TÉCNICAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
CAMPANHA DE RP

O que é?

Um conjunto de atividades planeadas atempadamente com um objetivo muito específico.
Uma campanha deve ser coordenada e desenhada tendo em atenção os objetivos da organização e tendo por base a
declaração de missão.
As campanhas são desenhadas e desenvolvidas para resolver um problema, abordar uma questão e/ou corrigir ou melhorar
uma situação.
Uma campanha de RP tem de ser construída com base no seu posicionamento (deve ser credível, único e diferenciador). O
posicionamento é o conceito para a criação de uma campanha de RP.

TIPOS DE CAMPANHAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campanha de consciencialização pública
Campanha de informação pública, que providencia informação ao consumidor para além da consciencialização
Campanha de educação pública, em que se pretende ensinar ou alterar comportamentos diários
Campanha de reforço de atitudes e comportamentos
Campanha de alteração de atitudes em que se pretende mostrar comportamentos, educar
Campanha de modificação de comportamentos para pessoas que não querem mudar, comportamentos errados para
mostrar que eles têm de mudar (mostrar o negativo para mudar comportamentos), feito pelas entidades públicas

Estes tipos de campanhas têm a ver mais com o poder governamental para as pessoas mudarem o comportamento e
consciencialização, no entanto, podemos mudar isto de acordo com os nossos interesses.

Caraterísticas das campanhas de sucesso
1.
2.
3.
4.
5.

Avaliação das necessidades, objetivos e capacidade de captar a atenção dos públicos prioritários;
Planeamento e produção de campanhas de forma contínua (definir um conjunto de campanhas para o ano inteiro);
Monitorização e avaliação continua de modo a analisar o que está a funcionar, onde devemos adicionar um esforço para criar valor
e/ou alterações que sejam necessárias;
Consideração dos papéis complementares dos meios de comunicação (dependendo do tipo de público) e da comunicação
interpessoal;
Seleção apropriada dos meios a utilizar para cada um dos públicos organizacionais, tendo em consideração a capacidade de cada
meio para transmitir a mensagem

PLANEAMENTO DE UMA CAMPANHA
1.
2.
3.
4.
5.

Público
Objetivo
Estratégia criativa
Calendarização – distribuição dos papéis de cada um
Monitorizar / avaliar

Objetivos – quais são os objetivos de uma campanha
Calendarização – das diferentes campanhas que vamos desenvolver ao longo do ano
Orçamento – para um conjunto de campanhas
Importante:
Como integrar o projeto/campanha no planeamento de todas as atividades de relações públicas sem entrar em
conflito com estas (por exemplo: relatório anual, eventos ou reuniões)?

ESTRATÉGIA CRIATIVA
O sucesso depende de um conjunto de fatores:
• O que se pretende obter? (objetivos qualitativos e quantitativos)
• Como se irá monitorizar o progresso da campanha tendo em atenção as expectativas dos clientes e dos públicos?
• O que é que os públicos necessitam saber? Como vamos construir a mensagem/a nossa ideia?
• Qual será a melhor forma de captar a atenção dos públicos? Segmentação
• Qual será a melhor forma de apresentar e enviar a mensagem? Tudo depende do sucesso dos meios de comunicação
escolhidos.
Depois do objetivo definido, há a:

Escolha do TEMA
Pode surgir de uma nova ideia ou da adaptação/recriação de ideia.

Pegar numa ideia básica e fazer um aumento/recriação dessa ideia. Nunca descartar uma boa ideia.
Creativity: the ability to transcend traditional ideas, rules, patterns, relationships, or the like, and to create meaningful
new ideas, forms, methods, interpretations, etc.; originality, progressiveness, or imagination.
Uma boa ideia não significa ter uma campanha de sucesso. Isto pode acontecer porque podemos ter uma ideia excecional,
mas não a sabemos reproduzir na realidade.
Tal como se uma empresa tiver uma máquina de produção de campanhas não salvará uma má ideia.
à Deve sempre ser realizado um pré-teste para avaliar as ideias e se o objetivo é entendido pelo público ß

Escolha dos MEIOS DE COMUNICAÇÃO
•
•
•
•

Depende dos públicos
Tipo de Mensagem
Utilização de tecnologia
Calendarização com os meios a utilizar é um fator chave para o sucesso da campanha

