma campanha, de um congresso ou de outro
acontecimento institucional.
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Participação em feiras
Eventos
1. Feiras Nacionais e Internacionais
2. Importância
3. Organização e Planeamento
4. Etapas
As feiras especializadas tornaram-se pontos de encontro centrais dos diversos sectores de
atividade, possibilitando o diálogo entre decisores, interessados e utilizadores. Assim, apesar
das fortes alterações das condições políticas e económicas globais, as feiras continuam a deter
uma posição de liderança na comunicação da economia.
A participação em feiras internacionais deve ser concebida a médio e longo prazo, uma vez
que o sucesso de uma participação na feira só será recompensado, ou apenas terá retorno,
frequentemente, após uma segunda ou terceira participação.
Stands mais pequenos, soluções mais económicas na montagem e uma apreciação crítica
rigorosa dos custos secundários oferecem, quase sempre, o potencial para economizar
possibilitando, em simultâneo, a presença numa feira importante de modo a mostrar
continuidade no acompanhamento do mercado.
Objetivos
• Direcionadas para segmentos específicos;
• Atraem um grande n.º de consumidores a um único local;
• Boa oportunidade para contactar com atuais e potenciais clients;
• Incentivam alianças com parceiros comerciais;
• A participação numa feira deve ser encarada como um investimento e não como um custo;
• Permitem a recolha de informação acerca da concorrência;
• Boa oportunidade para realizar demonstrações.
Importância das feiras internacionais
1. A participação numa feira de negócios facilita a comunicação “one-to-one” com os potenciais
clientes e ajuda a gerar leads de vendas.
Por outro lado, atrai vários jornalistas sendo essencial que cada organização prepare notas de
imprensa, preparação e organização de entrevistas individuais, demonstrações de produtos e
produção de materiais de divulgação
2. Um stand permite que um expositor demonstre os sues produtos e serviços e o seu fator de
diferenciação perante a concorrência.
Este meios é mais eficaz do que apenas enviar um folheto promocional para potenciais clientes
ou do que telemarketing / fazer chamadas individuais para clientes.
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Processo de decisão
❖ Nome da feira (prestígio) e audiência esperada (número de visitantes).
❖ Público mais aproximado do “target” da empresa (número de visitantes
correspondentes ao público-alvo especificamente visado).
❖ Presença em maior ou menor grau de decisores de compra.
❖ Esforço de comunicação e marketing feito pela entidade organizadora da feira para
promover o evento.
❖ Localização do stand e outros componentes de carácter logístico.

Planeamento
❖ As feiras que fazem parte dos circuitos internacionais têm uma vantagem sobre outras
ações de promoção: a sua data de realização é conhecida com antecedência, o que
permite uma adequada preparação e planeamento.
❖ As feiras internacionais constituem ainda um incontestável meio, eficaz e rentável, de
promoção de produtos e ou serviços em mercados em diferentes graus de
desenvolvimento.
Logística
A logística é a parte invisível dos eventos.
Deverá sempre existir um director que coordene as equipas de montage, control e
desmontagem.
9 a 12 meses
➢ Elaborar um plano, tendo em conta as disponibilidades orçamentais, materiais e humanas.
➢ Definir uma estratégia de comunicação de marketing para a feira.
➢ Definir objetivos e critérios de avaliação.
➢ Contactar a organização da feira e solicitar o regulamento da feira e custos / formulários
de: aluguer de espaço; construção de stand (pode ser contactado um fornecedor fora da
estrutura técnica da feira); plantas do recinto e do pavilhão e suas especificações de
construção; ligação elétrica, de ponto de água e esgoto; pessoal de apoio; serviço de limpeza
e vigilância; linhas de telefone, fax e Internet; inscrição no catálogo oficial da feira; convites
e cartões de expositor e informações úteis.
6 a 8 meses
✓ Elaboração de briefings para: construção do stand; envio de mostruários; agências de
viagens; elaboração do catálogo e brindes.
✓ Consultas a: construtores de stands (de acordo com a imagem comunicacional da
empresa); agentes transitários para o envio de mostruários; agências de viagens para a
reserva de viagem, vistos, alojamento e transferes; gráficas para elaboração do catálogo e
empresas de artigos publicitários para a aquisição de brindes (quando necessário).
✓ Confirmação do espaço junto da organização da feira.

Página 9 de 30

3 a 5 meses
- Enviar o projeto de construção do stand para aprovação da organização da feira e solicitar-lhe
a seguinte informação:
✓ lista de outros participantes inscritos e sua localização;
✓ convites, cartões de montagem/desmontagem, de expositor, de estacionamento e de
credenciação de fornecedores durante o funcionamento da feira;
✓ plano de promoção da feira e outros serviços ou eventos paralelos que concorram para
a projeção do certame.
2 a 3 meses
✓ Preparar os suportes de comunicação para a presença na feira (ex. posters, catálogo, flyers,
anúncios, banners, merchandising, animação no stand, publicidade, criação de pressreleases, etc.).
✓ Preparação de um filme institucional ou elementos multimédia;
✓ Definir os materiais informáticos e a logística do stand;
✓ Fazer os mailings de divulgação da presença na feira junto do público alvo e pré-agendar
reuniões com os clientes no stand, enviando convites de entrada na feira.
✓ Consolidação de cargas e envio para a feira.
1 mês antes
✓ Contratação do pessoal de apoio.
✓ Montagem do stand (período de 4 a 2 dias antes da abertura do certame).
✓ Fazer o ponto de situação das cargas dentro do recinto da feira e agendar o dia e a hora de
entrega no stand (normalmente para a véspera da abertura da feira).
✓ Acompanhar a montagem do stand e a exposição da mostra de produtos.
✓ Fazer formação ao pessoal de atendimento contratado para o efeito.
✓ Obter informação sobre o programa de inauguração oficial da feira.
✓ Uma tarefa importante das relações públicas da empresa é pessoalmente contactar os
jornalistas algumas semanas antes de uma feira para oferecer briefings de produtos e
entrevistas individuais com os CEO’s. A competição é intensa, pelo que tem que se ser
criativos no lançamento de ideias e demonstração de produtos e serviços.
Durante
✓ Presença qualificada no stand em permanência.
✓ Dar informações técnicas, registar todos os contactos relevantes estabelecidos e estar
preparado para fornecer preços na moeda local.
✓ Visitar a feira, os clientes e os concorrentes, nos tempos “mortos” do período de
funcionamento da feira e recolher informação relevante.
✓ Cumprir a agenda de reuniões estabelecida anteriormente.
Atividades de relações públicas durante a feira:
✓ Planeamento de comunicações importantes de produtos para coincidir com o programa da
feira.
✓ Inclua o nome da feira nas notas de imprensa para que os jornalistas pesquisem para se
relacionar com a mesma.
✓ Inclua seu número de stand em todos os lançamentos e anúncios.
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▪
▪
▪
▪