Dois elementos importantes:
•
•

Definir um plano de meios de comunicação, indicando onde e quando colocar a campanha
Obter informação sobre os diferentes media
o Tradicionais: TV, revistas, jornais, rádio, outdoors/mupis
o Digitais: podcasts, plataformas, redes sociais (youtube, instagram, facebook, linkedin, twitter, Pinterest), blogs

Market scale

Market Characteristics

Media Choices

Local
Regional
National
Global

Demographics
Geographic
Psychographic
Geodemographic
Media habits

Television
Radio
Outdoor
Newspaper
Internet
Magazine
Direct mail
other

Message content

Definir tipo de mercado à Conseguimos saber as características de mercado (depende do tipo de segmentação que definimos)
à Conseguimos definir quais são as melhores escolhas dos meios de comunicação que vamos utilizar à Construção da
mensagem

Definir um plano de contingência:
E SE ALGO FALHAR?
Se fizermos uma nota de imprensa, no dia da divulgação da campanha, acontece uma tragédia. O que pode acontecer é que
a nossa notícia, deixa de o ser, passa a ser relevante.
Como gerimos/resolvemos esta situação: deixamos passar a fase em que aquele assunto deixa de ser novidade e depois
voltamos ao ataque contactando o jornalista especializado (enviar press release mais informativo).
Se um meio falhar temos de ter outro para conseguir ajudar nesta pequena contingência.
…smile is the result of always anticipating the worst that could happen, and then being pleasantly surprised when it doesn´t.
Antecipar é estar continuamente a sorrir. Se não tivermos atenção e cuidado em antecipar, vamos andar sempre tristes e
chateados porque não prevenimos as situações.

COMUNICAÇÃO INTERNA
O primeiro público organizacional, os colaboradores, devem conhecer a estratégia/campanhas antes de se lançar para os
restantes públicos. Reunir ideias e apresentá-las.

EXEMPLO

IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA
•
•
•
•

Implementar o projeto envolve a adaptação e a aplicação das táticas à estratégia global da organização.
As campanhas assumem-se sempre como pró-ativas.
Base da estratégia de comunicação é a diferenciação, segmentação ou modificação. O tipo de estratégia escolhido terá
influência no tipo de campanha “publicidade, publicitação e/ou promoção”.
Manter os colaboradores informados.
o Como? (reuniões, comunicados, apresentações)
o Resolver os problemas de forma positiva

AVALIAÇÃO DA CAMPANHA

Existem dois tipos de avaliação de uma campanha:
Þ Monitorização: avaliar a eficácia da campanha, medir o impacto no público
Þ Postmortems (o que funcionou, o que é que não funcionou e porquê?)
o Investigação formal - tiragem para meios tradicionais, quando pessoas se consegue impactar naquele
momento no caso da tv, nos meios digitais tem a ver com o analytics, conseguimos medir muito mais
facilmente o sucesso da campanha
o Análise dos resultados de acordo com os objetivos definidos
ADVERTISING à is marketing as well as a promotional tool in the hands of the company which conveys a message about the
company or a product to the viewers, listeners or readers. It is aimed at persuading customers, to choose the company’s
product over the product offered by the competitors.
PUBLICITY à is another promotional tool, but it is not same as advertising. It is based on reality as t is neither sponsored nor
it is under the control of any company or its representatives.

TÁTICAS E TÉCNICAS - TRADICIONAL
RÁDIO

Existem dois tipos de peças jornalísticas para dar a conhecer a nossa organização:
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.
Notícias enviadas que são criadas através de uma nota de imprensa enviada para os órgãos de comunicação social.
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 da Rádio
•
•
•
•
•
•
•
•

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 os seus percursos
Oportunidades criativas utilizando música e outros sons

•
•
•
•
•

Pouco tempo de exposição (apenas alguns segundos)
Pouca atenção
Pouco impacto caso seja o objetivo de chegar ao nível nacional
Duplicação de informação pois vários rádios podem passar o mesmo anúncio
Demasiada informação

Desvantagens da Rádio

CARATERÍSTICAS
Como criamos anúncio para uma rádio (anúncio com caráter de relações públicas):

•
•
•
•

A história não pode ter mais de 60 segundos e 160 palavras;
Deve ser lida com intensidade;
A ANR (peça jornalística para a rádio) é uma peça jornalística, não é uma publicidade;
Deve-se ter cuidado com a escrita da ANR (áudio news release).