Deve ser fácil para os jornalistas localizar os porta-vozes e especialistas, publicitando
com o produto, incluindo os contactos profissionais nas notas de imprensa.
Pedir ao porta-voz para fazer breves apresentações e prepará-los nas respostas para as
perguntas mais prováveis.
Produzir um vídeo institucional para ser reproduzido no stand e disponibilizar cópias
para os meios de comunicação social.
disponibilizar para os jornalistas as fotografias do produtos, logotipos institucionais,
brochuras, media kits, informações sobre a empresa,…

Após feira
✓ Agradecer a quem visitou o stand.
✓ Reunir a equipa e fazer o balanço da participação em função dos objetivos definidos.
✓ Efetuar o follow-up dos contactos estabelecidos.
✓ Realizar um esforço de comunicação pós-feira para explorar ao máximo o potencial da
participação.
✓ Contactar a entidade organizadora e enviar comentários pertinentes e sugestões a adotar
em edições futuras.
✓ Adotar decisões estratégicas a curto e médio prazos, em função da avaliação de resultados
feita (visitantes, percentagem de decisores de compra, impacto causado, custo por visitante,
contactos qualificados, eventual angariação de encomendas, potenciais novos clientes,
etc.).
Pormenores
✓ Apostar em meios multimédia para divulgar os produtos;
✓ Preparação de um kit institucional para oferecer nas reuniões realizadas na feira;
✓ Preparação de catálogos de produtos e flyer institucional
✓ Brindes
✓ Animação no stand
✓ Desenvolvimento de atividades

Técnicas e táticas
Meios de Comunicação Social
Relação com os meios de comunicação social
Criação de relacionamentos com jornalistas
Para as PME com orçamento limitado, as Relações Públicas tornam-se fundamentais na
estratégia da organização uma vez que conseguem obter resultados a baixo custo.

Relação com os jornalistas - regras
Conhecer editores e jornalistas
▪ Contrução de relacionamentos com os meios de comunicação social. Deve-se
estabelecer um relacionamento com os jornalistas, editores locais.
▪ Dependendo da área de negócio é vital criar uma boa relação de trabalho com os
escritores e editores especializados.
▪ Criação do papel “especialista”.
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Disponibilizar informação aos jornalistas
▪ Descobrir que tipo de informação / noticias os jornalistas desejam e providenciar
esses dados.
▪ O que faz uma boa notícia depende muito dos fatos, dos dados e do envolvimento
que poderá criar com a comunidade ou “target” específico. Na imprensa uma história /
caso, um lançamento de produto ou uma nova nomeação obtém uma boa cobertura
jornalística.
1. O Relações Públicas deverá estar atento a todas as noticias produzidas pelos
jornalistas de uma determinada área;
2. Respeitar os “timings” dos jornalistas;
3. Interagir com os jornalistas através das redes sociais – “personalizar a relação”. De
acordo com Morgan Morris “Keep your social media engagements with the press
informal and genuine, regardless of the topic, if you want to build strong relationships
with the press that go beyond just your professional expertise.”
4. Criar interação com os jornalistas. Robert Sax: “Go to events, trade shows, etc. where
you might be able to meet the journalists in person…. Remember that you are starting
a relationship and that takes time.”
5. Ser positivo e cordial. “It can be frustrating when reporters write negative stories about
your clients, particularly if they are inaccurate. But getting angry or retaliating will only
compound the damage.”;
Pode-se contactar jornalistas através de redes sociais, mas deve-se ter bom senso na
utilização dos mesmos;
6. Ex: Não se deve contactar um jornalista através do Facebook, mas sim através do
LinkedIn ou Google+. No envio de emails deve-se utilizar o email institucional;
7. Mostrar os recursos / histórias e colocá-las disponíveis.

Notícia
Criar uma história
• Qual o Objetivo?
Ex: Comercializar um novo carro, nova app, um novo mercado, novo CEO.
• Como?
Escrevendo editoriais (não sobre a organização, mas sobre um tópico atual)
Participando com conteúdos nas redes sociais (posts em blogs, tweets, fotos, videos)
Criação de conteúdos no website

Acompanhar uma história
•
•

Qual o Objetivo?
Ex: Escândalo político, evoluções ou alterações no mercado, alterações na economia.
Como?
A organização ter / disponibilizar um especialista para falar de uma determinada área.
Deve estar sempre atento ao fator “noticia” e estar disponível para falar.

Página 12 de 30

Assessoria de imprensa
Uma de suas funções como assessor de imprensa é fazer a mediação entre a imagem de seu
cliente e os jornalistas.
Algumas atitudes simples podem ajudar no processo de bom relacionamento com jornalistas.

Atividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Envio de notas de imprensa / comunicados;
Manter o mailing atualizado;
Preparar o clipping;
Produzir os press kits (em formato papel ou online);
Follow up;
Realizar entrevistas coletivas e individuais;
Gerir crises;
Preparar um programa de Media Trainning.

Notas de imprensa
❖ Quem? - Quem são os principais intervenientes.
❖ O quê? – Conteúdo a apresentar (temática, uma história, um projeto, lançamento de
um novo produto ou serviço, etc.)
❖ Porquê? Porque esta importante notícia? Qual o elemento diferenciador?
❖ Onde? Localização
❖ Quando? Em que momento?
❖ Como? Explicar os factos.

Comunicado de imprensa
❖ Quem? - Quem são os principais intervenientes.
❖ O quê? – Conteúdo a apresentar (explicar a posição da empresa, o que deu origem ao
problema / facto)
❖ Porquê? Porque esta importante notícia?
❖ Onde? Localização
❖ Quando? Em que momento?
❖ Como? Explicar os factos.

Clipping
✓ o processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de
comunicação, geralmente impressos, consiste em apresentar toda a informação / recortes
sobre uma determinada temática. Pode-se também desenvolver o trabalho de clipping em
redes sociais, blogs, jornais online, rádio e televisão. Para isso, há inúmeras ferramentas
que colaboram para a agilidade do trabalho.

Alertas
Nota: Existem empresas especializadas para a criação de alertas. Ex: Cision.
Existem outros programas e plataformas que produzem alertas de forma gratuita. Ex: Google.
Menor exactidão.
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Press kit
✓
✓
✓
✓

História e informações sobre a organização
Informações sobre o produto ou serviços
Nota de imprensa
Vídeos institucionais ou sobre a demonstração do
produto
✓ Dados estatísticos
✓ Fotos

Online Newsroom
Espaço online que contém informações que poderão ser disponibilizadas e utilizadas por outras
entidades sobre uma organização / personalidade.
A “online newsroom” foi criada inicialmente para profissionais da comunicação e empresas de
relações públicas para atingir os meios de comunicação tradicionais, fundamentalmente jornais,
revistas, estações de rádio e de televisão.
Hoje em dia, trabalha em diferentes dimensões nomeadamente as relações com os meios de
comunicação social, relações com investidores e analistas, relações com a comunidade e gestão
de redes sociais.
• Kits de imprensa digitais;
• Notas / comunicados de imprensa;
• fotografias e vídeos institucionais;
• biografias executivas;
• informações de contato;
• eventos;
• histórico da empresa, prémios e menções honrosas;
• Por vezes, pode conter notícias do setor / área da atividade.

Alguns números
How important is an online corporate newsroom? All journalists – 100 percent – say having
an online newsroom is important, and 44% say it’s very important, according to a survey by
TEKGroup International.
2019 online newsroom survey include:
▪ 93% of journalists visit online newsrooms frequently, 29% every day.
▪ 79% visit online newsrooms of small to medium size organizations as well as large
organizations.
▪ 100% believe it’s important to able to access PR contacts on the online newsroom.
▪ 88% believe it’s important to access backgrounders, such as the organization’s history,
awards and white papers, within the digital newsroom.
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▪
▪

79% say accessing video files in the newsroom is important, 25% say it’s very important.
82% believe links to the organization’s social media profiles is important.

TV, rádio e jornais
Rádio
Audio News Release – desenvolvida para atrair a atenção através da audição, pelo a mensagem
deve ser concisa, forte e de curta duração.
A voz deverá ser do porta-voz da organização ou de um representante da empresa.
Anúncio com interesse público– anúncios desenvolvidos, com caráter gratuito, com o objetivo
de promover causas sociais, assuntos das entidades governamentais e de organizações sem fins
lucrativos.
Vantagens
▪ Memorização – criação de imagens mentais fortes e repetição da mensagem
▪ Precisão na escolha do público-alvo, segmentação
▪ A música de anúncios pode combinar a programação da estação
▪ Flexibilidade para a criação de novos anúncios
▪ Disponibilidade para a adaptação a públicos locais
▪ Intimidade
▪ Mobilidade – acompanha os ouvintes durante o seus percursos
▪ Oportunidades criativas utilizando música e outros sons.
Desvantagens
▪ Pouco tempo de exposição (apenas alguns segundos)
▪ Pouca atenção
▪ Pouca impacto caso seja o objetivo de chegar ao nível nacional.
▪ Duplicação de informação pois várias rádios podem passar o mesmo anúncio
Demasiada informação