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

EXEMPLOS

The American Tuberculosis Foundation and this station care about your good health. Don´t smoke… (pequena pausa)
someone who loves you wants you to quit.
##### (mensagem acaba aqui)
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.
#####

Nota: Quando é necessário desenvolver mais do que um spot, deve-se manter as mesmas palavras-chave ou frases e
repetir em cada um dos spots.
Anúncios de 10’ – 5 a 6 por página à focar o tema, palavras-chave
Anúncios de 30’ – 2 por página
Anúncios de 60’ – 1 por página

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

O que difere a peça jornalística de uma campanha publicitária: maioria das pessoas que veja isto no telejornal vão dizer que
existe credibilidade, foi a televisão que foi ao local, todos os produtos que tenham aquela etiqueta são de qualidade. O que está
por trás desta peça jornalística: notas de imprensa. Alguém responsável pela comunicação fez a nota, contactou os jornalistas,
havia a possibilidade de irem ao local e fazerem a peça e mostrou como se fosse uma grande realidade. Serve para mostrar a
realidade da empresa. Mostramos benefícios e números.

VANTAGENS
•
•
•
•
•
•

Alto alcance (grande número de público)
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

•
•
•
•
•

Desordem (repetição de anúncios)
Difícil captar a atenção devido ao elevado número de anúncios
Zapping (fartos dos anúncios)
Exposição rápida (apenas alguns segundos)
Custo elevado por anúncio (se estivermos a falar de uma pequena empresa dificilmente se consegue pôr um anúncio na
tv)

DESVANTAGENS

A discussão de temas sobre a Atualidade em canais de televisão aumentam a credibilidade da instituição.
Þ Promoção de entrevistas e talk shows
O profissional de RP age como intermediário para promover entrevistas com o porta-voz.
Þ Publicidade Institucional e de interesse público
Realçar mensagem de caráter institucional, promover causa social.

ESCREVER PARA A TELEVISÃO
Quando se escreve conteúdos para a TV, escreve-se para os “olhos” bem como para o “ouvido”.

Ideia

Narrativa

Produção

Estamos a escrever para os olhos porque eles despertam os sentidos (olhos e ouvidos). Construir narrativa e depois fazer a produção
do anúncio.

Scripts (existem softwares gratuitos)
Duas partes que devemos dividir: A parte do vídeo e do audio (discurso que vamos dizer)
Vídeo: dizer todos os passos que vai aparecer no anúncio
Ligar o que vemos com o que ouvimos no mesmo momento.
Anúncios de tv este é o modelo utilizado para fazer o anúncio.
Definir o objetivo do anuncio, a quem devemos de chegar, o texto que deve ser criado.

BROCHURAS

Elementos gráficos que têm como objetivo atrair a atenção do público alvo, responder a questões organizacionais e
providenciar informação útil.
Þ Integrar um press kit
Þ Integrar uma ação de direct mail

DOIS TIPOS DE BROCHURAS
•
•

Técnicos – falam dos produtos e suas características
Gerais / Institucionais – falam da organização, falar de eventos

Tipo de informação
• Persuasivas – Persuadir o públicos, ex: somos a escola de referência.
• Informativas – Dar a conhecer o curso de comunicação ex: formamos quadros de excelência

BOOKLETS / RELATÓRIOS
CONCEITO

Material informacional a utilizar em casos especiais, contém informação relevante, complexa.
Informação que não consegue ser produzida numa brochura ou flyer.
O retorno, nas Relações Públicas, é aumentar a notoriedade.