Características ANR (Áudio news release)
▪ a história não pode ter mais de 60 segundos e 160 palavras;
▪ deve ser lida com intensidade;
▪ a ANR é uma peça jornalística, não é uma publicidade;
▪ deve-se ter cuidado com a escrita da ANR;
Tópico/Tema – deve ser do interesse da maioria das pessoas ou um target específico
Atualidade – corresponder às épocas, novas leis, tendências sociais, …
Localização – os jornalistas procuram “furos” locais, as noticias devem ser relevantes tendo em
atenção o espaço.
Humanização – mostrar como pessoas reais estão envolvidas. Mostrar emoção
Apelativo – A história deve ser vibrante, mas também ilustrativa e explicativa
EXEMPLO
▪ The American Tuberculosis Foundation and this station care about your good health.
Don´t smoke… someone who loves you wants you to quit.
#####
▪ If you are thinking of starting to smoke… think twice. Smoking harms you and those you
love. The america tuberculosis foundation and this station care about your good health.
#####
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Televisão
Tipos de anúncios:
- Anúncios publicitários (promover produtos e serviços)
- Anúncios de interesse público
- Anúncios institucionais para promover ideias ou aumentar
a notoriedade da organização
Vantagens
• Alto alcance
• Potencial de alta frequência
• Baixo custo por contacto
• O movimento, a imagem e o som captam a atenção do público
• Oportunidades criativas de qualidade
• Possibilidade de segmentação através da escolha dos canais da TV por cabo
Desvantagens
• Desordem
• Dificil captar a atenção devido à elevado número de anúncio
• Zapping
• Exposição rápida (apenas alguns segundos)
• Custo elevado por anúncio
A discussão de temas sobre a Atualidade em canais de televisão aumentam a credibilidade
da instituição.
Promoção de entrevistas e talk shows
O profissional de Relações Públicas age como intermediário para promover entrevistas com o
porta-voz.
Publicidade Institucional e de interesse público
Realçar mensagem de carácter institucional, promover causa social.
Escrever para a Televisão
Quando se escreve conteúdos para a TV, escrevese para os “olhos” bem como para o “ouvido”.
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Revistas/Jornais
Existem vários tipos de anúncios:
▪ editoriais
▪ artigo de opinião
▪ Notas sobre a organização (acontecimentos, eventos,…)
▪ calendarização de eventos
Como fazer um artigo?
➢ Título
➢ Nome do autor (no final do artigo deverá uma breve nota biográfica e um contacto)
➢ Introdução ao tema
➢ Discussão / argumentação
➢ Conclusão
Como fazer um artigo de opinião? - dicas
➢ Escolha um tema e um título atrativos.
Existe sempre tempo e espaço para um tema atraente e a primeira impressão está no título. Use
a criatividade e chame a atenção, em primeiro lugar do jornalista (para publicar o artigo) e em
segundo lugar do leitor (é para este que o artigo é escrito e tem mesmo de se sentir tentado a
lê-lo).
➢ Defina o seu argumento / discussão.
O texto deve conter uma opinião estruturada. Se não está entusiasmado com o tema ou não o
domina, escolha outro.
➢ Sustente a sua opinião.
São construídos com base em fatos válidos e reais, números, ou seja, dados que sustentam o
seu argumento e não apenas o seu ponto de vista. Fundamente a sua opinião. Pode
eventualmente utilizar citações de especialistas no tema e relatórios/estudos independentes
para basear os seus argumentos.
➢ Não indicar o nome da empresa.
Não devem referir a empresa do autor para não tornar o texto de índole comercial. Ao assinar
o artigo como colaborador da empresa X, e escrever sobre determinado tema, é porque é aquilo
que a empresa defende e pratica. Está assim a divulgar as boas práticas da sua empresa de forma
indireta, subtil e credível.
➢ Seja curto e conciso.
Cada meio de comunicação social é diferente, mas a maioria solicita um artigo de opinião até
3.500 caracteres (incluindo espaços). Utilize frases e parágrafos curtos. Exponha a sua opinião
de forma prática, perceptível e sucinta.
➢ Adequar a linguagem ao leitor.
Evite a utilização de voz passiva e jargão técnico.
➢ Concluir confirmando a ideia principal.
Retomar a ideia inicial e terminar o artigo comprovando essa ideia.
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Táticas e técnicas tradicionais
Brochura
Elementos gráficos que têm como objetivo atrair a atenção do público alvo, responder a
questões organizacionais e providenciar informação útil.
✓ Integrar um press kit
✓ Integrar uma ação de direct mail
Dois tipos de brochuras:
❖ Técnicas
❖ Gerais / Institucionais
Tipo de informação
❖ Persuasivas
❖ Informativas

Booklets/relatórios
Conceito:
Material informacional a utilizar em casos especiais, contém informação relevante, complexa.
Informação que não consegue ser produzida numa brochura ou flyer.

Relatórios anuais
Uma das mais importantes publicações da instituição, os relatórios anuais não só providenciam
informação / situação financeira, também funciona como um veículo para aumentar / melhorar
a imagem organizacional da mesma.
Conteúdos:
✓ Descrição da empresa, sumário das atividades / áreas desenvolvidas, através de uma
narrativa e/ou através de dados estatisticos.
✓ Criação de um texto para os diversos accionistas identificando os feitos alcançados a nivel
financeiro, panorama do ambiente empresarial e os mercados emergentes, indicação sobre
as estratégias de investimento
✓ Apresentação do relatório de contas / financeiro
✓ Explicação e análise do relatório de contas
✓ Explicação sobre política e atividades desenvolvidas na área da responsabilidade social
✓ tabelas, gráficos, fotografias sobre a organização e suas atividades
✓ evolução da organização
✓ organograma
✓ … e um artigo introdutório do Presidente / CEO da empresa
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Táticas e ferramentas
P’s do marketing digital

Blended communication
O conceito “ comunicação blended” tem o intuito de combinar a comunicação tradicional com
a comunicação digital. A utilização de uma estratégia integrada é caminho mais indicado a
seguir quando se pretende atingir o sucesso.
Numa óptica de Comunicação Integrada de Marketing (IMC), os meios digitais vieram
potenciar a interactividade e o envolvimento dos públicos com as marcas. Os meios digitais
têm provocado um efeito sinergético beneficiando a acção dos restantes meios de
comunicação.

Desafios da Comunicação blended
A comunicação digital veio complementar e criar novas ferramentas para as várias atividades
da comunicação institucional (vertente estratégica, publicidade, RP, brand entertainment, etc..
A estratégia de comunicação é elencada em objetivos concretos relativamente à mensagem a
passar, os alvos a atingir e a definição do mix de meios que melhor concretiza esses objetivos.
Assim, deve-se analisar os seguintes factores na integração da comunicação online na
estratégia:
✓ Afinidade dos públicos os meios escolhidos
✓ A relação percebida entre o posicionamento da marca e o mundo online (assume-se que qualquer marca líder tem um site institucional e
que os conteúdos são atualizados com frequência
✓ Complexidade de mensagens exigindo maior interatividade e
interconexão das temáticas

Público alvo
Digital natives é a designação atribuída à geração Z que cresceu num contexto onde a tecnologia
digital já existia nomeadamente os telemóveis, os computadores, a Internet, redes sociais,
fazendo parte integrante do dia-a-dia do indivíduo.
Digital immigrants é a designação atribuída às gerações anteriores aos Millennials, uma vez que
apesar de utilizarem a Internet e os novos meios digitais, a adopção da tecnologia não ocorre
desde que nasceram, nem em todas as actividades em que estão envolvidos.
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Nascidos após 2010, os indivíduos da geração Alpha destacam-se pela relação intrínseca com a
tecnologia. Estimulados por todo o tipo de dispositivos smart desde que nascem, estas crianças
são capazes de interagir com tablets e smartphones ainda antes de saberem andar — ninguém
os ensina, é simplesmente intuitivo.
Não encaram dispositivos tecnológicos como
ferramentas, integrando-os sim na sua vida de forma
tão natural que já nem sequer pode ser considerada
como uma extensão dos próprios — como
constatámos com a geração Z —, mas sim como parte
de si.

Os 4E’s
As novidades e os princípios de diferenciação para acompanhar o fato de o cliente estar no
controlo são Experience, Everywhere, Exchange e Evangelism.
Hoje, uma empresa não está só:
- a vender um produto, mas sim uma experiência;
- não existe só num determinado local. Tendo uma presença na Internet, é uma empresa global;
- Uma empresa não cria um monólogo com o seu cliente. Com o desenvolvimento das redes
sociais e dos blogs, a empresa dialoga com o seu cliente. Existe uma troca de conhecimento e
de experiências;
- Uma empresa deve ter uma atitude proactiva, diferenciar-se em relação à concorrência,
criando um culto do produto e da própria marca. Pretende-se a criação da evangelização da
marca.
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De acordo com Dave Chaffey (2009), estas categorias
baseiam-se nos seguintes princípios:
Search engine marketing – conjunto de técnicas para
posicionar um site nos primeiros lugares, quando se
pesquisam determinadas palavras num motor de busca;
Relações Públicas on-line – os blogs e os advertorials são
dois meios eficazes utilizados pelas Relações Públicas de
modo a dar a conhecer uma empresa;
Parcerias on-line – criação e gestão de alianças
estratégicas a longo prazo para promover os produtos e
serviços on-line, através da colocação de publicidade em
sites e do e-mail marketing;
Publicidade interactiva ou Display Advertising – são as campanhas de banners em sites
comerciais;
Opt-in e-mail – envio de e-mails comerciais ou newsletters, através da compra de base de dados
em que os utilizadores tenham dado autorização para serem contactados;
Marketing viral – é efectivamente o word-of-mouth on-line – as mensagens são enviadas com o
objectivo de atingir a consciência do público-alvo.

RP online

Search marketing activities
1. Inbound link-building
2. Content creation
3. Blogs
4. Feeds
5. Press releases
6. Influencing media owners

Brand engagement activities
1. Surveys
2. Audience research
3. Social media including user-generated manager
4. Own blogs and communities
5. Influencing media owners blogger relations
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Buzz- building activities
1. Web editorial contacts
2. Viral marketing
3. Press and social media releases
4. Influencing media owners blogger relations
Brand protection activities
1. Social media monitoring and response
2. Influencing media owners blogger relations
3. Negative SEO
4. PPC protection

Criação e seleção de meios e suportes
O conjunto de meios digitais pode ser estruturado em dois grupos:
- Meios pull – em que a ignição da comunicação e/ou solicitação das mensagens parte da
iniciativa dos internautas (ex: sites institucionais, microsites promocionais, SEO, campanhas CPC
(cost per click), blogs, etc)
- Meios push – aqueles em que as marcas iniciam o processo de comunicação (ex: informação
de um banner, o conteúdo de um e-mail, um produto dentro de um jogo, display advertising).

Sites e microsites
Sites institucionais

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

OBJETIVOS GENÉRICOS E TRANSVERSAIS:
Atrair visitantes;
Promover a interação, mediante a disponibilização de ferramentas interactivas que
promovam a participação ativa do visitante no site;
Estimular o retorno, ou seja, contribuir para a construção de uma relação duradoura.
Elementos a ter em atenção:
estrutura e hierarquia de informação – organização da oferta de conteúdos por prioriades
face aos objetivos.
conteúdos – processo de racionalização da informação, adequados aos públicos, com
linguagem simples e acessível, textos curtos para uma leitura mais agradável e relevantes.
Caso seja uma empresa internacional é fundamental a tradução para outras línguas.
navegabilidade e usabilidade
funcionalidades e ferramentas extra
indutores de ação e reação (lógica play with things)
indutores de retorno – são o incentivo para os utilizadores regressarem ao site (atualização
de conteúdos, programas de incentivos, conteúdos extra (receita de culinária))
layout / design
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Microsites promocionais
Microsite – é um site que suporta uma ação promocional específica das marcas (campanha a
uma causa social, sorteio, concurso, destaque de produto).
Nota: curta duração, servem para o registo e para promover a participação mais interativa
com os públicos.