REVISTAS / JORNAIS

Existem dois tipos de anúncios:
• Anúncio publicitário
• 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 haver 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
DEFINA O SEU SEGMENTO /
DISCUSSÃO
SUSTENTE A SUA OPINIÃO

NÃO INDICAR O NOME DA
EMPRESA

SEJA CURTO E CONCISO
ADEQUAR A LINGUAGEM AO
LEITOR
CONCLUIR CONFIRMANDO A
IDEIA PRINCIPAL

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).
O texto deve conter uma opinião estruturada. Se não está entusiasmado com o tema ou
não o domina, escolha outro.
São construídos com base em fatos válidos e reais, números, ou seja, dados que sustentam
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 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.
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, percetível e sucinta.
Evite a utilização de voz passiva e jargão técnico.
Retomar a ideia inicial e terminar o artigo comprovando essa ideia.

RELATÓRIOS ANUAIS

Uma das mais importantes publicações da instituição, os relatórios anuais não só providenciam informação / situação
financeira, mas também funcionam como um veículo para aumentar / melhorar a imagem organizacional da mesma.

CONTEÚDOS
Þ Descrição da empresa
Þ Sumário das atividades

Þ Áreas desenvolvidas, através de uma narrativa e/ou através de dados estatísticos.
Þ Criação de um texto para os diversos acionistas identificando os feitos alcançados a nível financeiro, panorama do
ambiente empresarial e os mercados emergentes, indicação sobre as estratégias de investimento,...
Þ Apresentação do relatório de contas / financeiro
Þ Explicação e análise do relatório de contas
Þ Explicação sobre política e atividades desenvolvidas na área da responsabilidade social
Contém ainda:
• Tabelas, gráficos, fotografias sobre a organização e as suas atividades
• Evolução da organização
• Organograma
• E um artigo introdutório do Presidente/CEO da empresa

TÁTICAS E TÉCNICAS - DIGITAL
COMUNICAÇÃO BLENDED
O conceito “Comunicação Blended” tem o intuito de combinar a comunicação tradicional com a comunicação digital. A
utilização de uma estratégia integrada é o caminho mais indicado a seguir quando se pretende atingir o sucesso.
Numa ótica de Comunicação Integrada de Marketing (IMC), os meios digitais vieram potenciar a interatividade e o
envolvimento dos públicos com as marcas.
Os meios digitais têm provocado um efeito sinergético beneficiando a ação dos restantes meios de comunicação.

DESAFIOS
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 fatores na integração da
comunicação online na estratégia:
• Afinidade dos públicos os meios escolhidos
• A relação percebida entre o posicionamento da marca e o mundo on-line (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

PÚBLICOS-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 adoção da tecnologia não ocorre desde que nasceram, nem em todas as atividades em que
estão envolvidos.
Geração
Builders
Baby Boomers
Generation X
Generation Y
Millennials
Generation Z

Intervalo de nascimento
1929-1945
1945-1964
1965-1979
1980-1994
1995 - 2004
2005 – hoje

OS 4 E’s
As novidades e os princípios de diferenciação para acompanhar o fato do cliente estar no controlo são, Experience,
Everywhere, Exchange e Evangelism.
Hoje, uma empresa não está só:
Þ A vender um produto, mas sim uma experiência;
Þ Não existe só num determinado local. Tendo uma presença na Internet, é uma empresa global;
Þ 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;
Þ 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.

De acordo com Dave Chaffey (2009), estas categorias baseiam-se nos seguintes princípios:
Þ Search engine marketing – conjunto de técnicas para posicionar um site nos primeiros lugares, quando se pesquisam
determinadas palavras num motor de busca;
Þ 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;
Þ 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;
Þ Publicidade interactiva ou Display Advertising – são as campanhas de banners em sites comerciais;
Þ 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;
Þ Marketing viral – é efectivamente o word-of-mouth on-line – as mensagens são enviadas com o objectivo de atingir a
consciência do público-alvo.

CRIAÇÃO E SELEÇÃO DE MEIOS E SUPORTES
O conjunto de meios digitais pode ser estruturado em dois grupos:
MEIOS PULL à 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 à 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 INSTITUCIONAIS
OBJETIVOS GENÉRICOS E TRANSVERSAIS
•
•
•

Atrair visitantes;
Promover a interação, mediante a disponibilização de ferramentas interativas 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 prioridades 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

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.
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
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Número de visitantes por mês
Frequência com que publicam
Qualidade da escrita
Design e qualidade das mensagens publicadas
Relevância dos conteúdos e respetiva interatividade com os leitores

Ferramentas para medir: Netscope, Blogómetro, Google Analytics

VANTAGENS
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

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

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 outra.
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. Useos 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:
Þ Começar por introduzir o tema dando uma pequena ideia daquilo que vai falar sem relevar tudo;
Þ Explicar os motivos porque está a escrever sobre esse tema;
Þ 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);
Þ 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);
Þ Concluir com um resumo sucinto e com uma questão, de modo a gerar mais comentários.
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 dos 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.