Blogs e Vlogs
Nos dias de hoje emergem plataformas onde flui a opinião sobre as marcas. Os blogs são um
excelente exemplo, uma vez que várias marcas pagam a copywriters para produzirem opinião
ou provocarem discussão sobre temas.
À semelhança do que já se sucede com as publi-reportagens na imprensa escrita, também nos
sites comerciais encontramos conteúdos desenvolvidos pelas marcas (advertorials).

Blog
Um blog é um website com um formato de registo datado, atualizado com frequência com nova
informação, sobre um ou vários temas. Funciona com um diário partilhado e, tipicamente,
aberto a comentários de terceiros.
Os blogs são particularmente fáceis de criar dado que a plataforma de suporte é oferecida por
enablers (como blogger.com ou wordpress.com).
Há vários bloggers que são influenciadores preferenciais para algumas marcas, tendo mais
visitas que muitos sites institucionais.

Métricas para avaliar blogs
➢ Número de visitantes por mês,
➢ frequência com que publicam,
➢ qualidade da escrita,
➢ design e qualidade das imagens publicadas,
➢ relevância dos conteúdos e respectiva interatividade com os leitores.
Ferramentas para medir: Netscope, Blogómetro, Google Analytics
Vantagens
▪ É gratuito, portanto não existe qualquer risco
▪ Pode escrever para milhares de pessoas num só artigo
▪ Pode ganhar dinheiro com isso
▪ Por vezes dá origem a livros
▪ Poderão surgir novas oportunidades de trabalho através de leitores que leiam os textos
▪ Adquirir novos conhecimentos
▪ Melhorar a capacidade de escrita
▪ Aumenta a criatividade
▪ Ajuda a destacar da concorrência
▪ Poderá tornar-se um trabalho a tempo inteiro
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Regras
O 1º parágrafo é essencial.
Não apenas por ser determinante para os motores de busca, mas principalmente porque é nesta
fase que os leitores mais abandonam o texto!
As primeiras linhas do texto devem ser sempre um misto de introdução com um pequeno resumo
do tema que se vai. Assim, não estará a tornar o texto monótono e aborda essencialmente o TEMA.
Um bom primeiro parágrafo aumenta a probabilidade de os leitores lerem o texto até ao fim.
Ser direto.
Não utilize palavras caras, jargão, termos técnicos. É determinante que quase todos os leitores
percebam tudo o que se escreveu.
Frases curtas
Cuidado com as frases que parecem nunca mais terminar. Não quebrar a capacidade de leitura,
optando por frases mais curtas. Ao utilizar menos palavras passa uma sensação de ordem
Dividir em vários pontos…
… para que o leitor consiga mais facilmente organizar as suas ideias quando lê o texto. As listas, as
etapas, pontos, sugestões, numerações, etc, são eficientes porque transmitem a necessidade de ler
o próximo item e “arrumam” o texto.
Evitar escrever mais do que três parágrafos por ponto. A partir daí mudar para outro título
Ligue uma frase à outro
Não pensar numa frase de um modo isolado mas sim como a continuação de um raciocínio.
Abusar da pontuação (? ! …)
Abusar da pontuação acaba por deixar o leitor perdido e sem saber o que fazer e como deve
interpretar aqueles sinais. Use-os apenas em último caso.
Usar palavras de transição
O objetivo de uma linha de texto é fazer o leitor ler a próxima linha de texto. Assim, deve usar
palavras de transição, ou seja, ligar as frases com “mas”, “para”, “senão”, “assim”, “afinal”,
“portanto”, “no entanto”, etc.
Estas palavras de transição são comuns e básicas mas que isso não o impeça de as utilizar. Porque o
que interessa é que funcionam. Deixam o texto mais claro e objetivo e aguçam a curiosidade dos
leitores para saber o que está na próxima linha.
Um texto de um blog, à semelhança de tantos outros textos, deve ter um princípio, um meio e um
fim. A fórmula mágica de o conseguir resume-se ao seguinte:
❖ Começar por introduzir o tema dando uma pequena ideia daquilo que vai falar sem relevar
tudo;
❖ Explicar os motivos porque está a escrever sobre esse tema;
❖ Chamar a atenção para o que pode acontecer ao leitor se não prestar atenção ao texto (para
obter o desejo do leitor prosseguir com a leitura);
❖ Revelar a solução para o “problema” que apresentou através de pontos (para que o leitor
se mantenha interessado e para não tornar o seu texto monótono);
❖ Concluir com um resumo sucinto e com uma questão, de modo a gerar mais comentários.
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Coloque questões no meio do texto
A recetividade dos leitores ao tema, aumenta se conseguir colocar questões ao longo do texto.
Como se estivesse de facto a conversar com eles! Leva os leitores a questionarem-se sobre o
que está a ler.
Mas, atenção, nada de filosofar. Coloque uma pergunta cuja resposta seja óbvia, para dar a
entender ao leitor que ele está a perceber o assunto
Utilize subtítulos
Use subtítulos para ir fazendo novas chamadas de atenção, para ir quebrando a monotonia e
para dividir as partes mais extensas do texto de modo a facilitar e promover a leitura de todo o
conteúdo.
Use metáforas, comparações e analogias
Pode usar metáforas, comparações e analogias nos seus textos. Ajudam a compreender melhor
o conteúdo e a exibir-se como escritor. Mas não abuse destes recursos, use-os apenas para
facilitar o entendimento de um ponto de vista.
Conte histórias
Quem não gosta de uma boa história? O storytelling ou contar uma história é a mais antiga
forma de passar conhecimento e continua, nos dias de hoje, funcional.
Utilize histórias para criar uma ligação a nível emocional com os seus leitores. Eles irão
identificar-se mais profundamente com os seus valores e crenças.
Faça uma revisão da ortografia
Errar é humano e com tantas alterações que a língua portuguesa tem sofrido nos últimos anos,
a hipótese de errar na ortografia de um texto é grande. Reveja-o. Pequenos erros são
desculpados, grandes erros acabam com a sua reputação

Vlog
Um vlog (ou blog de vídeo) é um blog que contém conteúdo de vídeo.
A vlogosfera é uma área muito democrática. Ao contrário das meios de comunicação
convencionais, como a televisão ou os sites comerciais, os vlogs não são, na sua maioria, criados
com o intuito de ganhar dinheiro. Como resultado, os vloggers são livres para definir o seu
conteúdo, não importa quão controverso ou alternativo seja o tema. O Vlogging dá aos cidadãos
comuns uma audiência e a possibilidade de dar conhecer as suas ideias.

Conteúdo para vídeos
#1 Decidir como se irá contar a história e como transportar a nossa ideia para o vídeo.
Um vídeo a explicar quem somos é sempre eficaz. Explicar o conceito da marca, do negócio e
as características e especificidades do produto. Partilhar em todas as redes sociais que a
empresa gere.
Divulgar testemunhos de clientes é uma ótima técnica para dar notoriedade à organização.
Criar concursos / momentos especiais em que os clientes partilham uma parte da sua vida
através da experiência de um produto (dia dos namorados, férias de verão, natal)
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#2 Reunir conteúdos para a produção de vídeos
Reunir fotos e vídeos de uma determinada experiência, campanha, reações dos clientes.
STORYTELLING
O que deve estar sempre presente num vídeo organizacional:
▪ O logotipo da empresa
▪ imagens sobre o produto
▪ algumas imagens da equipa e imagens da área do site “Sobre nós”
▪ Fotos ou imagens utilizadas nas brochuras, site
#3 Combinar texto e vídeo
Quando não existe a explicação de um especialista da empresa para falar sobre o produto e sua
experimentação, é necessário combinar 2 técnicas: TEXTO e IMAGEM.
- Prática: Receitas de Culinária, Experiências DIY
Conceitos-chave: criatividade e storytelling
Vantagens
Os blogs, vlogs e os advertorials podem trazer grandes vantagens para uma organização como,
por exemplo:
▪ Atinge o seu público-alvo, caso as histórias sobre a marca tenham interesse para os editores
e jornalistas. O público-alvo pode ser impactada com as histórias através dos jornalistas que
lêem blogs ou subscrevem feeds de novas histórias;
▪ Caso os comentários ou posts sejam efectuados por pessoas independentes dão maior
credibilidade à instituição, pela sua autenticidade;
▪ Providencia o search engine optimization porque as acções das relações públicas on-line
podem gerar o click e a procura do site da instituição, aumentando ainda o page rank do
site;
▪ Reforço e protecção da marca pois as histórias favoráveis fortalecem a relação entre a
empresa e o cliente.