CONTEÚDOS 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 caraterísticas 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)
2. Reunir conteúdos para a produção de vídeos
Reunir fotos e vídeos de uma determinada experiência, campanha, reações dos clientes.
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 duas técnicas: TEXTO e IMAGEM.
- Prática: Receitas de Culinária, Experiências “Do It Yourself”.
- 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 leem blogs ou subscrevem feeds de novas histórias;
• Caso os comentários ou posts sejam efetuados por pessoas independentes dão maior credibilidade à instituição, pela sua
autenticidade;
• Providencia o search engine optimization (SEO) porque as ações das relações públicas on-line podem gerar o click e a
procura do site da instituição, aumentando ainda o page rank do site; Com o SEO conseguimos criar que os nossos artigos
estejam melhores posicionados em termos de pesquisa do Google.
• Reforço e proteção 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 ideais, obter e partilhar informação naquilo que designamos
por social media: comunidades, redes sociais,... à Fenómeno que se designa por USER GENERATED CONTENT (ferramenta mais
forte para que uma empresa consiga criar relação com o seu cliente)
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).

PLANO DE REDES SOCIAIS – CONTEÚDOS
1. Compreender o perfil do público-alvo
As marcas devem conhecer muito bem o perfil do público-alvo desde os gostos, estilo 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 efetuarem 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
O Facebook tem mais de 1,86 biliões de usuários ativos mensais.
De acordo com um estudo da Pew Research, em novembro de 2016, 79% dos adultos on-line usam o Facebook. A
discriminação por idade é 18-29 (88%), 30-49 (84%), 50-64 (72%) e 65+ (62%).
Os usuários do Facebook assistem mais de 100 milhões de horas de conteúdo de vídeo na plataforma diariamente. Desde
o lançamento do Facebook Live, houve um crescimento de 700% nas visualizações de vídeo, com pessoas que passaram 3x
mais a assistir vídeo ao vivo do que gravaram vídeos.
INSTAGRAM
O Instagram possui 600 milhões de usuários ativos mensais. Até 2018, a rede deverá ter mais de 106 milhões de usuários
nos EUA sozinhos. A receita mundial de publicidade móvel da Instagram deverá atingir US $ 2,81 bilhões em 2017.
Instagram esquenta a fêmea de acordo com o estudo Pew, com 38% das mulheres adultas online usando a plataforma
em comparação com 26% dos adultos online. Cinquenta e um por cento dos usuários do Instagram vão à plataforma
diariamente e 35% verificam a plataforma várias vezes por dia.
Em 2016, foi criado o Instagram Stories pelo que neste momento têm cerca de 200 milhões seguidores ativos diariamente.
PINTEREST
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.
YOUTUBE
O Youtube 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.
O YouTube é o segundo maior motor de busca do mundo e possui 167,4 milhões de usuários únicos do YouTube por mês.
Quatrocentos horas de vídeo do YouTube são carregadas a cada 60 segundos, e 58,2% dos usuários da Internet dos EUA
possuem uma conta do YouTube.
Em um mês médio, 80% dos jovens de 18 a 49 anos assistem ao YouTube. YouTube é uma rede dominada pelos homens
com 62%, com mulheres com 38%. A classificação do usuário por idade é 18-24 (11%), 25-34 (23%), 35-44 (26%), 45-54 (16%),
55-64 (8%), 65+ (3 %), e idade desconhecida (14%).
LINKEDIN
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.
SNAPCHAT
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 ao 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)

5. Planner / 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 – Conversation, Reach, Engagement
CONVERSATION à Qual o retorno para a empresa, em termos de aumento de notoriedade e vendas, através das publicações
efetuadas?
REACH à 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 à 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

PR – MODELO P.E.S.O
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, artigos em blogs, infografias, podcasts
Qualquer organização pequena 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