Social media
Os consumidores utilizam a Internet como meio para divulgar ideias, obter e partilhar
informação naquilo que designamos por social media: comunidades, redes sociais, etc..
Fenómeno que se designa por USER GENERATED CONTENT.
As marcas podem posicionar-se quer como produtores de conteúdos (de forma mais ou menos
implícita), quer como enablers (oferecendo ferramentas para a produção e reprodução).
CONNECTED LIFESTYLE
Nobody cares about your products and services. They care about themselves and solving
problems. Your online content needs to be less egotistical and more helpful.
David Meerman Scott, author of The New Rules of Marketing and PR.
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Plano de Redes Sociais - conteúdo
#1 Compreender o perfil do público-alvo
As marcas devem conhecer muito bem o perfil do público alvo desde os gostos, estilos de vida,
a sua consciência sobre a marca e as suas atitudes.
- Como procuram informações sobre o produto? Como reagem a partir deste momento? Qual
é a última questão ou a questão mais importante antes de efectuarem a compra?
#2 Porque e quais são as redes sociais que se vão utilizar e identificar KPIs
- Definir quais são os objetivos do plano de redes sociais.
- Criar uma comunidade
Métricas para as redes sociais:
- Número de membros / seguidores
- Engagement dos vídeos em direto
- Engagement dos posts criados
- Feedback / questões que a comunidade coloca
#3 Escolher as redes sociais que mais se adequam ao nosso público
Facebook has over 1.86 billion monthly active users.
De acordo com um estudo da Pew Research November 2016, 79% of online adults use
Facebook. The breakdown by age is 18-29 (88%), 30-49 (84%), 50-64 (72%), and 65+ (62%).
Facebook users watch more than 100 million hours of video content on the platform daily.
Since the launch of Facebook Live, there has been a 700% growth in video views, with people
spending 3x longer watching live video than they do recorded video.
The social media landscape in which teens reside looks markedly different than it did as
recently as three years ago. In the Center’s 2014-2015 survey of teen social media use, 71% of
teens reported being Facebook users. No other platform was used by a clear majority of teens
at the time: Around half (52%) of teens said they used Instagram, while 41% reported using
Snapchat.
In 2018, three online platforms other than Facebook – YouTube, Instagram and Snapchat –
are used by sizable majorities of this age group. Meanwhile, 51% of teens now say they use
Facebook. The shares of teens who use Twitter and Tumblr are largely comparable to the
shares who did so in the 2014-2015 survey.
O Pinterest é uma rede social que permite a partilha de fotos e vídeos em diferentes murais,
de acordo com os gostos de cada utilizador. Aliás, o próprio nome pin + interest remete-nos
para isso mesmo, uma parede virtual onde cada pessoa pode pendurar aquilo que mais lhe
interessa.
Através de um layout simples e agradável à vista e de navegabilidade fácil, o serviço pode ser
incorporado com Facebook ou Twitter, fazendo com que a informação entre as várias redes
seja feita de forma simultânea.
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Disponibiliza uma variedade de conteúdos através filmes, videoclips, etc.. Os conteúdos do
YouTube podem ser disponibilizados em múltiplas plataformas, nomeadamente blogs e sites
através de mecanismos (APIs).
Com o objetivo de expandir a sua área de negócio para o mercado da publicidade de vídeos
através de seu AdSense e também em se consolidar como um dos maiores serviços de Internet
do mundo.
YouTube is the world’s second-largest search engine and boasts 167.4 million unique YouTube
users per month. Four hundred hours of YouTube video is uploaded every 60 seconds, and
58.2% of U.S. Internet users have a YouTube account.
In an average month, 80% of 18- to 49-year-olds watch YouTube. YouTube is a maledominated network at 62%, with females at 38%. The user breakdown by age is 18-24 (11%),
25-34 (23%), 35-44 (26%), 45-54 (16%), 55-64 (8%), 65+ (3%), and unknown age (14%).
O LinkedIn é uma rede social profissional, criada em 2003 em Mountain View (Califórnia). Tem
como objetivo oferecer às pessoas uma plataforma digital para colocar o seu currículo e
partilhar o seu percurso académico e profissional.
O LinkedIn vive principalmente da rentabilidade das contas premium. Pois, após a sua inscrição
gratuita, o utilizador poderá escolher uma conta premium (carreira, negócios, vendas e
contratações). Também conta com a publicidade e os serviços de recrutamento.
O utilizador pode tirar fotos, gravar vídeos, adicionar textos e desenhos à imagem e escolher o
tempo que a imagem ficará no visor do amigo. Com as novas atualizações é possível iniciar
uma conversa com texto ou vídeo com seus amigos, mesmo sem ativar sua camara para
conversar. O tempo de cada snap é de 1 a 10 segundos, e após iniciado, a imagem ou vídeo
somente poderá ser vista pelo tempo escolhido pelo remetente.
#4 Criação de conteúdos
Todos os esforços da organização devem estar centrados no desenvolvimento de conteúdos
que irão criar impacto e estabelecer uma relação com os diferentes públicos-alvo.
Para se ir encontro das necessidades / gostos do público alvo podemos realizar um
questionário para identificar o que pretendem, que tipos de conteúdos desejam, quais as
temáticas.
Don’t rely on facts and figures to persuade your audience. You need emotion to persuade.
Put yourself in the shoes of your audience and understand where they are coming from. If you
can make an emotional connection you’re on the path to persuasion. That’s how you get them
from where they are to where you want them to be. (Jeremy Porter)
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#5 Planear / Calendarizar

#6 Construir relações de confiança
Mais do que criar conteúdos, publicações…
… devemos criar um diálogo consistente com o nosso público. O mais importante é feedback.

#7 Avaliar – Conversations, Reach, Engagement
Conversations
Qual o retorno para a empresa, em termos de aumento de notoriedade e vendas, através, das
publicações efetuadas?
Reach – A quantas pessoas chegamos?
Conexões no LinkedIn
Seguidores no Instagram
Likes na página do Facebook
Visualizações e subscritores no canal do YouTube
Visitantes ao Website
Engagement – Quantas interações promovemos através da disponibilização dos nossos
conteúdos.
- Cliques nos posts das redes sociais
- Retweets e menções
- Partilha no Facebook, Instagram e partilha de posts LinkedIn (incluindo os comentários e
gostos no LinkedIn Pulse)
- Comentários do Facebook, Instagram e LinkedIn

RP - Modelo P.E.S.O.
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O Modelo PESO – Paid, Earned, Shared e Owned é a base para a construção de uma estratégia
de RP em torno destes quatro pilares fundamentais.
A maioria dos profissionais de relações públicas compreende a necessidade de comunicar
através da utilização de meios de comunicação pagos, como, por exemplo, outdoors, anúncios
da tv e rádio, bem como uma ação integrada com os meios de comunicação sociais obtendo
como resultado a publicação de um artigo sobre a empresa, uma publi-reportagem, uma
entrevista ao CEO num jornal ou uma estação de rádio.
A partilha de conteúdos através do Facebook, Instagram, Youtube e Pinterest, bem como em
blogs e fóruns.
Os pilares – Paid, Earned, Shared – são utilizados pelos profissionais de RP com o intuito de
gerar atenção e interesse nas marcas que representam, para se envolver com os
consumidores, criar e proteger a reputação e, claro, para suportar a função de vendas do
negócio.
E o pilar Owned?
O objetivo consiste em criar valor para seus clientes e potenciais clientes para atrair e fazer
com que procurem informação sobre a empresa.
Como?
e-books grátis, artigos, posts em blogs, infográficos, podcasts

Qualquer pequena organização pode apresentar excelentes conteúdos para os seus clientes,
que estes irão adorar, como, por exemplo:
- Uma padaria local pode criar um e-book de receita grátis ou uma publicação num blog
semanal
- Os ginásios podem criar conteúdos que ajudem os visitantes do site a alcançar seus objetivos
de fitness
- Uma ONG pode produzir vídeos semanais que mostrem o impacto dos donativos, mostrar
testemunhos, a realidade
- As empresas financeiras podem criar infográficos que ajudam seus clientes a poupar dinheiro

Campanhas de sucesso
The buddy cup – Budweiser - https://www.youtube.com/watch?v=J4ZToHuwX-U
Amazon - https://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU
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